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Takdim

Türkiye Yazarlar Birliği, yüzyıllardır ilim ve irfan geleneğimizden beslenen 
kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, değerlerimizi korumak, geliştirmek ve 
daha da ileri noktalara taşımak, yazarlar ve şairlerimiz arasında mesleki dayanışmayı 
geliştirmek, ülkemizin kültür hayatına yazarların katılımını sağlamak amacıyla 
Ankara’da 7 Ağustos 1978’de farklı kesimlerden 14 yazar tarafından “Yazarlar 
Birliği” adıyla kurulmuştur.

1985’te Bakanlar Kurulu kararıyla “Türkiye” adını kullanma hakkını elde eden 
Türkiye Yazarlar Birliği, 1991’de “Kamu Yararına Çalışan Kuruluş” statüsünü 
kazanmıştır. Türkiye Yazarlar Birliğinin üyeleri, çok geniş bir fikri yelpazenin içinden 
gelmekle birlikte, Türkiye’nin, ilim, irfan, kültür dünyasını zenginleştirmeye devam 
etmektedir. Birliğin halen 15 ilde şubesi ve belli başlı illerimizde ise 5 temsilciliği 
bulunmaktadır.

Türkiye Yazarlar Birliği, 1984 yılından beri yayımladığı Kültür ve Sanat Yıllığıyla, 
13.’sünü gerçekleştirdiği Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleriyle, tertip ettiği Ahlâk 
Şûraları, Şehir Tarihi Yazarları Kongreleriyle, 1981 yılından itibaren aralıksız 
sürdürdüğü Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları ödülleri ve bunlar gibi sürekli 
gerçekleştirdiği faaliyetleriyle kültür, sanat, edebiyat ve fikir hayatımıza sayısız eser 
vererek bu alanda öncü kuruluş olmaya muvaffak olmuştur. Türkiye Yazarlar Birliği 
bünyesinde barındırdığı Gençlik Birimiyle gençlerimizi işlerin failleri kılmakla 
birlikte onların kültür sahasındaki gelişimlerine vesile olacak gençlik faaliyetleri 
de tertip etmektedir. Kültür Bakanlığı paydaşlığında gerçekleştirdiğimiz Üstatlar 
ve Karantina Günlükleri adlı projemiz de Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Muhammet 
Enes Kala’nın nezaretinde sekiz gencimizin yer aldığı bir proje olmuştur. Bu projede 
üstatlarımız gençlerimizle bir araya gelerek, kuşaklar arası iletişim ve etkileşimde de 
bulunmuş oldu. 

Aradan geçen bu 42 yılda, Türkiye Yazaralar Birliği, yurt içinde ve yurt dışında 
binlerce faaliyeti başarıyla gerçekleştirmekle kalmadı; sanatçıların, yazarların, 
şairlerin, münevverlerin, ilim adamlarının kendilerini ifade edebildikleri bir meslekî 
kültür kuruluş da oldu. Bu doğrultuda kültür hayatımıza katkı sunmaya devam 
eden Türkiye Yazarlar Birliği, kendi değerlerini uluslararası dünyaya tanıtmak için 
vitrin görevi de görmektedir. 

Mehmet Bayrakdar .............................................................212

Mehmet Genç ........................................................................216

Mehmet Özbek .....................................................................219

M. Sabri Koz ............................................................................222

Mehmet S. Aydın ..................................................................226

Mehmet S. Hatiboğlu .........................................................230

Metin Önal Mengüşoğlu ...................................................234

Murtaza Korlaelçi ................................................................241

Mustafa Kara..........................................................................250

Mustafa Kutlu ........................................................................256

Nazif Öztürk ...........................................................................266

Nurhan Atasoy ......................................................................274

Osman Akkuşak ....................................................................277

Rasim Özdenören ................................................................279

Sadettin Ökten ......................................................................284

Saim Sakaoğlu ........................................................................288

Sinan Genim ...........................................................................294

Şeyma Güngör .......................................................................298

Teoman Duralı .......................................................................302

Ümit Meriç ..............................................................................312

Yavuz Bülent Bakiler ..........................................................323



6

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri projesi, yaşadığımız zorlu günlere, salgın 
zamanlarına üstatlarımızın nazarlarından ve duygularından bir tür şehadeti 
ortaya koymaktadır. Yakın zamanda örneği olmayan, tüm insanlığı tehdit eden ve 
ne zaman sona ereceği de belli olmayan salgın dünyamızın düzenini alt üst etti. 
Korkmak ve kaygılanmak fıtratımızın gereği, bununla birlikte kurallara uymak, 
devletin açıkladığı tedbirlere riayet etmek gerekir. Çaresizlik ve ümitsizliği ise 
sürecin dışına çıkarmanın imkanlarını aramalıyız.

Salgına dair pek çok neden sıralanmış olsa da esasen salgının nereden ve nasıl geldiği, 
laboratuvar ortamında mı üretildiği, hayvandan insanlara gecen birvirüs mü olduğu, 
daha da kötüsü tüm bu olup bitenlerin bir “kurgu” dan mı ibaret olduğu sorularına 
tam manasıyla bir cevap verilememiştir. Buna karşın açıkça bilinen bir şey varsa, o da 
bu yaşananlardan hepimiz için alınması gereken derslerin mevcut olduğudur. Öyle 
ya; yaşanan savaşlar, kıtlıklar, depremler, hastalıklar, açlık-susuzluklar, doğal afetler 
bizi kendimize getiremedi. Kibir, gurur, bencillik, şımarıklık gözleri karartmış adeta. 
Dünyaya yön verenler mazlum milletlerin kan ve gözyaşı üzerinden siyaset yapıyor, 
ekonomi yönetiyorlar. 

Büyüklere saygı ve hürmet, adalet, tevazu, fedakârlık, veren elin alan elden üstün 
olduğu, kendisi için istediğini kardeşi için de isteme, komşusu açken tok yatmama, 
elinden, belinden ve dilinden emin olunma hali değil miydi en büyük hasletlerimiz. 
Tüm bu olup bitenlere bakıp değerlerimizi, inançlarımızı ve yaşam tarzımızı gözden 
geçirmeliyiz daha da geç olmadan. Bunu sadece Müslümanlar değil, her dinin, her 
milletin insanı yapmalı.

Bu süreçte gençler çok hırpalandı biliyorum. Okullarına gidemediler, gelecek 
endişeleri ve kaygıları arttı. Haklı olarak, kendilerinin, aile bireylerinin ve 
akrabalarının hayatlarından endişeliler. Gençlere şunu ifade etmek istiyorum, 
bugünler geçecek, ne savaşlar ne salgınlar ne kıtlıklar gördü bu dünya.  Kesinlikle 
karamsar olmayın; salgın sonrası oluşacak dünyada bizim adımıza sizler konuşacak, 
geminin dümeninde sizler olacaksınız. Tüm bu söylediklerimi nereden mi 
çıkarıyorum? Ülkemizin kültür, sanat ve fikir alanında isimleriyle ön plana çıkmış 
değerlerimiz, büyüklerimiz mülâkatlarında bunları ifade ediyorlar. Bir mektep 
olarak da değerlendirebileceğimiz projede üstatlarımız ve çıraklar bir araya geldi, 
hayata ve Kovid-19 salgın sürecine dair mükâlemede bulundular.  Bu ülkenin 
manevi cephesinin mihmandarı olan büyüklerimize projemizde yer aldıkları için, 
Kültür ve Turizm Bakanlığımıza projemizi destekledikleri için çok teşekkür ediyor, 
süreçte yitirdiğimiz sağlık çalışanlarımıza rahmet diliyorum. Projemizin hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. 
   

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN
  Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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Dîbâce

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019 tarihide ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından Kovid-19 adı verilen hastalığa yol açan bir tür koronavirüs tüm dünyayı 
etkisi altına aldı. 11 Mart 2020’de Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasının ardından 
devlet, Kovid-19 tedbirlerini artırarak salgının tesirini kırma yoluna gitti. Bu tedbirler 
kapsamında, eğitimin dijital platformların şemsiyesi altında örgütlenmesi, belli 
yaş aralığındaki kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı, büyükşehirlerde uygulanan 
ulaşım yasaklarını, belirli günlerdeki sokağa çıkma kısıtlamalarını ve sosyal yaşamı 
mümkün kılan çok farklı alanlarda alınan muhtelif önlemleri zikredebiliriz. 

Kovid-19, kara ölüm olarak da bilinen, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan 
veba, kolera, tifüs, çiçek hastalığı, sars, mers dışında tüm dünyaca tanınan yeni bir 
salgının adı oldu. Söz konusu salgının sebep olduğu etkiyle, küreselleşme olgusunu 
birlikte ele aldığımızda, küreselleşmenin salgının etkisini ve hızını oldukça artırdığını 
söyleyebiliriz. Yatay şekilde aynı zaman dilimleri içinde dünyanın neredeyse 
her ülkesi söz konusu salgınla farklı şekilde mücadele yolları denemektedir. Bu 
bakımdan Kovid-19 salgını, dünyanın tamamını aynı anda tesiri altına alan bir 
salgın olarak özel bir yere sahip olacaktır. Söz konusu salgın ayrıca gelişen iletişim 
teknolojisinin uzanımında tezahür eden, herkesi, her yaş grubunu, statü ve ırk ayırt 
etmeksizin tehdit eden, kaygı düzeyi artırılmış zeminde cereyan eden kıran olması 
bakımından da önem arz etmektedir.  

Salgının kuşkusuz son derece ciddi şekilde ferdi ve sosyal alışkanlıklarımızı 
derinden etkilediği ifade edilebilir. Dünyada salgın sonrası çok şeyin peyderpey 
değişeceği ise açık görünüyor. Bu çerçevede salgın öncesi ve sonrası dünyanın 
manzaralarını mukayese etmek, salgın sonrası insan ve toplum tasavvurlarını 
yeniden değerlendirmek sosyal bilimler açısından oldukça anlamlı olacaktır. Bunun 
için yaşadığımız günlere ilişkin verileri ve yaşanmışlıkları taşıyan belgeler, dünya 
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13. Beşir Ayvazoğlu

14. Betül Mardin

15. Cengiz Güleç

16. Çetin Baydar

17. D. Mehmet Doğan

18. Devrim Erbil

19. Doğan Cüceloğlu

20. Doğan Özlem

21. Ediz Hun

22. Erkin Koray

23. Fahri Aral

24. Fatma Çiçek Derman

ve Türkiye tarihi açısından son derece ehemmiyet arz edecektir. Salgının hassaten 
fikir, kültür ve sanat alanlarımıza etkisi ise başlı başına bir araştırma konusu 
olabilir. Zira bu dönemde yaşadığımız tecrübeler şiirlere, öykülere, romanlara, 
denemelere ve tezlere konu olacaktır. Türkiye’yi de derinden etkileyen salgın 
sürecindeki karantina tecrübelerini kayıt altına almak bu bakımdan oldukça önemli 
görünmektedir. Özellikle fikir, kültür ve sanat dünyamızda isimleriyle tebarüz eden 
üstatların, yaşadığımız vakitlere dair değerli duygu ve düşüncelerinin kayıt altına 
alınarak, tarihe not düşülmesi, bu döneme ilişkin yaşanmışlıkları sonraki nesillere 
aktarma anlamını da taşımaktadır. Umulur ki bu eser, ileride günümüzü anlamak 
için yapılan çalışmalara sadık bir paydaş olur. Bu kapsamda, Türkiye Yazarlar Birliği 
Yönetim Kurulunca belirlenen kişilerle mülâkatlar yapılarak, üstatlarımızın duygu 
ve düşüncelerinin kayıt altına alınıp, kaydın çözümlemesi sonucu bir kitap olarak 
yayımlanması, bugünlere ilişkin hafızamızın canlılığını pekiştirip koruyacaktır. 
Proje kapsamında Türkiye Yazarlar Birliği yönetimi tarafından fikir, kültür ve sanat 
alanlarında isimleriyle tebarüz eden, ömürlerinde 70 yılı devirmiş 70 kişinin ismi 
belirlenmiştir. Kuşkusuz ülkemizin sanat ve kültür alanında yetkinliği halkın ve 
işin erbabı önünde tescil edilmiş çok sayıda büyük değeri vardır. Ancak projemizin 
bir sınırlılığı olduğu için böylesi bir usûl tercih edilmiştir. Projede aşağıda isimleri 
verilen 70 kişiyle görüşülmüş ve bu isimler gönüllülük esasına istinaden projemize 
davet edilmiştir. 

1. Adalet Ağaoğlu

2. Ahmet İnam

3. Ahmet Özhan

4. Ahmet Tabakoğlu

5. Alev Alatlı

6. Amir Ateş

7. Atasoy Müftüoğlu

8. Atilla Dorsay

9. Ayla Ağabegüm

10. Ayşe Kulin

11. Aziz Sancar

12. Belkıs İbrahimhakkıoğlu



9

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

13. Beşir Ayvazoğlu

14. Betül Mardin

15. Cengiz Güleç

16. Çetin Baydar

17. D. Mehmet Doğan

18. Devrim Erbil

19. Doğan Cüceloğlu

20. Doğan Özlem

21. Ediz Hun

22. Erkin Koray

23. Fahri Aral

24. Fatma Çiçek Derman

25. Ferdi Tayfur

26. Gülten Dayıoğlu 

27. Halil Berktay

28. Hasan Tahsin Feyizli

29. Hilmi Yavuz

30. Hülya Koçyiğit

31. Hüseyin Hatemi

32. Ionna Kuçuradi

33. Işıl Yücesoy

34. İbrahim Ulvi Yavuz

35. İhsan Süreyya Sırma

36. İlber Ortaylı

37. İsmail Erunsal

38. İsmet Özel

39. Kenan Gürsoy

40. M. Sabri Koz

41. Mazhar Alanson

42. Mehmet Ali Kılıçbay

43. Mehmet Bayrakdar

44. Mehmet Genç

45. Mehmet Özbek

46. Mehmet S. Aydın

47. Mehmet S. Hatiboğlu

48. Mete Tuncay

49. Metin Önal Mengüşoğlu

50. Murat Belge

51. Murtaza Korlaelçi

52. Mustafa Kara

53. Mustafa Kutlu

54. Nazif Öztürk

55. Nurhan Atasoy

56. Orhan Gencebay

57. Oruç Aruoba

58. Osman Akkuşak

59. Rasim Özdenören

60. Sadettin Ökten

61. Sabri Orman

62. Saim Sakaoğlu

63. Sevinç Çokum

64. Sezai Karakoç

65. Sinan Genim

66. Şeyma Güngör

67. Teoman Duralı

68. Türkan Şoray

69. Ümit Meriç

70. Yavuz Bülent Bakiler

Salgından belki de en çok onlar etkilendi. Ama ruhları o kadar dingindi ki, başa gelen 
her ne olursa onu hayatlarını zenginleştiren bir unsur olarak görebildiler. Salgın 
sürecinde yaşadıklarıyla ömürleri boyunca biriktirdikleri zengin tecrübelerinin 
arasına yenisini dahil ettiler. Kovid-19 salgını tüm dünyayı derinden etkilerken 
onlar küresel salgını teenni, metanet ve sabırla karşıladılar. Sürece ilişkin duygu 
ve düşünceleri bizler için o kadar önemliydi ki, her sözlerinden yerine göre 
neşe, yerine göre hüzün, yerine göre umut ama her daim hikmetin süzülmesine 
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şahitlik ettik. Tevazuun, nezaketin, letafetin ve adabın süreçte kendileriyle bir 
araya geldiğimizde ete kemiğe nasıl bürünebileceğini gördük. Farklı fikirlere ve 
dünyalara sahip olsalar da onlar bu ülkenin büyük değerleri olmak bakımından 
ortak paydada buluştu. Değerlilerimiz ve üstatlarımızdan Kovid-19 sürecine ilişkin 
tecrübelerini öğrenme imkanına sahip olduk. Değerli duygu ve düşüncelerinden 
istifade etme bahtiyarlığını yaşadık. Kimisi aramızdan o süreçte göçünü toplayıp 
ayrıldı.  Listede yer alan değerli büyüklerimizden Adalet Ağaoğlu, Oruç Aruoba 
ve Sabri Orman’ı bu süreçte kaybettik. Kıymetli büyüğümüz Osman Akkuşak’ı ise 
mülâkatı gerçekleştirdikten çok kısa süre sonra kaybettik. Bu proje aynı zamanda 
böylesi acıları da üzerimize bırakmış oldu. Vefat edenlere rahmet diliyoruz. Listede 
ismi yer alan bazı üstatlarımız ise teklifimizi bir takım gerekçelerle oldukça nazik 
şekilde reddetti. Projemiz elli iki ismin mülâkatını muhtevi kılmaktadır.  

Söz konusu bu projede kültür, fikir ve sanat alanında yetkin isimlerin tüm dünyayı 
etkisi altına alan Kovid-19 salgını karşısında duygu ve düşünceleri hazırlanan yedi 
soruluk çerçeve metin ekseninde mülâkat yoluyla alınıp kaydedilmiştir. Salgın 
süreci tüm yakıcılığı ve tesir ediciliğiyle yaşanırken,  bu günlere kültür, sanat ve fikir 
sahasındaki duayenlerimizin nazarından bakabilme imkanı da projemizle tecessüm 
etmiş oldu. Bu çerçevede onların canlı şehadetlerine şahit olup tecrübelerinden 
istifade etmek ve istifadeyi kamuoyunun dikkatine açmak son derece değerli bir iş 
olarak görülmelidir. Söz konusu projemiz bir açıdan hem üstatlara bir vefa hem de 
onların engin birikimlerinden istifade etmek manasına gelmektedir. Yaşadığımız 
zorlu süreçte yüce gönüllerini ve hanelerini bizlere açan, bizlere tahammül etme 
erdemini gösteren, meşakkatli salgın serüvenini bizler için bir mektebe dönüştüren 
üstatlarımıza medyûnışükranım. Süreçte gönüllü şekilde katkıda bulunan ve 
bulunamayan tüm üstatlarımıza canugönülden teşekkür eder, kendilerine sağlık ve 
afiyet içinde geçirecekleri uzun ömürler dilerim.

Şimdi o tecrübeler kisve-i tab’a bürünüyor ki hepimiz onların engin tecrübelerinden 
hissedar olabilelim. Projede kendilerini kitaplara, ilme, edebiyata, fikre ve sanata 
vermiş; kendini bunlarla yoğurmuş büyüklerimizle konuşup, onların tecrübelerini 
kaydederek günyüzüne çıkarmaya vesile olan isimlere, Burçak Aktaş, Gülfem 
Akyıldız, Öznur Selen Kemaloğlu, Rabianur Akmaz, Rumeysa Hazel Pekacar, Şeyda 
Özgül, Şule Kala ve Fatma Zehra Laleoğlu’na  teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışma 
sürecinde desteklerini gördüğümüz Sayın Mustafa Cantürk ve Gülcan Tezcan’a da 
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teşekkür borçluyuz. Gün yüzüne çıkacak eserimizi bu vesileyle süreçte hayatlarını 
kaybetmiş sağlık çalışanlarının aziz hatırlarına ithaf ediyor, projemizde paydaş olan 
Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Sayın Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a en 
derin şükranlarımızı arz ediyoruz.   

Doç. Dr. Muhammet Enes KALA

01.12.2020 / Ankara
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“Kendimizi bu gezegenin efendisi ve diğer 
bütün mahlûkatı yönetebileceğimiz kullarımız 

gibi görmek büyük bir gaflettir…”

Prof. Dr. Ahmet İNAM

Filozof

10 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Fatma Zehra LALEOĞLU

Kıymetli Hocam, biliyorsunuz 2019 yılının Kasım ayında Çin’de bir salgın 
başladı. Söz konusu salgın dünyanın birçok ülkesine yayıldı ve vakalarla birlikte 
pek çok ülke bazı tedbirler aldı. Bu süreçte salgın için çok neden sayıldı. Siz 
büyük resme baktığınızda bu salgının insanlığın başına neden gelmiş olabileceği 
hakkında ne dersiniz? Söz konusu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz?

21. yüzyılda yaşanan bu salgın esasında yüzyıllardan beri yaşanmaktadır. Yani 
bunun yeni olduğunu düşünüyoruz fakat yeni falan değil. Salgın sadece teknolojinin 
imkânlarıyla dünyayla haberli oluşumuz açısından yeni olabilir. Yani insanların 
hareket alanının kısıtlanması, salgın için alınan önlemler, bizim şu anda yaptığımız 
gibi insanların teknolojik imkânlara zorlanması yeni bir şey evet, fakat salgın 
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yeni bir şey değil. Söz konusu pandemi yüzyıllardır var olan salgınların 21. yüzyıl 
versiyonudur. Dolayısıyla gelecek hayatının geçmişten kopup yepyeni bir alana 
girdiği düşüncesi bence bütünü yeterince değerlendirememekten kaynaklanıyor. 
Çünkü virüsleri ve bakterileri de düşünecek olursak bizden çok önce bu gezegende 
yaşayan canlıların farkına varılmaması ve bunun sonunda da “vay bir virüs geldi 
hayatımızı mahvetti” düşüncesi, bir şekilde yaşadığımız gezegenden ve yaşam 
denen süreçten pek haberli olmadığımız anlamına geliyor. Kendimizi bu gezegenin 
efendisi ve diğer bütün mahlûkatı yönetebileceğimiz kullarımız gibi görmek büyük 
bir gaflettir. Bu düşünce kâinattaki düzeni anlayamamakla ilgili bir şeydir.

Ben pandeminin bir sınav olduğunu düşünmüyorum, çünkü her gün başlı başına bir 
sınav zaten. Salgın da o sınavlardan biridir. Ben çok büyük bir abartının, “Ne yaptık 
da bu virüs başımıza geldi” düşüncesinin tabiatın ve kâinattaki yaşama düzeninin 
pek iyi değerlendirilmeyişinden kaynaklandığını düşünüyorum. Abartılacak bir 
şey yoktur. Ayrıca zaten baktığımızda bütün dünyada ölenlerin henüz milyona 
yaklaşmadığını görüyoruz. Ama muhtemelen geçmiş dönemlerde milyonlarca 
canlı, telef olmuştur.

Ben hayatla yaşamı ayırıyorum, hayat yaşadığımız yaşamın adıdır. Yaşam biyolojik 
olana verdiğimiz addır. Yaşamın yeryüzünde başlamasıyla birlikte bu tür olaylar 
hep oldu ve bundan sonra da olacaktır. Yaşam bizim sandığımızdan daima 
büyüktür ve farklıdır. Dolayısıyla sınırlı bilgi imkânlarımızla yaşamı belirli sınırla 
içinde yorumlayıp “ne günahımız vardı da bunlar başımıza geldi?” düşüncesi büyük 
resmi görememekten kaynaklanmaktadır. Çünkü bizim günahımız yetersizliğimiz, 
bilgisizliğimiz, eksikliğimizdir. Bunlar hep vardı ve bundan sonra da olacaktır. 
İnsan eksik bir varlıktır ancak eksikliğinin farkına varıp onu yorumlayabildiği 
için de aynı zamanda mükemmel bir varlıktır. Dolayısıyla bu yaşadığımız salgının 
yangın, zelzele vb. doğal afetlerden bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Bunların 
hep devam edeceğini ve hiç bitmeyeceğini de bilmek lazım. Yaşadığımız yaşama 
karşı doğanın bize vermiş olduğu donanımı hakkıyla kullanabilme başarısına 
erişebilmemiz lazım. Bizde kuvve halinde bulunan potansiyeli çok iyi bilmiyoruz 
ve bu potansiyeli nasıl fiile dönüştüreceğimiz konusunda da homo sapiens olarak 
hala başarısızız. Olabileceğimizi olmada hala sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bizde bir 
sonsuzluğu ve sonsuz olanı anlama gücü var. Bunu yüce yaratıcının bize üflediği 
bir şey olarak da, doğanın bize sağladığı bir imkân olarak da düşünebilirsiniz. Biz 
insanlar sonlu sonsuzlarız.

Kovid-19 bu konuları düşünmemize vesile olabilir. Çünkü başımıza gelen her 
musibet bizi yeniden düşünmeye sevk etmektedir. Musibet kelimesini de severim, 
çünkü isabetle aynı kökten gelmektedir. Bize isabet eden şey düşünmemizi, insan 
olarak gezegendeki yerimizi ve nerden gelip nereye gittiğimizi hatırlatması ve 
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düşündürmesi bakımından önemlidir. Bana öyle geliyor ki insanlar yine bunu 
söyleyecek ancak yine de başaramayacaktır. Fakat insan olmak böyle bir şey. 
Kovid-19 bize ne söylüyor? Çünkü bir mesajı vardır muhakkak. Herkes kendi 
izanınca, anlama yeteneğinin kendisine sağladığı olanaklarla bu mesajı anlayabilir. 
Ben de hasbelkader düşünmeye çalışan biri olarak Kovid’in manasını, hem kendi 
özelimde hem ülkemiz için hem de dünya için ne anlama geldiğini düşündüm. Bu 
noktada en kolay söylenebilecek şey  “bu bir sınavdır, bizim sınavdan geçmemiz 
gerekir” cümlesidir. Ancak zaten yaşamak bir sınavdır, bunu Kovid ile anlayanlara 
“günaydın” derim. Her gün Kovid. Dolayısıyla ben bunu çok farklı bir şey olarak 
görmüyorum. Fakat ekonomik yansımaları olacaktır. Öte yandan Kovid sebebiyle 
uzaktan eğitime geçiş yaptık, şimdilerde uzaktan eğitimin sürekli hale getirilmesi 
eğilimini görmekteyim. Bence bunun sürekli bir hal alması tehlikeli bir şey. Uzaktan 
eğitim olmaz, gerektiği zaman elbette yapılmak durumundadır ancak yüzyıllarca 
bu insanlık rûberû eğitim içinde birbirinin gözlerinin içine bakarak birbirlerine 
dokunarak hayat deneyimlerini birbirlerine aktardılar. Ancak siz bunu ekranla 
sınırlandırmaya çalışırsanız genç insanların geleceğini büyük ölçüde kurutmuş 
olursunuz.

Hocam, pek çok uzman da çevrimiçi eğitimin, öğrencilerin eğitim hayatından 
ziyade eğitim alışkanlıklarını devam ettirmek ve okuldan kopuşun önüne geçmek 
amacıyla yapıldığını belirtti. 

İşte bu rûberû eğitimin yerine ikame edilecek bir şey değil. Zaten eğitim bizim 
ülkemizde büyük ölçüde sorunludur. Ama çok önemli olan bir şey var: eğitimde 
yüz yüze, karşı karşıya olduğumuzda aktaracağımız tecrübeler, sözlerimizden ve 
söylediklerimizden her zaman fazladır. Buna biz “örtük bilgi” demekteyiz. Bir 
ağzımızdan çıkan, dile getirdiğimiz bilgiler vardır, bir de bu bilgilerle birlikte 
aktardığımız “satır arası” bilgiler vardır. Ben bir öğretmenden bana sadece kimya 
bilgisini söylemesini değil; kimya öğrenmiş birinin neye benzediğini de görmek 
isterim. Yahut o öğretmenin bir şey anlatırken sesinin titremesinden, sorulan soruya 
cevap vermesinden veya ders sonunda öğretmenimle edeceğim sohbetten edineceğim 
bilgi çok büyük önem taşımaktadır. Bu bilgi, ekran üzerinden edinebileceğim 
bilgiden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Kültür aktarımı dokunarak, rûberû bir 
münasebetle gerçekleşebilir. Dokunmak sadece tenle gerçekleşen bir şey değildir. 
Ruhlar ve canlar da birbirine dokunur. Dolayısıyla bu dokunmayı sağlayacak 
ortamlar yaratmak gerekir. Ancak siz eğitimi akıllı tahta, müfredat gibi şeylere 
indirgerseniz bir şeyi papağan gibi anlatan bir tiple karşılaşırsınız. Ben öğrenci olarak 
hep bunu merak ederdim çünkü, “matematik öğretmenim matematik öğrenmiş de 
nolmuş” derdim. Evet, öğretmen problemin sonucunu buluyor ama bunu sadece 
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formülü ezberleyerek yapmış olabilir. Eğitim esasında yaşamış olanların yaşamış 
olanlara yaşamışlıklarını anlatabilmesidir. Bununla birlikte insan hareket eden bir 
canlıdır. Muhabbet sırasında veya sonrasında o muhabbeti koridorda yürürken 
devam ettirmesi yahut sohbeti bahçeye taşıması verimi de artıracaktır.

Hocam sadece eğitim alanında değil, insan ilişkilerinde de aynı mekânı paylaşmak 
aslında çok önemli. Mekân paylaşımı özel bir bağ oluşturmakla birlikte insana 
sınırlarını da hatırlatan da bir şey. Ekran üzerinde insan haddini unutabiliyor. 
Bugün insanların sosyal medyada fütursuz bir şekilde konuşabilmeleri sanırım 
biraz bundan kaynaklanıyor. Hocam peki siz karantina günlerinde neler 
yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, hangi filmleri izlediniz? 

Tabi benim yaşım gereği, hareket alanım kısıtlı. Ama bahçeli bir evde yaşıyorum, bu 
anlamda hareket imkânım oldu bahçede. Bu anlamda bir yoksunluk hissetmedim. 
Öte yandan kısıtlı olmak benim zaten istediğim bir şeydir. Çünkü insanın yaşadığı 
bir fiziksel bir de mana ortamı vardır. Biz buna felsefede tin dediğimiz, Türkçede 
“tın” olan, Batılıların “spirit”, kimilerinin de “geist” dediği bir şey vardır, bir manevî 
güç anlamında. Ben bu süreçte “tın”ımla hiçbir zaman temasımı kesmedim.

Elektronik ortamda “ahmetinam.com” diye bir kişisel web sitem var. Buraya 
yazdığım şiirlerin bir kısmını koydum. Her ay yazdığım dergilere yazmayı 
sürdürdüm. Bunların dışında Kovid’in hayatımda değiştirdiği bir şey olmadı. Fakat 
bazı şeyler üzerine daha rahat yoğunlaşabildim. Kafamın içinde ölmeden önce 
söyleyebileceklerimi toparlayıp düzenleme imkânına sahip oldum. 

Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız tecrübeye dair bir eser 
üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Özel olarak Kovid’e ve Kovid günlerine yönelik bir eser yazmayı düşünmüyorum. 
Çünkü Kovid-19 özel değil, daha evvel de belirttiğim gibi her gün Kovid esasen.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuğunuzu, torununuzu, eşinizi-dostunuzu bu süreçte 
belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Oğlum evden çıkabildiği için bize gelebildi, bahçede görüşebildik. Fakat şunu 
belirtmeliyim, salgınla birlikte getirilen kısıtlamaların hürriyete engel teşkil ettiğini 
düşünmüyorum. Benim elimi kolumu bağlayıp bir hücreye tıktıklarında bile 
hürriyetimi elimden almış olamazlar. Hürriyetim benim içimdedir. Dolayısıyla 
Kovid-19’da dışarı çıkamamak, dostlarımı görememek benim için çok büyük bir 
sıkıntı olmadı. Dostlarınızı görmek istiyorsanız zaten gönülden gönüle bir yol her 
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zaman vardır. Bunun fiziksel olması da gerekmiyor. Bugün sokağa çıkabiliyorum 
ama yarın tekrar içeri girmemiz gerektiği söylenebilir. İçerisi-dışarısı sizin 
yorumunuza kalmış bir şeydir. Kovid-19 bu anlamda aslında bir fırsattır. Bunu 
bir mahpusluk olarak düşünmemek gerek. Zaten içine tıkılmış, içindeki hürriyeti, 
özerkliği fark edememiş insanlarız.

Hocam sanırım biraz da insanlar bugüne kadar kendilerine ait bir yaşam alanı 
oluşturamadıkları veya kendilerine böyle bir alan bırakmadıkları için bu süreçte 
fiziksel kısıtlama sebebiyle bir bocalama içine düştü. Çünkü kendimizle baş başa 
kaldığımızda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sanıyorum ki siz kendiniz için böyle 
bir alan yaratmış ve bu alanı korumuş olduğunuz için söz konusu kısıtlamalardan 
ötürü bir hoşnutsuzluk yaşamadınız.

Tabi ki. Virginia Woolf’un böyle bir sözü vardır, “kendimize ait bir odamız olmalı”. 
Bu oda her zaman fiziksel mekân anlamında değildir. İnsanın kendi içinde kendine 
ait bir odasının olması gerekir.

Siz eğitim ve ekonomi alanlarında yaşanabilecek bazı değişimlere değindiniz 
fakat bunun üzerine biraz daha konuşmak isterim. Salgın sonrası dünyanın 
ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın hangi alışkanlıklarımızı 
nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi koyacak neyi götürecek?

Herkes kendi dünya görüşüne göre yorum yapmaya çalışıyor. Mesela ben eskilerin 
sol dediği dünya görüşüne mensup biri olduğum için dünyadaki haksızlığın, 
sömürünün, zulmün kalkabilmesi için “acaba bu yaşadıklarımız bir fırsat 
olabilir mi?” diye düşündüm. Fakat bu iyi niyetli bir okuma, pek böyle olacağını 
sanmıyorum. Dünya şimdiye kadar nasılsa, salgından sonra da üç aşağı beş yukarı 
aynı olacaktır. Çok yeni şeyler olacağını düşünmüyorum. Zaten yeni şeyler hayatın 
dinamiğinin gereği olarak salgın olsa da olmasa da gerçekleşmekte. Kovid’in 
ekonomik ve toplumsal sarsıntıları olacaktır. İnsanlar bir şekilde bu sarsıntıdan 
çıkma yollarını arayacaktır. Bu sarsıntılardan yararlanmaya çalışacak güçler olabilir 
ve bu güçler arasında bir itiş-kakış yaşanabilir. Bunun dışında şimdiye kadar insanlar 
olarak yaşadığımız umutsuzluğu, haksızlığı sona erdirecek bir fırsat olabileceğini 
düşünmüyorum bu yüzden. Olan yine ezilen sömürülen yoksul kesime olacaktır. 
Böyle bir istatistik var mı bilemiyorum ama Kovid-19’un yüksek ölçüde yoksulları 
vurduğunu düşünüyorum.

İnsan afetlerle ve kayıplarla yaşamayı, hatalarından ders çıkarmayı öğrenebilirse 
ki, bu bir çırpıda olmayacaktır, geleceğin dünyası geçmişten daha güzel olacaktır. 
İnsanın bu gezegende kendini, yaşadığı kâinatla olan ilişkilerini anlayıp 
yorumlayabilmesi için daha çok afetin veya salgının gelip onu düşündürmesi lazım. 
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İnsanların büyük ölçüde düşünme yeteneklerini çalıştırmadıklarını görüyorum. 
Bu anlamda bir otomatiğe bağlanmış durumdayız. Hep bir algoritmalarla, hazır 
düşünme kalıplarıyla işi yürütmeye çalışıyoruz. Farklı düşünenler görmezden 
geliniyor veya zaman zaman tehlikeli bulunup dışlanıyor. Dolayısıyla düşünme 
zenginliğine izin vermezseniz daha çok Kovid ve benzeri afetlerle karşılaşacağız 
demektir. Her kesimin yönetime katılması doğal afetleri ortadan kaldırmayacak 
tabi ki. Ancak kimsenin kimseyi dışlamadığı, imece ve yardımlaşma içinde 
olunan bir senaryoda karşılaşılan sorunların üstesinden daha sağlıklı bir şekilde 
gelinebilir. Fakat bunu ben görmeyeceğim; sizler genç nesil olarak görebilir misiniz 
bilemiyorum ancak çok da karamsar değilim. Eninde sonunda daha güzel bir 
geleceğe sahip olacağımızı düşünmemiz gerekmektedir. Bunu istemek, ümitvar 
olmak bizim ahlâki sorumluluğumuzdur. Ümitsizlik çok rahatsız eden büyük bir 
ahlâksızlıktır. Kötülüğün olmasına rağmen iyilik de var. Ve kötülükle mücadele 
etmek için iyimserlik gerekiyor.

Öte yandan muhtemelen sanat değeri olan güzel filmler çekilecektir. Sinema 
dünyasına ilham olabilecek zamanlar yaşadığımızı düşünüyorum. Mesela “Kovid 
zamanında aşk” sanat dünyasında işlenebilecek bir tema. Ayrıca tıp ve bilim alanı 
için de yeni araştırmaların bir fırsatıdır. Bu vesileyle yeni bir sağlık anlayışı ortaya 
çıkabilir. Sağlık, insanın bütün manevîyatının temelini oluşturmaktadır ve bu 
anlamda büyük önem taşımaktadır. Sağlığın önceliğinin daha iyi anlaşılmasının 
önünün de açıldığını düşünüyorum.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız?

Kendime “Salgın geçmişte yaşanan büyük afetleri hatırlatıyor mu?” diye sorduğum 
oldu. Tabi bu noktada belki de benim körlüğüm var. Ben bu yaşadıklarımızı bir 
musibet olarak algılamakta güçlük çekiyorum. Yani bu kendime söylediğim bir 
yalan da olabilir. Bana bu sebeple mazideki bir şeyi hatırlatmıyor. Geçmişle ancak 
şöyle bir bağ kurabilirim, Kovid-19 daha önce yaşanmış ve farkına varılmamış 
değişik görünüşlerdeki adı konulmamış birçok salgının devamıdır. Örneğin veba 
yüzyıllarca insanları öldürdü. Ancak öldüren güç, aynı zamanda can veren güçtü. 
Afetler yeni canlandırmalara vesile oluyor.

Peki kıymetli Hocam, bu zamanlarda neleri niçin yapmamızı tavsiye edersiniz? 
Bu noktada bilhassa biz gençlere neler söylemek istersiniz?

Genellikle “oturun evde kitap okuyun” gibi tavsiyelerde bulunuluyor. Kitap okumak 
ne kadar kolay bir iş olarak görülüyor. Oysa kitap okumak bir ruh işidir. O ruhu 
yakalayamadıktan sonra satırlar arasında göz gezdirmenin bir anlamı yok. Gençlere 
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tavsiyem etkin olmalarıdır. Bundan kastım araştıran bir ruh içinde olmaları ve 
mümkünse sadece internet ortamında etkileşim halinde bulunmamalarıdır. Bu 
bağlamda birtakım toplantılar ve etkinler düzenleyebilirler. Ben bir öğretmen olarak 
18-20 yaşında bitkin gençler görüyordum karşımda. Bakıyorsunuz gencecik insan 
bitmiş; onun manevî yaşı neredeyse 80-85. Tamamen bir anestezi halinde, uyuyan 
gençler görüyorum. Gençlerin bedenlerindeki hareketi ve canlılığı diri tutması 
gerek. Birlikte var olabilmenin tadını ve sıkıntısını yaşamalarını arzu ederim.

Şunu da belirtmeliyim ki benim gençler için en çok tedirgin olduğum nokta 
gençlerin kendilerini yalıtmalarıdır. Bu tehlikeli bir şey. Kendilerini tek bir kişi veya 
bir ekran olarak görmeleri tehlikeli bir şey. Dolayısıyla birlikte üretmek, paylaşmak, 
muhabbet etmek onlara bundan daha fazlasını hissettirecektir. Gençler kendilerini 
ve dünyayı keşfetmelidir. Kendi yaşadığı kenti veya dünyayı gezebilir. Fiziksel 
olarak bu keşfi yapamıyorsa zihinsel olarak düşüncelerini paylaşarak yapabilir. 
Yalıtılmışlık kadar sadece bize benzeyen insanlarla iletişimde olmak da yanlıştır, 
bu kadar çeşitli hayatı dar bir şekilde yaşamamak gerek. Genç; yeni, taze, canlı olan 
demektir. Yılgın çökmüş insanları gördüğüm zaman Yunus’un genç yaşta ölenler 
için söylediği söz geliyor aklıma: “Gök ekini biçmiş gibi”. Yani daha olgunlaşmadan 
bir ekinin biçilmesi ne kadar kâinata aykırıysa gençlerin de meyvesini veremeden 
bitmiş olması kâinata aykırıdır.

Hocam, siz Kovid-19 vb. salgınların her zaman var olduğunu söylediniz. Bu 
bağlamda benim aklıma ilk olarak Orta Çağ’da yaşanan veba geliyor. Bu, 
Foucault başta olmak üzere pek çok düşünüründe çeşitli yönlerden ele aldığı bir 
konu. Dolaysıyla akla ilk olarak Foucault’nun biyopolitikası ve “panapticon”u 
geliyor. Bu bağlamda dünyadaki örneklerine baktığımız zaman salgının ana 
kaynağı olan Çin başta olmak üzere pek çok ülke vatandaşlarını teknolojik aletler 
üzerinden çevrimiçi olarak takip etti. Aslında bir açıdan insanların gizliliğinin 
ihlal edildiği ve devlete “gözetim” şansı da verildiği de söylendi. Çünkü sistemler 
sayesinde nerede ve kimlerle olduğunuz neredeyse sizden evvel biliniyor.  Ayrıca 
bu tür salgın hastalıkların “otoriterliği artırdığı” tezi konuyla ilgili yapılan 
tartışmaların başında geldi. Agamben, kaleme aldığı bir yazıda devletlerin 
salgın aracılığıyla istisna halini bir yönetim paradigması olarak kullanma 
eğiliminde bulunduğunu belirtti. Otoriterlik hususu dışında tartışılan bir diğer 
konu liberalizmin salgın yönetiminde etkisiz kaldığı yönünde oldu. Bu durumun 
sosyal devlet modelinin ön plana çıkmasıyla sonuçlanacağı iddiaları öne sürüldü. 
Sizin bu hususlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Salgını siyaset felsefesi 
bağlamında değerlendirdiğinizde siz nasıl bir resim görüyorsunuz?

Bunlar çok önemli noktalar. Kovid-19 bu anlamda gücü elinde tutanların insanları 
hastalıktan korumak amacıyla birtakım gözetim modelleri geliştirmesine sebep 
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oldu. Bu anlamda bildiğim kadarıyla ilk kez İsrail “çip” modeline geçti. Ben eski 
tavrımı sürdüreceğim, bu zaten Kovid-19 öncesinde de var olan bir durumdu. 
Yani biz sürekli gözetim altındayız aslında. Gücü elinde tutanlar bizim neredeyse 
kafamızın içinden geçenleri okuma imkânına sahip olmaya çalışıyorlar. Bu 
bakımdan gerçekten önemli bir noktaya değindiniz çünkü Kovid-19 bunu bir fırsata 
dönüştürme imkânı verdi. Peki, bundan kurtulmanın imkânı var mı? Elbette, bunlar 
da teknolojik araştırmaları gerektirmektedir. Benim gücü elinde bulunduranlara 
yönelik en büyük silahım veya inancım içimizin gücüdür. Yani insanın bir iç 
zenginliği varsa o zaman teknolojik birtakım etkilerle kendisini yönetmeye çalışan 
güce karşı koyabilir. Benim bu bakışım çok romantik gelebilir. Ancak içimizdeki 
gücün vücuda takılan çipten veya eşyalarımıza takılmış takip sistemlerinden güçlü 
olabileceğine inanıyorum.

Dünyayı yönetmeye çalışan güçler, bizi aynı ve bir kılmaya çalışıyorlar.  Bunun için 
gerek kültürel gerekse bireysel farklılığımızı korumaya çalışmalıyız. Ben Anadolucu 
biri olarak yıllardır bunu söylemekteyim: topraklarımızın müthiş bir gücü ve 
biricikliği var. Bu topraklarda çok eski hayatların yaşandığı bir kültür üzerindeyiz 
ve müthiş bir zenginliğimiz var bu coğrafyada. Ve bu zenginliği hala anlayabilmiş 
değiliz. Bu sadece coğrafi anlamında Anadoluluk değil tabi, Arnavutluk’ta, 
Balkanlar’da, Bulgaristan’da, Bosna’da Anadoluluk yaşıyor. Oralarda yaşayan ve 
bize dair atan bir “tın/tin” var. Bu tini duyanlardan biri Yahya Kemal’di örneğin. 
İşte bu zenginlikle biz yeniden geleceğe açılıp bu geleceğe güzel eserler bırakabiliriz.

Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz kıymetli cevaplar için. Son olarak size şunu 
sormak isterim, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı okuyacak nesillere bu günlere 
dair neler söylemek istersiniz?

Ben web sayfama maniler de yazıyorum. Bir manimde şunu demiştim: “Pandemi, 
beni düşündür emi”. Sanıyorum son sözümde de bu olabilir.
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“Temel prensip itibarıyla 
hepimiz aynı köke bağlıyız…”

Ahmet ÖZHAN

Sanatkâr

3 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Kıymetli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür 
ederim. Ciddî bir küresel salgınla karşı karşıyayız ve dünya üzerindeki tüm 
insanlar bu salgından ziyadesiyle etkilendi. Bu süreçte Türkiyemizde kültür, 
sanat, fikir ve edebiyat sahalarının seçkin simalarıyla, üstatlarımızla bir araya 
gelerek, onlardan salgın sürecindeki fikir, duygu ve tecrübelerini dinlemek 
istedik. Süreçte yaptıklarınıza ve salgına dair fikirlerinizi ve duygularınızı sizden 
dinlemek istiyoruz.  Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda 
bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân 
ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Efendim insan düşüncesi iki kulvarda ilerler. Biri, kadim düşüncedir. İnanç 
kulvarında yer alır yani bir Yaratanın varlığı ve o Yaratanın bütün varlık âlemini 
yaratmasıdır. Diğeri de daha seküler ve maddeci bir görüşle varlık âleminin 
tesadüflerle oluşması, kedine göre bir rastlantı devinimi içerisinde bütün varlıkların 
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oluşması gibi bir düşüncedir.  Her iki inanca sahip olanlar da var dünyada. Bu tür 
soruların cevabı hangi kulvarın düşünce insanı olduğumuza göre şekillenir. İnanan 
bir kişi için varlık âleminde tesadüf diye bir şey söz konusu değildir, tevafuk diye 
bir şey vardır. Yani her şey planlı ve programlı bir kader çizgisi doğrultusunda 
oluşur. Ancak ötekinde yani maddeci görüşte, rastlantılar şeklinde oluşur. O 
zaman sebepler de kendi kulvarına göre açığa çıkar. Şimdi her şeyin belli bir bilinç 
çizgisi içerisinde oluştuğunu düşündüğümüz bir inanç platformu üzerinde, bir 
Aşkın ve içkin şuurun, bir varlığın tesadüfe yer bırakmayan planlı programlı kader 
çizgisiyle oluşmuş bir âlemdeki herhangi bir açığa çıkış vardır. -Bütün objelerin 
açığa çıkışını düşünebiliriz- ve konumuz olan bu “Kovid 19” yani bir virüs hadisesi 
olarak düşünebiliriz. O halde inançlı bir yol takip ettiğimiz takdirde hiçbir şekilde 
tesadüflerle izah edilemeyecek, mutlaka belli nedenlere yaslanarak bir açığa çıkışın 
olduğunu söylemek durumundayız. Bu nedir? Virüsün oluşumuna, kaynak 
prensiplerine baktığımızda onun da bizler gibi bir canlı olduğu, dolayısıyla da bir 
yaşam alanı tedarik etmek üzere çalıştığı ortaya çıkacaktır. Biz eğer virüsün mutlu 
olduğu yaşam alanlarını deforme edersek, bu virüs canlısı kendine daha sağlıklı, 
daha garantili, daha mutlu olabileceği birtakım yeni yaşam platformları arayışına 
geçer. Bunu bu şekilde düşündüğümüzde biz gezegenimizi ne kadar hırpaladığımızı 
ne kadar deforme ettiğimiz farkındalığı ortaya çıkar. Yani çevre konusundaki 
hassasiyetimizin ne kadar az olduğunu, yazları özellikle hafta sonunda birtakım kırlık 
arazilerin mesire yerlerinin ne şekilde bırakıldığını gözümüzle görüyoruz. Efendim 
50 yılda 100 yılda erimeyen naylonlar ve birtakım o türev şişeler, kap-kacaklar 
maalesef hiçbir şekilde titizlik gösterilmeden atılıyor ortalığa. Bu şartlar içerisinde 
gezegenimizin dünyamızın kendi kendini koruma, kendi kendini müdafaa etme ve 
yeni çareler arama gibi refleksleri geliştirdiğini kabul etmeliyiz. Çünkü cansız hiçbir 
şey yoktur. Her şeyin kendine göre bir canı ve her şeyin kendine göre bir görevi ve 
dahası şuuru vardır. Çünkü en şuurlu yaratıkların dahi alt yapılarına baktığımız 
zaman atom, daha atom altı parçacıklarla bugün varılabilen kuarklara, iyonlara 
kadar giden bir skalayı sayabiliyoruz. Hepimizin varlığı bunların senteziyle oluşuyor 
aslında. Temel prensip itibarıyla hepimiz aynı köke bağlıyız, aynı öze bağlıyız. Onun 
için şuursuzluk diye bir şey söz konusu değil ama her şeyin kendine göre, yaratılış 
hikmetine göre mutlaka bir refleksi vardır. Hal böyle olunca bizim meşhur virüsümüz 
de bu ihmallerin ortaya koymuş olduğu yeni bir yaşam arama, yayılma ve kendini 
garantiye alma, beslenme ve hatta mutlu olma gibi gereksinimlerle ortaya çıkmıştır. 
Meseleyi bu şekilde görmek gerekir. Bunu daha sofistike bir şekilde düşünecek 
olursak, bunun duygusal tarafına bakacak olursak, Yaradanımız o tümel şuura 
baktığımızda bizi Rububiyetiyle, Rabblığıyla ve Mürebbiliğiyle her an eğitmektedir, 
ikaz etmektedir, uyarmaktadır. Küçük cezalarla büyük cezaları önlemek adına bize 
birtakım sinyaller vermektedir. Virüsümüze baktığımız zaman onu, bu şekilde 
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belki değerlendirebiliriz. Ey insanoğlu, aklını başına topla, sen birtakım ihmaller 
içerisinde birtakım gafletler içerisinde bulunuyorsun kendi başına iş açarsın diye 
bir ikazdır bu, o şekilde de değerlendirilebilir. Daha söylenecek çok şey var ama 
zannediyorum diğer sorularda bunlarla alakalı konuşacaklarımız olacaktır. Şimdi 
birinci sorunun cevabını bu şekilde vermiş olayım.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Karantina günlerinde -bir ölçüde hâla devam eden bugünlerde- çeşitli düşünce ve 
duygular içerisinde oldum. Bir kısmı beni ilgilendiren benim değerlendirmelerim 
bir kısmı da toplumsal olarak üzüntüsünü, sancısını çektiğim şeyler. Evvela, ikinci 
görüşümden başlayalım. Bu karantina süresince günlük yevmiyesiyle hayatını, 
evini barkını, çoluğunu çocuğunu yaşatan, onlara hizmet üreten yüz binlerce insan 
belki milyonlarca insan zannediyorum zorluk çekti, onun üzüntüsünü çok ciddî 
olarak hissettim. Mesela ben müzikle meşgulüm. Tabii TRT olsun Kültür Bakanlığı 
olsun, resmi yerlerde çalışanların maaşları devam etti, fakat piyasa dediğimiz 
günlük yevmiyeye dayalı birtakım çalışma düzeni tamamıyla bozulduğundan 
dolayı bu arkadaşlarımızın biraz sıkıntı çektiğini biliyorum ve bu ciddî olarak bize 
bir endişe getirdi. Devletimiz olabildiğince her yaraya merhem olmaya gayret etti, 
birtakım düzenlemelerle bu sıkıntılara düşmüş vatandaşlara yardım ulaştırdı. Bunu 
da biliyoruz tabi ki ama ne kadar yeterlidir ne kadar değildir o bahs-i diğer. Bana 
gelinecek olursa ben belki hayatımın en güzel günlerini yaşadım ve yaşamaktayım, 
çünkü ben mecbur olmadıkça evden çıkmayı sevmeyen bir insanım. Evde yaşamayı 
çok severim yani benim için hayat zaten eve sığar, evde yaşanabilir kıvamdadır. 
Fevkalade rahat ettim. Çevrimiçi olarak her gün arkadaşlarımla, talebelerimle 
konferans tadında sohbetler gerçekleştirdik. Konservatuvardaki talebelerimle 
-orada yüksek lisans dersleri veriyorum- çevrimiçi olarak derslerimize devam ettik. 
Televizyonla çok ilgilendiğimi söyleyemem. Yığınla kitabım var okunması gereken, 
tekrar bakılması, çalışılması gereken kitaplarım var, notalarım var, onlarla daha çok 
meşgul oldum. Sonra birlikte soru-cevap yaptığımız arkadaşlarım var. 700’ü aştı 
zannediyorum, onların aşağı yukarı her gün çeşitli konularda -tasavvufi konularda 
kendi psikolojik ve yaşadıkları sosyolojik ortamda-üreyen birtakım sorunlarla 
alakalı soruları olur, onları cevaplarım. Bazı cevaplara hazırlanmak için araştırma 
yaparım. Yani yapılacak çok şey var ve emin olun, buna samimiyetle söylüyorum, 
hep evde olduğum halde zamanın yetmediğini itiraf etmeliyim. Hakikaten o kadar 
yoğun yaşadım ki günde bazen üç çevrimiçi programa dahil oldum. Derslerimin 
haricinde -yani röportaj gibi- mesela Ramazan’ı yaşadık, Ramazanla alakalı birtakım 
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programlara çevrimiçi olarak hep katıldık, böylece zamanımızı değerlendirdik yani 
benim adıma çok güzel geçti. Ama dediğim gibi birtakım maddi sıkıntılara sebebiyet 
verdiği yönüyle o konulardaki arkadaşlarıma vatandaşlarım adına da üzüldüğümü 
itiraf etmeliyim.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Dünya dünya olalı, insan yaratılalı beri böyle bir şeyle karşılaşılmadı. Yani gözle 
görülmeyen Kovid 19 adındaki bir virüs, bir canlı dolayısıyla bütün yerküredeki 
insanlar evlerine hapsoldular. Çok ilginç yani ilerde bunun filmleri de yapılır, 
romanları da yazılır, dizileri de yapılır. Yani büyük bir veridir bu hakikaten 
yaşanmamış bir şeydir. Savaşlar yaşandı, başka türlü salgınlar yaşandı evet hepsi 
gerçek ama bu başka bir şey. Bütün dünyayı eve tıktı. Çok ibretler var alınması 
gereken. 

Hayatımda nereye oturacak şimdi günümüzün yaşam koşulları mı diyelim yoksa 
işimize geldiği için mi diyelim ne dersek diyelim. Aile bağları konusunda sıkı fıkı 
olmaktan uzaklaşma sürecini süratli bir şekilde yaşıyoruz. Eskiden sabah kahvaltısında 
herkes masada olur, işe giden işe gider, okula giden okula gider. Efendim, hatta 
benim çocukluğumda benim talebelik zamanımda, öğlen yemeğine okuldan eve 
gelirdik, babam daireden eve öğlen yemeğine gelirdi yine beraber olunurdu. Akşam 
yemekleri zaten sorunların konuşulduğu, aile fertlerinin birbirlerini görmenin 
yanı sıra birçok şeyi paylaştığı münazara platformuna dönüşürdü. Fakat son on 
yıllarda bu güzel adetler ortadan kalkmaya başladı. Herkes kendi dünyasında, kendi 
havasında bir şekilde hayatı yaşar hale gelmişti. Bu virüsümüz sayesinde insanlar 
evde birbirlerini hatırladılar, birbirlerini görmek, birbirlerinden olmak, birbirlerini 
yeniden keşfetmek gibi hoş tarafları da olmadı değil. Bunun yanı sıra hürriyetin, 
dışarda olabilmenin ne kadar önemli ne kadar verimli bir şey olduğunu da anlama 
durumunda kaldık. Çünkü çıkamadık evden, penceren dışarı bakmak, “Â bir 
zamanlar biz bu yollarda yürüyorduk” gibi esprilere neden oldu. Bu hürriyetin de 
tadını çıkarmak bundan sonra daha güzel olacak herhalde. Yani bunun gibi insanî 
açıdan, ailevî açıdan birçok getirileri de olmuştur, bunu da düşünebiliriz. 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Evet bir de bu konu var. Evlerimize çekilmek durumunda kaldık ve dostlarımızla 
bir araya gelemedik. Karantina günleri gevşediği zaman yine sosyal mesafe 
meselesinden dolayı-“sevgi dokunmaktır” diye bir söz vardır, sevgimizi dokunarak 
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ifade etme şansını da yitirdik. Efendim söylediğim gibi getirileri kadar götürüleri 
de olan götürüleri kadar getirileri de olan bir süreç yaşıyoruz. Netice itibarıyla 
dostlarımızın, çevremizin kıymetini bilmek durumundayız. Unutmuştuk 
hatırlayalım. Yani o güzellikler bize kıymetini bilelim ve şükrünü eda edelim diye 
verildi. Hiç farkındalık sahibi olmadan, harcama durumuna düşmeyelim. Hem 
çevremizi hem dostlarımızı düşünmek durumunda kaldık. Üstelik de tabii ki sıhhî 
endişe çok önde oldu. Çünkü ölümler ortaya çıktı, ciddî sayıda ölümler ortaya çıktı. 
Her gün yayınlarda ne kadar test yapıldı ne kadar pozitif çıktı, ne kadar kayıp oldu, 
ne kadar iyileşen oldu, insanlar bunları takip etmek durumunda kaldılar. Bunlar 
şık ve hoş şeyler değil tabii ki. O açıdan çoklu bir farkındalığa neden oldu diye de 
söylememiz lazım. Elimizin içinden kayıp giderken farkına varmadığımız birçok 
değerleri de tekrar hatırladığımızı söyleyebilirim. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Şimdi bu salgın meselesinin bu şekilde somut birtakım verileri olduğu gibi 
spekülasyon adına fevkalade söylentileri de oldu. Birtakım komplo teorilerine 
de neden oldu. Bunların hepsinin hesaplı, kitaplı ve de insanlığı yeni bir döneme 
sürüklemek, yeni bir dönemi oluşturmak, yeni bir tüketim toplumu oluşturmak, 
insanlığı çiplemek, sıhhî garantileri adına aşılar vasıtasıyla insanları tamamıyla 
kontrol altına alıp istedikleri gibi bir tüketim toplumunu ortaya koyabilmek gibi 
gibi birçok söylemler oldu. Bunların ne kadarı doğrudur ne kadarı düzmecedir 
bilemiyoruz ama gündem bunlarla kaynıyor. Olabilir de… Birtakım ekonomik 
güçlerin -malum on/on bir tane ailenin- bütün dünyanın gelirini kontrol ettiği 
gibi bir bilgi var. Yine bunların yeni bir dönem oluşturmak ve dünyayı tamamen 
ekonomik olarak kontrolleri altına almak, daha doyumsuz bir şekilde piyasayı 
ellerine geçirmek -bugüne kadar nasıl olduysa- yeni birtakım düşüncelerle bunu 
pekiştirmek ve ziyadeleştirmek gibi düşüncelerinin olması da mümkündür, olabilir. 
Bunlar da söz konusu. O yüzden alışkanlıklarımız adına daha yetinebilen, her 
halükârda mutlu olmayı, şartlar ne olursa olsun mutlu olmayı başarabilen insanlar 
olma yolunda birtakım alışkanlıklarımızı tazelemiş olabiliriz, olmalıyız da daha 
doğrusu. Yetinmeliyiz, aç gözlülükle bir yere varmak mümkün değildir. Yani 
yiyeceğimiz iki dilim ekmek, efendim üç kaşık yemek. Onun haricindekiler zaten 
bize fayda vermiyor, zarar veriyor. Onun için birtakım deneyimler de oluyor bu 
şartlar içerisinde.  Mesela alışverişte abartmak, rafları boşaltırcasına sanki aylarca 
sürecek bir açlık olacakmış gibi! Bu nasıl bir doymazlıktır, bu nasıl bir aç gözlülüktür 
yani anlamak mümkün değil. O yüzden bunlardan da ders alarak, nefislerimizi daha 
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dengelemek, hazperestlikten daha uzak bir şekilde hayatımızı kurgulayabilmek, 
herkesle paylaşabilmek, “her şeyi biz kapatalım, alalım da benden sonra kalan aç 
kalsın”ı düşünecek kadar zalimleşecek bir insan türü olmaktan uzaklaşmamız 
lazımdır. Bunlarla da donanımımızı artırmak ve dersler çıkarmamız lazımdır.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Yaşadığımız şartlarda en çok istifade edilecek şeyin insanlık tarafımızı, ünsiyetimizi 
fark etmek olduğunu düşünüyorum. Yani duyarlılık sahibi, paylaşmasını bilen, 
merhamet sahibi, şefkat sahibi bir mahluk olduğunun farkındalığıyla hareket 
etmemiz lazım geldiğidir. Yoksa hayvanlar gibi önümüze, ortamıza atılmış bir 
kemiği paylaşmak adına hiçbir saygın gayret göstermeden, efendim yine hayvanlar 
gibi birbirimize saldıracak ve en büyük parçayı ben kapayım diye bir gayretin 
içerisine girecek olmak utanç vericidir. Bu utanç tablosunu insan yaşamamalıdır 
ve yaşatmamalıdır. Bunları veri kutumuza koymamız lazım, bunları algılamamız 
lazım, bunları hayatımıza taşımamız lazım. O yüzden en önemlisi insanın ahsen-i 
takvim üzerine, Halifetullah olarak yaratılmış çok özel bir mahluk olduğunu hiçbir 
şartta unutmamamız ve bu değerleri ortaya koymamız lazımdır. Çünkü biz bunları 
yaşamak için varız başka bir şey için değil. Bu kalitede, bu seviyede yaşamak için 
varız. İnsan kâinatın göz bebeğidir. Şeyh Galip Hazretleri’nin söylediği gibi: “Hoşça 
bak zatına, kim zübde-i âlemsin sen.” Bütün âlemin zübdesi yani özü, tohumu, en 
değerlisi… Bu değerlerimizi unutmamamız lazım. Bu yüzdendir ki bir dilim ekmek 
için, bir kutu makarna için birbirimizi üzmek, birbirimizi itelemek kakalamak, 
fırsatçılığa taşımak meseleyi, çok ayıp. Bu gibi insanlığın haricindeki mahlûkatın 
çokça yaptığı hareketleri insanların kendilerine yakıştırmaması lazımdır. Biz de 
inşallah yakıştırmayalım.

Bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Bunları niçin yapalım diye son sualinize cevap olacak olur ise biz insanız. İnsanlar 
böyle davranır. Bu yüzden bu güzel hasletleri yaşam biçimi haline getirmemiz 
lazımdır. Teşekkürlerimle hepinize başarılar diliyorum. Umarım bu mülâkatla iki 
kelimenin belini kırabilmişizdir. Hepinize sevgiler saygılar.

Kıymetli Hocam, bu güzel mülâkat için sizlere tekrar çok teşekkür eder, hayırlı ve 
sağlıklı nice güzel seneler dileriz.
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“Bu salgın bizi hareketsizlikle vurdu, 

en önemli problem odur…”

Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU

İktisat Tarihçisi

29 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rabia Nur AKMAZ-Gülfem AKYILDIZ

Kıymetli Hocam sorularımıza başlamadan önce mülâkat teklifimizi kabul 
ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Önemli bir projeyi hayata geçirmek için bizi 
yalnız bırakmadınız. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda 
bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân 
ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Buna da şükür diyelim. Tarih içerisinde bu tür salgınlar çok olmuştur biliyorsunuz. 
Tabii modern çağlarda ilk defa bu şekilde bir salgınla karşılaşıyoruz. En son salgın 
biliyorsunuz 1918-1919 grip salgını, İspanyol gribi fakat bütün bu eski salgınların 
farklılığı vardı. Birinci farklılık, tıp teknolojisi gelişmemişti ilk salgınlarda. İkinci 
olarak bugünkü salgının diğerlerinden büyük ölçüde farklı olmasını sağlayan en 
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önemli unsur teknolojik gelişmedir. Mesela şimdi burada internetin devreye girmesi 
önemli, başlı başına bir faktör oluyor. İnternetin devreye girmesiyle birlikte insanlar 
eskiden olduğu gibi daha sıkıntılı bir süreç geçirmiyorlar. İnternet, insanların işlerini 
büyük ölçüde kolaylaştırdı gibi geliyor bana irtibat kurmada. Mesela trafik masrafı 
sıfıra indi. İnsanlar görüşme yapmak için bir odadan diğer odaya geçiyorlar. En 
büyük hareketlilik bu oluyor. Önceden bu görüşmeyi yapmak için şimdi aşağı yukarı 
20 dakikalık bir gecikmemiz oldu fakat eğer eskiden olsaydı bu 20 dakika büyük 
ihtimalle saatler alabilirdi. Ben gideceğim, ulaşacağım saatler bulabilirdi. Dolayısıyla 
bu yeni salgının insanlarda yeni bir yöne doğru gittiğini görebiliyoruz. Bu yeni yol 
da teknolojiyi farklı bir şekilde kullanmak, internet teknolojisini kullanmaktır. 
Bu imkânı insanlara verdi bu yeni salgın diyelim. Şimdi tabii teknoloji konusu da 
problemli bir konudur. Bu problemin de iki yönü var. Bunların birincisi teknolojiye 
esir olmak, ikincisi ise teknolojiyi esir alarak kullanmaktır. Şimdi bu, teknolojiye 
esir alarak kullanma olarak düşünürsen çok olumlu. Ama teknolojiye esir olursak 
o zaman kötü gidebilir işler. Şimdiye kadar böyle bir durum vardı, burada insanlar 
sanıyorum teknolojiyi esir alarak veya kendi hizmetlerinde kullanabiliyorlar. Bunu 
önemli, olumlu ve faydalı bir gelişme olarak görebiliriz. 

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Şimdi şu anda benim zaten üzerinde çalıştığım çok sayıda kitap var, onlarla 
uğraşıyorum. Günlerimi nasıl değerlendirdiğimi sorarsanız, ilk günler aşağı yukarı 
14 Mart, 15 Mart’tan başlayan bir hafta on günlük bir süreç, benim için problemli 
bir süreç oldu. Sadece benim için değil, herkes için. eni şartlara uyum süreci 
diyebiliriz buna.  Fakat bir hafta - on günden sonra yeni şartlara uyum gösterdik. Ve 
mesela ben sizlere tam tarihleri söylemek istiyorum. 17 Mart’tan itibaren derslere, 
konuşmalara, konferanslara vs. başladık. 

Üç meşgâlem var benim. Birinci meşgâlem İslam iktisadı, ikinci meşgâlem Osmanlı 
İktisat Tarihi ve Genel İktisat Tarihi, üçüncü meşgâlem de İstanbul İktisat Tarihi. 
İstanbul İktisat Tarihiyle ilgili elimde 4-5 kitaplık bir seri var. Bunun birinci serisini 
çıkardım, Osmanlı Dönemi İstanbul Su Tarihi, 2016’da çıktı. Şimdi ikincisini geçen 
sene yazdım; İstanbul İçtimai ve İktisadi Tarihi. O da şu anda baskıya hazırlanıyor. 
Üçüncü kitap üzerinde çalıştım bu süreçte o da yine İstanbul İçtimai ve İktisadi 
Tarihi’nin ikinci cildi. Dersaadet ve Bilad-ı Selâse diye bir kitap var onun üzerine 
de çalışıyorum.
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Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Ölenler icin rahmet diliyorum, hepsine üzülüyor insan. Fakat ben kendi açımdan 
-evdekiler de aynı şeyi söylüyor” Ramazan’ın nasıl geçtiğini anlayamadım. Evde 
olmak insanı sıkar fakat bu süreç, hiç ummadığımız bir şekilde yoğun geçti. Ben 
hemen her gün dersteydim bir kere. Küçük bir odamız var, o odayı dershane yaptım. 
Allah razı olsun hanım da zaman zaman gelip dershaneyi temizliyor. Dershanemi 
temiz tutmam lazım demek ki. Hem ders yapıyoruz hem sınavlar yapıyoruz. 
Mesela dün hem sınav yaptık hem de bölüm toplantısı yaptık. Eski hocanız belki 
Mehmet Bulut’u tanırsınız değil mi, onunla dün mesela bölüm toplantısı yaptık, 
bir tez jürisinde beraberdik. Mehmet hoca benim eski öğrencimdir. Şimdi ben tabii 
emekli oldum Marmara’dan şu anda Sabahattin Zaim’deyim ama hem Marmara’da 
devam ediyorum hem Sabahattin Zaim’de devam ediyorum. Bir sene oldu aşağı 
yukarı emekliliğim. Bu bir sene zarfında yani emekli olmadan önce haftanın beş 
günü derse gidiyordum, emekli olduktan sonra dört gün derse gitmeye başladım 
yani bir günlük kazancım oldu. Fakat mesela bu pandemi sürecinde cumartesi 
pazar da ders yaptım Marmara’da. Çünkü arkadaşların pazar günleri daha müsaitti. 
Özellikle Ramazan’da boyle bir süreç yaşadık. Biraz farklı oldu ama benim açımdan 
çok verimli olduğunu söyleyebilirim.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Tabii değişiklik oldu. Mesela en son cemaatle kıldığım namazı size söyleyeyim. 
Benim en son cemaatle namaz kıldığım tarih 13 Mart’tır. 13 Mart Cuma namazı 
olduğu için diyorum. Ondan sonra 13 Mart’tan itibaren hiçbir şey olmadı. Daha 
sonra Ramazan geldi ne teravih ne başka bir şey. Hiçbir dışarı çıkma imkânı olmadı. 
En son Cuma odur. 13 Mart’tır.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Evvela şunu söyleyeyim. Ben şimdi bu salgından önce okula gidip gelirken Ramazanda 
nasıl ders vereceğim diye düşünüyordum. Fakat Ramazan ayında ders vermek bu 
şekilde çok kolaylaştı benim için. Yorgunluk yok, oturuyorsunuz böyle bilgisayarın 
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başında. İşte şimdi de olduğu gibi bir kanalla her şeye rağmen bu şekilde derslere 
devam edebildik. Benim kendi açımdan, o kadar yoğun bir dönem geçiriyorum ki 
psikolojik sorun çekmeye vaktim kalmıyor. O kadar yoğun koşturma oldu. Yalnız 
tabii genellikle insanlar meşgaleleri az olduğu zaman, dışarı çıkamadıkları zaman 
böyle bir problem içerisine girebiliyorlar. Artık sineye çekmek gerekiyor. Yapacak 
bir şey yok. Daha kötü durumlar olabilir, o kötü durumları önlemek için insanlar 
dışarı çıkmıyorlar zaten. İnsanların yeni duruma göre kendilerini ayarlamaları şart. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Şimdi yani tecrübe olarak bunu değerlendirmek gerekiyor.  100 yıl sonra yaşayanlara 
ne söylenebilir? Ben aslında 100 yıl sonra yaşayanlardan önce mesela arkadaşlara da 
derslerde söyledim. Daha önceki salgınlarda insanların tavrı ne olmuştur, onları 
anlattım büyük ölçüde. Örneğin 14. yüzyılda veba gibi çok büyük salgınlar var 
biliyorsunuz. 1330’larla aşağı yukarı 1420’ler arasında 9 defa salgın oluyor, tekerrür 
ediyor. Şimdi insanlar bu salgının ne zaman biteceğini soruyor. Benim için salgın 
13 Mart’ta başladı. O günden bugüne neredeyse 3 ay geçti. Salgının süresi 3 ay 
olabilir, 4 ay olabilir; hatta belki salgın, seneye okulların açılmasının önünde bir 
sorun olabilir. Fakat ben başka şekilde bakıyorum olaya. 100 yılı bir kere gözden 
çıkarmak lazım yani 100 yıl  sürebilir bu salgının etkisi birkaç nesil sürebilir. Evvela 
oradan bakıyorum önümü görüyorum. Uzun sürebilir bu salgın çünkü herhangi bir 
gevşeme anı, insanı gafil avlayabilir. Ondan sonra problemler daha da büyüyebilir. 
Fakat başka bir durum daha var tabii. İnsanların bağışıklık güçlerinin yükselmesi 
çok önemlidir. Şimdi eski salgınların etkisinin bu kadar fazla olmasına baktığımız 
zaman bunun temel sebebi olarak da insanların bağışıklık güçlerinin zayıf olmasını 
görüyoruz. 14. yy.’da insanlar iyi beslenemiyorlar, çok net olarak bunu bilebiliyoruz. 
Çünkü küresel bir solma var o dönemde. Oradan kaynaklanan bir yetersiz beslenme, 
bağışıklık gücünün zayıflaması söz konusu. Günümüzde bu yok. İnsanların iyi 
kötü bağışıklık sistemi yerindedir. Bunu olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör 
hareketsizliktir. Hareketin insanlardaki bağışıklık gücünü artırdığını bilememiz 
gerekiyor. Nurettin Topçu Hocanın güzel bir lafı vardır: “Âlem üç şeyin toplamından 
ibarettir; Varlık, düşünce ve hareket.” Şimdi bu salgın bizi hareketsizlikle vurdu, 
en önemli problem odur. Bağışıklık gücünü azaltan da odur aslında bir noktada. 
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Yetersiz beslenme yanında bir de bu hareketsizlik de insanın direncini zayıflatıyor. 
Gelecek nesillere beslenme konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda 
bulunabiliriz. Çünkü can boğazdan geliyor ve can boğazdan gidiyor. Aslında salgının 
temel sebeplerinden birisi de insanların tüketim alışkanlıklarındaki değişmelerdir.
Bu salgının kaynağı neresi, Çin’dir. 14. yy.’da da Çin’di salgının kaynağı. Çin’den 
kaynaklanan 1324’lerde aşağı yukarı Çin’de başlıyor ve 1329’larda ticaret yollarını 
izleyerek bütün dünya Avrupa’da ve Akdeniz Havzası’nda etkili olmaya başlıyor 
bu veba salgını. Niye, salgının kaynağı niye Çin? Şunu söyleyeyim ben size mesela 
bu hastalıkların temel sebebi hayvansal gıdalar. Mümkün olduğu kadar hayvansal 
gıdadan uzak durmakta fayda var, birinci nokta bu. İkinci nokta, helal hayvanlar 
yani İslâmiyet’in helal kıldığı hayvanların dışında tüketim yaptıkları için bunlar 
başına geliyor onların. Bizim aklımıza, hayalimize gelmeyen her türlü hayvanı 
tüketiyorlar, oradan kaynaklanıyor. Can boğazdan gider diyorum ya mesele 
bu. İnsanların yasak hayvansal gıdaları tüketmeleri bu salgının temel sebebi gibi 
görünüyor şu anda. Başka bir deyişle salgınların ortaya çıkmasındaki temel sebebin 
insanların haddini aşması olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Kur’an-ı Kerim’de de 
o söylenir. İnsanların başına gelen felaketlerin temel sebebi yine insanlardır, 
insanların kendi yaptıklarıdır. Bunu unutmamak lazım. Salgınların da temel sebebi 
odur, savaşların da kıtlıkların da. Bazı şeylere insanlar müdahale edemiyorlar 
fakat çoğuna müdahale edebiliyoruz. Müdahale edemedikleri şeylerden dolayı bu 
salgınlar başımıza geliyor. Daha doğrusu insanlar bu şeyi önleyebilir ama haddi 
aştıkları için önleyemiyor, problemler büyüyor. Şunu söyleyebilirim daha sonraki 
nesillere; haddi aşmamak lazım her şeyde. Bizim geleneksel kültürümüzde bir 
şey vardır; az yemek, az uyumak, az konuşmak. İnsanlar çok yiyorlar, o yüzden 
başlarına bu felaketler geliyor. 

Değerli Hocam son sorumuz, bu zamanlarda neleri niçin yapalım? 

Schumpeter’in “yaratıcı yıkım” diye bir kavramı vardır. İktisatta bu kavram, 
olumsuz durumlardan olumlu durumların ortaya çıkabileceğini ifade etmektedir. 
Başka bir deyişle krizler her zaman fırsata dönüşebilir her zaman. Tabii bu İslâm’da 
da böyledir. Hayırdan şer doğabilir, şerden hayır doğabilir biliyorsunuz. Sizin şer 
sandıklarınız hayır olabilir, hayır sandıklarınız şer olabilir. İnsanlar bunu pek fazla 
bilemeyebilirler. İşte bu salgınları da bir hayır olarak görebiliriz bir açıdan. İnsanlara 
en azından insani hayata, beşeri hayata yeni bir boyut ekledi. Bu yeni boyut, en 
azından insanlara, insanlıklarını hatırlatma boyutudur bir açıdan. İnsanların bazı 
konularda nasıl aciz kaldıklarını gösteriyor. Rekabetten çok dayanışmanın önemli 
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olduğunu vurguluyor. Bu olumsuz durumların insanlara tanıdığı çeşitli avantajlar 
var. Salgınlar da bunun en somut örneğidir. İnşallah daha sağlıklı, iyi günlerde 
görüşmek üzere diyelim.

Çok teşekkür ederiz Hocam, sağlıklı uzun ömürler dileriz.
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“Korona geldi diye bir yere saklan! 
Ne münasebet! Halleşmeye çalışırsın, 

doğrusu budur...”

Alev ALATLI

Yazar

28 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Kıymetli Hocam, mülakat teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür 
ederim. Ciddî bir küresel salgın karşısındayız ve dünya üzerindeki tüm insanlar 
bu salgından ziyadesiyle etkilendi. Bu süreçte Türkiye’mizde kültür, sanat, fikir 
ve edebiyat sahalarının seçkin simalarıyla, üstatlarımızla bir araya gelerek, 
onlardan salgın sürecinde hayata, hayatlarına ve salgına ilişkin fikir, duygu 
ve tecrübelerini dinlemek istedik. Süreçte yaptıklarınıza ve salgına dair bu 
noktada fikirlerinizi ve duygularınızı sizden dinlemek istiyoruz.  İlk sorumuzla 
başlayabiliriz. Karantina dönemine dair düşünceleriniz nelerdir?

Bu yaşadıklarımızı dünya tarihiyle kıyasladığımda öyle aman aman bir süreç olarak 
görmüyorum. Sadece zaman zaman arabeskleşen bir bütün görüyorum. 2020 
itibariyle toplumların hazırlıksız yakalandığı bir salgın bu. Daha kötüsünü gördük 
mü, tabii ki gördük. Adından da anlaşılıyor 19’uncu, yani 19’dan öncesi de var. 
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Bundan daha önce mesela HIV virüsü: AIDS… Şu an hâlâ bitmeyen bir süreç, bu 
kadar uzun sürdü. Bu konu hakkında “Allah’ın bize verdiği ceza” gibi konuşuldu. 
AIDS hakkında da “Eşcinselleri Allah cezalandırmış,” demeye kadar götürüldü. 
Gayet basit bir tabiat olayıyla, ilâhî gücün, kaderin vs. karıştırılmasına itirazım var, 
bu iş bu kadar ucuz değil. Birincisi; “İmtihan” gibi yorumları anlamsız buluyorum. 
Utanmasalar “Türkiye’nin korona ile imtihanı” diyecekler! Bayılırız böyle laflara, 
böyle bir şey yok. İkincisi; süreci arabesk bir şekilde abartmayın. Evden çıkmak var, 
çıkamamak var, ne oluyor? Ben kendi işimi yapan bir insanım böyle olunca sokak 
benim için vazgeçilmez değil ki. Yapı itibariyle bu hep böyleydi. Şimdi yaşım yüksek 
ama ben genç kızken de dolaşmayı sevmezdim.  Evde oturmaktan sıkılmanın, 
evin ihtiyaçlarına dönük olmakla çok ilişkisi var. Yani bencil bir yapıdaysanız, evi 
kendinizin etrafına koymuş birisiyseniz sıkılmak kolay olabiliyor ama değilseniz 
sıkılmıyorsunuz. Meselâ ben evde olmaktan sıkılmadım hâlâ da sıkılmış değilim. 
Sadece İstanbul’un hayalet şehre dönüşmesi insana koyuyor. Eğer yazarsanız 
yazmaya başlıyorsunuz. Bunun dışında yaşlılara ilişkin meselenin de abartıldığı 
kanısındayım. Yani hiçbirimiz kalkıp maraton koşmuyorduk, böyle bir şey yok. 
Bizim abartma huyumuz var.  Bu şöyle bir şey: İstanbul’a kar düşer, “İstanbul 
kara teslim oldu” denir hemen. Kar yağdı doğaldır, buzlanır ve tabii ki kayarsın. 
İnsanlar düşer, buzdur bu. Bu abartma işi sanki hayatımıza renk katıyor. Sanmayın 
küçümsüyorum, kaç kişi öldü öyle? Savaşlarda binlerce insanın yaşamının sona 
erdiğini biliyoruz. Bunlar korkunç rakamlar. Dünyaya bakıyorum, kaç bin 
sığınmacı öldü, Hiroşima’da 250 bin insana ne oldu? Bunlar ne kadar konuşuldu? 
Böyle baktığımız zaman sadece Kovid 19’u çok abartmanın anlamı olmuyor, bunu 
çocuksu yaygara olarak buluyorum. Bu yaygara iyi iş değil. Oturmuş olan ulusa 
yakışmıyor.

Büyük resme baktığınızda sizin farklı görmeye çalıştığınızı anladım. Doğrusu 
bu tablo var mıdır, yok mudur? “Kaderle musibet arasındaki farkı iyi görmemiz 
lazım,” dediniz. Bu konuyu biraz daha açıklayabilir misiniz?

Evet, onu söylüyorum. En çok itirazım mukadder bir virüsün aşısının bulunmamış 
olmasına, mukadder bir virüsün Allah’ın gazabı diye sunulmasına… Duamızı 
edelim ama böyle bir canavar yaratmak, Allah’ın gazabı olarak sunmak çirkin bir 
şey. Bu Allah’ın büyüklüğünü görememek, olayı kendi mecrasında görememektir 
aslında. Bir musibettir geldi ve daha beterleri de gelebilir, işin kendi mecrasındaki 
işleyişini hiç bilmiyoruz. Bir virüs, mutasyon geçiriyor vs. çok hızlı hareket ediyor, 
yaşamaya çalışıyor. Sen burada oturuyorsun en akıllı benim, en gelişmiş beden 
bende diyorsun. Bir virüs gelip sana çarpıyor, şekil değiştiriyor. Çünkü senin gibi 
onun da tek derdi yaşamak. O da biliyor öldürmemek gerekir, öldürdüğünde o da 
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ölüyor. Eğer Allah’ı arayacaksak bu virüsün tarzında aramak lazım, meşgul olmak 
demek, öğrenmek demek. Niye bunu değerlendirmiyoruz? Bilme korkusu var. 
Bilmekten niye korkulur veya öğrenmeye çalışmaktan? 

Yani siz bu süreci oldukça cesur karşıladınız?

Virüs, doğal afettir. Öyle diyelim. Yani bir tayfuna bir fırtınaya ne kadar manevî bir 
şey biçiyorsam buna da o kadar biçerim. Cesaretle alakası yok, durup bakmak ve 
olayı kendi mecrasında anlamaya çalışmak diyelim.

Kovid-19 virüsünün çocuklara çok zarar vermemesi, en çok kronik rahatsızlığı 
olan insanlara tesir etmesi virüsün okunması gereken başka bir yüzü olduğu 
anlamına gelir mi?

Bilmem, doktorlara sormak lazım bence. Koyunun altında buzağı ararsak yanılırız, 
çünkü üç gün sonra bir bakarsın çocuklara dönmüş. Hadi bu sefer bakar mısın 
Allah’ın gazabına, insanoğlu bu sefer döner “Çocuklarımızı elimizden aldı,” der. 
Bunu ne kendinize ne bize yapın, sakin olun. Allah’a güvenin, dua edin. Yani bu 
olsa olsa bir veridir. Öyle bakmak gerekir.

Anladım hocam bu yüzden sizin görüşleriniz bizim için önemli. Sizin fikirleriniz 
bize ilham verecektir. Sorumda da zaten söz konusu söylentinin sizin nazarınızdaki 
yerini sormaya çalışmıştım. İlmî ve irfanî bakış arasındaki ayrımda mı 
düğümleniyor mesele?

İrfanı kim kaybeder de ben bulurum, ama hani soruyorsun söylüyorum ne 
düşündüğümü. Biraz etkiliyorsam ne âlâ ama kendimizi korumamızı istiyorum 
böyle şeylerden. Çünkü ileri giden adımlar var gerçekten. İleri adımlardan kastım 
şu: gerisi geliyor bunun. İslâm niye gözyaşı medeniyeti oluyor? Merhamet başka 
şeydir, onda sonra yok. “Çok gülme ağlarsın” lafları vardır bir de mantığı olmayan. 
Yüce Allah’ı da zan altında bırakan çocuksu bir durumdur. Bundan kurtulmak 
zorundayız. Ayakları yere sağlam basan inanç ve bilgi gerekiyor bize. Cep telefonun 
vardır. Evrene ilişkin programlar var. İndir onu telefonuna, gece vakti bak bakalım 
hangi yıldız var, nereye gidiyor? Ne oluyor? Tek bir yere takılıp kalmayın. Oturduğun 
yerden yükseldiğini düşün, orada ne görüyorsun, en yakın semt neresi, hangi 
ilçe? Yükseliyorsun daha da yükseliyorsun, Ankara, arkasından ne görüyorsun? 
Türkiye’nin ortası, bütünü görmeye çalış, en yakın gezegen nerde, yıldızlar nerde? 
Biz uzay yaratığıyız bunu unutmayın ve uzay yaratığını da kim hapsedebilir eve? 
Hapsolmaz, bunu söylemeye çalışıyorum. Deminki ev meselesinden geldim, 
hani olsa olsa niye kaplumbağalar ev yapmıyor, kenara oturuyor. Tamam bizim 
kabuğumuz yok böyle bir serpuş var. Kullanıyoruz işte. İnsan olma keyfi yeter. 
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Allah’ın insana verdiği şey tam da budur. Hem insana sorumluluğunu verir bu 
hem görüşü zorunlu yapar hem kuralı budur. Korona geldi diye bir yere saklan! Ne 
münasebet! Bir bakar, halleşmeye çalışırsın doğrusu budur. Bak ne kadar bağımlı, 
basit bir korona bu. Ama bak diğer taraftan insan eliyle Hiroşima yapılmış. Kaç tane 
hayvan ve bebek öldürülmüş?

Korona hayat rutininizi nasıl etkiledi?

Çok değişen bir şey olmadı. Belki bu yasakların tesiriyle sevdiklerinizle yakın 
olamamak, bazılarımızı etkilemiştir. Ben zaten eski usul yaşarım, aynı çatının altında 
çocuklarım torunlarım vardır benim. Biz kopmadık. Gelelim gerisine, bak şu an 
karşılıklı oturuyoruz. (Çevrimiçi görüşme) Ben kimseden kopmuş değilim, tamam 
bu da mesele değil, bu bir süreçtir. Bu böyledir, biz böyle insanız. Sürü olmadığımız 
için mi üzüleceğiz? Bu nasıl bir şey? Tabi ki bir araya gelmekten mutlu olduğunuz 
günlerimiz vardır. Doğrusu bayram yemeği için günlerce üstünde çalışırız, bayram 
yemeği hazırlarız. Ama hayat devam ediyor Allah başka keder vermesin.

Şimdi hemcinsiniz olarak sormak istiyorum bayram yemeği dediniz, misafir 
ağırlıyorsunuz vs. Ben tecrübenizden faydalanmak istiyorum. Bir kadın olarak, 
yazar olmak, düşünür olmak, üreten olmak, ev işiyle ilgilenmek ve organize etmek 
gibi telaşlar zor geliyor mu? Bütün bu işlere yetişmeye çalışırken maruz kaldığınız 
sosyal baskılar oldu mu?

Benim yemek kitabım var, ben yaptığım yemekleri toplar bir liste yapardım. İnsan 
yiyecek için öldürür, yiyecek için avlanır, yiyecek için savaşır. Şimdi hâl böyle olunca 
yenilesi gıdalar Allah’ın lütfudur. Allah’ın nasip ettiği nimetler, bunların sunum 
biçimleri, kültür, medeniyet budur. Ben mutfağa girip yemek pişirmeyi, paylaşmayı, 
pişirilen yemeğin kalitesini arttırmayı severim. Bunları küçümseyenle benim 
işim olmaz. Kendim girer miyim mutfağa, tabii ki girerim. Bir sürü sebeplerden 
girerim. Oturup yaparsan torunların da yemek yapmayı öğrenir. O zahmeti sen 
üstleneceksin. Bu bir bütündür ve bu tavrı küçümseyenle de işim olmaz. Zor mudur, 
hayır. Her şeyi düzgün ayarlarım, zamanımı düzgün ayarlarım.  Doğrusu erkek ya 
da kadın -tabi çoğu zaman kadınlar için- yemek yapmak önemli. Ben erkek olsam 
doğru dürüst patates kızartamayan birisiyle olmam. Bir sürü sebepten olmam. 
Neden olmam? Çünkü nimete saygısızlık yapıyorsun, yakamazsın nimeti, ekmeği 
öpmek gibidir. O patates yanmaz, bir yemektir ve yemek berekettir. Allah’a teslim, 
köpek maması gibi pişmez.  Köpeğe de yazık, köpeğe de pişmez.  Yani özensizliği 
hiç hoş görmem. Ben boş yere zaman geçirmem ki gerçekten üretirim. Boşa vakit 
geçirmem, bunu küçüklüğümde öğrendim. Yolda vakit geçirmem, sebebi de odur. 
Sevmem yolculuğu, bir yere ışınlansam en iyisi. Moskova’yı görmem mi gerekiyor, 
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ışınlanayım, sebebi de zamanımın çok değerli olması. Televizyonu uzun uzun 
seyrederken göremezsin beni. Vakit kaybetmem. Bir de eğitimin önemi, tabii nedir 
biliyor musun? Müteahhit gibi hareket etmeyi öğrenmek gerekir. Şöyle ki büyük bir 
inşaat yapacaksın. O işte bağımsız olaylar vardır. Mesela ne gibi, bağımsız olayları 
bir arada yapmayı öğrenmek lazımdır. Hiçbir şey ardışık değildir. Eğer çalışan 
hanımsan, eve girdiğin zaman daha montunu çıkarmadan suyun altını açmayı 
bilmen gerekir. Bağımsız aktiviteler, en basit şeyin de üzerinde düşünmektir. Ben 
bununla uğraşırken birçok farklı ve ayrı şeyi yapabilmeliyim mümkünse.  Eğer örgü 
örüyorsan, televizyon seyrederken örmeyi öğrenmelisin, iki iş, becerebilirsen üç iş 
ama bir telefon çalıyor diyelim, elinde yarım bardak çay var, önce çayı içeceksin 
sonra elini uzatacaksın telefona, bu olmaz, olursa üretilmez. 

Hayat hikâyenize baktığınızda sizin için dönüm noktası  olarak 
nitelendirebileceğiniz bir dönem var mıdır?

Yok, hayır dönüm noktam yok. Her yaptığımın bir anlamı var. Allah’a çok şükür 
gördüm, ama bakıyordum da gördüm. Asla arabeskleşmedim. Bir kere zamana 
zaman tanırım. Bazen zaman dediğin sabrımı taşırır, o zaman da o taştan atlarım 
ya da kenarından dönerim ama bir yolunu bulurum.  Olmadığı zamanlar da vardır. 
Ben o zaman haddimi bilirim. Bir dua vardır: Allah’ım sen bana yapamayacaklarımı 
ve yapabileceklerimi göster. İkisinin arasındaki farkı bilecek akıl ver. Ben bunu bir 
İrlanda Katolik’inden duydum. Bana çok mantıklı gelmiştir. Yapabileceklerim, 
yapamayacaklarım… 

Salgınla ilgili yeni normalleşme sürecinde dünyanın ahvâlini nasıl görüyorsunuz?

Aman aman bir şey görmüyorum. Ekonomiler battı doğru, birtakım değişiklikler 
ekonomide tabii ki olacaktır. Dünya gelirinin %70’inden fazlasını 13 kişi paylaşınca, 
bu olmaz! Önünde sonunda bu durum ortaya çıkacaktı.  Spartaküs isyanları 
beklediğimi sanma.  Biraz sen yeme, ben yiyim isyanı bu.  İşi devam ettirmek 
için bir çaba gerekecek ve bazı şeyler değişecek tabii ama sadece bu sürece denk 
geldi. İstatistikte bir kavram vardır. Aynı anda oluşan hadiseleri ölçersin. Onları 
kontrol edersin. Bana sorarsan bunların arasındaki münasebet azdır. Komik bir şey 
söyleyeyim. Hani ay yüksekliğinde insanlar delirirmiş diye bir olay vardır.  Ay bir 
olay, delirmek ayrı bir olay. Ama insanlara o zamanlarda hakikaten bir hal oluyor.  
Peki neden? Ay parlak olunca neden böyle oluyor? Bunun insanın bahanesi olduğu 
çıktı ortaya, bunu bilmek için okumuşluk gerekir. Şimdi korona… Ay çıktı, delilik 
için bahane, işte hadi buyurun!
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Hocam sizinle tanışmamızın başında ben öğretmen olduğumu söylemiştim size. 
Yani yolun başında ama tabii yolu ne kadar devam eder bilemem… Bu meslekte 
yer alanlara sizin mutlaka yapmalısın diyeceğiniz neler var?

Bence tek bir şey yapın. Şimdilik dürüst olun, kendinize ve çocuklara karşı. 
Çocuklar aptal değil, çocukları ciddîye alın. Benim torunum Beykoz’da okuyor adını 
vermeyeceğim. Geldi, gülmekten yerlere yatıyor. “Anneanne ne oldu biliyor musun? 
Bizim İngilizce hocamız pencereden atladı kaçtı.” “Niye kaçtı kızım?” “Çünkü meğer 
kaçakmış okula müfettiş gelmiş.” Bitti olay! Müfettişi zamanla öğreniyorlar kızım, 
üçkâğıdı görüyorlar. Hiçbir çocuğa küçük olarak bakmamak gerekir. Çocuk aslında 
babasının babasıdır. Aynı şey, hele de sizin kuşak için çok geçerli. Çocuklardan 
öğrendiğimin haddi hesabı yok. Dürüst olacaksın, sakın söylediğini başka türlü 
söyleme ve çocuğu dinle. Onlardan öğrenmeye bak. Bu böyle devam ederse çocuklar 
bize yolu gösterecektir. Çocuk ne istiyor, onu görmek lazım. Ciddîye alan, dinleyen, 
eksiği gediği gören, özür dilemesini bilen… Asla küçümsemeyeceksin onları. Aynısı 
yüksek eğitimde de geçerli. Şöyle söylüyorum, oraya gelen öğrenci esirimiz değil, 
kapalı kapılar arkasında bir şeyler öğretip göndermiyoruz. Biz bunu kırabildiğimiz 
sürece bunu göreceğiz, ne tarafa akıyor iş göreceğiz. Yeni neslin nesi varmış? Kurban 
olsunlar yeni nesle. Nesi varmış? Yalnız kalma korkusunu toparlayabilmemiz lazım.

Beni çok etkileyen bir cümleniz vardı: “Her yasal hak, helâl değildir.” Bu cümle 
üzerinde yeniden düşündüğümüzde bize çok şey anlattığınızı görüyoruz.

Verdiğim örneklerden hemen ortaya çıkar. Ankara’nın göbeğine Kızılay’a kötü 
binayı kondurmak yasal haktır. Helâl midir kızım, değildir. Evet, gurur yapar 
durursun. Onlarca ve onlarca örneği vardır. Bir şeyi yakabilirsin hakkı sendedir ama 
yakmazsan komşuya verirsen Müslümansındır. Her yasal hak, helâl olmaz. İnsan 
ağırlığını helâlden yana koymak zorundadır, değilse de yapılacak bir şey yoktur. En 
son söz olarak Türkçeye dikkat etmek lazım. Çünkü anlaşabilmemiz için, kavram 
birliğimizin olması lazım. Bu da ancak düzgün Türkçeyle olur.

Kıymetli Hocam, bu güzel mülakat için sizlere tekrar çok teşekkür eder, hayırlı ve 
sağlıklı nice güzel seneler dileriz.
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“Sadece birbirimizi değil doğayı da sevmemiz 
lazım, mahlûkatı, mevcudatı da…”

Amir ATEŞ

Bestekâr

1 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Gülfem AKYILDIZ- Rabia Nur AKMAZ

Saygıdeğer Hocam, mülâkat teklifimizi kabul buyurduğunuz için teşekkür ederiz. 
Zamanınız çok değerli, sorularımıza hemen başlayabiliriz izninizle. Salgın için 
çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz?

Bu sorunuz gerçekten çok çok önemli, çok mühim. Aslında bizlere fevkalade pırıl 
pırıl bir dünya armağan edildi Rabbimiz tarafından. Ancak onu nasıl korumamızı, 
nasıl muhafaza etmemizi nasıl idame edilmesi gerektiğini Rabbimiz bize tek tek 
bildirdi. Nedir o? Doğayı korumak, temiz tutmak; doğadaki varlıkları sevmek, 
hürmet etmek. Birbirimizi sevmek ve saymak. Hiçbir zaman için değil birbirimize 
zarar vermek, bir mahlûkatı ve bir diğer mevcudatı dahi incitmemek ve hor 
görmemek gerekir. Bizler maalesef bu değerlerin bu özellik ve güzelliklerin kadir 
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kıymetini bilmeyerek kendimizce elimize geçen pek çok imkanı göremedik.  Bunun 
yanında haksızlık, kin, garaz gibi nahoş şeyleri, hoş olan şeylere tercih eder olduk. 
Ama Rabbimiz daha önce bunları bize bildirdi. Bakınız bir şiir var ben onu okumak 
istiyorum size:

 “Erbabını bulup danış, akıl demek firasettir. 

   Zaman ahir zaman oldu, zuhur eden alamettir. 

   Uyma nefsin hevasına, sabrın sonu selamettir.

   Ne aldandın be hey gafil, bu can sana emanettir.”

Ama biz bu emanetlere, tavsiyelere riayet etmedik maalesef ihanet ettik. Ve Rabbimiz 
bize yine bunları bildiriyor. Eğer bu benim sizlere emrettiklerimizi yerli yerinde 
kullanmaz ve tavsiyelerimize riayet etmezseniz başınıza şu şu  (Allah muhafaza) 
felaketler gelecektir. Yani zelzele, sel, yangın, bulaşıcı hastalık, harp felaketi gibi pek 
çok şeylerle sizleri imtihan ederiz, sizleri sınava tabi tutarız. Sizler ise derslerinize 
iyi çalışın, ihmal etmeyin. Birbirinizi sevin, sayın, hürmet edin; büyükler küçüklere 
şefkat, küçükler büyüklere daima hürmet etmeleri hususlarına çok riayet edin 
buyurdu ama biz maalesef o buyrukları pek duymazlıktan geldik. İşimize gelenleri 
bize kolay gelecek olanları, diğerlerine tercih eder olduk. Başımıza da bu gibi nahoş 
hal ve hareketlerin gelmesi (Allah muhafaza) işten bile değildi ve işte onun da 
sonucunu gördük. 

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 
Özellikle sanatın bugünler için değeri konusunda ne söylersiniz?

Biraz evvel okuduğum şiire ilaveten bir şiir daha var benim. Bu birazcık sanatla 
özdeşleşti, sanatla kaynaştı. Onun için daha evvel bir televizyon yayınında da bunu 
okumuştum. Çok değerli Profesör ilim adamlarımızdan çok saygın çok muhterem, 
Hayreddin Karaman Hocaefendi ağabeyim bu hal vuku bulur bulmaz bana şöyle bir 
şiir gönderdi. Ben de ona baktım hakikaten çok manidar çok çok farklı gördüm. Onu 
kürdi hicazkar makamında besteledim. Yani bugünü sanatla bağlamak maksadıyla. 
O şiir, biraz uzunca ama bunu okumak istiyorum. Korona hapsinden ibret alalım.

Bir mahşer provası başımıza gelenler

Ölmeden önce öldük, ibret alır görenler 

Bu sırra ermiş idi sefer edip erenler

Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler
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Bağın bahçen var olsun gidip de göremezsin

Dostlar meclis kuramaz, sen varıp gidemezsin

Paran pulun olsa da elini süremezsin 

Ecel böyle değil mi söyle ağalar beyler

Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler

Atın araban hazır gidemezsin dostuna 

Oturup kaldın dostum evindeki postuna 

Tedbir alıp karşı dur koronanın kastına

Kendini bilen kişi ancak bildiğin söyler

Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler 

Korona hal diliyle şunu söylüyor bize

Ne kadar güçlü olsan ecel getirir dize 

O zaman çöp batacak hep sakındığın göze 

Hazırlığı olmayan göçüp gidince neyler 

Mevlâ görelim neyler neylerse güzel eyler

Geride kalır mal mülk, seninle gider amel

Ömür tükenir dostum ama tükenmez emel

Cennete köşk istersen yap hayatında temel

Ahirete yaramaz hayırdan başka şeyler 

Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler 

Berzahta ruh duyarsa cuma için ezanı 

Dönüp kılmak isterse geri istese canı 

Geçti borun pazarı bırakmazlar insanı 

İnsan ne eyler ise ancak dünyada eyler

Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler

Bu da geçecek ya hu ama fırsat bilelim

Öz eleştiri yapıp hata nerde diyelim

Defteri temizleyip kalpten pası silelim

Tövbe edelim uçsun ruhu kaplayan küller

Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler 

Hak şerleri hayreyler ibret alırsan eğer 
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Kazandığın seninle giderse bulur değer

Ölümü düşünmekmiş hapsin hikmeti meğer

Hayri ölmeden ölen Allah kulunu över 

Asıl vatan aşkıyla inliyor bak neyler inliyor bak şu neyler

Evet hal bu. Hayrettin Karaman hocamız bunu yazmış, ben de bunu kürdi hicazkar 
makamında besteledim ve TRT’mizin iftar programında da şöyle kısaca bir okudum. 
O bakımdan bizim için çok çok ibret alınacak şeyler var. O kadar ibret alınacak şeyler 
var ki  şimdi bir özetleme yapmamız gerekirse İslam’ı şu üç hususla dile getirmemiz 
doğru olur. Bilmek, sevmek ve vermek. Şimdi bilmek diyoruz “men arefe nefsehû 
fekad arefe rabbehû” nefsini bilen yani kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilenin 
ise kendini mutlak surette bilmesi lazım. İşte bilmeyince başına böyle çok şeyler gelir. 
Sevmek diyoruz. Sevmek çok önemli şey. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki 
“siz iman etmedikçe cennete giremeyeceksiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman 
etmiş sayılmayacaksınız.” Demek ki bundan daha büyük bir şiir ben düşünemem. 
Kur’an’ı azimüşşan hariç. Bu o kadar güzel, o kadar ibretâmîz bir hadis-i şerif 
ki iman etmeyen cennete giremeyecek ama birbirini sevmeyen de iman etmiş 
sayılmayacak, iki oldu. Üçüncüsü efendime söyleyeyim bilmek, sevmek, vermek. 
Vermek nedir? “Yarım hurmayla dahi olsa ihtiyacı olana ver, kendini ateşten koru.” 
Sevgili Peygamberimizin en güzel, en meşhur hadis-i şeriflerinden biri de bu. Eğer 
sen kendindekini paylaşabiliyor isen ne mutlu sana ama paylaşamıyor isen “canım 
ben bunu ona verirsem kendim aç kalırım” düşüncesindeysen yazıklar olsun sana 
vah vah demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Yani bu çok önemli hususlara riayet 
etmemiz, dikkat etmemiz lazım. Yoksa cahiliyet devrinde onların başına gelenlerin 
bizim başımıza gelmemesi diye bir şey Allah muhafaza düşünülemez. Kendimize 
gelelim, birbirimizi sevelim, sayalım. Sevmekten saymaktan daha güzel ne var ki 
diyorum ben.

Sıra geldi sanat bölümümüze, bunu sormuştunuz unuttuğumu düşünmeyin. Sanat 
deyince birçok sanat var ama güzel sanatların en güzel dalı, en güzel süsü musikidir 
musiki. Nasıl mı? Bir tablo görürsünüz bir resim. O resim bir insan olur, doğa olur 
herhangi bir resim olur. Baktığınız zaman onun güzelliği sizi hakikaten de fevkalade 
duygulandırır, sanat zevkiniz var ise ona sanat gözüyle baktıysanız. O böyle canlı 
değildir, gördüğünüz gibi bir resimdir o, hiçbir şeye yaramaz başka türlü ama onu 
doğa resminde bir doğadan gelen lahuti bir sesle bir musikiyle bir ney sesiyle bir 
tanbur sesiyle bir ud, kanun vs. sesiyle onu seyrettiğiniz zaman o resim canlanır. 
Adeta korodaki ağaçlar sallanmaya başlar, musiki onları sallar, canlandırır, ruh 
verir, can verir. Demek ki güzel sanatların en güzel dalı ve süsü musikidir diyoruz. 
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Zira musiki denilen nutku ilahi, engin bir denizdir namütenahi. O denizin içinde ne 
cevherler ne pırlantalar ne özellikler ne güzellikler var. Onları sanat gözüyle şöyle 
bir temaşa edip de görmek var ya, işte insanı başka âlemlere götürür o tecrübe. 
Bunları söylemeyi de bir vazife addettiğim için söylemek istedim. Bunun için beni 
mazur görün. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

İlk defa mübarek Ramazan-ı Şerif’e tesadüf etmesi ayrı bir ibret ayrı bir hikmet. 
Çünkü ibretsiz ve hikmetsiz hiçbir şey düşünmememiz lazım bizim mutlak 
suretle. Eğer başımıza bir güzellik geldiyse bunun bir sebeb-i hikmeti vardır. Allah 
göstermesin bir musibet geldiyse bunun da bir sebeb-i hikmeti vardır. Rabbimizin 
izni olmadan ne bir yaprak kımıldar ne de bir zerre böyle güneşte gördüğümüz 
tozcuklar, zerre dediğimiz şeyler var onlar dahi hareket etmezler. Hepsi Rabbimizin 
izniyle olan şeylerdir onlar. O bakımdan mübarek Ramazan-ı Şerif’e tesadüf etmesi 
tabii ki evvela o içinde Kadir gecesi gibi bin aydan daha hayırlı olması hasebiyle o 
mübarek ayı değerlendirmek, o mübarek ayın feyziyle feyziyâb olmak, ondan çok 
çok güzel şeyler elde etmek bizim elhamdülillah inanmış iman etmiş insanlar olarak 
bir vecibemiz, bir vazifemiz. Yani Allah’a hamd etmek şükretmek. Allah’a neyle 
hamdedilir, şükredilir? Kur’anla, ibadetle, itaatle, hayr-u hasenatla birbirimize 
doğaya efendime söyleyeyim herhangi bir şeye iyilik ve güzellikle ibret nazarıyla 
bakmakla olur. Onun için bu ayda tabii ki çok çok Kur’an-ı Azimüşşan’ı okumak, 
dinlemek, Allah’a hamd etmek, oruç tutmak efendime söyleyeyim zekât vermek, 
fitre vermek, fidye vermek gibi ibadetler bu güzel ayın içindeler. Çünkü dediğim 
gibi içinde bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadir var. Ya o geceye bir tesadüf 
edebilirsek ettiysek eğer bu güzellik manzumesi içinde veya Allah muhafaza o 
gecenin kadr-ü kıymetini bir tarafa bırakarak, her zamanki gibi menhiyata, onun 
bunun hakkında efendime söyleyeyim aldatmaca vs. gibi hususları düşünerek eğer 
geçirdiysek o geceyi vah vah yazıklar olsun bize. Onu en güzel bir şekilde idrak 
edebilmenin o gecenin, o ayın feyzinden istifade etmeyi bilmek icap eder. Onun 
için o gece başka bir gece, Ramazan başka bir ay. On bir ayın sultanı diyoruz. Benim 
yine bir naçizane bir ilahim var, bestem sözleri de kendime ait.

Müjdeler olsun yine geldi mah-ı mübarek

Nur saçıldı her yere dahilek ya dahilek

Zikr-ü tesbihler ile zikreder ins-ü melek

Merhaba ye merhaba dahilek ya dahilek

On bir aydır yoldasın Mekke İstanbuldasın

Her münasip kuldasın dahilek ya dahilek 
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Çünkü rahmetsin bize gibi güzelliklerle, özelliklerle meşgul olmak bizim için 
vazgeçilmez, zevkine doyulmaz bir ibadet ve itaattir. Onun için bu güzel ayda çok 
güzel şeyler var. Daha neler var? Dediğim gibi ezan var, sala var, merhaba var, 
elveda var, teravih var. Teravih ise çok çok farklı çok çok başka bir ibadet nev’i ama 
maalesef bu korona denilen virüs nedeniyle camilerimize gidemez olduk. Cemaatle 
efendim teravih kılamaz olduk. Her dört rekâtta ayrı makamlarla teravih eda 
edemez olduk. Çünkü teravihte yatsı namazı kılındıktan sonra aslında 20 rekâttır 
teravih. Sünnetlerle 13 rekât yatsı kılıyoruz, 4 rekât sünnet, 4 rekât farz, 2 rekât son 
sünnet, 3 rekât vitr kılıyoruz. Teravih ise 20 rekât ama Sevgili Peygamberimizin 
(s.a.v.) 8 rekât kıldığı da biliniyor söyleniyor. Ama 10 rekât da kılınır 12, 14, 16 rekât 
da kılınabilir. O insanın hal ve zamanına göre kılınması fark etmez. Yeter ki kılmak, 
8 de olsa, 12 de olsa onu kılmanın değeri anlatılamaz fazileti. İşte o ilk 4 rekâtta 
ısfahan makamı, bizim hani bir Enderun geleneği vardır, Enderun müezzinlikleri. 
4 rekâtı ısfahan makamıyla, bu şart değil değişik makamlarda da olabilir. İkinci 
4 rekâtı saba makamıyla kılınır, müezzinler aynı makamdan ilahi okurlar, imam 
efendi aynı makamdan Kur’an okur, zammı sure okur. Üçüncü 4 rekâtı hüseyni 
makamında yani daği bir makamdır hüseyni makamı. Dördüncü 4 makamında eviç, 
onu umumiyetle hüseyni eviç makamını ramazan makamı diye birçok üstadlar tarif 
ederler tabii değil ama işte bu tertiplerde tatbik edildiği için dördünü 4 rekâtı eviç 
makamında son beşinci 4 makamında da acem aşıran makamında kılınır. Ondan 
sonra 3 rekât vitr namazı da muhayyer makamlarında kılındı mı Allah onun zevkine 
doyum olmaz. Onun neşesi sanki kabulünü o anda duyar hissedersiniz adeta ama 
tabii o duyguyla, o huşu ile onu eda ettiyseniz o bambaşka bir duygu, bambaşka 
bir histir. Ben şimdi sizin sormak istediklerinize cevap vermeye çalışayım, gayret 
edeyim. 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Dediğim gibi evvela mübarek ayın füyûzâtıyla feyziyâb olmaya çalıştım. ikincisi 
şu ana kadar elhamdülillah bir 15’e yakın beste yaptım. Bu korona virüs ortaya 
çıkalı beri istirahat ederken boş durmamaya çalıştım. Dediğim gibi birazcık ibadet 
birazcık itaat birazcık sanat ağırlıklı oldu. Mesela bunlardan bir tanesi yıllar önce 
bir filme müzik yapmıştım ben. “Zeynepler Ölmesin” diye bir filmdi o. Onun acil 
olması hasebiyle içime sinmemişti o beste benim. Zaman zaman güzel bir melodi 
oldu filmdeki o beste ama sözlerini biraz daha anlaşılır şekilde bir ilave etsem de gün 
yüzüne çıksa o zaman millet de herhalde sever o eseri benimser gibime geliyor diye 
onu tamamladım. Bir de çok çok ibretli nispet denilen bir tarzda güfte vardı onu 
besteledim. O neydi, biraz güldüreyim sizi:
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Ben yamaçtan gideyim, yol senin olsun
Ben hep zehir içeyim, bal hep senin olsun
Duydum ki bir sevgili bulmuşsun hayırlı olsun
Ama bir tane de ben buldum haberiniz olsun.

Salgının ilk günlerinde şarkılarımın yanında 3 tane kadar da ilahi besteledim. Bu 
arada tabii bestelediklerimin ekseriyeti şarkı. Ve o ilahiler şu anda virüs geçmeden 
albüm oldu. Biri saba makamında, biri nihavent makamında, biri hicaz makamında 
bestelendi. Yakında herhalde albümü de cıkar onların Allah nasip ederse.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Birazcık orada bazı karamsarlıklar aklıma gelmiyor değil. Şimdi ben naçizane 
Üsküdar Musiki Cemiyeti gibi 100 küsür senelik mazisi olan bir cemiyetin 
başındayım, oranın başkanıyım. Ve oradaki ilk benim hocalığım beste-etüt 
dersleri vermek idi. Elhamdülillah şükürler olsun bir hayli bestekar öğrencim 
oldu hala olmaya devam ediyor. Benim yaptığım gibi onlar da yapıyor. Ve diğer 
hamdolsun konservatuvarlarımız fevkalade güzel eğitimler veriyor öğrenciler 
yetiştiriyor. Musiki derneklerimiz var, konservatuvarlarımız yok iken zaten onlar 
vardı. Oralarda da pek çok müzisyen yani musikişinas, bestekar, şair arkadaşlarımız 
yetişiyor. Ancak bunlar bazen çok şeyde kalıyor pek revaç görmüyor, pek değer 
bulmuyor. Çünkü sanatçılar benim kusuruma bakmasınlar, baksalar da fark etmez, 
bana da hak vereceklerdir birazcık ihmalkârlar. Efendim falan kişinin yaptığı 
o hafif Türk müziği var ya o daha çok seviliyor haydi biz de onu okuyalım. Hele 
gençliğimiz, neyi çok dinlerse ister istemez bizim dahi kulaklarımız ona alışıyor 
bir süre sonra duymak istiyoruz ve duyduğumuz zaman da belki hoşumuza giden 
bir tarafı oluyor veya bizi sinirlendiren bir durum oluyor. Biz de onları dinlemeye 
özen gösteriyoruz birçok yerlerde böyle toplantılarda, bir sanat şeyi olduğu zaman 
istekler geliyor hani falan kişinin bir hafif Türk müziğinin bir eseri var ya onu okur 
musunuz, sanatçıya isteklerde bulunuluyor. Denmiyor ki bir Saadettin Kaynak’ın, 
bir Selahaddin Pınar’ın, bir Yesari Asım Arsoy’un, bir Avni Anıl’ın, efendim bir 
Yusuf Nalkesen’in, bir Selahaddin İşçi, bir Erol Sayan’ın, bir Amir Ateş’in eserini 
dinlemek istiyoruz. Çok çok ekalliyette kalıyor bunlar. Ekseriyette öbürlerine çok 
çok temayül var, istek var diye ha bire onlara ağırlık verince ister istemez bizim 
kendi öz musikimiz çok arkalarda kalıyor. Ama bizim olmayan sonradan bizim 
içimize giren kusura bakmasın o sanatçı arkadaşlarımıza kardeşlerimize diyeceğim 
bazı hususlarda tabii hak vermemek işten bile değil onlara diğer şeyleri okurken pek 
fazla itibar göremiyor, pek rağbet olmuyor. 
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Fakat isim vermeden söylemem gerekirse falan kişin bir eserine bakıyorum, bunları 
yüz bin kişi dinliyor. Bunun üzerine Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal, Behçet 
Kemal, Bekir Sıdkı  -çok değerli yeni şairlerimiz de var- gibi isimlerin bestelenen 
eserlerini duymak insana bir başka haz veriyor. Öbür abuk sabuk diyeceğim hafif 
müziği denilen şeyleri duymak insana başka şey veriyor. Bir hareketlilik veriyordur 
ama insan hep öyle şeyleri dinlerse maalesef böyle o bir akıntıdır; o bir kaygan 
zemindir, kayar gider boğulursun aşağıda. Ama kendi edebiyatının, kendi musiki 
sanatının eserlerini icra edersen o seni daima yukarılar çıkarır, arş-ı alaya çıkarır. 
Seni böyle adeta bütün âlemi temaşa ettirir. Bunları düşünemiyoruz efendim, işte 
bize evveliyatta bize önerilen, tavsiye edilen güzellikleri tercih etmiyoruz da şöyle 
yapmayın böyle yapmayın denilen şeyleri tercih eder oluyoruz. O nedenle sanatımızı 
çok zedeledik. Efendim sanatçılarımıza çok çok görevler düşüyor. İnsanımıza çok 
görevler düşüyor. Sanatçılarımızdan, gerçek sanat icra eden sanatçılarımızdan 
güzel şeyleri istemeleri lazımdır. Ona göre sanatçılar da o yola tevessül etsinler ki, 
sanatımız yücelsin, yükselsin. Zaten sanatımız yücelmiş, yükselmiştir; biz maalesef 
yükselemedik biz aşağılarda kaldık. 

Bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Efendim hepsi tabii ki konuştuklarımızın içinde mündemiç aslında. Bundan sonra 
aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Birbirimizi gerçek manada üzmememiz, 
kırmamamız, aldatmamamız lazım. Çok sevmemiz, çok saygı duymamız, çok 
hürmet etmemiz lazım. Sadece birbirimizi değil, doğayı da sevmemiz lazım, 
mahlûkatı, mevcudatı da sevmemiz lazım. Bunları böyle yaptığımız müddetçe 
hem kendimiz mutlu oluruz. Hem dünyamızın neşesine neşe katmış oluruz, 
insanlarımızın huzuruna huzur katmış oluruz. İnsanlarımızı daima efendime 
söyleyeyim acı günlerinde acılarını paylaşmak, sevinçli günlerinde sevinçlerine 
ortak olmak gibi özelliklere eğer itibar eder, onları benimsersek işte bizim için en 
güzel kurtuluşa vesile olacak şeyler bunlardır. Yoksa Allah muhafaza başımıza daha 
kötü şeylerin gelmemesi Allah korusun işten bile olmaz. Yani buna göre hareket 
etmemiz lazım. Eğer aldatırsak aldanırız. Efendim ihya edersek seversek seviliriz, 
bunu kendimize düstur edinmemiz icap eder. Ben benimle efendime söyleyeyim 
bu özellikleri paylaştığınız için sizlere sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunmak 
istiyorum. Allah bizlerle daima beraberdir, zannetmeyelim ki biz sadece bizimle 
beraberiz, şu falan filan böyle değil. Allah bizimle beraberdir. Onun için “gul ir ruhu 
min emri rabbi” buyuruyor Rabbimiz “ben sizi halk ettim, topraktan yarattım ama 
siz cansızdınız ve ben ruhumdan ruh üfürdüm siz canlandınız, hayat buldunuz.” 
Demek ki biz kendimize ait değiliz. O ruh var ya bizim bedenimize üflenen ruh bizi 
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ayakta tutan, yürüten, sevindiren, üzen efendime söyleyeyim bizi diyardan diyara 
uçuran götüren getiren o can, o güzellik, o özelliktir onu öyle bilelim. Biz en zifiri 
bir karanlık da dahi hata işlediğimiz zaman, o hatayı gören var ve yaptığımız iyiliği, 
güzelliği gören de var. Bu böyle bilinmeli, zaten böyledir bu.

Kıymetli Hocam, çok teşekkür ederiz, son sorumuz. Salgın sonrası dünyanın 
ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın hangi alışkanlıklarımızı 
nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi koyacak neyi götürecek?

Bu tabii ki en önemli, en büyük, en güzel bir soru da bizi bundan sonra her zaman 
bekleyen şeyler bekliyor. Bizi eğer müspeti tercih edersek, bizi müspet güzellikler 
özellikler bekliyor. Menfiyi eğer tercih edersek Allah muhafaza bizi kötülükler, bizi 
felaketler, bizi menfi şeyler bekliyor. Biz güzellikler yapalım, güzelliklerle yaşayalım, 
güzellikler bulalım. Bu başımıza gelen korona virüsünden bu felaketten ibret alalım. 
İbret alanlardan olalım. Bu öyle bir şeydir ki işte bakınız elhamdülillah biraz şu 
anlarda bir sevince doğru gelmiş haldeyiz. İnşallah dediğiniz gibi birbirimize karşı 
olan sevgiyi, muhabbeti, saygıyı devam ettirirsek bu müspet durum devam edecek, 
çoğalacak, artacak. Yok eğer hala bundan ders alamadıysak çünkü bir imtihandı 
bir sınavdı bu. Zaten hep onu soruyorsunuz. Bu sınavı kazanabilmek için sevgi, 
saygı, hürmet, şefkat gerek. Yoksa orayı burayı karıştırıp da birazcık burada 
bir şeyde bulunmak istiyorum. Orayı burayı karıştırıp da Arap baharıydı, Türk 
baharıydı, şu baharıydı bu baharıydı diye karıştıranlar kurcalayanlar başlarına 
geleni iyice bilmelidirler. Şu anda kendi başlarına makus oldu Allah duaları kabul 
etti, kendi başlarına şu anda musallat oldu artık bundan da ibret alsınlar. Bundan 
ibret almayanlar o felaketi en kısa zamanda diğer gariban masum insanların başına 
da maalesef felaketlerin gelmesine sebep olurlar Allah korusun, Allah onları da 
kurtarsın, onlara da akıl fikir versin. Biz kimseye karşı kötü düşüncelerde değiliz 
herkes iyi olsun. Bizim ecdadımız şu güzel yurdu fethettiği zaman haçlıların da 
haklarına değer verdi, önem verdi, efendim Musevilerin de İsevilerin de haklarına 
değer verdi, önem verdi. Siz kendi dinlerinize biz kendi dinlerimize saygılı olursak 
eğer birbirimize de saygılı oluruz demek istedi. Ve bu hususlar hiç böyle göz ardı 
edilecek şeyler değil. Bunları çok çok önemsememiz dikkat etmemiz lazım. Ben 
bütün dualarımla bütün gönlümle inşallah bundan sonra bütün güzelliklerin bütün 
bereketlerin bütün faziletlerin insanların üzerine inmesini, nakşetmesini niyaz 
ediyorum dua ediyorum. Bütün menfi olan şeylerin, kötülüklerin musibetlerin de bir 
an evvel def-ü ref olması için Allahımıza dua etmekten başka bir şey yapmıyorum. 
Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibaret. Bakınız güzel bir hususu da burada 
hatırlatarak da bunu bitireyim. Bakınız selam veriyoruz biz. Selâm Allah’ın selamıdır 
yani farzdır. Allah’ın emri farzdır. Selâmunaleyküm Allah’ın selâmı, rahmeti, 
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bereketi, fazileti bütün özellik ve güzellikleri senin üzerine olsun.  Vealeykümselâm 
ve rahmetullahi ve berekatuhû. Ey bana selam veren kişi aynen benim için dilediğin 
ne kadar özellik ve güzellik varsa ben de onları sana iade ediyorum, senin de üzerine 
o güzellikler tamamen nasip olsun. Bundan daha güzel bir dua bundan daha güzel 
bir selâm ne düşünebiliriz ne tasavvur edebiliriz. Essalâmu aleyküm ve rahmetullahi 
ve berekatuhû.



48

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

“Bilincin ve farkındalıkların 
tamamlanması gerekiyor…”

Atasoy MÜFTÜOĞLU

Yazar

25 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rumeysa Hazel PEKACAR

Değerli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul edip, bize zaman ayırdığınız için 
öncelikle teşekkür ediyor ve ilk sorumu yöneltiyorum. Salgın için çok neden 
sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş 
olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Koronavirüs ağırlık krizi yerel bir olay olarak başladı. Ancak küreselleşme yoluyla 
bütün dünyayı, toplumları derinden etkiledi. Yerel bir olay ve olgu olarak salgın 
Çin’in yaban hayvanların tüketimi ile ilgili bağnazca geleneklerini sürdürüyor 
olması yorumunu yaptırabilir.  Bizler Müslümanlar olarak karşı karşıya kaldığımız 
krizler, sorunlar ve felaketlerle ilgili olarak ne yazık ki İslami referanslar zemininde 
yorumlar, çözümlemeler yapmıyoruz. Hangi alanda olursa olsun Batı merkezli 
seküler yorum tekeline maruz kalıyoruz. Hangi bağlamda olursa olsun, buna maruz 
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kalan bir zihin dünyası özgün değerlendirmeler yapamaz. Koronavirüs küresel 
sağlık krizi yeni bir gerçeklik oluşturdu. İnsanlık bugün daha çok sağlık ve geçim 
derdinde. “Beyaz Adam’ın Misyonu” söylemiyle, ideolojik ve ırkçı virüsler bir 
dünya görüşüne dönüştürülerek evrenselleştirildi. Bu ideolojik evrensellik yoluyla 
dünyanın ideolojik fethi tamamlanmış oldu. Koronavirüs adlı küresel sağlık krizi 
sırasında bilim/bilimcilik bir kez daha mutlaklaştırıldı. Din yani İslam bir kez daha 
itibarsızlaştırıldı. Mutlaklaştırılan bilim/bilimcilik tedavi yöntemleri konusundan, 
tarihte yaşanan salgınlarla ilgili geleneksel tedavi yöntemleri dışında yeni bir 
şey söylemiş, yeni bir şey keşfetmiş değil. Günümüzde insanlığın karşı karşıya 
bulunduğu sorunlar, krizler, endüstriyel uygarlığın ilerleme ideolojisinin ve araçsal 
aklın çölleştirici aşırılıklarından kaynaklanıyor. Bugünün dünyasında, insanlığın 
karşı karşıya bulunduğu küresel trajedi etrafında her kültür, her toplum düşünme/
yorumlama/çözümleme iradesini kaybetmiştir. Bu nedenle bugün herkes daha çok 
güvenlik kaygılarıyla baş başa kalmış bulunuyor. Hayatta kalma kaygısı öne çıkınca, 
bugün herkesin özgürlüklerden feragat edebileceği bu durumda otoriter rejimlerin, 
daha çok otoriterleşebileceği eğilimlerini somutlaştırıyor. İslami varoluşu, hayatı, 
tarihi, olayları ve ölümü, tevhidi bir bütünlük içerisinde değerlendirebiliyor, yaşıyor 
ve tecrübe edebiliyor olsaydık karşı karşıya bulunduğumuz gerçekle/krizle alınması 
gereken bütün tedbirleri alarak, İslami sorumluluklarımızı eksiksiz bir biçimde 
sürdürmeye devam ederdik. Biz, bugün İslam’ı bir bütünlük içerisinde tecrübe 
etmiyoruz, parçalar halinde tecrübe ediyoruz.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Bizim öteden beri genç arkadaşlarla sürdürdüğümüz kitap çalışmalarımız 
var. Eleştirel bir dikkatle bütün kültürleri okumaya, anlamaya, çözümlemeye 
çalışıyoruz. Korona günlerinde sadece fiziksel olarak bir araya gelemedik. Ancak 
programımızı bir şekilde sürdürüyor, daha çok kitaplar merkezinde telefonla, 
görüş alışverişinde bulunuyoruz. Korona günlerinde, “Şarkiyatçılığı Yeniden 
Düşünmek (Ketebe Yayınları) “Dünyayı Değiştiren Düşünürler”-5’nci cilt-(Kafka 
Yayınlar), “Kusurlu Geçmiş” (Yapı Kredi Yayınları) “Kayıp Aydınlanma” ( Kronik 
Yayınları), “Mimesis” (İthaki Yayınları), “Kantolar” (Yapı Kredi Yayınları) gibi 
kitapları okuduk, konuştuk, tartıştık. Yerli-milli sloganlara/söylemlere/klişelere 
kapatılan genç kuşakların, başka farklı dünyaları, kültürleri, insanları görmelerinin/ 
anlamalarının mümkün olamayacağını, sözünü ettiğimiz yerli-milli klişelerinin 
çok ucuz bir konformizmi yansıttığını, bu tip klişelerin/sloganların sansasyon 
ve demogoji amaçlı olarak, politik amaçlarla üretildiğini, politik bağlamda 



50

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

araçsallaştırıldığını, bu durumun da düşünmeyi, tefekkür ve taakkul etmeyi 
imkânsız kıldığını değerlendirdik. Koronavirüs günlerinde yalnızca İki Papa 
filmini izleyebildim. Bu günlere özgü bir çalışmam yok. Ancak önümüzdeki yayın 
dönemi için hazırladığım yeni kitabımda Koronavirüs küresel sağlık krizi ile ilgili 
değerlendirmeler yaptım. Kitabın muhtemel ismi “Evrensel Yalanlarla Yüzleşmek” 
olabilir. Bizler, Müslümanlar olarak varoluşsal öncelikleri konuşuyor, tartışıyoruz. 
Bugün, özellikle sizin kuşakların, genç kuşakların, hamaset/popülizm/propaganda 
dilinin, çıkarları ve politik ihtirasların dilinin/söyleminin/kültür ve siyasetinin, 
toplumsallaştırıldığını, niteliğin/bilincin/bilgeliğin dilinin ise ne yazık ki büyük 
ölçüde marjinalleştirildiğini görmesi ve buradan hareketle gerçeğe uyanması 
gerekiyor. Sistematik bir biçimde hamasete/geçmişe/romantizme/nostaljiye 
kapatılan genç kuşaklar, bu durumla hesaplaşmadıkları takdirde geleceği düşünme 
yeteneklerini kaybederler.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Eleştirel düşünceye, eleştirel kadrolara hayat hakkı tanımayan bir toplumda 
yaşıyoruz. Kitleselleşme, her tür farklı/özgün yorumu yok ediyor. Tarihsel 
sorumluluklar alması gereken Müslüman aydınların/düşünürlerin/gençlerin, 
yalnızlığa mahkûm olmak pahasına eleştirel entelektüel duruşu/tarzı/tavrı seçmesi 
gerektiğine inananlardanım. Bu duruşum sebebiyle hayatım boyunca hep “şüpheli” 
muamelesi gördüm, takip edildim, taciz edildim, terörize edildim. Gözaltılar, 
soruşturmalar, yargılamalar yaşadım. Bizler, Müslümanlar olarak bize dışarıdan ve 
tepeden dayatılan, siyasal şiddet yoluyla dayatılan bir gerçekliğe zorla dahil edildik. 
Bu gerçeklik seküler/liberal/kapitalist bir gerçekliktir. Bu gerçeklik kendisini 
mutlaklaştırdığı, dokunulmaz kıldığı için bu gerçekliği bir şekilde içselleştirdik. 
Bu gerçeklik kendisini dokunulmaz kılarken, İslam’ı göreli hale getirdi. Bizler bu 
nedenle İslam’ı bütün boyutlarıyla tecrübe etmiyoruz. Tecrübe etmek istemediğimiz 
bir şeyi anlatmaya devam ediyoruz. Bize dayatılan bu gerçeklikle uzlaşmadığımız, 
bu gerçekliğe dahil olmadığımız için, bu gerçeklikle özdeşleşmediğimiz için hep 
“şüpheli” muamelesi gördük. Bu nedenle de hayatımız hep, bütün dönemlerde, 
şimdi de zihinsel bir karantina altında geçti. Dolayısıyla bizim için değişen 
bir şey yok. Bugünlerde değişen şeyler şunlar: Dünyanın entelektüel anlamda 
nabzını tutmak için her hafta kitapevlerine gidiyordum, bundan mahrum oldum. 
Evimizde her kesimden, her renkten, her kültürden çok yoğun bir biçimde ve 
her gün misafirler ağırlıyorduk. Şimdi ağırlayamıyoruz. Yeni çıkan bir kitabın ilk 
okuyucusu olmak için olağanüstü bir gayret harcarım, ilgilendiğim kitabın benden 
önce okunduğunu öğrendiğimde, ilgili okuru çok ama çok kıskanırım, daha doğru 
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bir ifade ile kendisine gıpta ederim. Kitapları çok dikkatli bir eleştirel seçicilikle 
alıyoruz. Irkçı olduğunu ya da ideolojik saplantıları olduğunu bildiğimiz yazarları/
düşünürleri okumuyoruz. Bizler, kendimizi aziz İslam milletine nispet eden, hiçbir 
farklılığı sorun haline getirmeyen, farklılıkları yargılamayan, farklılıkları ortaya 
çıkaran tarihsel nedenleri anlamaya çalışan bir topluluk olalım istiyoruz. Bu nedenle 
de örgüt ve cemaat aidiyetleri, öncelikleri, bencillikleriyle ilgilenmiyorum.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Özgürlük, özgür yorum, tamamlanmış farkındalıklarla, tamamlanmış bilinçle 
başlar. Bizler, öteden beri dayatılanları içselleştiren bir zihniyetle malul 
bulunduğumuz için yapısal bağımlılıklarımızı, yapısal güçsüzlüklerimizi, yapısal 
bencilliklerimizi öz eleştiri konusu yapamıyoruz. Bu bencilliklerle yüzleşemiyoruz. 
Bizler, ideolojik ve ırkçı virüslerin başkalarına tahammül edemediği bir dünyada 
yaşıyoruz. İdeolojik virüsler, ırkçı virüsler, koronavirüs bütün sınırları aşarken, 
mülteciler, muhacirler, madunlar, mahrumlar sınırları aşamıyor, bütün sınırlarda 
durduruluyor. Evleri, ülkeleri, mülkleri başlarına yıkılan, gidebilecek hiçbir yerleri 
olmayan, her alanda mülksüzleştirilmiş, yerlerinden edilmiş masum kardeşlerimizi 
hatırlayarak, düşünerek, paylaşarak, onların karşı karşıya bulunduğu büyük 
barbarlığın nedenleri üzerinde çalışarak, kendi ailelerimiz ve dostlarımızla akamete 
uğrayan ilişkilerimiz üzerinde bir teselli imkânı bulabiliriz. Bizler, Müslümanlar 
olarak İslam toplumları olarak, tarihin son birkaç yüzyılını hep olağanüstü hal 
içerisinde geçirdik. Bu noktaya nasıl geldiğimiz konusunda düşünce hayatımız, 
kültür hayatımız, ilahiyat hayatımız kapsamlı analizler, sorgulamalar, yüzleşmeler 
yapmadı, yapamıyor. Yüzlerce yıldır sürdürülen olağanüstü halin neden olduğu 
varoluşsal tahribatı duyanlar için bugün, karşı karşıya bulunduğumuz olağanüstü 
hal bir sorun teşkil etmemeli. Büyük çoğunluğun sessiz, kayıtsız, tavırsız kaldığı 
büyük ve ölümcül bayağılaşmalar yaşıyoruz. Bunları düşünmeliyiz. Yüz kızartıcı, 
utanç verici bayağılıklar, yozlaşmalar, lümpenlikler, yüzeysellikler, görgüsüzlükler, 
aşırılıklar çoğalır, yayılırken, bütün bunlar politik çıkar hesapları adına sahiplenilir, 
normalleştirilirken, iktidar hesapları adına çok aziz ve mükerrem İslam hünharca, 
barbarca, acımasızca araçsallaştırılırken aile ve kabile önceliklerini gündeme 
getiremeyiz. Genç kuşakların yeni fikirler, yeni değerler, yeni dayanışmalar 
için yoğun bir biçimde içerik üretmeleri gereken bir dönemde yaşıyoruz. 
Koronavirüs öncesinde dönemde, insanlar, özellikle de genç insanlar internet 
yoluyla içe kapanmışlardır. Genç kuşaklar dijital medyanın olumsuz yönde gelişen 
dönüştürücü etkisi üzerinde yoğunlaşmalı, dünyanın yaşadığı anlamsızlık krizi 
üzerinde çalışmalılar.
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Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Koronavirüs sonrası dönemde, tek bir düşünce biçiminin tekeli sona erebilir. 
Kapitalizmin baskın model olması sorgulama konusu yapılabilir. Gerçekliği 
yalnızca maddi boyuta hapseden dünya görüşü tartışmaya açılabilir. Yeni siyasal 
ve ekonomik güç merkezleri ortaya çıkabilir. Koronavirüs krizi sırasında modern 
Avrupa merkezci bütün kuramsal yapıların, insani sorunlar karşısına büyük bir 
yetersizlik/çaresizlik sergilediği görüldü. Modern dünya sisteminin, bu noktadan 
hareketle acımasızca bir özeleştiri yapması gerekir. Şu ana kadar böyle bir girişim 
olmadı. Sömürgecilik/emperyalizm sürüyor. Amerika ve İsrail işgal politikalarını 
bütün dünyaya meydan okuyarak sürdürebiliyor. Burada asıl konuşulması ve 
yapılması gereken İslam toplumlarının bundan böyle ne yönde hareket edeceklerini 
konuşmak olmalı. İslam dünyası toplumları/kültürleri, İslam’a yönelik iki büyük 
saldırıyla ilgili, seküler ve ulus-devlet saldırılarıyla ilgili bir hesaplaşmaya cesaret 
edebilmeli, yeni bir İslami modelin, sistemin, otoritenin ve meşruiyetin nasıl 
kurulabileceği tahayyül edilebilmeli. Bu tür bir modeli Müslüman halkların bilincine 
ve kalbine kazandırabilmelidir. Bunlar yapıldığı/yapılabildiği takdirde, yeni bir 
umut başlayabilir, yeni bir gelecek tasavvur edilebilir, yeni bir tarih başlatılabilir. 
Müslüman entelektüel hayat, şu anda sistem değişikliği tartışmalarına herhangi 
bir şekilde entelektüel katkılarda bulunmuyor. Çünkü toplumlarımızda maalesef 
bilincin, niteliğin, bilgeliğin dili; hamaset, populizm, propaganda, demagoji dili 
karşısında bir azınlık dili haline gelmiştir.Gerçek böyleyken, İslami düşünce/kültür/
edebiyat hayatı bu konu etrafında derin bir sessizlik, tuhaf bir kayıtsızlık içerisinde 
bulunuyor. Koronavirüs karantina günleri hepimize sadeliğin, sade bir hayatın 
mümkün olabileceğini, gösteri ve tüketim toplumuna ve kültürüne mahkûm 
olmadığımızı gösterdi. Bu tarzı sürdürebiliriz. Her tür aşırılıktan korunabiliriz. 
Özellikle genç kuşaklar, kültürel anlamda, epistemik anlamda fethedilen toplumları, 
İslami anlamda özgür olamayacakları konusu etrafında düşünmeye başlamalı. 
Bizim kuşaklar bu konuda yapılması gerekenleri ne yazık ki yapmadılar. Maruz 
kaldığımız epistemik dayatma hiçbir şekilde sorgulama konusu yapılmadı.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Modern zamanlarda maruz kaldığımız virüslerin, ırkçı/ ideolojik/kolonyalist/
seküler virüslerin diktatörlüğü, korona virüsün diktatörlüğünden daha az şiddetli/
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acımasızdır. Irkçı/seküler/ideolojik/kolonyalist evrenselliğin diktatörlüğü, 
İslam’ı, kamusal/siyasal/ekonomik alandan bütünüyle dışlayarak, İslam’ı bireysel 
dindarlıkla sınırlandırmış, İslami özgürlükleri sembolik ve folklorik özgürlük alanına 
hapsetmişti. Bu defa Koronavirüs diktatörlüğü, sembolik ve folklorik özgürlükleri 
de yasaklamış bulunuyor. Bendeniz, bunları 2020/1441 Ramazan Bayramının ilk 
günü yaşıyorum. Ancak Bayramla ilgili somut ya da duygusal hiçbir tezahür yok. 
Derin bir hüzün duygusu var. Bugünden itibaren genç kuşakların gerçek özgürlük 
ufku ve imkânı üzerinde konuşmaya başlamalarını çok arzu ederim. Bugünlerde, 
kendisini doğrudan hissettiren duygu ve düşüncelerin daha çok evimizin ve 
ailemizin varoluşsal ve hayati önemi, gerçek dostluklar, dostluk ilişkilerinin 
bugünlerdeki yansımalarını, gerçek dostluğun anlamı, sınırları, yalnızlığın anlamı 
ve sınırları üzerinde oldu. Genç kuşaklara, İslami bir gelecek tasavvur ve tahayyülü 
içerisinde bulunan genç kuşaklara söyleyeceklerim var: Modern kolonyal düşünce, 
sömürgeleştirmek istediği halkların önce bilincini sömürgeleştirdi. Bu bilincin 
bağımsız bir içerik üretmesine engel oldu.  Bu bilinci madunlaştırdı, ötekileştirdi. 
Postkolonyal düşüncenin/hareketin önde gelen isimlerinden Gayatri Chakraverty 
Spıvak bu bağlam ile ilgili olarak yazdığı bir makalede “Madun konuşamaz, 
çünkü madun butun paradigma savaşlarını kaybetmiştir.” diyor İslam dünyası 
toplumları/kültürleri karşı karşıya geldikleri paradigmatik fosilleşme nedeniyle 
maalesef entelektüel haçlı seferleri karşısında büyük bir bozgun yaşadı, yaşıyor. 
Genç kuşaklar, sözünü ettiğim paradigmatik fosilleşmeyi aşarak, entelektüel haçlı 
seferlerini püskürtebilir ve madunun konuşabileceğini gösterebilir. Türkiye’de sağcı/
muhafazakâr/gelenekçi/görenekçi/konformist kültürün sınırları içerisine kapatılan 
düşünce ve kültür hayatı’nın bu gibi konularla, hayati konularla ilgili hassasiyetleri 
yok. Genç kuşaklar yeni bir hassasiyet, yeni bir dikkat, yeni bir duyarlılıkla, sözünü 
ettiğim bu konformist alandan derhal uzaklaşarak madunun nasıl konuşabileceğini 
kanıtlayabilirler.

Değerli Hocam, teşekkür ederim. Son sorumuza geldik. Bu zamanlarda neleri 
niçin yapalım?

Gerçekliğin sayısallaştığı, toplumların teknikleştiği, siyasetin medyatikleştiği, 
sanal iletişim ve ilişki biçimlerinin öne çıktığı enformasyonlaşma çağında, bütün 
toplumlar, halklar anlamlara ve değerlere yabancılaşıyor. Böyle bir zamanda/çağda 
genç kuşakların çok ağır sorumluluklar üstlenmeye cesaret etmeleri gerekir. Tek 
isme, tek akla, tek yoruma kapanan/kapatılan genç kuşaklar kendi akıllarından 
vazgeçmiş olur. Herhangi bir düşünürü/üstadı sevmekle, onları put haline getirmek 
birbirinden çok farklı şeylerdir. Tek akla kapananların kendi potansiyellerini 
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gerçekleştirmeleri beklenemez. Hangi alanda olursa olsun, nitelik ve bilinç, 
popülizme ödün vermemekle, bu noktada gösterilebilecek kararlılıkla başlar. 
Özgün-bağımsız içerik üretimi ancak sahici kendiliklerle mümkün olabilir. Sahici 
kendilikler, her konuda ve alanda müzakere, müşavere, muhasebe yapabilirler. 
Akıllarını, fikirlerini/bilgeliklerini çoğaltabilirler. Statüko/konformizmi 
içselleştiren genç kuşaklar, statükoya ve konformizme katlanmaya devam ederlerse, 
gençlik iddiasında bulunmazlar. Gençlik, genç bir dil oluşturmayı, yeni alanlar, 
yeni topluluklar oluşturmayı gerektirir. Genç kuşaklar yeni bir bilince, farklı bir 
bilince, yeni bir duyarlılığa öncülük etmeliler. Genç kuşaklar, herhangi bir düşünür 
ya da üstadı aşılmaz olarak gördüklerinde, kendilerine, gençliklerine yazık ederler.  
Üstatların kadrini bilmekle onları aşılmaz/ulaşılmaz olarak görmek farklı şeylerdir. 
İslami bilinç yerli ve milli sınırlara hapsedilebilecek bir değer değildir. İslam’ın ilk 
yüzyıllarında, İslam topraklarında entelektüel özgürlüğün dokunulmazlığı vardı. 
Bu dokunulmazlık sebebiyle İslam toplumları bir atne bile evrensel zihne sahip 
değiller. Çünkü entelektüel özgürlük yok. Genç kuşaklar, evrensel bakış, evrensel 
ufuk temelinde evrensel zihinler olmak üzere yola çıkmalılar. Genç kuşaklar bizim 
ufkumuzu aştıklarında genç olurlar. Bizim kuşakları aşmaya çalışmak suç değildir, 
sorumluluktur. Genç kuşaklar kendilerini gerçekleştirdiklerinde dayatılanları fark 
ederler. Aksi halde dayatılanları içselleştirirler. Dayatılanların içselleştirilmesi 
yapısal bağımlılığa ve güçsüzlüğe işaret eder. Kendilerini bilinç ve nitelik temelinde 
gerçekleştiren genç kuşaklar mümkünleri keşfetmeye başlarlar.
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“Hayatın, sağlığın, özgürlüğün, demokrasinin, 
güzelliklerin değerini daha iyi bileceğiz…”

Atilla DORSAY

Yazar-Mimar-Gazeteci

23 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Gülfem AKYILDIZ

Saygıdeğer Atilla Bey, mülâkatımıza başlamadan önce, mülâkat teklifimizi kabul 
ettiğiniz ve bizi projemizde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Salgın 
için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz?

Salgın için büyük laflar etmek, edebi, felsefi, mizahi veya ironik sözler söylemek 
istemiyorum. Tüm bunlar benim alanım değil. Her düşünen insan gibi olup 
bitenden çok etkilendim ve işin derinine inmeyi arzu ettim. Ama bu çok ani olay 
döneminde yapacak o kadar çok işim vardı ki... Zaten 2020 yılı, benim gibi yazılarını 
“yuvarlak yıllar”da derlemeyi adet edinmiş gazeteci yazarlariçin tarihi itibarıyla bir 
dönüm noktasıydı.) Türk sineması ve dünya sineması için gayet muntazam biçimde 
T24 adlı ‘entel’ sitede 2013 yılından beri yazageldiğim hayli kapsamlı eleştirileri ve 
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onun etrafında biçimlenmiş yazılarımı toparlamam gerekiyordu. 2010’dan 2020’ye 
Türk sineması, 2015-2020 arası yabancı sinema... Ben de kendimi bu yeni tempoya 
göre ayarlayıp eve kapandım ve gerçekten çok yoğun biçimde çalışıp bu derlemeleri 
iki kitaba dönüştürdüm. Ve ancak onları yayınevine teslim ettikten sonra uzun bir 
tatile çıkabildim. Yeni yeni de kendime gelebiliyorum: Mudanya’da denize karşı bir 
yazlıkta...

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Yalnız çalışmakla olmuyor elbette... İlk günlerde bizim yaşa uygulanan ağır 
yasakları sıyırıp çıkabildiğimiz kadar doğaya çıkmak veya birkaç yüz adım atmak 
çok iyi geliyordu. Ama o günlerde bile arada 7 bine ulaşmış DVD arşivimden birkaç 
klasik izlemek, bol müzik dinlemek, Dijitürk’de birkaç polisiye dizi yakalamak beni 
dinlendiriyordu. Okumayı ise ancak yazmayı bitirip tatile çıkmak sayesinde yeniden 
bir keyif haline getirebildim. Burada tükettiğim kitaplar arasında Ayşe Kulin’den 
Kördüğüm ve Her Yerde Kan Var; Oya Baydar’dan Köpekli Çocuklar Gecesi; Şöhret 
Dediğin adlı Ferdi Özbeğen biyografisi, iki Jean-Christophe Grange romanı: Lontano 
ve Son Av, Paul Bowles’dan Yükseklerde, Khaled Hoseini’den Uçurtma Avcısı gibi 
kitaplar var.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Herhalde 80 yaşımı aştığım şu günlerde hiç yaşanmamış bir büyük ve kolektif korku, 
dehşet ve panik deneyimine tekabül ediyor. Belki 20. yüzyılın iki büyük dünya 
savaşını yaşamamış kuşaklar için yaşanması eninde-sonunda kaçınılmaz olan bir 
büyük evrensel ders, deneyim ve süreç. Belki hepsinin en belalısı mı acaba? Umarım 
öyle olmaz ve bir yerde normale döneriz. Artık “normal” sözcüğünün gerçek bir 
anlamı kalırsa... 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Çocuklarımızı ve torunlarımızı çok az ve çok zor görebildik. Gerçi müzisyen kızım 
Ece bizimle yaşadığı için tam bir teselli oldu. Ama oğlum Gökhan, gelinim Ezgi ve 
bize verdikleri üç torunu görmemiz kolay olmadı. Ancak zaman zaman ve o lanet 
“mesafe” kavramına uyma zorunluluğuyla.... Ne acıklı!.. Üstelik en güzel, en sevilesi 
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çağlarında... Neyse, umarım bu da geçecek. Ve Baba filmlerindeki ünlü “It’s Family” 
lafını yeniden ve rahatça edebileceğiz...

Son sorularımız ardı ardına sormak istiyorum. Salgın sonrası dünyanın 
ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın hangi alışkanlıklarımızı 
nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi koyacak neyi götürecek? 
Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

Salgın belki en çok gerçek anlamda felaket dediğimiz şeyin ne ve nasıl bir 
evrensel bela olabileceğini bizlere hatırlattı. Artık bu vb. sözcükleri bol keseden 
kullanmayacak ve habire her şeyden yakınıp durmayacağız. Yüz yıl süren savaşları, 
bitmeyen veba salgınlarını, iki dünya savaşını, holokost veya diğer soykırımları 
gerçek anlamda derisinde ve de yüreğinde hissetmemiş kuşaklar olarak hayatın, 
sağlığın, özgürlüğün, demokrasinin ve de tüm güzelliklerin değerini çok daha iyi 
bileceğiz. Üstelik böyle bir belayı ülkelerin büyük çoğunluğunda olmadık liderlerle, 
otokrasi özlemi çeken diktatör bozuntularının sultası altında geçirmiş olmamız da 
işin cabası. Korona-virüsle birlikte tüm Trump’lardan da kurtulmak umuduyla…
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“Tüm bunların içerisinde beni en çok üzen 
yakınlarınızla beraber olamamak. Evladınız 

geliyor kapıya poşeti bırakıyor, içeri giremiyor...”

Ayla AĞABEGÜM

Yazar

30 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Burçak AKTAŞ-Şeyda ÖZGÜL

Hocam, hoşgeldiniz safalar getirdiniz. Sizin gibi bilgili, tecrübeli, alanında uzman 
bir ismi ağırladığımız için biz çok mutluyuz. Biz gençlerin hevesini kırmayarak bu 
projede bizlerle olduğunuz için tekrar çok teşekkür ederiz.

Burçak, hoş bulduk. Ben de sizin gibi güler yüzlü, kibar, saygılı gençlerle bir arada 
olmaktan çok mutluyum. Kırmak, geri çevirmek diye bir husus olmaz, öğretmen 
olduğumuz için tanıyıp tanımayalım cevabımız hep evettir.

Allah razı olsun hocam, çok sağolun. Hocam biliyorsunuz ki içinde bulunduğumuz 
süreçle yani pandemi dönemiyle alakalı konuşmak istiyoruz sizinle. Buna 
yönelik olarak ilk sorumu sormak isterim. Sizlerin de malumudur ki aylardır 
gündemimizdeki neredeyse tek önemli olan konu, Kovid-19 hadisesi. Buna yönelik 
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televizyonlardan, gazetelerden veya sosyal medya gibi çeşitli iletişim araçlarından 
salgına yönelik pek çok hususu okuyoruz. Pandemi için pek çok sebep yazılıp 
çiziliyor. Sizce, büyük resme baktığınızda bu salgın hastalık hadisesi insanlığın 
başına neden gelmiş olabilir? Bu hadiseyi imtihan, imkân ve tedbir açısından 
nasıl değerlendirirsiniz?

Küresel salgın, birden bire tüm dünyayı ve ülkemizi saran, herkesin çok şaşkın olduğu 
bir durum. Bunun bir imtihan olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya olarak da 
Türkiye olarak da her şeyi hor kullandığımızı düşünüyorum. Yani tabiatı yok ettik, 
ağaçları yok ettik her şeyi mahvettik. Öyle bir şey olmalı ki insanları sarsmalı idi. 
Bu yüce Rabbimizin gücü olmaktadır. Aynı anda herkesi çaresiz bıraktı. Genelde 
tüm dünya ülkeleri ve özelde biz olmak üzere bu çaresizlikten bir ders çıkardık 
mı, mesele burada aslında. Bana göre bu konu düşünülmedi. Ben ilk başlarda bu 
durum hassasiyetle ele alınır sanmıştır fakat üzerinden bir ay gibi bir süre geçtikten 
sonra insanlar normale dönmeye başladı, bu konu üzerinde hiç düşünmediler. Bir 
anlamda pandemi ile yaşamaya alışmaya başladılar. Yardımlaşma gibi toplumsal 
hareketler her ülkede ayrı ayrı başlamış olsa da bir müddet sonra birbirlerinin 
maskelerini çalmaya başladılar daha ilk günden. Dolayısı ile bu sürecin bir imtihan 
süreci olduğunu kimse idrak etmedi, etmek istemedi. Ülkemizde de böyle oldu. 
Bütün insanlar televizyon programlarında veya siyasiler aynı şekilde birbirleri ile 
sertçe konuşmaya devam etti. Bu bir imtihansa bu imtihanı bilhassa inançlı insanın 
sorgulaması gerekiyordu. Demek ki günlük hayat öyle hızlı aktı ki ne yazık ki bu 
sorgulamayı pek yapamadık. İnsanlık olarak bu imtihanı kazanamadık ama dua 
edelim ki bu imtihanı kazanamamanın başka ağır bedelleri olmasın.

Hocam izniniz olursa diğer sorumuza geçmek istiyorum. Soruya geçmeden önce 
kıymetli katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz, sesinizi duymak bile bizim 
için bir lütuf. Sizinle buluşmamıza vesile olan hocalarımıza ve TYB’ye teşekkür 
ediyoruz. Hocam benim sorum size yönelik olacak. Siz karantina günlerinde neler 
yapıyorsunuz? Hangi eserleri okuyorsunuz? Herhangi bir çalışma kaleme aldınız 
mı? Yaşadığınız tecrübelere dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin 
bahsedersiniz?

Aslında bakılırsa belli bir yaşta olmamdan ötürü olsa gerek bu süreçte çok fazla 
zamanım olmadı. O kadar çok insan tanımışım ki, vakıflar, dernekler, öğrenciler... 
Neredeyse günde iki saatim telefonda geçti diyebilirim. Bunun haricinde şanssızlık 
oldu, bir gün bulaşık makinem bozuldu. Ben bunu da bir imtihan olarak gördüm. 
Onun dışında daha çok müzik dinledim. Kısa kısa, unutmamak için notlar aldım. 
Bunun dışında her akşam, akşam ezanından sonra bu salgın musibetinden ne 
kadar insan vefat etmiş ise onların ailelerini düşündüm hepsine dua ettim. Belki 
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bir saatim böyle geçti. Aslına her şey o kadar açık ki bu imtihanı nasıl kaybettik 
diye düşünüyorum. Düşünün ki normal zamanda bir yakınınızı kaybetmiş olsanız 
taziyeye gelinir, dostlar, komşular vs. olur. Bu o kadar acı bir durum ki salgın 
sebebi ile yakınınızı kaybediyorsunuz ve evde yalnız başınıza kalıyorsunuz. Acınızı 
paylaşacak kimse yanınıza gelemiyor. Düşününce çok acı bir durum. Ben hep bunları 
düşündüm ve vazife edindim. Çok çok dua ettim, bu acıya dayansınlar diye. Ayrıca 
bizim Geleneğin Kalp Atışları diye programımız vardı arkadaşlarla, bu program için 
neler yapabiliriz diye düşündük. Bir de şöyle bir huyum var benim, birisi yanlış 
bir şey söyledi ise onu düzeltmeyi vazife bilirim sanki ben düzeltince, doğru yola 
evrilecekmiş gibi. Bu sebeple Whatsapp gruplarında birisi bir konu hakkında yanlış 
bir şey söyledi ise onun nedenlerini niçinlerini açıklamaya çalıştım hep. Bence bu 
süreç daha sonraki zamanlarda muhakkak senaryolaştırılmalı ve filmler yapılmalı. 
Çünkü düşünün, babası veya annesi vefat etmiş birisi yalnız başına eve geliyor. 
Kimse yok. Bu acıyı sonraki nesillere göstermemiz gerek. Ayrıca çocuklarla ilgili bir 
takım şeyler yapılabilir. Mesela yakınlarım anlatıyor, serbestlik günlerinde çocukları 
dışarı çıkaracağımız zaman çocuk bana hastalık bitti mi diye soruyor, bitmedi 
diyoruz o vakit çocuk soruyor, hastalık bitmedi ise neden çıkıyoruz? Dolayısı 
ile bunu çocuğa anlatamıyoruz diyorlar. Çocukların psikolojisinin ele alınması 
gerektiğini de düşünüyorum ben. Bir de yaşlılar için çok zordu. Özellikle okuma 
yazma bilmeyen, telefonu kullanamayan insanlar evde çok bunaldı bence. Mesela 
benim üst katımdaki komşum her gün seninle konuşalım diyordu bana. Ayrıca bu 
süreçte bence komşuluk ilişkileri pekişti. Dışarı çıkan komşularım kapımı çalarak 
ihtiyaçlarımı sordu bu çok özel ve önemli bir husus bence.

Aslında ders çıkarmamız gereken pek çok husus belirttiniz hocam, ağzınızdan 
çıkan her bir kelime bizim için çok önemli sağolun. Dilerim sesimizi daha geniş 
kitleler duyar da daha güzel fırsatlar yakalama imkânımız olur hep birlikte, 
teşekkür ediyorum. Hocam, aslında dediklerinize binaen aklıma gelen şu oldu: 
vefa duygusunun önemini anlamış olduk, bu musibet sebebi ile bence. Modern 
çağda insanlar kapı komşusunun kim olduğunu dahi bilmezken, küçücük bir 
virüs bize belki de insanlığımızı hatırlattı ve komşumuzun halini, hatırını, 
ihtiyaçlarını uzaktan da olsa sorma fikri edinmemize vesile oldu. Bu belki de 
musibetten rahmete dönüş oldu. Yani salgına dair umut verici yön belki de.

Burçak, elbette öyle. Ancak belki de ben umut verici örneği verdim. Benim bir 
arkadaşım sitede oturuyor. Sitede kapıcıya bir şey aldırmak mümkün değil, kimse 
kapısını çalmıyor ve o arkadaşım ağlayarak belediyeyi arıyor... Yani bu örnekler de 
var maalesef.
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Kıymetli Hocam, çok teşekkür ediyorum. Diğer soruya geçecek olursak; biz 
gençler olarak da merak ediyoruz açıkcası, hayat hikâyenizde nazik günler nereye 
oturuyor? Yani bu günlere ilişkin duygularınızı ifade etmeniz gerekirse neler 
söylemek istersiniz?

Hayat hikâyemde tabi ki çok üzüntülü günler de yaşandı. Siyasi birtakım şeyler 
de olabilir veyahut başka şeyler de… Ancak tüm bunların içerisinde beni en çok 
üzen yakınlarınızla beraber olamamak. Evladınız geliyor kapıya poşeti bırakıyor, 
içeri giremiyor. Ve tüm bu acıların içinde de beni en çok üzen doktorların, 
sağlık çalışanlarının durumu oldu. Öylesine özverili çalıştılar ki otellerde yattılar, 
aralarında vefat edenler oldu. Hiç kimseyi şucu, bucu diye ayırt etmeden insan 
olarak herkesi ele aldılar bu müthiş bir şeydi benim için. Onun dışında sağlık 
bakanımızın kurduğu üst kurulda her görüşten doktorun, bilim uzmanının yer 
aldığını görmek bana mutluluk verdi. Gönlümüz istiyor ki her an, her yerde ehil 
olan insanlar olsun. Hayat hikâyeleri, yaşayış tarzları bizi ilgilendirmiyor. Bunun 
dışında da dikkat ettim; her gün vefat sayısı açıklanıyor ancak kimse bu üzüntüyü 
gerçekten hissetmiyor, içselleştiremiyor. Gerçekten bu üzüntüyü hissetmiş 
olsalardı hâla maske takmanın gerekli olup olmadığını konuşmazdık. Ben Akşam 
Gazetesi’nden Gülcan (Tezcan) ile de konuştum, bence orada bilim kurulunun yanı 
sıra bir moral kurulunun da olması gerekiyordu. Bence her akşam TRT vasıtası ile 
üzülen bir doktorun ağlamasını veya yalnız yaşayan, yakını ölen kimsenin acısını 
veya yoğun bakımda yaşanan acıların insanlara gösterilmesi gerekiyordu. Çünkü 
bizim halkımız ağlamaklı filmleri sever. Bu sebeple bu anlar gösterilmeliydi bence. 
Eğer böyle olsaydı şu an belki de cezai yaptırımlar, vaka sayıları düşmüş olacaktı.

Gerçekten bence de insanlığımıza dair farklı hususları bize hatırlattınız. Moral 
kurulu projenizden bahsettiniz, uygulamaya geçtiği taktirde tüm insanlığa 
fayda sağlayacak bir proje. Farklı perspektiflere bizi yönlendirdiniz. Hocam 
salgınla evlere çekildik, yeri geldi misafirliklere ara verdik, varsa çocuklarınızı, 
torunlarınızı göremez oldunuz belki de. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Bu konu çok önemli bence de. Hepimiz evlere kapandık. Herkesin evi geniş değil, 
belki de iki göz odaya kapananlar oldu. Anne sürekli bu süreçte yemek yaptı, 
durmadan çalıştı vs. Çocuklar bilgisayar başında dersleri ile uğraşıyorlar belki. 
Beyler evde olmaya alışık değil, bir kısmı da çok sıkıldı ve hanımlara karışmaya 
çalıştı. Dolayısı ile bence iki göz odanın içerisinde çok sıkıntılar da yaşandı aslında 
bu süreçte. Hatta çalışan hanımlar evde daha çok yorulduklarını ve çalışma hayatını 
özlediklerini zaman zaman beyan ettiler. Ayrıca çalışan çoğu insan bu süreçte 
ücretsiz izne ayrıldı. Düşünün ki tek göz odada iki kişi bir kirayı bölüştü belki de bu 
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izin sürecinde para da kazanamadı, peki o kimse ne yaptı? Tüm bunlardan habersiziz 
aslında. Bizim yapmamız gereken bu durumda şuydu, zekât kırkta bir olarak 
falan değil; ben ne yiyorsam o da yemeli düşüncesi ile hepimizin hareket etmesi 
gerekirdi. İçimizdeki bu duyguyu da yaşatamadık bence. Bakıyorsunuz durumu 
kötü ancak maaşının yarısını zekât olarak verebiliyor. Diğer tarafta da durumu çok 
çok iyi biri var fakat kırkta bir oranında zekât veriyor. Yani burada zekât miktarı 
önemsenmeden elimizden gelenin fazlasını yapabilmeyi becermeliydik aslında. Bu 
bizim farkına varmadan inançlarımızla imtihan olduğumuzun resmidir. Nasıl ki 
savaş zamanında hiçbir şey düşünmüyorsak burada da düşünmemeliydik. Tüm 
bunlar, belli bir yaşta olduğum için beni üzdü. Yılların içinde ben hiç bu kadar 
üzülmemiştim. Belki kırk yaşın üstündekilerin yarısı ders aldı yarısı alamadı. Ama 
çocuklar, gençler çok daha dikkatli olacaklardır, ben ona inanıyorum. Yani ana 
okulundaki çocuktan başlayın da lise son, üniversite sona kadar olan bu yaşananları 
çok daha iyi değerlendireceklerdir. 10 yıl 15 yıl sonraki sistem daha düzgün olacak, 
ben buna inanıyorum. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? 
Alışkanlıklarınızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi koyacak? 
Neyi götürecek?

İyimser baktığımız zaman içinde bulunduğumuz dünyada da bizde de belki 
hakikaten düşünmeden hareket ediyorduk, düşünmeden yiyorduk, tabiatı yok 
ediyorduk, her şeyi yok ediyorduk bir de tabağımızdaki yiyeceklerimizi sonuna 
kadar bitirmiyorduk. Dinimizdeki son lokmaya kadar yiyeceksiniz emrinden 
uzaklaşmıştık. Hatta internette düğünler vs. falan görülüyordu. Belki bu salgınla 
birlikte kendimize döndük, bütün kötü alışkanlıklarımız iyiye dönmeye başladı 
ama herkes de değil tabi herkese ayrı etki etti. Yardımlaşma duyguları, vefa 
duyguları bunlar belki pekişti. Dünya açısından düşünürsek tabiî ki. Biz dünyayı 
televizyonlardan seyrediyoruz ama belki hani nasıl bizim ülkemizde de insanlar 
bazı acıları yaşarken üzülüp ağladıysa tabi o ülkelerde de aynı şeyler yaşanmıştır. 
Yani bize gösterilen bütün halk değil, ortalarda dolaşanlar ama evlerde onlar da 
acılar yaşadılar. Muhakkak onlar da değişecektir. Sistem yöneticilerinin, üst düzey 
yöneticilerin değil ama özellikle halkın değişeceğine daha çok inanıyorum. Şundan 
dolayı, çünkü o ülkelerdeki eğitim sistemi düşünmeye alıştıran bir eğitim sistemi 
verdiği için daha çok düşüneceklerdir. Bizim sistemimizde düşünme biçimi ön planda 
olmadığı için de fazla düşünmeye yine yönelmeyeceğiz gibi geliyor. Bu konuda bana 
hayır diyenler olabilir ama hemen şunu söyleyeyim. Sistem düşünmeye dayalıysa 
niçin bir 15 Temmuz hadisesi yaşandı, niçin kandırıldık? Onların da gazeteleri 
vardı, dergileri vardı, televizyonları vardı. Her gün orda her şey söyleniyordu ve 
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ben Ayla Ağabegüm olarak bunları görmüşsem herkes görebilmelidir. Fakat işte 
biz düşünmeyi sevmiyoruz. Hâlbuki dinle, oku, gazetelerini oku, romanlarını 
oku, birçok ahlâksız eserler ortaya konuldu. Peki bunları benim yazarım, benim 
televizyoncum düşünmediyse, onların kitaplarını diyanet incelemediyse bu melun 
hadise nasıl yaşandı, işte bu düşünmeyi öğretmediğimizden kaynaklıdır. Bu süreci 
ben, Batı’nın daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Ama bu sistemin içinde 
gençliğin de daha iyi düşüneceğini düşünüyorum.  15 Temmuz olduğu zaman ben 
kendi kendime hep sorarım Milli Eğitim Bakanı falan olsam diye. Kendi kendime 
soru sorabildiğim için hızlı düşünebiliyorum. Orda kendime sordum, ben olsam 
ne yaparım? Ben olsam matematik ve sanat dersleri artı ders olarak değil sadece 
düşünme ve konuşmaya yönelik bir ders olmalıydı ve bütün dersler bunun üzerine 
kurulmalıydı. Düşünme ve iyi konuşma tüm derslerin öncülü olmalı. Yani önce 
insanlara okuma, anlama ve düşünme öğretilmeli.  

Yaşadığınız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bugünlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bugünlere dair neler söylemek istersiniz?

Unutmayacağım hatıraların içinde koronadan vefat edenlerin tek tek gömüldükleri 
zaman ailelerinin bile yanlarında olmaması… Bu beni hakikaten çok etkiledi. Çok 
zor ve alışamadığımız bir şey. Hatıralarımın içinde bu hep yer edinecek ve belki de 
her an çok dikkatli olmamız gerekecek. Hatıralarım arasında bir de şu var, büyükler 
hep derdi ki, bugünün işini yarına bırakma. Bırakmamaya çalışıyorum ama burada 
bir şey anlatmak isterim. İkinci veya üçüncü günüydü, dolaptan bir şey alırken 
çok kalın bir montum var ve o yere düştü. Artık toplu taşımaya binmediğim için 
kalın mont da giymiyorum. O mantoyu bu sebeple birine vereyim diye düşündüm. 
Herkese de veremiyorum, kıymetli. Çünkü annem bana çok özenerek almıştı ve 
kaliteli bir kumaştı. O manto düştüğü anda benimle konuştu. İşte bugünün işini 
yarına bıraktın. Belki de sokağa hiç çıkamayacaksın. Onun için hayatımda bu çok 
önemli bir hatıra ve hakikaten bırakmamaya çalışacağım. Benim için bu önemli.  
Hatıralarımın içinde tabi şu var. Çok sevdiğiniz bir insana sarılma ihtiyacı. Bizim 
geleneğimiz sevgi üzerinedir. Hemen görünce sarılırsınız. Şimdi, şu anda bile işte 
dışarıda olabiliyoruz. Ama birisi geliyor, öğrenciniz uzaktan selamlaşıyor. O kadar 
acı bir şey ki bu hakikaten bizim bu sürede her anı değerlendirip çok değişik bir 
insan olmamız gerekiyor. Bütün o yanlışlardan arınmış yeni bir insan olmalıyız 
diyorum. Çünkü onlar bize hep onu öğretmiş oluyor ve gelecek günlerin de nasıl 
olacağı belli değil. Bu bakımdan hatıralarımın içinde hep yer alacak ve özellikle 
doktorların hayatı yer alacak, sağlık personellerinin.  
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Hocam son sorumuz da tavsiye niteliğinde olsun bu zamanlarda neleri, niçin 
yapalım veyahut neleri ne için yapmayalım?

Birincisi az okuyorduk, düşünmeden okuyorduk. Bunları yaşadıktan sonra 
muhakkak düşünerek okuyalım. Ben kitabı çizmeyi çok sevmem ama yanına minik 
işaretler koyarım. Hani oraları bir daha okumak için. Özellikle okumada yeni bir 
sistem kurmalıyız. Ayrıca dini olan ibadetler kısmında da hayatımızda yenilik 
getirmeliyiz. Şundan dolayı, hani bütün yanlışları biliyoruz ama bildiğimiz halde 
aceleyle namaz kılıyoruz, bir şeyleri geçiştiriyoruz hayatımızda. Ama bir anda 
her şey bitiyor onun için biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini hele hele kalp 
kırmanın, sert olmanın bize hiçbir şey kazandırmadığını görmemiz gerekiyor. Ama 
maalesef pandemi sürecinde konuşmaları seyrettiğimizde şunu görüyoruz, yine 
aynı sertlikler devam ediyor. Ama bu dinimize uygun değil. Ayrıca düşünmeden 
hareket ettiğimiz için mesela Fatih’i anlatıyoruz ama Fatih üzerinde düşünüyor 
muyuz acaba? Fatih tüm bunları (fetihleri vs.) kendiliğinden mi yaptı? Fatih’in bir 
alt yapısı vardı, yüzyıllardan gelen bir alt yapıydı bu.  O alt yapının içinde dinimizin 
her konuda önemli olduğu biliniyordu, belliydi. Daha sonra bu özellik hoşgörüye, 
hoşgörü diye bir kavramla birleşti ve iyice yerleşti. O zaman yaptığımız her şeyi 
sanki biz kendimiz, kendi özelliğimizden dolayı bu güzellikleri yapıyormuş gibi 
bir şeye büründük hâlbuki öyle değil. Dinimiz bize sorumluluk yüklemiş de o 
sorumluluğu yapıyorduk orda. Daha sonra sorumluluk gibi değil de kendi iyiliğimiz 
haline geldi. Onun için tekrar Peygamber Efendimizin hayatını dikkatle okuyup, 
niçin bağırmazdı, niçin çocuklara iyi davranırdı düşünmeliyiz. Hani okuyoruz, 
üzülüyoruz, ağlıyoruz değil o. Neden, niçin sorularını sormadan o hayat okunursa 
tesir etmiyor. Bu bakımdan yeniden bizim dinimizle düşünerek bütünleşmemiz 
gerekiyor. Düşünmeden kabul etmişiz ve böylece yanlışlarla dolu bir hayatımız var. 
Hep beraber Peygamber Efendimizin hayatını yeniden okurken neden, niçin ve ben 
ne yapmalıyım diyerek başlamalıyız.

Çok teşekkür ederiz Kıymetli Hocam.
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“İnsanoğlu tabiatın, toprağın değerini anladı 
ise bu musibet hayra vesile olmuş demektir…”

Bekir Sıddık SOYSAL

Minyatür Sanatçısı

26 Eylül 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Burçak AKTAŞ 

Öncelikle mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İlk sorumuzla 
başlayalım. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın 
insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit 
arasında nasıl değerlendirirsiniz?

İmtihan, imkân ve tehdit… Sualinizde yer alan bu kavramlar, cevap anahtarı 
niteliğinde görülebilir. Yaşanılan her hal elbette ki bir imtihandır diyebiliriz. Bu hal 
insanlığa şamil bir felaket, afet şeklinde tecelli etmişse imtihan, ibret kapıları açar ki 
ibret, imkân fırsatları sağlayabilir.

Mezkûr afet ve felaketle gelen tehdit, ibret idraki ile baş edilebilir, “olanla” elde 
edilen tecrübe ile hayra ulaşırız.    
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Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Mart ayında karantina başlangıcında bu günler okuma için fırsat diye düşündüm… 
Ancak öyle olmadı. Normal zamanlardaki okuma gayreti bu süreçte daha da 
azaldı. Tahdit altında olma psikolojisi okuma arzumu sınırladı. Biyografi ve portre 
kitapları başta olmak üzere tarih, edebiyat ve sanat felsefesi alanlarında çok değerli 
eserlerden istifade ettim.

Mezkûr halet-i ruhiye okuma şevkimi sınırladı, yazmaya da elim varmadı. Zaten 
oldum olası yazma tembeliyimdir. 

Çok sayıda sinema filmi, belgesel ve müzik ile bu süreyi boş geçirmediğimi 
düşünüyorum.  

Hayat hikayenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

İnsanlık tarihinde elbette ki çok büyük, tahrib edici felaketler, afetler, salgınlar 
yaşandı. Ancak bu salgın, benzersiz bir tecrübe… Bir anda adeta ışık hızı ile bütün 
dünyayı sardı. İnsanlar içine düştükleri vahâmeti idrak edemediler. İkazlara, 
nasihatlere adeta kulak tıkadılar. Körlük ve sağırlıkla mâlûl oldular. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Salgın bize sınırımızı öğretti demek isterdim. Aslında fevkalade bir hayatı öğretti. 
Korku hissini pekiştirdi. Ölüm gerçeği ile yüz yüze yaşama, ölümün hayatın adeta 
tek gerçeği olduğu idrakini temrin ettirdi. Teyakkuz, dikkat ve temizlik itiyadı 
edinmemizi umuyorum.

Ümit ve dua ile aydınlığa, salaha kavuşmanın ancak mümkün olacağına inanıyorum.

Salgınla birlikte hayatımıza pek çok kavram girdi. “Yeni Normal”  ve “Maske” 
başlıkları ile hemen her gün muhatap oluyoruz. Artık tokalaşmak, özlem gidermek 
için sarılmak, dostlarımızın evinde doyasıya çay sohbetleri yapmak yok. Bütün bu 
kurallara ters düşmenin ahlâkî ve hukukî yaptırımları da var elbette. Toplumsal 
resme baktığınızda siz neler görüyorsunuz? Bu salgını anlayabildik mi?

Salgını anlayabilsek elbette çıkış fırsatı da elde edeceğiz. Modern zamanların bir 
arazı olan insani kopukluk, yeni muhtevası ile daha derin yalnızlıklara muhatab 
kıldı insanoğlunu.
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Salgın, karantina gibi kavramlarla birlikte kalabalıklara karşı daha mesafeliyiz. 
Artık daha içe dönük ve yönü toprağa bakan bir anlayış hâkim olmaya başladı. 
Eskiden köyden kente olan göçler makbul ve mecbur görünürken artık kentten 
köye-toprağa dönüş tercih edilir oldu. İnsanın bu değişim ve dönüşümünü siz 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnsanoğlu tabiatın, toprağın değerini anladı ise bu musibet hayra vesile olmuş 
demektir.

Salgının süreci daha da devam edeceğe benziyor. Çünkü alınan tedbirler hukukî 
düzenlemelerden çok insanların vicdanı ve sorumluluğu ekseninde şekilleniyor. 
Salgının boyutları ile hukukî düzenlemelerin gerekliliği hakkında siz neler 
söylemek istersiniz?

Akif Merhum fazilet hissinin insanlarda Allah korkusundan olduğunu veciz bir 
şekilde dile getiriyor. Vicdan dediğimiz derunumuzdaki hâkimin dayanağı da 
budur. Vicdan bu temel üzere şekillenmişse, mesuliyet, vazife, adalet ve hukuk 
şuuru meselenin halli için çare olacaktır. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülakatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Öncelikle çocukluğumun mes’ud gönlerini canlandırdı diyebilirim. 

Unutamayacağım şekilde hafızama çakılan, perçinlenen müsbet ve menfi  hayat 
levhalarından söz edebilirim. Vurdumduymazlık, aymazlık halleri gibi menfilikler 
yanında, cansiperane görev yapan sağlık camiasını, onların destansı fedakârlıklarını 
belirtmek isterim. 

Aynı zamanda devlet yetkililerinin ve özellikle sağlık bakanının göz kamaştıran 
gayretleri de zihnimde yer eden, unutamayacaklarım arasındadır. 
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“Dünyayı cehenneme çevirmek isteyenlerin 
karşısında vicdanlarıyla birbirlerine 

kenetlenen insanlar göreceğiz. İnsanlık, 
selameti Mutlak Hakikatin ışığında 

arayacak...”

Belkıs İBRAHİMHAKKIOĞLU

Yazar

30 Eylül  2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Kıymetli Hocam, öncelikle sağlık ve afiyetler diliyorum. Teklifimizi kabul ettiğiniz 
için de teşekkür ediyorum. İzninizle ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Salgın 
için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz?

Dünyada vuku bulan hiçbir hadise tesadüfi değil elbette. Allah (c.c)’ın izni 
olmadan bir yaprak bile kıpırdamayacağına göre bütün dünyayı ortak bir kaderde 
buluşturan bu salgından da Cenab-ı Hakk’ın bir muradı mutlaka vardır. Okuması 
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bizim ferasetimize kalmış. Benim aklıma ilk, kendini dünyanın tanrısı sanan 
insanoğluna verilen İlâhi cevap olmalı düşüncesi geldi. Bir felaket olarak değil lütuf 
olarak düşündüm. Adeta soluk almamacasına kendimizi kaptırdığımız şuursuz 
koşuya “Kıt’a dur!” diyen bir komuttu sanki; nereden gelip nereye gideceğimizi 
unuttuğumuz bir koşuya verilen komut. Bu bakımdan imtihanın yanı sıra hatırlatma 
olduğunu da düşünüyorum. Zira eğer idrakindeysek yaşadığımız her an bir imtihan 
değil mi zaten?

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Bu süreçte tabiattan uzak kalışın hasretini, gafletini ciğerlerim sızlayarak hissettim. 
Dünya hırsının gözleri kör ettiği günümüzde çarpık şehirleşmenin hesabını 
Allah’a nasıl vereceğimizi acı acı düşündüm. Eğer inceden inceye bir muhasebe 
ile düşünürsek, bu günaha tepeden tabana hepimizin ortak olduğu aşikârdır. 
Beton yığınlarının bizleri virüsten kat be kat daha fazla öldürdüğünün, yavaş 
yavaş tükettiğinin farkında değiliz. Okumaktan çok şehir dışına, tabiatın koynuna 
koşmaya gayret ettim. Allah eşin dostun eksikliğini göstermesin. İmkânlarını 
esirgemediler, ada, yayla derken sürekli şehir dışına çıktım, tek başıma tabiatla iç 
içe özlemini duyduğum sessizliği yaşadım. O yüzden sistemli bir okuma düzenim 
olmadı. Bilgiden çok ruhuma iyi gelecek kitapları dağınık şekilde okudum, 
özellikle de tekke edebiyatından nutk-i şerîflere, Fuzûlî’ye, Niyazî Mısrî gibi 
insanın hakikatine yönelmiş şairlerimize döne döne baktım. Ama başından sonuna 
düzenli okuduklarım da oldu. Bunlardan mesela kendisini de tanıma bahtiyarlığına 
eriştiğim Nurettin Topçu hakkında merhum Emin Işık hocanın kaleme aldığı; 
Çağdaş Bir Dervişin Dünyası ile Ali Birinci’nin Bir İnsanla Karşılaşmak kitaplarını 
söyleyebilirim. Yine çok ilgi çekici bulduğum İbrahim Öztürkçü’nün toparladığı 
İbnül Emin’in Rüyaları’nı okudum. Şu anda elimde kültürümüzün çok temel bir 
meselesi olan dil üzerine, Gökhan Göbel’in yazdığı İspirto Türk kitabı var. Dil 
üzerinden idrak meselesindeki sıkıntımıza bir cevap olacak nitelikte ki bu kitabı 
herkese hararetle tavsiye ederim.

Filme gelince genellikle TRT 2’de gösterilen filmleri seyrettim. Tavsiye üzerine 
seyrettiklerim de oldu. Aslında sinemaya düşkün olduğum halde bu dönemde 
çok da istek duyduğumu söyleyemem. Yazma meselesine gelince, görev icabı kısa 
yazılar, röportajlar dışında aman aman bir hevesle kaleme sarılmadım. İçimden 
geçenler kaleme yansıyacak kadar biçimlenmedi. 
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Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Bir ömrün seyri içerisinde bütün yaşadıklarım nereye oturuyorsa bu da kendi yerini 
aldı.  Hayatımız boyunca nelerle karşılaşırsak karşılaşalım özne biziz. Yani hadisenin 
kendisinden ziyade bizim bakışımız ve tavrımız kişiliğimizin aynası oluyor. Neye, 
ne kadar inanıyoruz? Kendimize karşı dürüstsek nefsimize yan çıkmadan bunu 
çok rahat tahlil edebiliriz. Ama tabi zihnimizde dünyanın top yekûn duçar olduğu 
bir mesele ile karşı karşıya kalmanın getirdiği farklı düşünceler de dolaşıyor. 
Çocukluğum savaş, yokluk, yoksunluğu çok yoğun şekilde yaşamış insanların 
hikâyelerini dinlemekle geçti. Bunu da yaşanması gereken olaylardan biri gibi 
karşıladım. Farklı olan tarafı ise nereye varmak istediğimizi çok fazla düşünmeden 
koşturduğumuz hayatın hızını kesmesiydi. Birdenbire maddi hayatımızın çok 
önemliymiş gibi gelen ayrıntılarının gerçekte öyle olmadığını ve zamanın kıymetini 
idrakteki gafletimizi gösterdi. Kendi adıma hayatımı yapıp ettiklerimi daha derinden 
sorgulamama vesile oldu.

Salgınla evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. Misafirliklere 
ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu süreçte belki de 
rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Evet salgın maddi hayatımızın ve dünyevi ilişkilerimizin önüne set çekerek asıl 
görmemiz gereken tarafa projeksiyon tuttu. Çünkü ölümlü dünyaya ait olan her şey 
zaten bizi terk edecek veya biz vademiz geldiğinde veda etmiş olacağız. O yüzden 
bence sevdiklerimizle kalbî irtibatın daha önemli olduğunu, yüz yüze göremesek 
de varlığını hissetmenin de iyi gelebildiğini fark ettik. Bu dönem aile bağlarının 
sağlamlığının sadece yüz yüze görüşmekten ibaret olmadığını gösterdi. Ayrıca 
görüşememenin duyurduğu hüzün ve hasret insanın ruh dünyasını besleyen 
hasletlerdir. Savaş zamanlarının sanattaki doğurganlığı da bunu göstermiyor mu? 
Hasret, edebiyatımızda, musikimizde yüzlerce kıymetli eserin ateşleyicisi olmuştur.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Koronavirüsle kıyamet kopmadığına göre arkasının hayra dönüşeceğine 
inanıyorum. Şu anda dünya bir kaos içerisinde, insanlar içten içe kaynıyorlar. Bu 
virüs tehdidinin sokağa yansıması gibi görünse de aslında insanlık adına farkında 
olmadığımız kör bakışımızın bir nevi isyanıdır. Şu anda sıcak bir hadise olduğu 
için değerlendirmesini sağlıklı yapamıyoruz, ama insanoğlu eninde sonunda 
vicdanın sesini duyacak. İyilerin ve kötülerin ayrışması daha belirgin olacak gibi 
görünüyor. Dünyaya hırslarıyla şekil vermeye çalışan şeytanî anlayışın karşısında 
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insanın hakikatini kavramış rahmanî anlayışın daha güçlü bir şekilde duracağına 
inanıyorum. İslamofobiyi körükleyenlerin karşısında Cenab-ı Hakk’ın ayetlerine 
tutunanların sayıca çoğalacağına inanıyorum. Virüs, insanların dayandıkları inanç 
dünyasındaki eksiklerini de açıkça ortaya çıkardı. Batı dünyasında yaşlıları fazladan 
yük ve bir güruh olarak görenlere, can meselesi ortaya çıkınca başka insanların 
canını hiçe sayanlara şahit olduk. Salgın sırasında bütün yaşananların sonrasında 
elbette insanlık adına ciddî bir muhasebe dönemi gelecektir. Dünyayı cehenneme 
çevirmek isteyenlerin karşısında vicdanlarıyla birbirlerine kenetlenen insanlar 
göreceğiz. İnsanlık selameti Mutlak Hakikatin ışığında arayacak. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Bu dönemde zaten hatırımdan çıkmayan tanıdığım güzel insanların hasretini daha 
yoğun bir şekilde hissettim. Çünkü takdire karşı olan tevekkülleri ile “hak şerleri 
hayr eyler” diyerek her hadisenin hayra dönüşeceğine inanan bu insanlar bizlerin 
moral kaynaklarıydı. Ama salgında gördük ki günümüz insanının ebediyetle bağı 
gevşediği için hadisenin ağırlığından daha büyük korkular yaşandı.

En çok unutmayacağım şey ise bugünlerin bana her zamankinden biraz daha 
ağırlıklı nefis muhasebesine vesile olduğudur. Kendimle baş başa kalmak çok şükür 
ki bana bu imkânı tanıdı. Hala bu sorgulama devam ediyor, inşallah gördüğüm 
eksiklerin telafisi için gereken gayreti gösteririm.

Yüzyıl da geçse, asırlar da geçse değişmeyen tek hakikat insanın varlık sebebidir. 
Cenab-ı Hak kainâtı insan için yarattığına göre her devirde insan olmanın değeri 
değişmez hakikattir.

Asıl mesele insan olabilmektir.

Bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

İhmal ettiğimiz zamanın kıymetini iyi idrak edebilirsek vaktimizi çok iyi 
değerlendirmemiz mümkün. Dış dünyamızda hangi hadiseyle muhatap olursak 
olalım eğer içimizdeki dünyayı imanî anlamda güçlendiremezsek büyük bir 
boşluğa düşeriz. Galiba önce inancımızın hangi ölçülerde olduğunu test etmemiz 
gerekiyor. Salgın bu anlamda hepimize böyle bir fırsat sundu, o yüzden de hayra 
vesile olduğunu görmek lazım. Şirklerden kurtulmak için düşünmeye zaman 
bulduk. Meselâ tüketim alışkanlıklarımızda ihtiyaç fazlasının gerçekte üzerimizde 
yük olduğunu açıkça gördük. En önemlisi salgın, kul olarak aczimizi idrak ettirdi. 
O yüzden göstereceğimiz en hayırlı gayret, insân-ı kâmil olabilmenin arayışına 
girmektir sanırım.
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“Salgın sonrası dünyanın özeti şu: 
Daha az demokrasi, daha az refah, 

daha fazla içe kapanma...”

Beşir AYVAZOĞLU

Yazar

14 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rumeysa Hazel PEKACAR

Değerli Hocam, bunca yoğunluğunuz arasında bize zamanınızı ayırıp, gönüllü 
projemize dahil olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzla 
izninizle başlamak istiyorum. İmtihan, imkân ve tehdit arasında salgını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Zor bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanın mahiyetini tam olarak kavrayabildiğimiz 
söylenemez. İnsanlığın olağanüstü teknolojik ilerlemelere rağmen gözle 
görünmeyen bir virüs karşısında düştüğü acziyet hakikaten ibret vericidir. Tehdit 
olarak da anlaşılabilecek bir uyarıyla karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebilirim: 
“İnsanoğlu, haddini bil, açgözlülükten vazgeç, dünya nimetlerinin daha adil 
paylaşılmasını sağla, gelecek nesilleri de düşün, tabiatı rahat bırak, dünyanın sadece 
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sana değil, bütün canlılara ait olduğunu unutma!” Bana öyle geliyor ki bu uyarı 
dikkate alındığı takdirde yaşamakta olduğumuz felaket insanlığın geleceği için bir 
imkâna dönüşebilir. 

Salgın için çok neden sayılıp dökülüyor, büyük resme baktığınızda bu salgın 
insanlığın başına neden gelmiş olabilir?

Eskiler, deprem ve salgın hastalık gibi felaketleri ahlâksızlığın artmış, insanlığın 
yoldan çıkıp azgınlaşmış olmasına bağlarlardı. Allah’ın her şeye kadir olduğuna 
inananlar hâlâ bu felaketleri birer ilahi ceza olarak görürler. Eğer Kovid 19 virüsünün 
laboratuvarlarda üretildiği iddiası doğruysa, aşırı müdahalelerle sürekli rahatsız 
edilen tabiatın, dolayısıyla hilkatin intikamı da diyebiliriz.

Salgın hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi?

Karantina günlerinde özellikle benim gibi altmış beş yaşını aşmış olanlar 
arasında evden de yürütebilecekleri işleri yahut evde zamanı verimli bir şekilde 
değerlendirebileceği meşgaleleri olanlar şanslıydı. Kendimi onlardan biri olarak 
görüyorum. Ben zaten sürekli bir mekâna kapanıp çalışanlardanım; bu sebeple fazla 
zorluk çektiğimi, dolayısıyla alışkanlıklarımı değiştirdiğimi söyleyemem. Elbette 
hürriyetimin kısıtlanmış olması, dostlarla buluşup söyleşememek, dertleşememek, 
daha da önemlisi, pandemi sonrasında ülkemizde yaşanması muhtemel ekonomik 
problemler ve tabii her gün onlarca vatandaşımızın hayatını, binlercesinin de işini 
kaybediyor olması herkes gibi beni de derinden etkiledi. Meşgalelerim olmasaydı, 
karantina günlerinde ağır bir psikolojik bir travma geçirebilirdim. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor?

Benim mensup olduğum nesil ve daha sonraki nesiller salgın bir hastalıkla ilk defa 
karşılaşıyor. Biz veba, kolera, tifo, tifüs gibi asırlar boyunca insanlığı kırıp geçiren 
ve İspanyol Gribi gibi pandemi niteliği taşıyan salgınları, bu konularda yapılmış 
araştırmalar, edebi eserler ve hatırat kitaplarından öğrendik. Yakın zamanlara kadar 
İspanyol Gribi’nin dehşetini yaşayanlardan hayatta olanlar vardı. Ancak böyle 
felaketleri -ne kadar etkili anlatılmış olursa olsun- yaşamadan anlamak mümkün 
değil. Çin’de başlayan salgının pandemiye dönüştüğü anlaşıldıktan sonra “Ahir 
ömrümüzde bugünleri de görmek varmış!” dediğimi hatırlıyorum. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız?

Karantina günlerini yaşarken bütün hayatımı gözden geçirme imkânı buldum ve 
“Acaba,” diye sordum kendi kendime, “en mutlu zamanlarımı ne zaman yaşadım?” 
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Vardığım netice şu: Dünyada ve ülkemde olup bitenlerin mahiyetini tam idrak 
edemediğim çocukluk yıllarımda... Maalesef o yıllar fazla sürmedi. Annem 1960 
yılında küçük radyomuzdan Yassıada duruşmalarını dinleyerek hüngür hüngür 
ağlardı, ben de onunla beraber... O tarihten sonra hayatımın hiçbir döneminde 
huzuru tam hissedemedim. Darbeler, ekonomik krizler, her hükümet değişiminde 
yaşanan altüst oluşlar... Özellikle benim neslimin bütün acılarıyla yaşadığı 1980 
öncesi, koalisyon hükümetlerinin ülkemize yaşattığı problemler... Bütün bunların 
yarattığı sürekli bir kaygı hali hepimizi çok yıprattı. Yine de Balkan ve Birinci Dünya 
Harplerini, işgal ve Millî Mücadele yıllarını, imparatorluğun yıkılış sürecini, yeni 
bir devletin kuruluş sancılarını, derin ekonomik krizleri ve Tek Parti yönetimlerini 
yaşayan nesilleri düşünerek halimize şükrettiğim çok olmuştur. Karantina süresince 
bunları düşündüm ve yakın tarih hakkında bir hayli okudum ve yazdım. “Neleri 
unutmayacaksınız?” sorunuza gelince... Dört beş aydır yaşadıklarımızın hiçbir ânı 
unutulacak gibi değil...

Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız tecrübeye dair bir eser 
üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Vakit bulup okuyamadığım birçok kitabı tadına vara vara okudum. Gazetedeki 
köşemde yazmaya devam ettim ve muhtelif dergiler için birkaç makale yazdım. 
Şeyh Galib’in hayatını anlattığım Kuğunun Son Şarkısı isimli kitabımı da yeniden ele 
alıp daha kapsamlı bir biyografiye dönüştürdüm. Birkaç kitabımın yeni baskılarını 
hazırladım ve yeni bir kitap için malzeme toparlamaya başladım. 

Bu günlere ilişkin duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Cenâb-ı Hak, insanlığa bir daha böyle bir felaket yaşatmasın!

Salgın sonrası hayatınızda neler değişecek gibi duruyor, bu salgın size ne öğretti?

Ahmet Hamdi Tanpınar, dostlarına Yahya Kemal’in bir gün kendisine söylediği 
“İnsanın ufku insandır” sözünü sık sık hatırlatırmış. Bu, bence dostluğun en güzel 
tariflerinden biri ve Tanpınar’ın ifadesiyle “şümullü bir hakikat”tir. Karantina 
günlerinde buluşup görüşemediğim dostlarımın kıymetini daha iyi anladığımı 
söyleyebilirim. Salgından sonra dostlarıma daha fazla vakit ayırmaya ve yeni dostlar 
kazanmaya çalışacağım. Hayatımda başka bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. 
Son nefesime kadar okuyup yazmaya devam...
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Kıymetli Hocam, son sorumuz. Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız 
tahmin ediyorsunuz? Bu salgın insanlık hanemize neyi koyacak neyi götürecek?

Birinci sorunuza verdiğim cevapta dikkatinizi çektiğim uyarı dikkate alınmadığı 
takdirde dünya ahvalinde olumlu manada bir değişiklik beklemiyorum. Büyük 
felaketler yaşanırken söylenen “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” sözünün 
hakikati, her şey daha da kötüye giderek gerçekleşmiştir. Salgın sonrası dünyanın 
özeti şu: Daha az demokrasi, daha az refah, daha fazla içe kapanma...
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“Zorlukları görerek büyüdüğüm için şanslıyım, 
insanların kötü günlerde 

nasıl olduğunu anladım…”

Prof. Dr. Betûl MARDİN

Halkla İlişkiler Duayeni

30 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Kıymetli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür 
ederim. Dünya ciddî bir küresel salgınla karşı karşıya. Ve insanlar bu salgından 
ziyadesiyle etkilendi. Bu süreçte ülkemizde kültür, sanat, fikir ve edebiyat 
sahalarının seçkin simalarıyla, üstatlarımızla bir araya gelerek, onlardan salgın 
sürecinde hayata, hayatlarına ve salgına ilişkin fikir, duygu ve tecrübelerini 
dinlemek istedik. Süreçte yaptıklarınızı ve salgına dair bu noktada fikirlerinizi 
ve duygularınızı sizden dinlemek istiyoruz.  İlk sorumuzla başlayabiliriz. Siz 
çocukluğunuz, gençliğiniz, ömr-ü hayatınızda pek çok bölgede bulunmuş birisiniz. 
Pek çok farklı dil ve kültürle karşılaşmış birisiniz. Bu tecrübelerin size, hayata 
bakışınıza katkılarını bizimle paylaşır mısınız?
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Benim annem Almanya’da büyümüş. Savaş zamanlarını görmüş. Alman okullarına 
gitmiş, şakır şakır Almanca konuşuyordu. Oradan Fransa’ya geçmişler, Paris’te 
oturmuşlar. Annem Fransızca öğrenmiş. Şimdi düşünebiliyor musunuz bütün 
bunları? Annem ilkokula kadar gitmiş, diploma falan yok ama o kadar şanslı ki 
gittiği memleketlerde derhal lisanı öğreniyor, insanlarla konuşuyor. Böyle bir 
annem var.  Babam Mısırlı. Orada büyüyor. Annesiyle İngilizce konuşurdu, bizimle 
Türkçe konuşurdu babam. Almanca ve Fransızca da konuşurdu. Yani böyle bir 
ailenin çocuğuyum. Sanki sekiz tane dil öğretmişler gibi. Ama bu benim için şans 
oldu. Çünkü insanlar yalnızca lisanı konuşmuyorlar, karakterleri de değişik oluyor, 
hep onları tanıyorsun. Ona göre hareket etmeye başlıyorsun. Çünkü insanları 
seviyorsun. Sevmesen “Bana ne!” dersin, diyemiyorsun, insanlara değer veriyorsun. 
Ama savaş dönemlerinde öyle bir şey var ki her gece iki-üç defa çıkıp yataktan 
aşağıya iniyoruz. Almanlar, İngilizler savaşta bombaların sonu gelmiyor. Onun için 
biz aşağıda çukur gibi bir yerde ailelerle beraber oturuyoruz. Sonra bir ses “din don” 
diyorlar, “Tamam bitti,” diyoruz, yatıyoruz yine geliyorlar. Ama ben o ara adam 
oldum. Yani kısıtlı yaşamak, güçlükler, bayılanlar, nişan yemişler, bütün bunları 
gördüğüm için şanslıyım, zorlukları görerek büyüdüğüm için şanslıyım. İnsanların 
kötü günlerde nasıl olduğunu anladım ve bu şekilde halkla ilişkilere yöneldim. 
Hakikaten halkları seviyorum, insanları seviyorum. İnsanların sorunları benim 
sorunlarım oluyor. Onları yetiştirmek, geliştirmek çok güzel fikirler bunlar. Ben 
aslında galiba yaşarken cennetteyim. 

Biz yeniçağın anneleri, çocukların her şeylerinin eksiksiz olmalarını istiyoruz, 
her şeyleri önlerinde olsun istiyoruz. Mücadele etmeden onlara pek çok fırsatı 
sağlıyoruz hata mı ediyoruz acaba?

Yok canım ne demek o. Her anne çocuğu için rahat yaşamasını ister. Yani bir 
insan anne olduğu zaman mesele çocuğun meşhur olması değildir. Mesele çocuğun 
sağlıklı ve mesud olmasıdır. Çünkü anne ayrıldığı zaman çocuğun yaşamının tam 
olarak halledildiğine inanmak ister. Çocuğun bir maaşı vardır, işi vardır, seviyordur 
işini yani bunlar anne için ne büyük lütuftur. İnsanın çocuğu mutlu olmalı, başarılı 
olmalı anne için. 

Bu yaşadığınız savaş sürecindeki zorlukların sizin hayatınızı zenginleştirdiğini 
söylediniz. Doğru mu anladım?

Şimdi, neden dolayı? Biliyorsunuz ben Mısırlıyım, Türküm ama Mısır’da yaşadım. 
Annem babam da öyle büyükbabam ve büyükannem de zaten Mısır’da yaşayan bir 
hanımefendi. O bakımdan da şanslıyım. Felaketlere karşı anneler hep hazırlık ister. 
Bu da bizim kusurumuz biz çocuklarımızın mutlu olmasını isteriz. 
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Annelikte yani bir kadın olarak, çocuğumuzun zorluklarla karşılaşma sürecini 
nasıl dengeleyebiliriz?

Çocuğunu iyi yetiştirmek için, iyi tahsil görmesi için eğer paraya ihtiyaç varsa ve o 
sende varsa cennette birinci adım olur.

Aileniz köklü bir aile, soylu bir aile, çok kıymetli tarihi olan bir aile, başarılı 
insanlar, isimler var ailenizde. Bunlardan bir tanesi sanıyorum ağabeyiniz, 
yanlış bilmiyorum değil mi hocam? Bir de amca oğlunuz Şerif Mardin hocamız 
var, yani başarılarla dolu bir aile.

Abim değil kardeşim, benden beş yaş küçük. Ben bir kadınım. Önemli olarak 
benim zamanımda böyle patlamalar falan vardı. Babam beni çağırdı Mısırdaydık. 
“İstediğin var mı?” dedi, yani “Ne istiyorsun?” dedi. “Ben, ben biliyorum Türküm, 
Arabım mühim değil, benim için önemli olan şey, ben okumak istiyorum ve bir 
yolda yürümek istiyorum” dedim. Babam biraz üzüldü tabii “Gitmesen, olmaz 
mı?” falan dedi. Yani üniversiteyi bir türlü hazmedemedi. Tabi 30’lu yıllar çok zor 
seneler. Savaş var, ben “Üniversiteye gideceğim” diyorum. Babam 6 ay Mısır’da 6 
ay İstanbul’da yaşıyor. Biz gidiyoruz geliyoruz. Hareketli ailelerin çocukları çok 
çekiyor aslında. Bir gün annen var, bir gün baban var. Ben de kendimi doğrudan 
doğruya derslerime verdim. Derslerde iyi notlar aldım. Üniversiteye gideceğim 
dedim. Babam “Olmaz, yanına erkek oturur” dedi. Çok çektim. Sonra üniversitede 
ders vermeye başladığım zaman babama gittim Mısır’a dedim ki “Babacığım 
üniversitedeyim” “Efendim?” dedi. “Merak etme çocuklar karşımda oturuyor” 
dedim, çok şükür. 

Halkla ilişkileri tercih edişiniz, bu alanda ilerleyişiniz ve mesleki tecrübelerinizi 
nasıl özetlersiniz?

Bana teklifler geldi o tekliflerden dolayı bu işi yaptım. Bir otelden rica geldi. Bizim 
tanıtımımızı yapar mısınız, diye. Nasıl yani dedim ben. Halkla ilişkiler dedi. 
Sonra ben evime kapandım, kitapları aldım okudum baktım, haklılar yapabilirim. 
Memleketime de iyi olur dedim. Döndüm, gittim yine oraya iyi olabilir dedim ve 
ben otelcilikte başladım. Çok güzeldi benim için. Türkiye’den turistler gelmeye 
başlamıştı. Onlarla konuşmak, nelerin eksik olduğunu anlamak güzeldi, çok şükür. 

Bir de TRT serüveniniz var değil mi?

Tabii var. Çünkü bu işe gireceksem aslında iletişimle çok yakın olmam lazım. 
Dolayısıyla TRT’de çalıştım. Programlar nasıl yapılır, nasıl olur yakinen gördüm, 
çok şükür. 
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Bütün bu yoğunluklarınız arasında anneliği nasıl idare ettiniz?

Anneliği yaptım ama karı koca ilişkisinde başarılı değilim. Çocuklarda iyiyim. 
Çocuklar neredeyse ben orada. Onlar da iyi oldu, lisanları gelişti, görüşleri gelişti, 
çok şükür. 

Karantina zamanlarını, bu süreçleri dışarıdan nasıl gözlemlediniz, size ne 
düşündürdü?

Burada hayattan bahsediyoruz, yaşamdan. Kitaplardan, mecmualardan takip 
ediyorum. Bütün dünyanın milletlerinde böyle problemler yaşanıyor, olmaz mı tabi 
olacak, dün oldu bugün de oluyor. 

Çok dil bilmenin önemi konusunda gençlere ne tavsiye edersiniz?

Her talebe eğer imkânı varsa, zamanı varsa Türkçe’den başka bir dil öğrenmesinde 
yarar var. Neden derseniz. Onların dergilerinden, kitaplarından çok bilgi alır 
kendi işleri için. Sinema, tiyatro arasında kitap ve dergi takip etmek lazım. Bir 
dil bilmesinde yarar var, yapabilirse. Çok dergiler şimdi Türkçe’ye de çevriliyor 
tabi ama yani İngilizce bilse, bitti. Almanca çok zor derler bilmiyorum. Annem 
şakır şakır Almanca konuşurdu, Fransızca konuşurdu, bizden dolayı da İngilizce 
öğrendi. Annem çalışmıyordu ev kadınıydı ama her şeyden haberdardı. Dolayısıyla 
çocukların bilgilendirilmesine de çok önem verirdi. 

Bu yaşanan bir musibet, bir hastalık, bir afet aslında bir yönüyle bazı çevreler 
bu süreci bir helak gibi yorumladılar. İnsanlara Allah tarafından gönderilmiş bir 
ceza olarak yorumladılar. Bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz?  

Ben diyorum ki insanların iyi olması, başarılı olması, bir yolda yürümelerini 
istiyorum. Allah bunları neden yapsın? Vah zavallılar. 

Halkla ilişkilerde uzmanlaşmış bir kişisiniz ve insanlarla sıcak temas kurmayı 
seviyorsunuz. Fakat bu hastalıkla birlikte insanlar birbirine dokunamaz, 
sarılamaz hale geldiler. Yani sosyal bir mesafe koymak zorunda kaldık. Sizce bu 
mesafenin zorunluluğu insanlara neyi kazandıracak, neyi kaybettirecek? 

Bir an önce bunu toparlayacaklar diye düşünüyorum. Yani bu anda biz krizdeyiz. 
İnsanlar bu krizin çözülmesini istiyor. Nedir çözümü? İnsanların beraber olmaları, 
bundan hiçbir sorun çıkmaması, oğlanlarını, kızlarını büyütürken başkalarıyla 
birlikte de olabilmeleri onlara dünyaları açar, perdeler açılır. Bir insan eğer -yalnızca 
Türkiye değil- Türkiye gibi başka kıtalarla, bazı ülkelerle daha içli dışlıysa toparladık, 
bitti. Gelecek adına karamsar değilim. Karamsar olursak biteriz.
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Genç annelere çocuk yetiştirirken neleri tavsiye edersiniz? Yeniçağda anne 
olmanın getirdiği sorumluluklar nedir? 

Kolay ama yapması güç. Yoksa anlıyorsun ne yapılacağını. Bugün yaşayan çocuklar. 
Şimdi mesela diyelim ki benim bir oğlum var 7 yaşında. 7 ile 23 yaş arasındaki bütün 
eğitimlerini çok dikkatli takip ederdim. Onu takip ederken ama dünyanın nereye 
gittiğine de çok bakardım. Yani insanlar bugün ne seviyor, yarın ne sevebilirler, 
onun nasıl çareleri bulunur, bunlar çok mühim. Şimdi bugün rahat yemek 
yiyoruz. Belki yarın yemekler edinilemeyecek. Yani ben çok hayvan keseceklerini 
zannetmiyorum. Bir süre sonra o bitecek. Onun yerine ne gelecek. Yani insanların 
çocuklarını buradan açmaları lazım, dünyayı takip etmeleri lazım ne oluyor ne 
bitiyor. Mesela ben hatırlıyorum çocukken çok okurdum. Okurdum ondan sonra 
giderdim anneme babama anlatırdım. Onlar hemen o kitapları alır karıştırırlardı. 
Bana hürmet etmek için değil, benden haber aldıkları için yaparlardı bunu, bir 
tür ajan gibiydim, her şeye ilgi duyardım.  Sen de yap tavsiye ederim. Çocukların 
dünyayı takip etsin. Sizin için.

Savaşlar gördünüz dünyanın sıkıntılarına şahitlik ettiğiniz bir ömrünüz oldu. O 
günlerle bu günleri kıyasladığınızda ne düşünüyorsunuz ne hissediyorsunuz? 

Bugünküler çok şanslı. Düşünün, yemeğinizi yiyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz, 
yataklarınıza giriyorsunuz, sesler başlıyor kalkıyorsunuz karanlık evin içi zor bela 
üstünüzü giyiyor aşağı iniyorsunuz, bitmiş. Tekrar yukarı çıkıyorsunuz, tekrar 
başlıyor. Bir gecede beş defa indiğimi bilirim Mısır’da. Ben bu işleri bilirim yani ama 
bundan dolayı çok şanslıyım. Çünkü insanların ülkemiz dışında nasıl yaşadıklarını 
hepsini takip ettim. Türkler dışarıdakilerin gözünde kahramandılar. İyi savaşırlar. 
Onların gözünde çok iyi askerdirler. Türklerin son zamanlarda yemekten çok iyi 
anladıklarını, kadınlarının da erkekler kadar çalışkan olduklarını hani bazı şeyleri 
artık biliyorlar. 

Sizin için insan ne demektir ? 

İnsanlar benim çocuklarım. Yaş 90. Ne olabilir yani? Ben insanları severim. Fakat 
insanlar da beni sever. Hiç problemim yok insanlarla, çok şükür. Yarı Arabım yarı 
Türküm, ben çok mutluyum. 

Büyüklerine değer veren toplumlarla değer vermeyen toplumlar arasında bir 
mukayese yapabilir misiniz? Bu konuda Doğu Batı diye bir ayrım yapmak 
mümkün mü?

Yani şimdi Batı’da sizin anlamadığınız bir şey var. Batı’da insanlar doğuyor. Anne 
baba okula koyuyor, bitiyor. Yani bizim gibi çocuk bu sabah bir tuhaf öksürüyordu 
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acaba nesi vardı diye bütün gün mesele yapan anneler orda yok. Siz bilmiyorsunuz iç 
yüzünü ben maalesef biliyorum, yaşadım orda senelerce. Ben çocuklarımı severim, 
sevdiğimi de bilmelerini isterim. Ama böyle gece gündüz onları arayan huylarım 
yoktur. Ben çalışırım, okurum, arkadaşlarımla oturur çalışırım benim hayatım 
böyle geçer. Ama onları sinemaya, tiyatroya götürdüm çok şükür, ilgiyi dengelemek 
çok önemli. 

Tiyatroya özel bir ehemmiyet verdiğinizi biliyorum. Tiyatroya bakışınız, gençlerin 
tiyatroyla ilişkisi konusunda ne söylemek istersiniz? 

Ben tiyatroyu ve sinemayı çok severim. Boş zamanlarımda ya okurum ya bir yerlere 
giderim ya konuşma yaparım ya konuşmacılarla çalışırım. Ben o tip bir insanım. 
Sabah kalkarım, birkaç gazete okurum ondan sonra duş alır, hazırlanırım ve sonra 
programım neyse o programı yaparım. Öğleyi bazen dışarıda yerim bazen gelir 
yerim, arkadaşlarımla otururum. Öğleden sonra programlarım vardır ya birilerine 
gidiyorumdur ya biri bana geliyordur. Yani halkla ilişkiler benim işim. Onların 
dertleri benim derdim. Bazıları müşterimdir, bazıları arkadaşımdır. 

Seyrettiğiniz filmle, ilk aklınıza gelen en sevdikleriniz nelerdir?

Birçok aktör tanırım. Haldun Dormen’i çok beğenirim. Çok iyidir, çok iyi oyuncudur 
biliyorum.

Sevdiğiniz müzik türleri nelerdir desem? 

Modern olarak her şeyi severim. Dans müziği severim. 

Yaşam enerjinizi, sizi motive eden şeyi sorsam bana ne söylersiniz?

İnsanlar. İnsanları çok severim. İnsanlara olan sevgimden dolayı enerjim yüksektir. 
Enerjim bana insanları sevmemden geliyor. 

Dünyaya yeniden gelme imkânınız olsa keşkeleriniz mi daha çok olurdu, 
iyikileriniz mi?

Ben bir daha gelsem zannediyorum doktor olurum. İnsanların sağlıklı olmasını 
çok seviyorum. Ben de öyle bir şey var eksik. Doktor olabilirmişim. Operatör 
değil, doktor. İnsanlarla temas halinde olacağım bir meslek seçerdim. İnsanları çok 
seviyorum.

Kıymetli Hocam, bu güzel mülâkat için sizlere tekrar çok teşekkür eder, hayrlı ve 
sağlıklı nice güzel ömürler dileriz.
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“Komşular sanki dağlar ötesine uçup gitmişti…”

M. Çetin BAYDAR

Yazar

1 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Öznur Selen KEMALOĞLU

Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın 
başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında 
nasıl değerlendirirsiniz?

“Ağızların tadını bozan ölümü hatırlayın” diyen Allah elçisi (s.a.v.) en kötü  
sonuçlarla  karşımıza çıkan dünya  hallerini ne güzel anlatır. Dünyanın altını üstüne 
getiren depremlerde, yakıp yıkan yangınlarda ve gökten her türlü zarar verici cismi 
yağdıran fırtınalarda tek bir ortak payda vardır: ölüm. Bu itibarla evde mahpus 
olduğumuz günlerde baş tefekkür konum   ölümle bize verilen mesaj oldu. Bu 
günlerde akrabamdan  vefat edenlerin arkasından şöyle yazmıştım: “Gönderildiğin 
yerde işini  bitirdin, şimdi döneceğin  yere gelme vaktindir”

Evet aynen böyle! Kovid 19’a yakalanıp ölenlere verilen de “geri dön” mesajından 
başkası değildir. “Nasıl oldu? Nerden geldi? sorularını” hastalık hakkında en 
mütebahhir olanlar dahi cevaplayamazken, bu fakiri zorlamak haksızlık olur. 
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İmtihan mı, imkân mı, tehdit mi  yoksa ne? diyerek cevap bekleyenlere  derim ki, 
“Ağızsız dilsiz bir biçare olan Allah’ın Virüsünü irâdi bir varlık haline getirmeniz 
insanı şirke götürür ki aman aman... Uzak duralım dostlar!”

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Söz konusu günlerde bacaklarım tutulup kalmasın diye evi arşınlamam, ilk işlerimden 
biriydi. Evden çıkamayınca beş vakit namazın, beşinde de baş imam idim, eşim ise 
bana  tabi olarak cemaat görevi  yapıyordu. Özellikle teravih namazlarının ritmi ile 
tefekkürden çok pay aldım. Serde Erzurumluluk olunca ünlü “İşfa’lena” duasını her  
teravih sonrasında keydesi ile okuyordum. Bu dua  anlam olarak şöyleydi.

Mahşerin büyük meydanında (Arasât) ve terazinin kurulduğu (mizan) günde bize 
şefaat eyle(Yâ Resulallah). Fazlınla bize merhamet eyle, ey Âlemlerin Rabbi.

Okuduklarım veya ekrandan  izlediklerim  bahsine gelince Hırıstiyanlığın gelmişini 
geçmişini anlatan filmlerden tutun Kuran-ı Kerim’de ve sahih İncil nüshalarında   
anlatılanların birçoğunu okudum derim. Öyle bir tutku ki  değerli zevcim “Aman! 
Allah korusun! İşin sonu tenasürdür” diyerek beni ikaz  zorunda kalırdı. Oysa 
kastım müminin yitik malını aramaktan ibaretti.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

İtiraf etmem gerekir ki bu dünyadan öte âleme  virüs kurbanı bir kimlikle gitmeyi 
istemedim. Hele hele maskeli ve beyaz tecrit elbiseli  insanların tabutumu  bir 
ucundan tutup mezara indirdiklerini hayal ederken irkilmemek elimde değildi. 
Hayatım boyunca hafızamı kaybedip kendimi bilmeyecek ölçüde yakalandığım  
hastalıklarım  olmuştu. Bunlardan biri de  Pemfigus Vulgaris isimli bir hastalıktı. 
Dostum Hüseyin Çatak da aynı hastalığı geçirenlerdendi, zaman zaman  o günleri  
yâd ederiz.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Sanal mülâkat denen olguyu bu dönemde öğrendik  Çocuklarıma, torunlarımı bire 
bir mülaki olamayıp, onları bir manada hayal perdesinde seyreden  kişi konumum 
hiç de  iç açıcı değildi. Komşular sanki dağlar ötesine uçup gitmişti.
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Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Dostum, camii arkadaşım Nevzat Yücel’in dilinden düşürmediği “Rabbim afatından 
korusun” duası salgın sonrası dünyası için de bir temenni olabilir. “Dönülmez 
ufkun akşamındayız vakit çok geç” şarkısı da ve dahi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 
sloganını da bir başka yönden bizleri kuşatıyor. Dolayısıyla “alıştıklarımızla 
değil yadırgadıklarımızla sarmaş dolaş yaşanan bir hayat bizleri bekliyor” diye 
düşünüyorum.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Son sorunuza cevap için  Meddahların söz başı ettikleri cümleyi kullanacağım:

“Bir varmış bir yokmuş Allah’ın kulu çokmuş...”

 Hasılı kelam,  erbab-ı-kalem, faideli bir iş yapmıştır Allahu âlem.
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“Bugünler de geçecek…”

D. Mehmet DOĞAN

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

27 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rabia Nur AKMAZ

Değerli Hocam, öncelikle bayramınızı tebrik ediyoruz. Bu bayram günü bize 
zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sorularımıza başlayalım. Salgın 
için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Bayramınızı tebrik ediyorum. Son gündeyiz biraz buruk bir bayram geçiriyoruz.  
İnşallah bundan sonraki bayramlarda Kurban Bayramı’ndan itibaren tekrar eski 
günlere döneriz. Birbirimizi görürüz, büyüklerimizi ziyaret ederiz, küçüklerimizle 
buluşuruz. Bayramın da bir kültürü var bizde, o bayram kültürüne uygun davranırız 
ikramlarda bulunuruz, ikram kabul ederiz. Velhasıl-ı kelam hemen bu bayramda bile 
o eski bayramları özledik ama bu bayram eski bayram olunca da hiç unutulmayacak, 
gelecek yıllarda “böyle bir bayram olmuştu da kimse evinden çıkamamıştı, bayram 
ziyaretleri bile” yapılamamıştı diyeceğiz. Bizde bir bayram alışkanlığı, kültürü var. 
Siz de çocukluğunuzdan beri bunu yaşıyorsunuz, biz tabii daha eski zamanlardan 
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beri, 1950’li yıllardan beri çocukluğumun bayramlarını hatırlıyoruz. O bayramların 
birazda çocukluk yılları geride kalınca güzel şeyler unutulmuyor, hafıza seçici 
çünkü bazı şeyleri ayıklıyor, güzellikler ise hatırımızda kalıyor. Yani bizim nerdeyse 
60 yıllık eski bayram özlemimiz var. Bu bayram tabii çok farklı gerçekten. Hiç 
daha önce akla hayale gelmeyen bir bayram yaşıyoruz. Bizden öncekiler de böyle 
bir bayram görmemişti, inşallah bizden sonrakiler de görmez diyorum ben. Sizler 
biraz erken yaşta bunu gördünüz, inşallah bundan sonra böyle bütün bir insanlığı 
etkileyen bir hastalık olmaz. Böyle dileyelim, Allah’tan niyaz edelim. 

Bu salgın her şey gibi bir imtihandır. Ferdî olarak bunu değerlendirirmek lazım, 
kuşkusuz her şey imtihana dahildir. Bu büyük sağlık problemi de bütün insanlığın 
imtihanı, bizim de fert olarak imtihanımızdır. Böyle günlerde insan, birçok 
sınanmadan geçiyor; sabrımız sınanıyor, yalnızlığın verdiği sıkıntılar var. Kapalı 
bir alanda bulunmanın, malum hastalık olduğunu da biliyoruz, psikolojik açıdan 
da rahatsızlıkları söz konusu olabiliyor. Bütün bunlara rağmen biz bu zor günleri 
atlatmaya çalışıyoruz, bu imtihana kendimizi olumlu sonuçlara hazır şekilde 
çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii dünya ile kıyaslandığı zaman Türkiye’nin bu salgınla 
mücadelesinin daha olumlu seyir takip ettiği görülüyor. Çin’den başladı bu felaket 
ama Çin kısa zamanda paçasını kurtardı öyle görünüyor. Veyahut da bize yansıtılan 
öyle, biz onu biliyoruz ama Batı Avrupa ülkeleri böyle olmadı. İtalya’dan başlayarak 
Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika, Almanya falan biraz gerilerde ve İskandinav 
ülkeleri ama onlar da tam kurtulmuş değil. Hele Amerika, Amerika’dan sonra Latin 
Amerika, Brezilya gibi ülkeler yani milyonlar bu hastalığa maruz kaldılar. Ölümler 
de baya yüksek rakamlara doğru ulaştı. Bu neden oldu, tabii bunu bizim çözecek 
halimiz yok. Bir sürü sebebi olabilir, arka planı olabilir. Hatta bu arada deniliyor 
ki imar edildi bu virüs, yani biyolojik bir savaşa maruz bırakıldı dünya. Tabii 
bunu söyleyebiliriz ama bunu ispat edemeyiz. Gerçekten öyle mi? Bu virüs insan 
müdahalesiyle ortaya çıkmış bir virüs mü? Eğer öyleyse kime karşı kullanılacak? 
Çünkü bu, insan seçmiyor yani efendim Çinlileri hasta edeyim değil de bütün 
insanlara sirayet edebiliyor, yayılabiliyor. Herkes için tehlikeli, bunu icat eden 
için de tehlikeli. Alışkanlıklarımızı değiştirmek için böyle bir salgın suni olarak 
meydana getirildi deniliyor. Ne gibi mesela; Dijital alana geçmek için, şimdiye 
kadar yaptığımız, mesela düzenli öğretim, işte sınıflar var, okullar var, hocalar 
var gidiyoruz geliyoruz bunun bir sosyal tarafı var, bir sürü arkadaşımız oluyor, 
hocalarımız oluyor birtakım etkinlikler yapmamız gerekiyor, onları yapıyoruz falan. 

Şimdi bunların dışında zaman kaybetmemek için sadece elektronik ortamda 
bir eğitim-öğretime mecbur kalınmış durumda. Çünkü az bir zaman değil, iki 
buçuk ay, üç ay olacak yakında. Belki Haziran sonlarına doğru daha normal bir 
hayatımız olacak, öyle görünüyor. Bu zamanları değerlendirmek için elektronik 
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ortamda eğitim-öğretim yapılıyor. Birtakım kuruluşlar, bizim gibi Yazarlar Birliği 
gibi kuruluşlar bugüne kadar yaptıkları dışında, alışkanlıkları dışında bir şeye 
zorlanmış oldular. Biz çok sayıda toplantı yapıyoruz hem genel merkezimizde hem 
şubelerimizde hem Türkiye’de hem yurt dışında. Arkadaşlarımız bütün bunları 
elektronik ortamda yapmaya çalışıyor. Buna da yavaş yavaş alışkanlık kazanmaya 
başladık. Ama bu kalıcı mı yani yarın her şey güllük gülistanlık olsa bu virüs 
başımızın belası çekip gitse normal hayata dönsek yine insanlarla kucaklaşacağız 
yine insanlarla öpüşeceğiz. Bizim adetimiz, töremiz bu. Büyüklerimizin elini 
öpeceğiz, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğiz, topluluk içinde bulunacağız, 
beraber oturup kalkacağız, yemek yiyeceğiz, yemekler vereceğiz. Çaysız günümüz 
geçmiyor, birlikte çaylar içeceğiz, sohbet edeceğiz. Bunlardan vaz mı geçeceğiz? 
Ben şahsen bunlardan vazgeçmeyeceğimizi düşünüyorum. Normale dönünce yine 
normal hayatımızı sürdüreceğiz ama arada bir de şu elektronik mesela diyelim ki, 
Yazarlar Birliği’nin genel merkezi toplanıyor yönetim kurulu, bu sefer şubeleri belki 
böyle elektronik ortamda şube başkanlarını falan da bağlayıp onların da belli ölçüde 
katıldığı faaliyetler yapılabilir. Yani hem elektronik alan kullanılabilir hem de bizim 
alışık olduğumuz bire bir alanda bu işler devam eder diye düşünüyorum, benim 
kanaatim böyle. 

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Şimdi tabii karantina, eskiler buna tahaffuz diyorlar hıfz ile aynı kökten. Yani 
korumaya alma, eskiden hıfzıssıhha kurumu vardı, o da aynı kökten geliyor. Bizim 
ilk kullandığımız kelime bu, hatta sonradan karantinayla birlikte bir müddet 
kullanılmış, sonra da artık o tahaffuz usulünden vazgeçilmiş. Bizim meşhur 
edebiyatçılarımızdan Ahmet Mithat Efendi bu tahaffuzhane, tahaffuz nazırıymış 
bir aralar. Karantina nazırlığı varmış, bir edebiyatçı olarak onu getirmişler. Tabii 
orda çalışan doktorlar, tabipler var ama yönetimi için de Ahmet Mithat Efendi 
görevlendirilmiş. Hatta onun bir risalesi de var, tahaffuz usulüyle ilgili. Sonra 
karantina artık yaygınlaşmış, Batı’dan geçen bir kelime olarak ülkemizde yaygın 
olarak kullanılıyor. Karantina daha önce görmediğimiz bir şey bizim. Yani ben 
şahsen hayatım boyunca karantinaya maruz kalmadım. Bizim dönemimizde belki 
arızi olarak, bölgesel olarak, mahalli olarak birtakım hastalıklar olmuştur da, oralar 
sınırlı karantinaya alınmış olabilir ama bütün ülkenin karantinaya alındığı, bütün 
vilayetler sokağa çıkma yasağının ilan edildiği günler yani sağlıkla ilgili olduğu için, 
başka sebeplerle olmuştur da. İşte bu günler aynı zamanda insana geniş bir zaman 
veriyor. Eskiden ben alışkanlık olarak öğle yemeğini evde yedikten sonra çıkardım 
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Yazarlar Birliği’ne giderdim, hiç işim yoksa. Başka işlerim varsa tabii onları yapardım. 
Evin oraya giderdim orda arkadaşlarla buluşurdum birtakım yapılacak işler varsa 
onları konuşurduk. Bizim yapacağımız kısmını yapardık falan. Günümüz öyle 
geçerdi akşam da eve dönerdik. Dolayısıyla günümüzün önemli bir kısmını evimizin 
dışında geçirirdik, şimdi evimizde geçirmeye başlayınca bu zamanı değerlendirmek 
gerekti. Kitap okuma faslımız, yazı yazma faslımız 12’de 1’de bitiyorsa artık 12’den 
1’den sonra da bu işlerle uğraşma imkânımız oldu. Nitekim biz daha fazla kitap 
okumaya fırsat bulduk. Çeşitli sebeplerle okuyamadığımız bazı kitapları okuduk. Bu 
arada tabii bizim uzun süredir üzerinde çalıştığımız ekim ayından beri de baskısıyla 
meşgul olduğumuz Osmanlıca yazılışları da olduğu için baskı işleri biraz sıkıntılı, 
uzun bir süreç oldu. Bir sözlüğümüz var. Onun baskısını mümkün olduğu kadar 
çabuk yapmaya çalışırken bu karantina günleri başladı. Dedik bekletelim karantina 
geçsin. Çünkü şimdi kitabı çıkartırsak dağıtım yok, kitap evlerinin muhtemelen 
önemli bir kısmı kapalı, kapalı olmayanları da okuyucular kolaylıkla ulaşamıyor, 
gidemeyenler var. Dursun bekletelim dedik fakat öyle bir safhaya gelmişti ki, artık 
cilt aşamasındaydı. Ciltçi, tabii problem var herkeste, mecburen işini bitirdi ve 
sözlük böyle zor bir zamanda çıkmış oldu. “Kitapların da kaderi vardır” diye bir 
laf vardır. Böyle bir kaderi varmış bu sözlüğün. Sözlük çıktı, arkadaşlar bana bir 
tane getirdiler bizim eskiden alışkanlığımız şuydu; kitap çıkınca toplantı yaparız, 
dostlarımızla birlikte yer içeriz bir nevi kutlama gibi bir şey yani. Böyle şeyler de 
düşünmüştük aslında ama bunların hiçbirini yapamadık. Bir tek kitap imzalarız, 
iyi kötü müellife tanınmış bir hak vardır yani 10 tane 15 tane kitap hediye etmek, 
bunların hiçbirini yapamadık. Bize gelen tek kitaba bakmakla yetindik. Kimseye 
kitap gönderemedik. İmzasız kitap göndermek yakışık almaz diye düşündüm. 
Tabii kitabın elektronik ortamda tanıtımı yapıldı, herkes haberdar oldu bize ulaşan 
bilgilerden bunu görüyoruz ama gerçek anlamda yayımlanmış olmadı. İnşallah 
bugünler geride kalınca biraz gecikmiş olarak yapamadığımız o ayinleri o zaman 
icra ederiz diye düşünüyorum. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Film izlemeye çok fazla vaktim olmuyor. Kitap okumakla meşgulüz. Ben son bir 
yıl içinde hep sözlükle uğraştım. Başka birtakım faaliyetlere katıldım ama sözlüğün 
Osmanlıca yazılışlarının takibiyle, bir arkadaşımız o işle ilgileniyordu, biz de onun 
takibiyle meşguldük. Sayfa haline getirilmesi, düzenlenmesi arada bazı kelimelerle 
ilgili problemler olduğu için sağımız solumuz her yerimizde sözlükler var, birtakım 
dille ilgili kitaplar var. Bunlarla meşgul oluyorduk yani günlerimiz öyle geçiyordu. 
Arada bazı yeni kitaplar okumaya fırsat bulursak onları da okumaya gayret 
ediyorduk.
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Şimdi tabii sözlük hazırlarken, meşakkatli süreçler yaşadık. Bu sözlüğün bundan 
önceki baskısı 7-8 yıl önce yapılmıştı. O basıldıktan sonra ben zaten yeni bir baskı 
için her gün bir-iki saat ya sabah ilk oturduğumda bu işle uğraşıyordum ya da akşam 
yatmadan, bugün gündüz yapamadım akşam yaparım diye onunla uğraşıyordum. 
Bu süre içinde sözlükle ilgili çalışmalarım hep devam ediyordu ama bir-iki saati pek 
geçmeden hergün bu hazırlığa gidiyordu, Ankara dışındayken başka faaliyetlerle 
meşgul olduğumuz için vaktimiz de olmuyordu. Bu minval üzere çalışıyordum ama 
yeni yayımlanan kitapları, bazen tekrar okunması gereken kitapları da mümkün 
olduğu kadar okumaya çalışıyordum. Şimdi bu günlerde yeni kitaplara daha fazla 
vakit ayırabiliyoruz ama asıl sözlük çalışırken aynı zamanda dille ilgili sözlükle ilgili 
yazılarımız da devam etti. Bir çalışma yürütüyorsunuz ama o arada da kafanıza 
birtakım şeyler takılıyor, bir sözlüğü açıyorsunuz acayip bir şeyle karşılaşıyorsunuz. 
Mesela hiç aklınıza gelir mi “koka kola” kelimesinin bir sözlükte madde başı 
olabileceği. Bu bir ticari ürün değil mi? Ticari ürün, tabii kola alsan anlarım da 
kolanın birkaç çeşidi olabilir. Bu maalesef Türkiye’de hem de o bildiğimiz resmi 
sözlük, kurum sözlüğü, 1950’li yıllardaki baskılarında tam Amerikancılığın en zirve 
noktası galiba o sıralar, böyle bir madde yer almıştı. Bu can sıkıcı bir şey aslında. 
Buna benzer birtakım başka şeyler de çıkınca onları derleyip toparlayıp o konuyla 
ilgili yazılar yazıyorum. İmla konusu Türkiye’de çok çözülememiş bir problem. 
Yine aynı şekilde ses uyumu konusu çok abartılmış bir problem. Ses uyumu diye bir 
şey var Türkçe’de ama bunun bu kadar abartılması, seslerin bir kelimenin başından 
sonuna uzun bir kelime ise bu; mesela mutlulanmak bu kelime musiki kelimesi 
olarak hiç güzel bir kelime değil. Aynı kalın ses devam ediyor. İnceli kalınlı seslerden 
vazgeçip hepsini kalınlaştırmak pek doğru gelmiyor. Yahut kelime sonlarındaki 
“b”leri, “d”leri, “g”leri sertleştirmek bütün “d”leri “t” yapmak, bütün “b”leri “p” 
yapmak. Tabii Türkiye’de dil devriminin, harf inkılabının getirdiği ciddî hasarlar 
var. Bunu biz zaman zaman dile getiriyoruz, bizden öncekiler de dile getirdiler. 

Derrida diye meşhur bir Fransız filozof var. O, 1997 yılında İstanbul’a geliyor, 
Boğaziçi Üniversitesi’nde bir konferans vermek için. İstanbul’a gelince mi 
öğreniyor yoksa Türkiye nasıl bir yer diye merak edip o zaman mı öğreniyor; 
Türkiye’de harf inkılabı yapıldığını öğreniyor ve İstanbul’dan uzun bir mektup 
yazıyor yayıncısına. Türkiye’deki bu harf inkılabının ne menem bir şey olduğunu 
anlatıyor. Tabii mektupta başka şeyler var ama esas unsur bu. Önce diyor ki, bu 
bir darbedir, kültürel bir darbedir. Sonra diyor ki, bu bir katliam yani bu kadar 
sert ifadeler kullanıyor. Diyor ki muhatabına “Ya bir düşün mesela Cumhurbaşkanı 
diyor, kararname yayınladı yarından itibaren alfabemizi değiştiriyoruz. Nasıl bir 
şey olur, sen kendini nasıl hissedersin?” diyor. O metin üzerinde biraz düşündüm, 
taşındım. Elin yabancısı bizim bu problemimiz üzerine kafa yoruyor, çok keskin 
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ifadeler kullanıyor. Biz ise böyle bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Dil inkılabının, 
kütüphaneleri iptal ettiğini, okuryazarlığı neredeyse ortadan kaldırdığı, bir 
süreliğine de olsa, harf inkılabından sonra gelen dil devriminin, kelimeler üzerinde 
oynandığı için birçok kelimeyi saf dışı bıraktığını ben bunu “Yüzyılın Soykırımı” 
diye bir kitapta uzun uzun anlattım. Bu, bir nevi katliam, hatta etnik temizlik 
diyebiliriz. Efendim bu Arapçadır, bu Farsçadır falan diye binlerce on binlerce 
kelime sözlüklerimizden çıkarıldı. Ve dil alanı, istikrarsız bir alan haline geldi. 
1945 yılında Dil Kurumu bir sözlük yayımladı. Görülüyor, 20 bin kelime bile yok 
sözlükte, bunun yarısı da uydurulmuş kelimelerden oluşuyor. Bir sonraki baskıda 
bu uydurulmuş kelimelerin çoğu tutmadığı için onları çıkarıyorlar yerine yeni 
kelime uyduruyorlar. Böyle uydura uydura bugüne kadar geldiler. Şimdi artık Dil 
Kurumu kelime uydurmuyor maalesef akademi mensupları kelime uyduruyor. 
Tez hazırlanıyor, bir sürü teze baktım, tez yazıyor adam hiçbir sözlükte olmayan 
kelimeler kullanıyor. Kardeşim nedir bunun karşılığı? Sen bir kelime uydurmuşsun 
ondan sonra anlamını da yazmamışsın. Belki cümlenin akışından çıkacak ama her 
zaman bu da çıkmıyor. Cümleleri de bu mübareklerin pek sağlam değil. Velhasıl 
bunlarla ilgili yazılar yazdım, yazmaya devam ediyorum.  Allah nasip ederse Eylül 
veya Ekim ayında bu yaz mevsimini de değerlendirip, dille ilgili yazılardan oluşan 
bir kitap çıkaracağım. Sözlükten sonraki kitabım da bu olacak. 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’de birtakım salgın hastalıklar olmuştur, mesela sıtma çok yaygın bir salgın 
hastalıktı. Verem bizim çocukluğumuzda yaygındı. Bizim çocukluğumuzda sıtma 
artık kalmamıştı. Sıtmayla mücadelede devlet büyük bir başarı kazandı. Bataklıklar 
kurutuldu, ilaç kullanıldı sonunda sıtma artık bizden sonra bir daha yaygın bir 
hastalık olmadı. Sivrisineklerin bulaştırdığı bir hastalıktı. Ondan sonra verem 
hastalığı çok yaygındı, ciğerlerde yerleşen bir mikroptu bu. Bizim çocukluğumuzda 
o yüzden verem aşısı çok yaygın yapılırdı. Verem aşısı olmayan nerdeyse kalmamıştı, 
verem de çok geriletildi. Yani tamamen ortadan kalkmadı ama eskisi kadar sosyal 
hayatın içinde böyle bir şey yok. Eskiden hatta ciddî bir verem edebiyatı vardı. 
Veremden rahatsız olmuş, ciğerleri hasar görmüş biraz da işin içine aşk meşk 
da karıştığı için bunun aşktan falan olduğuna dair de birtakım kanaatler oldu. 
Bunun için ona ince hastalık dendi. Yani bu aşkın meydana getirdiği bir hasarmış 
gibi söyleniyor, hâlbuki mikrobik bir hastalık ama insanların tabii psikolojileri 
de hastalıklarını etkiliyor. İyimser bir insansanız bir hastalığın üstesinden daha 
kolay geliyorsunuz. Ama kötümserseniz yahu işte hep benim başıma gelir bu 
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işler, bu hastalık da geldi beni buldu falan diyorsanız sizin durumunuz daha kötü. 
O yüzden psikoloji tarafını da düşünürsek bu ince hastalık biraz psikolojiyle de 
ilgilendirilebilir. Tabii bir sürü grip salgınları, domuz gribi falan geldi geçti ama 
bu, biraz istisnai bir şey. Bizim İzmir şubesi eski başkanımız var, Mahir Adıbeş diye 
romancı, hikayeci, değerli bir arkadaş ama asıl mesleği veterinerlik ve virüs uzmanlık 
sahası. Biraz önce onunla uzun bir telefon görüşmesi yaptım sağ olsun beni bayram 
tebriği icin aramıştı. Bana anlattı bu şeyin safahatını. Bu hastalık çok hızlı yayılan 
bir hastalık ama bu hastalıktan daha hızlı yayılan bir şey var o da korku dedi. Korku 
asıl bizi mahvediyor. Yoksa bu hastalık o kadar Türkiye’de etkili olmayacak. Neden 
dedim. Biz bu virüs şeylerine alışkınız dedi. Türkiye’deki insanların geçmişinde tam 
bu değil ama bu tür hastalıklar var. Peki dedim Avrupa’da yok mu? “Batı Avrupa’da 
yok” dedi. “Hatta Doğu’dan gelen bu tür hastalıklara karşı biz Batı Avrupa önünde 
bir baraj gibiydik. O yuzden onların bunyeleri bu konuda daha hassas, daha buyuk 
hasar gorecekler. Ben baştan dedim ki tamam biz bunu atlatırız da bunların işi zor” 
dedi. Hakikaten de dediği gibi şimdi Batı Avrupa yavaş yavaş toparlanıyor ama 
büyük zayiat verdi. Amerika şimdi tabii Güney Amerika’da çok ağır seyrediyor bu 
hastalık. Ve onun söylediği bir şey de bir müjde gibi söyleyeyim. Bu virüs sıcaktan 
değil de güneş ışığından etkileniyor, güneş ışığı öldürüyor. Yani güneş ışığına çıktığı 
andan itibaren virüsler ortadan kayboluyor. Sokağa soğuk havada çıktığınız zaman 
insanlar virüs yayarak, bulaşıyor belki bir miktar havada kalıyor yere düşüyor falan 
ama güneş gördüğü anda bunların hepsi ölüyor ve o günler inşallah geliyor dedi, 
yani güneşli günler. Yaz aylarında daha da azalacak, seyrelecek. Tabii Türkiye’de 
mücadele de iyi seyrediyor. İnşallah iyi sonuçlara doğru gidiyoruz. Tabii bu bayram 
hüzünlü ama bizim bayram geleneğimizde hüzün eskiden beri vardır.  

Ramazan çok yaygın ibadetlerden birisi Türkiye’de. Ramazan’ın bir heyecanı var, 
onun birtakım ritüelleri var, ibadet dışında iftarı var, bir araya toplama özelliği var. 
Bunların hepsini bu Ramazanda kaybettik. Bayramın da yine en azından bayram 
namazı var. Bayram namazı yılda iki defa kılınıyor. Türkiye’de ömründe hiç namaz 
kılmayan insanlar yılda iki defa bayram namazı kılar. Bayram namazından uzak 
duran neredeyse yoktur. Bu sene tabii bayram namazı da olmadı. Milyonlarca 
insanların katıldığı, gönüllerin bir olduğu bir ibadet bu. Düşünün şimdi Türkiye’nin 
doğusundan batısına belki de nüfusun yarısı bayram namazına katılıyordu. Bu 
sene bundan da mahrum kaldık. Tabii bunların verdiği bir hüzün var ama bizde 
hep hani meşhur bir türkü var ya, “Bayram gelmiş neyime kan damlar yüreğime” 
bayramdayız ama uzakta olduğumuz insanlar hep var. Ondan sonra bir gariplik 
hissi, Müslümanda böyle bir gariplik hissi her zaman vardır. Nerden kaynaklanır 
bu gariplik hissi. Biz aslında bu dünyada gurbetteyiz, asıl vatanımızdan asli 
vatanımızdan buraya geldik. Bir gün oraya doğru gidiyoruz ve oraya ulaşacağız. 
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Belki de öyle bir hissiyat bizde çok yerleşik olduğu için böyle bir hissimiz var. Sonra 
“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirini hatırlarsanız Yahya Kemal’in, orda hep 
Süleymaniye’de bayram namazı için bir araya gelen cemaatten bahsederken aynı 
zamanda eski seferlerden, zaferlerden, kahramanlardan bahseder. Geniş bir tarih 
algısı üzerine, idraki üzerine bu şiiri oturtmuştur Yahya Kemal. İşte öyle bir hüzün de 
vardır. Biz hep şahıs olarak da toplum olarak da bizim dışımızdaki Müslümanların 
üzüntüleriyle hüzünleniriz. Benim çocukluğumda da böyleydi şimdi de böyle 
devam ediyor, bu kötü bir şey değil. Biz kendimizi bütün Müslümanlardan sorumlu 
addederiz. Doğu Türkistan’a da üzülürüz, Afganistan’a da, Irak’ta olup bitenlere 
de Suriye’dekilere de Filistin’e de Tunus’a da Cezayir’e de, Libya’ya da Bosna’ya 
da. Bütün buradaki Müslümanların içinde bulunduğu durum bizi hüzne sevk 
eder. Biz bayram ediyoruz belki de onlar ne durumda. Onlar bayram edebiliyorlar 
mı, bu imkâna sahipler mi? Kimisi esir durumunda, kimisi sığıntı durumunda 
çadırlarda gününü geçirmeye çalışıyor. Belki kuru ekmek bile bulamayan hatta 
Afrika’da su bulamayan, susuzluktan ölen çok sayıda çocuk var. Doğuyor çocuk, 
susuzluktan ilk günlerinde belki kırkına erişmeden hayatını kaybediyor. Biz bütün 
bunlarla hisleniriz, oralara el atarız. Afrika’da dünyanın her yerinde bizim yardım 
kuruluşlarımız çalışıyor. Başka bir ülkenin böyle yaptığına ben şahit olmadım. 
Hele zengin Müslüman ülkeler Arabistan’dı, Körfez ülkeleriydi, bunlar hep malum 
petrol zengini. Bunların hiç böyle bir şey yaptığını görmedim. Mesela Suudiler sağa 
sola birtakım kaynaklar aktarıyorlar ama o kaynaklar hep kendi dini görüşlerini 
yaygınlaştırmak için yapıyorlar. Parayı veriyorsa, o parayı boşuna vermiyor. 
Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz sadece Müslüman kardeşlerimize yardım etmeyi 
düşünüyoruz. İşte böyle bir geleneğin varisiyiz. Bayramda da hüzünleniriz biz. Ve 
bu hüzün bize aslında aynı zamanda bir heyecan katar. Heyecanlarımızı tazeler bu 
hüzün. O yüzden hüznümüzden, melalimizden de vazgeçmeyiz elhamdülillah. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Biz kendimizden bahsettik ama genel olarak insanların çok vakti var şimdi. Eskisine 
göre herkes evde belli bir mekânda sıkışmış durumda. Dolayısıyla bu vakti iyi 
planlar iyi değerlendirirse tabii şunu demiyorum oturun kalkın ders çalışın, kitap 
okuyun çünkü bir şeyi çok sürekli yaparsanız onun etkisi zayıflar. Yani ders çalışma 
zamanınızı ayarlayın ders çalışın, kitap okuma zamanınızı ayarlayın kitap okuyun, 
film seyredecekseniz film seyredin. Veya boş zaman faaliyetleriniz varsa başka türlü 
onları yapın. Ama illaki biraz daha fazla kendi işinize, dersinize, okumanıza, bir 
şeyler yazıyorsanız yazmanıza daha fazla vakit ayırın. Bugünler de geçecek. Bugünler 



93

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

geçince bu sefer de yeni günlere uyumda sıkıntı çekeceğiz, intibak edemeyeceğiz. 
Evde alışacağız sabahtan akşama kadar oturup kalkmaya, kapıdan adım atarken 
belki de sıkıntı çekeceğiz. Ya nasıl gidiyordum, metroya nasıl biniyordum ondan 
sonra belki de kartı unutup gideceğiz. Veya otobüsü, servisi nasıl kaçırmıyordum 
bütün bunlara alışmıştık çünkü biz. Bir şehirde yaşayan insan, o şehirde yaşamak 
için ne lazımsa onları ezbere yapar. Ben kalktığım zaman işte metroya nasıl 
gideceğim hiç bunu düşünmem. Nasıl oturacağım, nasıl kalkacağım düşünmem. 
Şimdi biraz bunları unuttuk, yani iki buçuk ay çok fazla gibi görünmüyor ama çok 
da az sayılmaz. Dolayısıyla yine bir uyum meselesiyle karşı karşıya kalacağız. 
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“İnsanlığın belli tarihsel süreç boyunca fiziği 
bile değişebilir, yaşadığı süre uzayabilir ama 

duyarlılığı değişmez…” 

Devrim ERBİL

Ressam

12 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Gülfem AKYILDIZ

Değerli Hocam, mülâkatımızda sizlere yönelteceğimiz sorulara içten cevaplarınız 
için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için 
müteşekkiriz. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu 
salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve 
tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

İnsanlık tarihinde sadece bu salgın değil pek çok salgınlar olmuştur. Orta Çağ’da 
olmuştur, sıfırdan sonraki yıllarda olmuştur ve pek çok insan ölmüştür. Demek ki 
bu da bir kader, insanlığın kaderi. Yalnız bu salgında benim aklımın ermediği şu; bu 
salgının daha çok yaşlılar üzerinde etkisi var ve birçok ülkede ekonomik nedenlerle 
yaşlıların maaş alması vs. gibi nedenlerle onları yok etme gibi bir yöntemle 
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insan eliyle hazırlanıp insanlığı yok etme gibi bir yöntem ise bu çok acı. Çünkü 
insanoğlunun ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor. İnsan gerçekten çok bencil bir 
yaratık.  2. Dünya Savaşı’nda atom bombasının Hiroşima’ya atılması sırasında bütün 
insanlığın da yok olması tehlikesi vardı. Neyse bu birleşik tekrar eden reaksiyonlar 
sonra yayılmadı, bir yerde sınırlandı. O yüzden eğer insanoğlu kendi eliyle belli bir 
kesimi yok etmek için bunu yapıyorsa, bu süreç bütün bir insanlığı bir gün yok 
edecek tehlikede olabilir. Bu noktaya dikkat etmek gerekli.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Karantina günleri benim için çok özel bir anlam taşıyor. Çünkü karantina günlerinde 
yaşamımın en kesintisiz, bölüntüsüz haliyle resimlerimle uğraşma şansı oldu.  Güzel 
bir tesadüf Bodrum’daki bahçeme geldiğim zaman daha bu yasaklar başlamamıştı. 
Bir baharın gelişini karşılamak için buraya geldim. Ama karantina günleri başlayınca 
burada kaldım. Ve çok mutlu oldum. Çünkü önce önemli bir kararı vermeme 
neden oldu. Artık bundan sonra Bodrum’da yaşamaya karar verdim. Bu nedenle bu 
geçtiğimiz süre içinde kitaplarımı getirdim, kütüphanemi getirdim, özel eşyalarımı 
getirdim. Resim malzemelerimi getirdim. Burada bir çalışma düzeni kurdum. Son 
derece verimli ve en yeni eserlerimi yapabilecek bir düzen kurdum ve çalışmaya 
başladım. Bunu belli bir yaşa, konuma gelmiş artık üretim aşamasında yani kendi 
yapmak istediklerini yapan bir sanatçı olduğum için şu anda filmle ve başka 
şeylerle uğraşacak zamanım yok. Zaten bunları geçmişte kişiliğimin biçimlenmesi 
aşamasında çok okudum, çok film seyrettim, çok kültürel etkinliklere katıldım. 
Şimdi eserlerimin üretimi ve sentezi aşamasındayım. O yüzden ben artık yeni 
eserler, yeni çalışmalar, yeni düşünceler ortaya koyuyorum. Türkiye’de ve dünyanın 
bir çok yerinde belli mekânlara, seramikler, mozaikler, vitraller yaptım. Bunlar 
harincinde öğretim üyeliği, müzecilik yaptım, sanatçı örgütlerinde bulundum. Tüm 
bunlardan sonra şimdi, sadece resim için çalıştığım bir dönemdeyim.Yeni resimler 
yapıyorum. Bunları da zamanla herkes görecek, izleyecek.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Bu nazik günlerden herhalde yaşamınızda sizi etkileyen bir sürecin başlangıcı ya 
da o önemli günleri kastediyorsunuz. Çünkü nazik günler kavramına ben ilk defa 
sizde rastladım. Ben yaşamımın durak noktalarını yani hangi aşamalarını olduğunu 
düşündüğüm zaman aklıma gelenler şunlar; Mesela ressam olmaya karar vermiş 
olmam o önemli bir karar. İnsanın yaşamında mesleğin belirlenmesi çok önemlidir. 
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Türkiye’de gençler arasında ancak %15’inin kendi istediği mesleği seçebildiğini ve 
%85’nin de diğer meslekleri seçmek zorunda kaldığını biliyorum. Ve bunun çok 
olumsuz sonuçlarını da çevremden görüyorum. Dahası gençleri daha yakından 
tanımış bir öğretim üyesi olarak diyorum ki insan sevmediği bir işi hayatı boyunca 
yaparsa mutlaka sorunlu olur, verimsiz olur, ne kendisi mutlu olur ne de o yaptığı 
işten yararlananlar mutlu olur. Bu yüzden ben yaşam öykümün önemli durak 
noktalarından biri olarak mesleği seçmemi, akademiyi bitirdiğim zaman bütün her 
şeyimle sanata yönelmeyi, bütün yaşam biçimimin sanat üzerine kurulmuş olmasını 
görüyorum. Diğerleri hep ayrıntı, bunun etrafında belli süreçler oldu, belli ödüller 
kazandığım zamanlar oldu.  Korona günlerinde buraya yerleşmem ve sanatımın 
son döneminde de doğanın içinde, doğayla baş başa kendimle baş başa sanat yapma 
şansına sahip olma durumunu çok önemli görüyorum.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu karantina günlerinde doğrusu sizin söylediğiniz kadar ben bir karanlık tablo 
yaşamadım. Çünkü belki belli konuda sanatım, mesleğim konusunda bu çok bencil 
olmamdan kaynaklanıyordu. Yani bugün teknoloji; sarılıp çocuklarınıza, çevrenize, 
yakınınıza kucaklaşamasanız bile size whatsappdan görüntülü olarak konuşma 
şansları veriyor, telefon var. Birtakım iletişimle kimin nerede nasıl olduğunu iyi olup 
kötü olmadığını öğrendikten sonra benim için en önemli şey sanatımla uğraşmak 
için kesintisiz bir zamanın olması. Belki buna bencillik de diyebilirsiniz. Ama 
sanatçıların belli psikopatolojik şeyleri vardır. Mutlaka her birinin bir saplantısı, 
güçlü merakları vardır. Ben de sanatımı her şeyin üstünde tutuyorum.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Dünya nereye gidiyor? Aslında bu salgın olmasa da dünya birtakım başka yerlere 
gidecekti. Benim görüşüm bu. Çünkü yani çok alışılmış eski yöntemler, işte 
kapitalizmin yöntemleri, yani emperyalizm yöntemleri yerine yeni bir yaşama biçimi 
yeni bir dünya düzeni gelecekti. Çünkü yaş sınırı yükseldi, tıp ilerledi, teknoloji 
insanı yok edecek kadar gelişti. Yapay zeka, robotlar yani insanlar zaten bunları 
tartışıyorlardı, bu koronavirüs gelmeden önce. Şimdi gelince dünyanın gidişinde 
mutlaka rol oynayacak. Yani şu son üç ayda insan ilişkilerinin nasıl değiştiğini 
gördük. Bundan sonra da bunun kolay kolay biteceği kanısında değilim. Ve bu 
bitmeme süreci insana da yeni yaşam biçimlerini mutlaka getirecek. Yani insanlık 
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bütün insan yaşamının belli dönemlerinde olduğu gibi bir aşama endüstriyel 
topluma geçiş gibi yapay zekaya, robotlara ve virüslerle, mikroplarla mücadelede 
tek vücut olmaya sadece kendi toplumu, kenti, ülkesi değil bütün insanlığın beraber 
olma çabalarını göz önüne getirecek. Buna göre yeni bir dünya düzeni olacaktır diye 
düşünüyorum. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Sonra kimin ne olacağı, burada yaşadığı hayata, tarihsel süreçte yaptıklarına bağlı. 
Yüzyıl sonra hangi politikacı kalır, hangi siyaset adamı kalır, hangi bilim adamı 
hangi sanatçı kalır, bunu bilemeyiz. Ama mesela bir Atatürk’ün yüzyıl sonra bile 
nasıl bir coşku ile anıldığını nasıl büyük bir sevgi ve hayranlıkla onun ilkelerinin 
bir toplumu geliştirme yöntemlerini kendi çağına göre nasıl dünya çapında bir 
örnek olduğunu görürüz. Bunu kutlamalarda, her şeyde yaşıyoruz. Onun için 
yüzyıl sonraya kalmak belki bu yüzyılda çok önemli bir iş yapmakla mümkün. O 
nedenle bunun kararının da sanatçının, bilim adamının, politikacının ki bunlar göz 
önündeki meslekler bunların kalıp kalmayacağını insanlık için olumlu bir iş yapan, 
insan sevgisini taşıyan insanın iç zenginliğine, duyarlılığına dokunan evrensel 
değerlere bağlı olanlar yapacaktır. İnsanlığın belli tarihsel süreç boyunca yani fiziği 
bile değişebilir. Yaşadığı süre uzayabilir ama duyarlılığı değişmez. Eski Mısır’da, 
Hitit’te, Orta Çağ’da insanlar sevgiyi, duyarlılığı, şefkati, vicdan duygularını nasıl 
taşıyorlarsa bugün de taşıyorlar. Şöyle böyle değerler üzerine kurarak. Ama yüzyıl 
sonra belki bu mülâkatı hiç kimse okumayacak bile. Belki buradan belki o yüzyılda 
yaşamış bir insan olarak bir yerde bir kitap, cd, film bir şey görüp okuyanlar da 
olabilir. Benim mesaj vermeye hiç niyetim yok. 

Değerli Hocam, son sorumuza geldik. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Sadece insanlar her zaman birbirlerini sevsinler, her zaman insan olmanın değerini 
diğer insanlara saygı göstererek, kadın-erkek eşitliğini önemseyerek, ırkçılığa karşı 
çıkarak, sevgiyi yücelterek mutluluğu bu yönde arasınlar derim. Son sözüm de bu 
olsun.
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 “Eğer yaşamında anlam varsa, eğer kendini 
büyük bir resmin anlamı olarak görüyorsan ve 

hakikatin hizmetinde olduğunu hissediyorsan, bu 
hizmetten dolayı senin ekibin olarak gördüğün 
ailen, toplumun, insanlık, kuşlar, böceklerin biri 
hayrına bir şey yaptığını düşünüyorsan bundan 

daha güzel bir hediye olamaz bence…”

Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU

Psikolog-Yazar

5 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Kıymetli Hocam, zaman ayırarak mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için çok 
teşekkür ederim. Her ne kadar normalleşme sürecine başlamış olsak da karantina 
günleri sizin için nasıl geçti normal hayattan farkları neler oldu öncelikle bunu 
sormak isterim.

Ben şanslıydım çünkü karantina günlerinde yalnızlık çekmedim enteresan 
bir şekilde. Eskisinden daha yoğun bir şekilde çalışma temposuna girdim, hiç 
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beklemiyordum bunu. Yani ben diyordum ki “Ah şimdi çok güzel bir fırsat!” 
Okumayı istediğim romanlar, klasikler ve üzerinde çalışmak istediğim anne 
babalar için ergenlere yönelik bir kitap vardı. Bu durumu güzel bir fırsat olarak 
düşünmüştüm fakat farkına varıyorum ki akşam olmuş. “Aaa akşam oldu ya akşam, 
9-10 olmuş saat ve ben roman okuyamadım, ergenlik kitabı ile ilgili çalışamadım!” 
Yalnız dışarı çıkamasam da evde yürüyüş yapmaya mutlaka dikkat ettim. İki saat 
oturup çalıştıktan sonra 15-20 dakika evde yürüyüş yaptım ve onun bana iyi geldiğini 
gördüm. Bir de esneme hareketleri yapmaya, su içmeye özen gösterdim. 80 kg olarak 
başladığım karantina sürecinde şimdi 71 kiloyum ve çok daha sağlıklı hissediyorum 
kendimi. Tabi bütün bu faaliyetlerin yanı sıra bir de günümü yapılandırmanın 
önemini anladım. Yapılandırma çok önemli. Onun için sabahleyin kalktığım zaman 
ilk iş olarak “Neler yapmam lazım, ne bekliyor beni, gündemimde ne var?” onları 
yazıyorum. Bakıyorum “Ne kadar çok!” diyorum. Yani bayağı yoğun geçti. Bir de bu 
dönemde sosyal medyadaki faaliyetlerimde, etkileşimlerin içerisinde hep şu soruyu 
sordum kendime: “Doğan, şimdiye kadar yazdığın kitaplar, verdiğin konferanslar, 
yaptığın televizyon programlarında kullandığın kavramlarla bakış tarzları bugün 
için geçerli mi, yani bugüne anlam verecek bir şey getiriyor mu?” Cevabım ise gayet 
olumlu. Çok şükür geldiğim noktada görüyorum ki hakikaten çok anlamlı şeyler 
konuşmuşum, çok anlamlı kavramlar üzerinde durmuşum ve umarım bu dönem 
o kavramların ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir fırsat yaratır. O nedenle de 
içimdeki “Hizmet eden bir yaşamım var” duygusu, bana şükür duygusu veriyor, bu 
hoşuma gidiyor. Önemli olan burada planlı yaşarken planı yapanın “Ya bu plan bana 
empoze edilmiyor başkası tarafından, ben yaşamımda kendim olarak, var olarak bu 
planı yapıyorum, o çok güzel bir duygu” demesidir. Kendi yaşam sürecim içerisinde 
farkına vardığım, keşfettiğim ve anlatmaya çalıştığım kavramların farkındalıklarını 
bireylerin, ailelerin, şirketlerin toplumların hayatında önemli olduğunu gördüm.

Karantina sürecinde neler okudunuz, neler izlediniz sosyal medyada farklı olarak 
hangi konuları işlediniz ya da nelere dikkat çekmeye gayret ettiniz?

Ben uzun zamandır daha önce okudum mu onu bile hatırlamıyorum Dostoyevski’nin 
Karamazov Kardeşler adlı romanını okumak istiyordum. Çok kalın bir kitap. Hep 
gözümü korkutmuştu ve ona başladım. Hakikaten yani bu 1880’lerde yazılmış bir 
kitabın bu kadar psikolojik iç görüye sahip olmasını o kişiliklerin tanıtımlarını 
hayranlıkla okuyorum. Güçlü bir sezgi gelişimi var. Bunun gibi kendi mesleğimde 
Türk yazarların yazmış olduğu aileyle ilgili, çocuk gelişimi ile ilgili ya da daha 
önce iş hayatımdan tanımış olduğum, seminer verdiğim zaman tanıştığım banka 
genel müdürleri, şirket CEO’larının kitapları oluyor, sağ olsunlar bana veriyorlar 
onları okuyorum. Hayatın başka bir yönü ve o çerçeve içerisinde sadece bir tek 
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boyutta değil, yaşamın değişik değişik yönlerinde kalmaya çalışıyorum. Sosyal 
medyayı da bir araştırma laboratuvarı gibi görüyorum. Orada geniş bir ekip var 
ve okurlarımın iyi niyetli insanlar olduğunu görüyorum. İyi niyetli olmayanlar 
zaten bırakıyorlar zaman içerisinde ama hakikaten orada büyük bir ekip olduk, o 
bakımdan da şükür duygusu içerisindeyim. Onun için incelenmesi gereken konular, 
bana gelen öyküler var ve bunlarla zenginleşiyorum. O kadar çok farklı şekillerde 
sohbet ortamı oluşmaya başlıyor ki… Herkes kısmeti kadar ondan nasipleniyor, 
olgunlaşıyor. Anne olarak, baba olarak, öğretmen olarak, iş yöneticisi olarak, ergen 
olarak… Bu sürecin içerisinde olmak bana çok iyi geliyor, zira organik bir süreç 
bu. Kendini anlamak için, yaşamı anlamak için, derdini fark etmek için bir süreç 
var, ona yardımda bulunmak istiyorum. Bir nevi liderlik yapıyorum. Çok şükür üç 
tane asistanım var, son derece güvenli pırıl pırıllar. Mesela önemli kararlar verirken 
mutlaka onlara soruyorum. “Siz bu durumda olsanız hangi kararı verirdiniz, hangi 
parametreye ne kadar ağırlık verirdiniz?” diye. Aynı zamanda onları eğitmek de 
istiyorum yaşamla ilgili. O bakımdan hakikaten bir şükür duygusu içerisindeyim, 
çok hoşuma gidiyor bu. 

Film konusuna gelince eşim Yıldız, ben yorulunca “Hadi bir film seyredelim” 
diyordu. Film değerlendirme listesinde yüksek olan ve Netflix falan -sonra baktım 
ki o filmler eğer senarist tarafından yazılmışsa, benim yaşamdan kopuk senaristin 
kafasındaki etkileşimleri takip etme durumu oluyor- onun farkına varınca “Bu 
benim için değil” dedim. Senaristin kucağına oturmak istemiyorum. Hadi şimdi 
ağla, hadi şimdi gül, hadi şimdi hayret et, şimdi seni heyecanlandıracağım, 
korkutacağım... Onun için daha böyle doğal, gerçek yaşamın zenginliğini içinde 
barındıran şeyler görüyorsam da pek fırsat bulamamaya başladım. Hakikaten o 
bakımdan kendi hobim için kendi zevkim için yaptığım bir şey var mı diye sorsam 
kendime, pek bir şey aklıma gelmiyor.

Salgın için pek çok neden sayılıyor. Kimileri “Çin’de sağlıksız beslenme sonucu 
ortaya çıktı” diyor, kimileri “Bu bir laboratuvar ortamında üretildi” diyor vs. 
Birçok neden var muhakkak. Büyük resme baktığımızda bu salgın insanlığın 
başına neden gelmiş olabilir? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında siz 
nasıl yorumlarsınız?

Olayların anlamı yok. Olaylara insan anlam verir. Çoğu kere de neden öyle anlam 
verdiğinin farkında değildir. Bunu seminerlerimde de gösteririm, bir şekilde 
gösteririm. Kaç kişi burada vazo görüyor derim, el kaldırırlar, ondan sonra şekli 
kapatırım, başka bir şey gören oldu mu derim, el kaldırırlar. Ne gördünüz derim, 
iki kişi var orada, birbirine bakan, iki kişi gördüm diyenler olur. Şimdi derim, iki 
kutba ayrılalım, sizlere silah verelim vazo görenlerle, iki insan görenler birbirine 
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girsin bakalım. “Ama hocam görünüyor” diyor ve oradan ben tartışmaya giriyor 
“Olaylara anlam vermek için hangi zeminden bakıyorsunuz ve hangi anlam verme 
sistemi içerisinde fikirlerinizi oluşturuyorsunuz?” diye soruyorum. Böylelikle 
görmeye başlıyorlar: Bu nedenle diyorum ki “Olayın anlamını belki fiziksel olarak 
anlıyorsunuz ama fenomen dünyamızda o anlam buluyor.” Yani bireyin anlam 
verme sistemi içinde nasıl anlam vereceği birey, aile, toplum, şirket onların kendi 
anlam vermesi kendi kültürü içinde oluşacak bir şey olarak ortaya çıkar.

Şimdi aklıma bir örnek geldi.  Bizde bir yardımcı hanımefendi çalışıyordu, köyde 
büyümüş. Yakışıklı bir delikanlıyla evlenmiş, İstanbul’a gelmiş bir şekilde tanıştık, 
ismine “Leyla Hanım” diyelim. Leyla Hanım çok ekmek yiyor, çok toplu, ben de 
kibarca ona “Çok ekmek yiyorsun, çok kilo alıyorsun” diyeceğim. Bel ağrısından, 
tansiyondan şikâyet ediyor. Ben kafamda bir sohbet oluşturdum ve sohbetin ilk 
adımı olarak “Leyla Hanım açlıktan ölenlerden daha çok tokluktan ölenler var 
biliyor musun?” dedim. “Öyle mi?” dedi. Ben yavaş yavaş konuşuyor, çok yemenin 
sağlıksız olduğuna doğru getirmeye çalışıyorum konuyu. “Zengin milletlerde 
obezite denen hadise ve onun getirdiği hastalıklardan ölenlerin sayısı çok fazla” 
dedim. “Yapma ya!” dedi, hayret etti bana. Ben önce niye bu kadar hayret ettiğini 
anlayamadım. “Benim babam bana dedi ki, bak kızım ecelin alnında yazıyor. Ama 
sen bilmiyorsun insan eceli ne zaman gelirse mutlaka bir bahane çıkar o zaman 
ölürsün.” deyince anladım.  Şimdi sen gel bu hanıma obeziteyi falanı filanı anlat. 
Ardından bambaşka bir anlam verme sistemi düşündüm. “Leyla Hanım, hasta 
olunca doktora falan gidiyor musun?” diye sordum. “Giderim tabii,” dedi. “Peki bu 
ecel meselesi?” dedim.  “Eeeee! Ecelim gelmişse o da bir şey yapamaz” dedi.

O bakımdan bir insanın anlam verme sistemini anlayarak, onun karşısına çıkıp 
konuşarak, tartışarak “Hayır bunun anlamı budur!” demek doğru bir yaklaşım 
parçası değildir. İşte halden anlamak değeri de bundan dolayı önemli. Karşındakinin 
gözüyle baktığın zaman anlamı o oluyor. O bakımdan bir iş birliği yapacaksanız, 
bir ekip oluşturacaksanız. Önce anlam verme sistemi konusunda açık seçikliğe 
kavuşsun, ondan sonra siz o anlamı verin. Dolayısıyla bu duruma “İmtihan” diyenler 
de, “Çok güzel imkân oluşturdu şimdi” diyenler de çıkacaktır. “Bu tehdittir” de 
diyeceklerdir. Bir sürü komplo teorileri oluşacaktır. Her bir komplo teorisi kendi 
içerisinde bazı verileri göstererek tutarlı olarak bundan dolayı aslında “Şu şunu 
yapıyor, bu bunu yapıyor, ilaç şirketleri aslında çıkarıyor veyahut da bilmem ne 
teknoloji grubu yapıyor” diyebileceklerdir. Benim sadece gördüğüm şu, o anlam 
verme sisteminin farkına varmak ve o anlam verme sistemlerini bir kenara itmemek 
lazım. Çünkü bazılarının farkındayız bazılarınınsa farkında değiliz.
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Yaşamak güzel şey değil mi hocam?

Yaşamak benim için şükrettiğim bir süreç oldu. Özellikle son zamanlarda. Eğer 
yaşamında anlam varsa, eğer kendini büyük bir resmin anlamı olarak görüyorsan 
ve hakikatin hizmetinde olduğunu hissediyorsan, bu hizmetten dolayı senin ekibin 
olarak gördüğün ailen, toplumun, insanlık, kuşlar, böcekler biri hayrına bir şey 
yaptığını düşünüyorsan bundan daha güzel bir hediye olamaz bence. Böyle bir 
noktaya geldiğin zaman yaşamak müthiş güzel bir hediye ve her anı, her nefesi 
şükür edilecek bir yolculuk, öyle hissediyorum. Çok şükür bana geri dönüşler de 
sosyal medyada, seminerlerde, teşekkür eden, hayatlarıyla ilgili bu farkındalıkların 
hayatlarını nasıl etkilediği ile ilgili bayağı geri bildirim veren insanlar var. Ara sıra 
küfür eden de oluyor, onlara da saygım var, oradan da öğrenme fırsatım oluyor 
çünkü. Ama çok çok büyük bir çoğunluk teşekkürlerini iletiyorlar ve bu hakikaten 
bana çok güzel, derinden bir olumlu doyum duygusu veriyor, şükür duygusu 
veriyor. Bu benim ibadetim, öyle görüyorum. İçimde hissettiğim o. 

Süreci kimlerle geçirdiniz, geçiriyorsunuz?

Yalnız değildim çok şükür. Eşim ve kızımızla beraber üç kişiydik evde. Sabah 
kahvaltısından sonra bazen 1 bazen 1,5 saat sohbet ederdik, ya derdim şunu 
kaydetsek ne güzel olurdu. Benim eşim 25 yıllık avukatlıktan sonra avukatlığa 
son verip psikolojiye geçmiş birisi, ama avukat tarafı var, ondan dolayı mutlaka 
sorguluyor ve o böylelikle sürekli uyanık kalmamı sağlıyor. Kızımız 27 yaşında son 
derece bağımsız düşünen, özgür düşünen biri. Şimdi yolculuğunu o şekilde yapıyor 
ondan dolayı hiç kimse rahatlıkla sohbete giremiyor, dikkat etmek lazım yani. 
Böylelikle ben yaşamımı hakikaten yalnızlık içerisinde değil hem duygusal olarak 
hem zihinsel olarak dolu dolu geçirdim. Ayrıca da dediğim gibi yapacak işler listesi 
çıkardım her gün. Haftalık yürüyüşler yaptım sabahleyin, kalktım on kere derin 
nefes alarak başladım. Ondan dolayı tek başıma yalnız evde kalan birinden çok 
farklı bir yolculuğum oldu.

Sokağa çıkma olayı dediğimiz meseleye hayatınızda pek çok kez şahitlik 
etmişsinizdir. Ama öyle zannediyorum ki salgın nedeniyle ilk kez böyle bir tecrübe 
yaşadınız. Bu süreçte neler hissettiniz, neler düşündünüz? Sokağa çıkamayacak 
olmak, bir şekilde herkesin buna mecbur olması, mecbur kalmak size ne hissettirdi?

En farkında olduğum şu, hiçbir şeye olmuş bitmiş oturmuş gözüyle bakma ve her 
şeyin sürekli oluşan dinamik bir tarafının olduğunun farkında ol. Onun için şimdi 
burada, ben bu dinamik, büyük resmin bir parçası olduğumun farkında mıyım 
sorusu bana önemli geliyor. Şöyle görüyorum; bir harfin anlamını içinde yer aldığı 
kelime belirliyor. Aynı “A” harfi dalgın kelimesinde de var, salgın kelimesinde 
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de var. “A”nın anlamı ne? Onun fonksiyonunu görmek lazım. Sonra kelimenin 
anlamını içinde yer aldığı cümle belirliyor. Cümlenin anlamını içinde yer aldığı 
paragraf belirliyor. Paragrafın anlamını içinde yer aldığı bölüm belirliyor. Bölümün 
anlamını içinde yer aldığı kitap, kitabın anlamını içinde yer aldığı toplum, kültür ve 
çağ belirliyor. Ondan dolayı bu yasaklamanın anlamına baktığın zaman ne kadar 
açılabiliyorsun, harf düzeyine mi bakıyorsun, kelime düzeyine mi, paragraf düzeyine 
mi, bölüm mü, kitap mı, yoksa onun çağına gidebiliyor musun? Ne ifade ediyor? Bu 
konu çok önemli. Bunun farkına varıp, üzerine düşünme fırsatı verilmesi gerekli 
diye düşünüyorum, ki benim temel inancım yaşamın amacı, bu zaten. Senin sürekli 
olarak bir şeyin farkına varmanı sağlamaya çalışıyor. Yaradan, Yüce Mevlâm öyle 
muhteşem bir potansiyel vermiş ki bunu programlamış, merak edeceksin diyor, 
kaçınılmaz olarak merak edeceksin. Ayrıca benim şimdiye kadarki incelemelerim 
bağlamında çocuk merak ediyor. Merak ettirilmekle merak etmek arasında çok 
büyük fark var ve bunun farkına varmak çok önemli. Çocuk merak edip keşfetmeye 
başladığı zaman iç beyindeki salgılar harekete geçiyor, zevk alıyor. Ondan sonra 
algoritması şöyle diyor, “Yapıyor yapıyor.” O zaman diyor ki “Tamam sıkıldım 
şimdi yeni alana gideceğiz.” Yani zorluk arıyor, bu müthiş bir şey. Sen çocuğa sadece 
öyle bir ortam vereceksin ki kendi kendini eğitmeye devam edecek. Böylelikle “Ben 
burada ne yapacağım?” diyor ve bir aşama daha keşif alanına giriyor. Bütün bunlar 
içerisinde tek ihtiyacı, tanıklık ortamı yani güven duyduğu, değer verdiği birisi. Ne 
yapıyorsun orada diye soracak, o da cevap verecek o kadar. Bu tanıklık ortamı çok 
önemli. Ben bu çerçeve içinde baktığımda sizin keşfettiğiniz o büyük resim içerisinde 
buna felaket mi diyeceksiniz, yoksa bu müthiş bir fırsat mı? Yani ne derler, musibet 
gibi görülüyor, ama aslında burada çok önemli bir fırsat var. Böylelikle suçlayanlar, 
musibet olarak görenler, insanlığın sonu geldi diyenlerin sadece bu anlam verme 
sistemini anlamak lazım. Ancak genellikle şunu görebiliyorum; böyle konuşanların 
çocukluğuna gittiğim zaman, anne babasını tanıdığım zaman, eğitim sistemine 
gittiğim zaman, diyorum ki bu insan zaten başka türlü konuşamaz ki. 

Yani bu insan küçüklüğünden beri felaket tellalı olarak programlanmış durumda, 
gerçek anlamda şükretmesini öğrenmesi mümkün değildir. O nedenle hangi anlam 
verme sisteminde nereden baktığımız konusu yeniden gözler önüne serildi diye 
düşünüyorum. Söylemek istediğim bir şey de şu; insanlar arasındaki farklar kadar 
engin bir yorumla karşılaşacaksın, bu zengin yorum içerisinde öğrencin, evladın, 
torunun, sen hangi yorumu yapıyorsun? Neden öyle yorum yapıyorsun büyük 
resmin ne, anlam verme sistemin ne, bu yorumun oradan geldiğinin farkında 
mısın? Bunun hakkında tefekkür et, bunun üzerinde düşün. Bu benim üzerinde en 
çok duracağım, durduğum şeydir.
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Salgınla birlikte bir alarm verildi ve hepimiz evlerimize çekildik. Hatta öyle bir 
sahne oldu ki yakınlarımızdan, sıklıkla gördüğümüz insanlardan bile korkmaya 
başladık. Onlardan bize bulaşır ya da bizden onlara bulaşır diye tedirginlik 
hali var olmaya başladı ve bu bizi aşırı temkinli olmaya itti. Bununla beraber 
normalleşme sürecinde de yeni normal diye bir tanım kullanmaya başladık. Sizce 
bu süreçte en çok hangi alışkanlıklarımız değişti?

Yeniden kendi bakış tarzım içerisinde bu olaya biyolojik bir olay olarak baktığım 
zaman şunu söyleyebilirim. Ben beş parmakla insan doğasını anlatıyorum. 
Birincisi, insan biyolojik bir yaratıktır. İnsanın tüm doğasını sarıp sarmalayan 
dokusudur bu. İkincisi, insan aynı zamanda duygusal bir yaratıktır. Çocuklarda 
ilkin duygular devrede olur. Yani akıl gelişmeden önce duygular vardır. Baktığın 
zaman hayvanlarda da öyledir. Üçüncüsü, insanın aynı zamanda aklı vardır. Aklı 
olan düşünen bir yaratıktır insan. Dördüncüsü, insan sosyal ve ilişkiler içerisinde 
var olabilen bir yaratıktır. Beşincisi, diğer nedenlerden onu ayıran insan aşkın 
bir yaratıktır. Manevîyatı olan, inanç ve değerleri olan bir yaratıktır insan. Bu 
inanç ve değerler orkestra şefi gibi diğer her şeyi yönetme potansiyeline sahiptir. 
Biyolojisini, duygularını, aklını yönetiyor, ilişkilerini yönetiyor, o potansiyeli var 
esas itibari ile. Sırf biyolojik yönden bu olaya baktığınız zaman işte Kovid-19’la 
ilgili aşı meselesi, tedbirler, neler yapılması gerektiği ile ilgili bir bilinç oluşturup, 
bu çerçeve içerisinde olacaksın. Ekonomik hayat bakımından ele alındığı zaman 
üretim tarzları ne olacak, işler nasıl olacak şeklinde ele alacaksın. Akıl ve ruh sağlığı 
yönünden ele aldığın zaman, bu dönem içerisinde nelerin farkına vardın, yalnızlık, 
ilişkiler, yaşlılarla ilişkilerimizi nasıl yapmamız lazım, ilişkilerle ilgili bakmalısın. 
Ama bana öyle geliyor ki potansiyel olarak en farkına varmamız gereken şey, 
bizim büyük resmimiz hakkında ne dediğidir. Benim geldiğim nokta şu, esas 
itibari ile evrenin tümü etkileşim halinde. Ayrıntılarına girmeyeceğim, güneşte 
patlamalar olup o güneşin patlamalarından oluşan belirli süreçler dünyayı etkileme 
durumuna geldiğinde, bizim internetler falan kayboluyor ve kendine özgü etkileri 
oluyor bunun. Hatta bundan korunmak için tedbirler almaya çalışıyorlar. Güneşin 
de etkilendiği bir sistem var netice itibari ile. Şimdi, bunu göremediğimiz için 
üzerinde düşünmüyoruz ve günlük konuşmalarımızın içinde pek yer almıyor. Biz 
“Bütün insanlar kardeştir” dediğimiz zaman sanki çok büyük bir aşamaya gelmişiz 
gibi görüyoruz. O zaman yaşamın tümünün bir ilişkiler ağı içerisinde olduğunu 
görmemiz gerekiyor, bunu hayatımıza yansıtmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir 
söz, arılar ortadan kalkarsa birkaç nesil sonunda yaşam son bulur. Ondan dolayı her 
bir canlının var olmasının ardında bir hikmet vardır. Bunun farkında olma meselesi 
çok önemli. Pekâlâ bu olay bizim büyük resmin farkına varmamız konusunda ne 
diyor? Dönüyoruz yine büyük resme geliyoruz. Şimdi benim geldiğim nokta şu, 
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büyük resmini inşa eden, zaman içerisinde oluşturan, bireyin kendisidir. Onun 
için diyorum ki yaşamın birimi, bireydir. Çünkü o kendi içerisinde çocukluğu, 
öğrenciliği, gençliği içerisinde yaşama anlam verme durumunu oluşturuyor. 
Burada büyük resme geçtiğim zaman gördüğüm şey, bu büyük resmin ne kadar 
büyük olduğudur. Çünkü büyük resim derken bizim ailede bırakabilirsin, bizim 
aşirette bırakabilirsin, bizim ırkta bırakabilirsin, bizim ümmette bırakabilirsin, 
kapsamlı olarak bu büyüyebilir. Büyük resmin ne kadar büyük olduğu meselesi çok 
önemlidir. Bir de yeni bir kavram gelişmeye başladı, o da çözünürlük derecesinin 
çok önemli olduğu. Çözünürlük getiriyorum diyorum. Bir seminerden çıktığımda 
adamın biri “Hocam hiç yeni bir şey söylemediniz” dedi. “Ben biliyormuşum da 
bildiğimin farkında değilmişim” dedi. Enteresan bir şey söyledi. Böylelikle şimdi 
hem bu büyük resim ne kadar kapsamlı, ayrıca ne kadar çözünürlüğü yüksek olduğu 
meselesi önemli. Bana öyle geliyor ki düşünürler ve bilim insanları, tefekkür sahibi 
insanlar bu olaydan, hem büyük resmin kapsamı, derinliği hem de çözünürlüğü 
konusunda yeni eserler üretecekler, yeni bakış tarzları üretecekler. 

Böylelikle gözle görülmeyen, mikroskopta bile baya özel bir şekilde görülebilen 
bir yaratığın tüm insanlığı nasıl etkileyebileceği meselesine bilerek hiçbir şekilde 
önemsememezlik yapmayacaksın. Mutlaka farkına varacaksın, ciddîye alacaksın 
ve acaba neyle nasıl ilişki içerisinde, ne gibi bir etkileşim içerisinde yolculuğunu 
yapıyor, konusunu inceleyeceksin. Bunun farkına varılması bence çok önemli ve 
benim geldiğim nokta bu.

Söylemek istediğim şeylerden en önemlilerinden bir tanesi şu; “Peki insanlık 
gelişse gelişse de en çok neyin farkına varsa?” diye kendime sorduğumda, diyorum 
ki şunun farkına varması sorunları anlamlı kılar. İlk olarak, doğan her bir çocuk 
muhteşem bir potansiyeldir. O potansiyelin olabileceğinin en iyisi olacağına hizmet 
etmek en anlamlı tarzdır. Böylelikle, bir aile kurulurken karı kocanın anlaşması 
gerek, en önemli konulardan birisi budur. Çocuğunuzun olabileceğinin en iyisi 
olmasına hizmet etme konusunda hemfikiriz. Bana öyle geliyor ki, bir eğitim sistemi 
kurulurken bireyin olabileceğinin en iyisi olmasına hizmet eden bir eğitim sistemi 
olmalıdır bu. Bir devletin bütün kanunları, ekonomik hayat olsun, hukuk olsun 
her yönüyle bu ülkede doğan her bir çocuğu olabileceğinin en iyisi olmasına bu 
kanun, bu anayasa hizmet ediyor mu etmiyor mu, çok önemsiyorum bunu. Çünkü 
olabileceğinin en iyisi olması için gelişen bir birey muhteşem bir yaratık, muhteşem 
bir potansiyel. O oluşturduğu ekip içerisinde doğru değerlerle merak etmeye izin 
veriyorlarsa, hakkaniyeti önemsiyorlarsa, sorumluluk duygusunu önemsiyorlarsa, 
dürüstlük duygusunu önemsiyorlarsa, halden anlamayı değer olarak önemsiyorlarsa, 
sevgi, saygı, iş birliği bu sekiz tane değeri önemsiyorlarsa, o zaman ortaya sorunlar 
çıkar ama mutlaka o sorunlar çözülebilir ve işler yolunda ilerlemeye başlar. Onun 
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için ben bir toplumun geleceğini iki ortak yaşayan değere bağlıyorum. Birincisi, 
çocuğun içinde yetiştiği ailede yaşayan değerler, ikincisi çocuğun içinde yetiştiği 
okuldaki sınıfta yaşayan değerler. Konuşulan değerler değil, yaşayan değerler, 
eğer bu değerler yaşıyorsa o zaman senin geleceğin sağlam diyorum. Yolun açık. 
Sorunlar çıkar ama çözersin onunla ilgili de ne yaptım? 

Salona girdim sekiz yüzün üzerinde kişi var. “Beni dinleyin arkadaşlar, ben acaba 
yanlış mı biliyorum yoksa doğru mu, size bir soru sormak istiyorum,” dedim. 
“Sanki biz kul hakkına çok önem veren bir toplum olarak kendimizi tanıtıyoruz. 
Acaba yanılıyor muyum?” dedim. Çünkü öldükten sonra da imam “Hakkınızı helal 
ediyor musunuz?” diye soruyor ve bunu ciddîye alarak cevap veriyoruz. Ondan 
sonra gömülüyor dedim. “Ben yanılıyor muyum yoksa öyle bir toplum muyuz 
gerçekten?” “Öyle bir toplumuz hocam” dediler. “Şimdi,” dedim “Unutmayın bu 
konuşmam bitecek bu sahneye masa sandalye gelecek, ben oturacağım buraya. 
Sizden rica edeceğim sıraya girmenizi fotoğraf için imza için. Çünkü hakkaniyete 
uymuyor dedim.” Bilin bakalım ne oldu, tahmin edebiliyorsunuz değil mi? 

Yani o bakımdan yeniden söylüyorum, konuşulan değerler değil, yaşayan değerler 
çok önemlidir. Ergenler bile bunun mücadelesini yapıyor. Onlar inanıyor ve bunun 
mücadelesini yapmak istiyor. O nedenle bu değerler konusunu bireyin içinde 
kendisi olarak olabileceğinin en iyisi olarak gelişmesine fırsat verme konusunu çok 
önemsiyorum. Bu yolda bir ilerleme olabilecek mi, olamayacak mı? Umarım bu 
sohbetimizde bu yönde bir katkı olur, farkındalık olur. Ben şunun altını çizerek 
söylüyorum. Bir annenin babanın yapabileceği en önemli iş, çocuğun gönlünün 
muradını keşfetmesine fırsatlar yaratmaktır. Kendi gönlünün muradını keşfeden 
çocuk aslında büyük resmini inşa etmeye başlamıştır. Onun yolculuğu anlamlı olur, 
emek ve her türlü zahmete katlanır, yapar. Onun için lütfen çocukların niyetini 
çalmayın, o kendi niyetini keşfetsin. Onunla sohbet içerisinde sürekli konuşarak ve 
siz zaten anne baba olarak kendi gönlünüzün muradını keşfetmişseniz, çocuk görür 
zaten o ne demektir. Ne demiştik, akıl var oluşun bir parçasıdır. Sen bundan inanç 
ve değerleri tamamıyla yalıtırsan o zaman akıl gelişemez. İkisi birbiriyle sürekli 
etkileşim içinde olacak ve hakikaten imandan beslenmeyen bir akıl gelişemez. 
Akıldan beslenmeyen bir iman da gelişemez. Hepsi bir bütünün parçasıdır. 
Beslenmeye başladığı zaman ona göre duyguların oluşmaya başlar. Yani korkunun 
şekli bile değişir, huşu haline gelir. Sevginin şekli değişir şefkat haline gelir. Çok 
önemli bir şey bunların iletişimini koparmamak. Çocuk o ilişkiyi görmek istiyor, 
organikliği görmek istiyor. Yaratan hiçbir şeyi eksik yaratmamış. Öyle muhteşem 
yaratmış ki baktığın zaman akıl alacak gibi değil.
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Belki 100 yıl sonra bu mülâkatı bir genç okuyacak o süreçte neler olmuş diye tarihi 
bir araştırma yaparken bu kitap, bu söyleşi, bu video belki önüne düşecek ve belki 
izleyecek. Bu günlerden o günlere gençlere ne söylemek istersiniz, en çok neleri 
unutmayacaksınız bu zamanlara dair?

Ben şimdi böyle tarihe baktığın zaman mesela Panama kanalının açılış deneyimleri 
var, bir Fransız şirketi kocaman devasa bir şey. Bu şirket Panama kanalını açmak 
üzere muazzam bir servet yatırıyor ve onlara sivrisinekler izin vermiyor. Bir ikinci 
deneyim daha oluyor yine sivrisinekler ve sonradan bir Amerikan şirketi satın 
alıyor, sekiz sene önce o civardaki bataklıkları kurutmak sivrisinekleri yok etmeye 
harcıyorlar bütçeyi, bütün geceli gündüzlü, ondan sonra başlıyorlar. O dönem 
vebadan kırılırken insanlar bunun mikropla, virüsle alakası olduğunu bilmiyorlar. O 
bakımdan 100 yıl sonra birisi okuduğu zaman ya bu insanlar şunun şunun farkında 
değil miymiş ya, şunun tedbirini almıyorlarmış “Allah Allah!” deme durumları 
olabilir. Ama benim aklıma ne geliyor çocukluğumla ilgili enteresan bir şey, 
İğneci İsmail geliyor. Silifke’de biz her eylül ayında sıtma olurduk. Ben de ilkokula 
giderken sıtma olmuşum herhalde, eve geldiğim zaman İğneci İsmail’i çağırdılar. 
Adam sarhoş, alkolik, sarhoş İsmail derler. Geldi. O sarhoş haliyle, sol baldırıma 
iğne yaptı, sinire denk geldi topal oldum. O aklıma geliyor İğneci İsmail’e ne oldu? 
Hiçbir şey olmadı. Çünkü onu değerlendirecek bir ortam yoktu. Adam o sağlık 
teşkilatının iğnecisiydi. Onu sorguya çeken, soran, nasıl sarhoş iğne vurabilirsin gibi 
sorgulayan bir otorite yoktu. 

Amerika’ya gittiğim zaman oradaki bireyselliğin sonuçlarını görüyorum. İçim sızlıyor 
ve Türkiye’ye baktığımız zaman bizim hakikaten hiç üzerinde konuşmadığımız 
zenginliklerimiz olduğunu söyleyebilirim. İçinde olduğumuz için fark edemiyoruz. 
Balık içindeyken okyanusun farkında değildir, bizim halimiz ona benziyor. Oradaki 
yalnızlığı görüyorum, gittikçe yalnızlaşan bir toplum var, ondan dolayı patlamalar 
var. Bireyselleşme ve paranın Tanrı olduğu bir topluma gidiş meselesi var. Türkiye’ye 
döndüm, bir buçuk iki yıl önceydi galiba. Çocuk parkının yanından geçiyorum. İki 
buçuk üç yaşında kız çocuğu büyükannesiyle çıkmış yürüyor. Ben geçerken durdu 
bana baktı ve “Abi gidiyor” dedi. Beğenmedi sonra “Amca” dedi, onu da beğenmedi 
sonra “Dede gidiyor” dedi. Sonra büyükanne de “Evet dede gidiyor” dedi. Durdum 
ve tüylerim diken diken… “Ya! İki buçuk-üç yaşında bu kız, kültürünün gramerini 
öğrenmiş” dedim kendi kendime. Ben dedeyim, önemli olan bunun farkında olman, 
bu çok önemli bir farkındalık. Amerika’daki dünyadaki bütün para rezervlerini 
topla, Amerika’ya ver de ki böyle bir toplum oluştur. Dede olsun, amca olsun, teyze 
olsun mümkün değil. Bizim servetimiz yüzyıllar içinde oluşmuş farkında olmadan.  
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Bunun farkında olmamız çok önemli, çok çabuk harcıyoruz, niye, çok daha para 
kazanmak ve bireysellik uğurunda. Ben de mümkün olduğu kadar toplumun sesi 
olmak istiyorum. Diyaneti de bu yönde davet ediyorum. Yani cuma günleri çok 
şükür öyle bir yapı var ki milyonlarca erkek geliyor, orada hiç olmazsa 15 -20 dakika 
bu değerler konusunda, değerlerin anlamı konusunda konuşulmalı diyorum. Ana 
babalık konusunda orada babalığın ne anlama geldiğinin konuşulmasını istiyorum. 
Bu mesajı da vermeye devam edeceğim. Çünkü niyet iyi ve niyet eninde sonunda 
duyulur diye düşünüyorum. Ondan dolayı yüz yıl sonra nasıl bakacakları meselesini 
bilmiyorum ama umut ettiğim bireyin olabileceğinin en iyisi olması. Ana babalar, 
eğitim sistemi, devlet bir çocuğun olabileceğinin en iyisi olma yönünde yeniden 
organize olmasına çok dikkat ediyorum. Bu olduğu andan itibaren bir annenin 
çocuğun hayatında ne kadar önemli olduğuyla ilgili bilinç oluşmaya başlayacaktır. 
Çünkü bütün çalışmalar gösteriyor ki ilk temas eden ve sesi duyulan kucaklayan 
kişi olarak anne çok önemli. Anne çocuğa öyle bir güven verir ki çocuk her türlü 
zorluğun altından kalkar. Çünkü yaşama güvenir. Bunu çok önemsiyorum. Bunun 
dengesinin kurulması da çok önemli. Kadın hem çalışma hayatında olacak hem 
anne olacak. Ama çalışma hayatının onun anneliğini hesaba katması lazım. Bunlar 
çok önemli konular. Büyük resim içinde kriter konunca çocuğun olabileceğinin 
en iyisi olması asıl hedefimiz olmalı. Esas iyiliğimizin kaynağı da o olacak. Çünkü 
biliyoruz ki bir tek kişi öyle bir buluş yapar öyle bir şirket kurar ki birçok devletlerin 
bütçesinden daha fazla para kazanabilir. Bunu görüyoruz artık. Kesinlikle bu bireyin 
çalışması ve inşa etmesi ile ilgili bir şey. O bakımdan çocuğun olabileceğinin en iyisi 
olması kriterine hizmet etmelidir tüm kurum ve kanunlar. Bunun farkına varan 
toplumun sırtı yere gelmez. 

Değerli Hocam, son sorumuz. Bu zamanlarda nelerin niçin yapalım?

Kişinin kendisini keşfetmesi lazım, gönlünün muradı içerisinde. Benim “Savaşçı” 
kitabım aslında buna cevap verilmek için yazılmış bir kitap. Niyetinin saflığını keşfet. 
Onun için Kızılderili bilge kişi diyor ki; “Bir savaşçının gücü niyetinin saflığındadır.” 
Biz bunu bilmeyen bir toplum değiliz. O niyetin saflığı çok önemli. O bakımdan 
ben büyük resmimi başkalarına kontrol etme, yönetme, onları manipüle etme için 
inşa edeceğim, benim niyetimin saflığı nerede kalacak, çocukların olabileceklerinin 
en iyisi olmaları için hizmet etmem lazım. Onun için bu duruma girdiğin zaman 
evrenin bütünselliği içindeki büyük resmi kapsadığın zaman, o zaman, ben şunu 
görüyorum; yoldan geçerken kedi bakıyor ve birbirimizi anlıyoruz, gözüme elime 
bakıyor. Besbelli biliyor benim elimde bir şey olduğunu, doğuştan biliyor. Yani öyle 
bir nizam kurulmuş vaziyette ki ben şimdi bu yeni düzen içerisinde daha çok fark 
ediyorum.
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Bir elma ağacı var başladı yavaş yavaş yaprak vermeye, tomurcuk vermeye, sonra 
çiçekler oluştu görüyorum yani. Çiçekler açtı. Çiçekler açınca arılar geldi. Ondan 
sonra bu çiçekler zamanı geldi dökülmeye başladı. Şimdi elmalar oluştu. Bu arıları 
görünce nasıl nereden haber aldınız yani, arı deyip geçiyordum şimdi müthiş bir 
saygım var. Yani biz farkına varsak da varmasak da bir bütün var. Ve o bütünü 
yöneten bir bilinç var. Onun hizmetinde olmak meselesi var ve 100 yıl sonra bu ne 
kadar keşfedilir, nasıl ifade edilir, belki matematik ifadesini bulur. Belki öyle bir 
yapay zekâ bulacaklar ki bunun farkına varmış olacak. Ama bu yönde bir gelişim 
olacağını düşünüyorum.

Kıymetli Hocam, bu güzel mülakat için sizlere tekrar çok teşekkür eder, hayırlı ve 
sağlıklı nice güzel seneler dileriz.
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“Fırtınaymış, sismiş, lodosmuş, kasvetliymiş hiç 
etkilenmem. Dolayısıyla atlar giderim tek başıma. 

Martıları beslerim, kedileri beslerim, çiçekleri 
beslerim. Akşama döner gelirim. Yani, hayatım 

hep bu şekilde tabiatla iç içe geçmiştir…”

Ediz HUN

Sinema Sanatçısı-Bilim İnsanı

5 Temmuz 2020 

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Kıymetli büyüğüm, hoşgeldiniz. Sizi Yeşilçam filmlerinden tanıyoruz. Bir sinema 
sanatçısı olarak başarılarınızın yanında Ediz Hun dendiğinde bir şey daha var 
ki… Kariyerinizin zirvesindeyken eğitiminiz için her şeyi elinizin tersiyle bir 
kenara bırakarak yollara düşmüş bir model…

Teşekkür ederim. Teveccühünüz, teveccühünüz… Sağ olun.
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Eğitime dikkat çekmek ve eğitime dikkat çekerken bunu yaşayabilmek herkesin 
harcı değil. Şahsım adına bu örnek yönünüz için gerçekten teşekkür ederim 
efendim.

Teşekkür ederim. Ben de bazı şeyleri ilave edeyim müsaade ederseniz. Esasında 
evet annem felsefe hocası idi. Babam ise makine mühendisi idi. Yurt dışında tahsil 
görmüş. Ben tek çocuğum, ama hiçbir zaman şımarık olmadım. Bencil olmadım. 
Egomu çok iyi kontrol etmeyi, küçük yaşlardan itibaren başarabildim. Fakat samimi 
söylemem gerekiyorsa lisede çok parlak bir talebe değildim. Yani hocalara saygısızlık 
asla etmedim ama dersler bana sıkıcı gelmekteydi. Dış ortam, hayat, insanlar, 
yaşam daha mı çok ilgimi çekmekteydi, belki de öyleydi. Liseyi bitirdim tabiatıyla 
ama iyi dereceyle bitirmedim. Ancak ondan sonraki serüvenimde yani sinemaya 
1963 yılında, 22 yaşındayken geçtim. O zaman, bana sinema dönemim disiplinli 
olmayı, en iyi şekilde işin mesuliyetini idrak edip, kavramış olmayı öğretti. Sen o 
zaman yirmili yaşların başındasın ama etrafındakiler otuz, otuz beş, kırk, elli… 
Onların sana gösterdiği, yani bana gösterdiği saygı çok önemliydi. Birkaç defa ilk 
zamanlarda geç kaldım sete. Diyelim ki dokuz buçukta geliniz diyorlar, ben ona on 
kala gidebilmişim. Veyahut işte onu beş geçe… kimse bana sitem etmedi ama bazı 
örneklerle bana belirli bir mesaj vermek istediler. Bana hal dilleriyle anlatıyorlardı. 
Bir tanesini söyleyeyim size. Ayhan Işık, çok dakikti rahmetli. Zamanından yarım 
saat evvel gelirdi. Onu öyle görünce ben de disipline oldum. Genç bir delikanlı olarak 
çok önemli, bu örnekler. Saygıyı, sevgiyi hiçbir zaman kimseye karşı eksik etmiş 
değilim o günden bugüne. Ama o disiplin, o ortak-kolektif çalışma, birbirlerine 
gösterdikleri sevgi, beni gayet güzel şekillendirdi. Zaten bilirsiniz; Roma’da milattan 
sonra ilk yarıda yaşamış bir Seneca vardır. İspanyalı ama Roma’da yaşamış Seneca. 
Diyor ki “İnsan, bütün hayatında kendi heykelini yontmalıdır.” Bu, benim annemin 
de doktora teziydi. Yani, insan hayatı devamlı yontula yontula devam ediyor. Tabi 
sizin kapasiteniz doğrultusunda. Bu bakımdan sinema bana çok şey öğretmiştir. 
Kişiyi daha iyi yapabilmeyi, başarılı olabilmeyi, karşımızda hep bir izleyici-seyircinin 
varlığı bilinci… Yani sanatçılarda hep bir üçüncü göz vardır. O seyirci gözüdür. Onu 
çok iyi hissedebilmek lazım. Benim gösterdiğim o icraat, sanat icrası, acaba üçüncü 
gözden seyirciye ne naklediliyor, acaba doğru mu, yanlış mı? Bunu, daima en iyi 
şekilde tahsil ede ede ve tecrübe ede ede geliştiriyor insan. Bu bakımdan, sinema 
hayatımda çok önemli bir bölümdür ve o bölüm hep, bugün dahi devam ediyor 
zaten. Ayrıca benim bilimsel çalışmalarım da var, üniversitede hocayım. Çevre 
ve Ekoloji Bilimleri dersi veriyorum ama hep o ikinci planda kalmıştır. Esasında 
bilimsel tarafım çok fazla tanınan, bilinen bir durum ama sinemacı Ediz, sanatçı 
Ediz daima ön plandadır. Onu söylemek isterim. 
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Bu yönlerinizle iki farklı kulvarda birbirinden bağımsız gibi görünen ama 
birbirini tamamlayan bir şahsiyet profili çizdiğinizi söylemek isterim. Açıkçası 
benim sizinle bu sohbeti yapma konusunda bu kadar ısrarcı olmamın temelinde 
de sizin hem sanatçı yönünüz hem de bir bilim insanı olma özelliğiniz çok etkili 
oldu. Çevreye ilişkin duyarlılığınız, çalışmalarınız etkileyici. Toplumda ön 
plana çıkmış, insanlar tarafından tanınan, dikkat çeken isimlerin böyle hassas 
durumlarla ilgili de insanlara yol göstermesi gerçekten çok önemli. Mülakat 
sorularına geçmeden önce müsaadeniz olursa özel bir soru sormak isterim. Bugün 
geçmişinize baktığınızda sinemacı kimliğinizin aslında sizin bilim insanı olma 
kimliğinizin önüne geçtiğini vurguladınız. Bugün olsa yine aynı hayatı yaşamak 
ister miydiniz, hiç keşkeniz oldu mu?

Sanat tabi kolay değil, zor. Çok dikkatli yaşamanız lazım. Özel hayatınızın herkesin 
gözü önünde olduğunu düşünerek adımlarınızı çok dikkatle, özenle atmanız 
gerekiyor ama bilimsel araştırmalar benim bütün hayatımda hep ön planda 
olmuştur. Yani sinemada dahi çekimler arasında bir bilimsel kitap okurdum çünkü 
her an çalışmıyorsunuz. Bazen ara oluyor, çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz, 
sohbet ediyorsunuz, zaman zaman yalnız kalıyorsunuz. O zaman da böyle birtakım 
kitaplarla haşır neşir olmuşumdur. Ama dediğiniz doğrudur. Eğer, bir daha dünyaya 
gelecek olsaydım, tabi bu DNA’m ve bu düşüncelerime sahip olursam o zaman bilim 
adamı, laboratuvarda çalışma, mikroskop altında çalışma, bu dünyamızın mucizevi 
varlıklarını izleyebilme, mikroskobik olsun daha görünür olsunlar, bu hususu daha 
ön plana alırdım. Bunun benim hayatımda daha önemli bir yeri vardır. Mesela 
benim hem botanik alanında hem anatomi alanında hem de zooloji alanında çok 
çeşitli çalışmalarım var. Bitkileri bilirim, kaktüs koleksiyonum var. Çok büyük bir 
koleksiyon, dört bin civarında… İstanbulluyum dediniz, Koz Yatağı’nda Nezehat 
Gökyiğit botanik vardır. Orada büyük bir sera yaptım. Nihat Bey, 95-96 yaşındadır, 
aziz dostum. Ondan rica ettim, büyük, güzel bir sera inşa etti. Onun içini ben 
doldurdum. Burada ben adadayım şu anda. İki kamyon geldi, onları yükledik. 
Yine de var tabii kendime ayırdığım bir koleksiyon. Devamlı tabiatla iç içeyim. 
Apartmanlarda pek yaşayamıyorum. Kışın Göztepe’de oturuyoruz. Allah’tan bir 
balkon var.  Mesela Kastamonuluyum dediniz, Küre Dağları mesela, sizden başlıyor 
aşağı, yukarı gidiyor. Orada mucizevi bir büyük konsantrasyon var. Büyük varlık 
konsantrasyonu. Çeşitlilik var. Yani müthiş. Küre dağları çok önemli bir biyotoptur 
bize göre. Mesela, deseniz ki Ediz Bey Küre Dağı’nın şu koordinatlarında bize 
bitkisel yaklaşımı, yaşamı, hayvansal yaşamı çıkarır mısınız? Ben orada 3 ay çadır 
kurar, onları çıkartırım size. Yani çok meraklıyım. Doğaya çok meraklı bir insanım. 
Esasında kısaca, şehir modern bir yaşamı gerekli kılıyor ama tabiat içinde yaşamak 
istiyorum. O yüzden Adalar’daki bu evim, bahçem ve hobilerim beni mutlu ediyor. 
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Belki de yaşıtlarıma göre biraz daha genç gözüküyor olmam, tabiata olan sevgimden 
kaynaklanıyor.

Bir de yaşama olan bağlılığını da artırıyor insanın tabiatla iç içe olması değil mi 
efendim?

Tabii, Allah’a şükürler olsun sağlığımda bir şey yok. Çünkü elli yaşlardan sonra 
kalp sorunları çıkabiliyor, tansiyon çıkıyor, şeker bilhassa birçok arkadaşımızda, 
dostumuzda, hepsine şifa diliyorum. Dikkatli olsunlar ama bende hiçbiri yok, şükür. 
Mesela ben çok bal tüketirim. Şekersiz, balsız, kahvaltıdan kalkmam. Pekmezsiz 
durmam gece mesela yoğurtla, pekmezi karıştırır yerim. Allah’a şükür herhangi bir 
şeyim yok. Böyle durumlar oluyor hepimizde ama kayda değer, ciddîyeti olan bir 
durumum yok Allah’a şükür.

O zaman ben açık manifestoyla sizi köyümüze davet edeyim, vaktiniz olduğunda. 
Ahşap geleneksel evimiz var.

Çok teşekkür ederim. Keşke fırsat bulabilsem de gelebilsem.

İnşallah. Seksen doksan yıllık ahşap evler var bizim köyümüzde. 

Meşedir, o ahşap evler meşedir.

Evet, hepsi el işçiliği, kimisi yüz, yüz elli yıllık evler. Tavanları ahşap işlemeciliği, 
hakikaten, bir sanat eseri niteliğinde. Rahmetli dedem Almanya’dan emekli 
olmuştu ama her yaz gelirdi. Bizi İstanbul’dan derler toparlar, üç ay yazın orada 
doğaya doyardık.

Ben size bir şey söyleyeyim mi? Daha çok gençsiniz. Sakın oraları elinizden 
çıkartmayın. Aman. İleriki yıllarınızda, kırklı, ellili, altmışlı, yetmişli yıllarda Allah 
sağlık versin, sevdiklerinizle birlikte orada huzurlu bir hayat yaşarsınız. Sakın ha 
elden çıkartmayın.

Tamam, inşallah. İnsan herhalde belli bir yaşa geldiğinde, hayata dair belli bir 
doygunluğa ulaştığında doğanın, tabiatın kıymetini daha çok anlıyor. Bir özel 
soru daha eklemek isterim izninizle. “Popüler” kişilere göre düzenli bir hayatı, 
uzun yıllara dayanan evliliğe sahip birisiniz. İki evladınız var, Allah bağışlasın. 
Bu popüleritenin içerisinde bunları sürdürebilmek zor oldu mu? 

İki kişinin bir araya gelmesi demek tabii, iki ayrı dünyanın farklı yaşantıların 
birleşmesi demek. O birleşmenin meyveleri oluyor. Çocuklar oluyor. Kolay değil tabii.  
Mesela sizin de değerli eşinizle evlilik hayatınız her zaman güneşin bulutsuz hali gibi 
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olmayabilir, ufak tefek bulutlanmalar hatta fırtınalar olabilir. İki insanın, beraber 
yaşaması kolay değildir. Çocuklarınızla bile… Şimdi küçükler ama büyüdükleri 
zaman göreceksiniz. Çok farklı fikirleri oluşmuş olacak. Zaman zaman bunalıma da 
girebileceksiniz. Beni hatırlarsınız. Ama aklıselimle hareket etmek ve ondan sonra 
saygılı olmak… Hayat öyle bir akışta ki hızlı akıyor esasında. Siz farkında değilsiniz 
genç olarak. Biraz yaşlandığınız zaman, hızla akıyor. Akşam oldu, bakın saat üç. 
Şimdi kış olsa yavaş yavaş hava alaca karanlığa geçmeye başlayacaktı. Hızlı akan bir 
zamanın içerisindeyiz. Bu tempoda, karşılıklı olarak hoşgörü, hoşgörü gerçekten 
çok önemli. Tolerans, hoşgörü farklı şeyler. Çok önemli. Sevgi, saygı, muhabbet… 
Ufak tefek şeyler bazen oluyor tabiatıyla. Dedim ya hafif meltem rüzgarları oluyor. 
Onu meltem rüzgarlarında bırakmak lazım. Fırtınaya dönüştürmemek lazım. İki 
taraf da burada maharetini gösterebilmeli. Hanım da Bey de… Kolay değil tabi 
ama ben zaten mazbut bir insanım. Yani, çok fazla gece hayatı falan sevmedim. 
Bekarlığımda da sevmedim. Evimden işe… Arkadaşlarım oluyor, o kadar. Yani, 
fazla ön plana çıkmak istemedim. Reklamı hiçbir zaman hayatımda düşünmüş 
değilim. Benimle röportaj yapmak isteyenler veya herhangi bir şekilde bir yere 
davet edenlere karşı kılı kırk yararım. Daima hepsine sevgi gösteririm.  Konuşuruz, 
röportajlar yaparız ama hep böyle bir çerçeve içinde. Kendi hayatım, evim bahçem. 
Mesela kışın, hava beni etkilemez hiç. Fırtınaymış, sismiş, lodosmuş, kasvetliymiş 
hiç etkilenmem. Dolayısıyla atlar giderim tek başıma. Martıları beslerim, kedileri 
beslerim, çiçekleri beslerim. Akşama döner giderim. Yani, hayatım hep bu şekilde 
tabiatla biraz önce söylediğim gibi tabiatla iç içe geçmiştir. Çok şükür, Allah’a şükür 
bu yaşımda herhangi önemli bir problemim yok. Şükürler olsun yaradana.

Salgın için pek çok neden sayılabilir. Herkes farklı görüşler ileri sürüyor. Büyük 
resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir? Bu salgını 
imtihan, imkân ya da tehdit arasında siz nasıl değerlendirirsiniz?

Ben daha basit değerlendiriyorum Şule Hanım. Şimdi bütün dünyada laboratuvar 
çalışmaları oluyor, mikroplarla. Yani, mikroorganizmalarla. Bunlar bir virüs 
olabilir, bakteri olabilir. Çeşitli mikroorganizmalar var gözümüzün görmediği. 
Mesela 1347 ile 1350 yılları arasında Avrupa’da bir veba salgını oldu. Aşağı yukarı 
dört buçuk yıl sürdü. 75 milyon insan vebadan öldü. Sadece varlıklı kimseler, surlar 
içinde yaşayanlar, tesadüfler neticesinde suyu kaynatarak, yemeği de hep pişirerek 
yedikleri için kısmen kurtulabildiler. Ama halk, her zaman çektiği gibi o zaman da 
en fazla çile çeken, kurban veren grup oldu. Versinia Pestis diye bir mikroorganizma 
bu işi yapıyor. Farelerden değil, farelere gelen pirelerden geçtiği varsayılıyor. Şimdi 
aradan 500-600 yıl geçti. Günümüze geldik. Bu veba Rusya’da Aral Gölü üzerinde 
tenha, hiçbir yaşamın olmadığı küçük adacıklar var, orada laboratuvarları var. KBB, 
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zamanında bunları saklamıştı ama yani herkesçe biliniyor bu. Bilimsel platformda. 
Amerika’da var. Büyük ülkeler Japonlar falan… Laboratuvarda bunları sürekli 
üretiyorlar. Şimdi biliyorsunuz harpte normal nükleer silahlar var, onun dışında 
kimyasal silahlar var hardal gazı gibi veya birçokları… Sarin mesela Almanların, 
Hitler’in despotizmde kullandığı gazlar. Ama bir de biyolojik silahlar var 
biliyorsunuz. Mesela şimdi kimyasal silahı herhangi bir göle atarsanız o belirli bir 
müddet kimyasal reaksiyonlarını gösterir ama ondan sonra nötralize olur. Ama bir 
biyolojik silahı, bir göle, su birikintisine, denize atarsanız, deniz daha geniş bir alan 
ama özellikle akarsu veya göle atarsanız milyonlarca insan bundan etkilenebilir. 
Biyolojik silahlar çok tehlikelidir. Bu araştırmalar devam ediyor. Yani siz bir biyolog 
olarak mezun olduktan sonra mikrobiyolojiye girdiğiniz zaman yüksek lisans ve 
doktora için mikroskopla çalışacaksınız bu tip varlıklarla.  

Bu da Çin’in belirli kentinde ismini artık tekrar vermeyim herkesin bildiği 
kentte. Çok büyük milyonluk bir kent büyük, on milyonu geçiyor nüfusu. Orada 
laboratuvarda tesadüfen Crohn’s dedikleri Almanların, çiftleştirme, virüsleri bir 
araya getirip de yeni bir virüs olabilir mi olamaz mı diye araştırırken tesadüfen 
çıkmış bir şey bana göre, benim okuduğum, literatüre göre böyle. Yani bilinçli 
olarak dünyayı mahvetmek üzere gelmiş bir virüs değil. Tesadüfler neticesinde 
çok tehlikeli bulaşıcılığı olduğu görülen bir virüs. Zaten o laboratuvarda çalışan 
birçok doktor da ya hastalandı ya da hayatını kaybetti. Birdenbire yayıldı. Ve ondan 
sonra bütün ülkelerde dramatik yaklaşımları üzülerek izledik. Bana göre tesadüfler 
sonucunda, çalışmalar esnasında olan üretim hanelerde birbiriyle üreyen daha 
dirençli bir virüstür bu Kovid-19. Grip virüsünün bir başka formu. Bu virüs, evet 
pandeminin birinci bölümü bitti, ikinci bölümüne girdik gibi geliyorsa da bence 
insanlarda “Bana bir şey olmaz” gibi bir düşünce var. Sağlıklı insanlar, hep bunu 
düşünür. Oysa hepimize çok şey olabilir. Bu bakımdan mesela Türkiye’mizde de 
Fahrettin Bey, Sağlık Bakanı ve bilimsel grubu çok güzel çalışmalar yaptı. Bunu 
rahatlıkla söylemek durumundayız. İnsanları da taktir etmek lazım yani. Tenkit 
çok kolay bir şey, taktirdir esas olan. Diyor ki adamcağız ve grubu, doktorlar 
televizyonlarda ağzınızı kapayın, burnunuzu kapayın ve mesafe koyun ve dikkatli 
olun. Pek fazla girmeyin birbirinize. Ellerinizi yıkayın. Bileklerinize kadar. Bu gayet 
basit üç şeydir. Fakat bunu yapmıyoruz. Buna ilave olarak gözlük de kullanmak 
lazım. Çünkü göz yaşı kanallarından da girebilir. Karşınızdaki aksırır, öksürürse. 
Ve hızlı konuşursa, o tükrükler bizim görmediğimiz zerrecikler gözden de girebilir. 
Bunu tatbik eden sizin gibi benim gibi birçok insan sağlıklı yaşama devam ediyor. 
Dikkatli olduğumuz müddetçe…Ama ben şimdi çıktığımda, gidip Beyoğlu’nda, 
Sirkeci’de, Eminönü’nde “Canım, ciğerim, hayatım, nasılsın Ediz abi?” diye 
öpüşmeler, sarılmalar olursa o zaman risk var demektir. En çok da tıp alanında 
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çalışan insanlarımız doktorlarımız, hemşirelerimiz, bütün teknisyenlerimiz en zor 
durumda olan onlar. Hâla devam ediyor. 

On, onbeş kişi maalesef her gün hayatını kaybediyor. Dünyada çok daha fazla. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde. Brezilya’da biliyorsunuz, Afrika’ya geçti. Afrika da 
çok tehlikeli. Toplum eğitimsiz. Orada büyük bir şey beklenebiliyor daha fazla artan 
bir şekilde. Bu virüsün direnci belirli bir zamana bağlıdır. Esasında çok dirençli bir 
virüs değil. Çok bulaşıcı olmakla beraber kuvvetli bir bünyede çok fazla bir tahribat 
yapamıyor. En fazla niçin 65 yaş üstü? Çünkü 65 yaş üstü biraz önce saydığım 
gibi romatizma durumları olabilir, kalp romatizması olabilir, rahatsızlıklar, şeker, 
vücut direnci düşmüş olabilir. Ne de olsa yaş ilerledikçe vücuttaki hücre yenilemesi 
azalıyor. Hücre yenilenmesi en çok 0-15 yaş arasıdır. Hücrenin en az yenilendiği 
şekilde devam etmesi de 60 sonrasıdır. Dolayısıyla 60’dan sonra insanın direnci 
çok daha zayıf olabiliyor. Bu bakımdan dikkatli olursak, maske kullanırsak dediğim 
gibi mesafeye dikkat edersek çok can ciğer hayatım, sarılmalar, öpüşmeler tavırları 
olmazsa daha rahat atlatılır süreç. Kışın da bu yüzden grip oluyoruz, soğuk algınlığı 
vs. Biraz daha mesafeli olsak, daha rahat ilerler süreçler. Bakın mesela Japonlar 
daima selamlaşmalarını uzaktan yapıyorlar.  Şimdi bu güzel bir şey. El bir kere çok 
kirli bir yer. Burada, elin içindeki çukurlarda 4-5 saat yaşayabilir her bakteri. O 
yüzden biraz daha bilgi, biraz daha disiplin… Toplumumuzda yeterli disiplin yok 
desem kabalık mı ederim acaba? Yani bunun olması oluşturulması lazım. Bunu, 
insan kendi idrak edecek Şule Hanım. Eğer ben hastalanırsam başkasına da geçirme 
ihtimalim var, bunu düşünmek lazım. Benim kanaatime göre genel bir direnç yavaş 
yavaş oluşacak. 

Ben tiyatro yapıyordum. Tiyatroda, İstanbul’da, İzmir’de çalıştık.  Her yeri dolaştık. 
Şubat’ın sonunda mecbur kaldık. Bu virüs yavaş yavaş her yere akmaya başladığı 
için, tiyatrolara ara verildi. Herkes zor durumda kaldı. Yalnız tiyatrodan kazanan 
arkadaşlarımız var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar şu anda. Tiyatrolar kapalı. Yani 
bayağı ekonomik yönden bir çöküş var bütün dünyada. Onun için belki siz de evden 
çıkmıyorsunuz, her ihtimale karşı. Allah korusun size bir şey olursa eşim, çocuklarım 
var diyorsunuz, eşiniz de aynı şeyi düşünüyor. Dolayısıyla bunu geçireceğiz. Ama 
biraz daha sabırlı olmamız lazım. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Mümkün 
olduğu kadar fazla C vitamini kullanmak lazım, diye düşünüyorum. B vitaminleri 
de pek fazla telaffuz edilmiyor ama B1, B2, B6, B12 çok önemli. Minerallerden 
magnezyum çok faydalıdır. Biraz vücudu da tam manasıyla gençliğe bırakmadan 
yine biraz mineral, vitamin ve protein de almanız lazım. En çok protein de ette var 
biliyorsunuz. Mesela Kafkas ırkı benim babam. Kafkasya’da deniz yok. Kafkasya’da 
et var sadece. Süt var, yumurta var, yağ var. Bunları yemeniz lazım. Çok önemli 
bir protein kaynağı. Vücudu kuvvetli tutarsanız o zaman mikrop fazla kendini 
gösteremez, yok olur gider diye düşünüyorum. 
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Kovid ile ilgili birçok soruyu yanıtlamışım gibi geliyor. Ama Kovid ile ilgili görüşüm 
tabi ki çok üzücü. Tabii ki insanlar yakınlarını, canlarını kaybettiler, kolay değil, 
Allah sabır versin. Ama hiç olmazsa bundan sonrası için ne olur biraz daha dikkatli 
olalım. Bu askere gidişte bağırışmalar, haykırışlar, kucaklamalar, düğünlerde 
danslar ediyorlar insanlar hep beraber. Yan yana oturuyorlar. Biraz daha sabır… 
Şu millette sabır yok diye düşünüyorum. Biraz daha sabırlı olalım lütfen arkadaşlar 
ya… Biraz daha sabır. Niye bu kadar aceleci, telaşlısın bilmiyorum ki.

Biraz yavaşlamamız, karşısındakine saygılı olmamız, onun sağlığını düşünmemiz, 
kendimizi de ona göre en iyi şekilde muhkem bir halde tutmamız gerekiyor. Dirençli 
tutmamız gerekiyor. Bunun için de gıdamıza dikkat edeceğiz. Çeşitli gıdalar, tabii 
yaşlılıkta maalesef Şule Hanım şeker falan olunca herkes istediğini yiyemiyor. 
Mesela ben her gün pirinç yiyebilirim. Pirinç, büyük bir proteine sahip. Bazı doktor 
dostlarımız çıkıyor “Aman pirinç yemeyin!” diyor.  Ya pirinci bütün dünya yiyor. 
Dünyanın üçte biri pirinçle besleniyor. Hindistan, 1 Milyar 290 milyon, Çin 1 Milyar 
385 milyon. İkisinin toplamı zaten dünya nüfusunun %37’sini oluşturuyor.  Pirinç 
hep. Japonya’yı saymadım, Tayland’ı saymadım. Burma’yı saymadım.  Pirinç çok 
önemli bir gıdadır. Ben her gün yiyebilirim. Hele domates de olursa günde 2 defa 
bile yiyebilirim.  Dikkat etmek lazım. Hatta karbonhidrat da almak lazım. Zayıflık 
o kadar iyi bir şey değildir. Direnç düşer. Vücutta ne kadar yeterli derecede yağ 
tabakası olursa o koruyucudur. Anlatmaya çalışıyoruz ama tabi herkes farklı bir 
şekilde yorumluyor. Ben gıda bilimleri de okudum. Benim söylediklerimin -kusura 
bakmasınlar- doğru olduğuna inanıyorum. Et de yerim, köfte de yerim, pilav da 
yerim her şeyi yerim Allah’a şükür. E o zaman da sağlıklı oluyorsun. Yaşlılıkta 
yiyemiyor herkes bunları.

Evet mutlaka. Bir de her türlü besin için galiba itidal zaten şart değil mi hocam? 

Kahvaltı çok önemli bakın Şule Hanım. Sabahları herkes uyandığı zaman yeni 
hücreler ile uyanıyor. Yeni bir gün, yeni bir dünyaya bakış. Kahvaltı en önemli 
öğündür. Peynirler tabi çok önemli. İster beyaz peynir olsun ister başka bir peynir 
olsun çeşitli peynirlerimiz var. Yağ, tereyağ çok önemli. Bakın insanlar tereyağ 
yemiyor. Kızarmış ekmek yiyebilirsiniz. Biraz kızarmış kıtır kıtır… Bir dilim 
yiyebilirsiniz. Hesabetine göre iki dilim de yiyebilirsiniz. Bal, reçel veya güzel 
yapılmış pekmez. Ha benim olmazsa olmazım süttür mesela. Ben kırk yıldır kırk beş 
yıldır süt içerim her sabah. Yani sabah kahvaltısını kuvvetli yapacaksınız. Öğlen hafif 
tost ile de olabilir. O kadar önemli değil. Sabah alıyorsunuz zaten bütün mineralleri, 
proteinleri, vitaminleri. Akşam da bir güzel yemeğinizi yersiniz. Yani aslolan sabah 
kahvaltısı ama çoğu bir simitle bir poğaça ile falan börekle geçiriyor. Olmaz. Mesela 
Anadolu’da çorba içilir. Ama çok önemli. Mercimek olabilir, paça olabilir, işkembe 
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olabilir. Çok önemlidir. Büyük şehirlerde o adetler pek fazla yok. Ama dediğim gibi 
sabah kahvaltısı çok çok önemlidir.

Mutlaka. Bizim yöremizde kızılcıktan yapılan bir çeşit tarhana var. Kızılcıkla 
unu ekşitirler, kuruturlar. Klasik tarhanaya benzer ama tadı farklıdır. Pişirirken 
yoğun sarımsak olur. Dedem de kahvaltısını onunla yapardı.

Dediğim gibi Anadolu’da köylerde öyle insanlar görüyorum ki 85-90 yaşında ve 
hiç kilo yok. Gayet atletik. Oradaki gıdaları Ankara’da, İstanbul’da temin etmemiz 
mümkün değil. Oradaki has, öz gıdaları maalesef sadece orada yiyebilirsin. Onlar, 
Ankara’ya İstanbul’a gelinceye kadar birçoğunu kaybediyor vitaminlerinin. İşte 
olmazsa olmaz; iyi bal, süt, tereyağ bunları çok tüketirim. Akşam ekmek yemem. 
Akşam ekmek yediğiniz zaman afedersiniz göbek kısmı şişmeye başlar. Ekmek, 
akşam yok. Ama çok meraklıysanız biraz kırık kırak böyle kurumuş naneli ekmekler 
var küçük küçük. Onlardan bir iki tane yerim. Ama normal hamurlu ekmek yok 
akşam. O olmadığı zaman yavaş yavaş karın boşluğundaki mide kısmındaki yağlar 
eriyor. Ekmeği yediğiniz zaman sabaha kadar o böyle azmettirmeye başlıyor ve 
bağırsak sistemini de negatif etkileyebiliyor.

Evet, maalesef. Peki karantina günlerini nasıl geçirdiniz? Hangi eserleri okudunuz? 
Hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte herhangi bir çalışma kaleme aldınız mı?

Bugünler zarfında evvela dediğim gibi, 28 mi 29 mu çekiyordu Şubat ayı 
hatırlamıyorum ama ondan sonra bu korona yayılma istidatı göstermesi üzerine 
biz 10 Mart gibi Ada’daki yazlık evimize geçtik. 10 Marttan itibaren bu sene ilk 
defa yazı değil ilkbaharı da Ada’da geçirdik. Arada tabiatıyla kanuni nizama uyarak 
belirli günlerde de İstanbul’a indim. Müsaade ile kaymakamlıktan alınıyor, işlerim 
oluyor çünkü. Sabah çıktım akşam döndüm ama hep kendi arabamla. Minibüse 
ya da metroya binmedim mümkün olduğu kadar. Çünkü ben de yaşı ilerdeyim 
direncim sizin kadar değil. Ne kadar iyi gıda yesem de bir de yaş var. Dolayısıyla, 
çok fazla televizyona bakmıyorum. Haberleri açıyoruz. Onun dışında, gündüz vakti 
bahçe ile çok çalışmam gerekti bu sene. Çok ilgilendim. Çünkü birkaç yıldır pek 
bakmamıştım. Çok fazla gidememiştim. Çok yoğundum. Kitaplar tabi okuyorsunuz 
ama umimiyetle ben felsefi kitapları severim daha çok böyle sizin eşinizin branşı 
gibi. Bir bilgi birikimi, insanların değişik görüşlerini daima zevkle takip ederim. 
Roman tarzı şeyler tabi eskiden çok okuduk. Yerli romanlar, hatta Halide Edip’in 
Sinekli Bakkal’ı ben filminde de canlandırdım. Cont Pierre Mayer’i kilisede dua 
eden bir papaz, papaz mı bilmiyorum bir kulp taktılar. Ondan sonra Türkiye’ye 
geliyorum bir görevle ve Türkan Şoray karşımda. Sinekli Bakkal’ı bilmiyorum 
okudunuz mu? Sonra Türkan’a âşık olunca sünnet oluyorum ve evleniyorum 
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sonunda falan. Böyle hoş bir hikâye. Yani tabi ki eski değerli yazarlarımız var. Ama 
yabancı yazarlardan da bilhassa Rus yazarları Turgenyev, Tolstoy… Tolstoy’un çok 
önemli bir lafı vardır. Onu da söyleyeyim size. 1910’da hanımıyla atışmış dağ evine 
çıkmış bir kış günü. Fakat orada zatürreye yakalanıp vefat etmiş. Kurtaramamışlar. 
1910’da zatürreden kurtarılması zor. Antibiyotikler, penisilinler yok biliyorsun. 
Diyor ki Tolstoy, “İnsanın gerçek gücü, sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır.” 
Bu çok önemli şu anda. Duruşu, tabi şu anda herkes gösteriyor mu göstermiyor mu 
o tartışılabilir ama duruş çok önemlidir. Yaşamınızda size form veren, önünüzdeki 
hayat için zemin hazırlayan bir davranıştır. Fazla okumadım bu süreçte. Bahçe ile 
çalıştım. İstanbul’a indim. Normal geçirdim. Yani sizin gibi. Belki siz benden çok 
daha fazla okumuşsunuzdur. 

Tabi sanatsal olarak arkadaşlarımızın bilhassa, söylediğim gibi tiyatrodan hayatını 
yürütenler için zor oldu. Çünkü birçoklarında belirli rezerv bir menkul birikimi 
yok. Dolayısıyla da gençler bilhassa henüz hayat kuramamışlar, annelerinin 
babalarının yanında durumu geçirmeye çalışıyorlar. İşte bazıları herhalde radyo, 
televizyon programları, dublajı olabiliyor. Onlarla işi yürütmeye çalışıyor ama zor 
yani tiyatro camiası. Sinema da zor tabi. Karşınızdaki ile kavga ederken maskeyle 
edemeyeceksin. Kavga derken yani, söz kavgası, söz düellosu diyelim. O zaman tehlike 
arz edebiliyor. Zaten bihassa bizde söylemiyorlar. Fahrettin Bey, belki kısıtlı bir 
şekilde yürütüyor işi. Yani, çok fazla bölgesel bir pandeminin artmasını söylemiyor. 
Moraller bozulmasın diye normaldir. Psikolojiktir. Ama tahmin ediyorum ki Güney 
Doğu’da, Urfa, Gaziantep’te, İç Anadolu’nun bazı yerlerinde biraz artış var idi. 
Ama şimdi karantinaya aldılar bir kısmı. Biraz daha dikkat ederlerse, halkımız da 
biraz daha sabırlı olurlarsa, bu sarılmaları, beraber olmaları bırakırsa sanıyorum ki 
Ağustos sonunda bu iş bitebilir. Çünkü bakın virüsler, mikroorganizmalar çok hızlı 
ürer. Bölünmeyle ürer. Hep bölünmeyle ürer ve milyarlarcası bir anda çoğalabilir. 
Fakat üremede çok zayıf genli olanlar zaten kendi yok olur gider. Kuvvetli genler 
ve daha kuvvetli genler de bu hastalığa insanları maruz bırakır ama zaman içinde 
onlar da zayıflayacak ve yok olacak. Yani İspanyol gribi, kuş gribi gibi, Kovid türleri 
gibi yok olacak. Ama her ne kadar yok olmuş olsa dahi, yok olacak olsa dahi gene de 
kış aylarında, maske, kısmen bir güneş gözlüğü olabilir camlı ve korunaklı, elleri de 
devamlı yıkayarak antiseptikleri yanınızda taşıyarak götüreceğiz gibi geliyor. Tabi 
tiyatrolarda ne olur ne olmaz bilmiyorum. Çünkü tiyatroda çok sıkışık bir düzende 
oturma vaziyeti var. Sinema koltuğu gibi, tiyatro koltuğu gibi… Nasıl olacak? 150 
-200 kişilik küçük tiyatrolarda bir yeri boş bıraksan 100 kişiye hitap edersin. Çok 
zorlukları var. Allah inşallah bir an evvel bunu dünyadan kaldırır. Bazı yerlerde 
artış var söylediğimiz kabul ettiğimiz gibi. Onun için bilmiyorum ama enteresan bir 
dünya döneminden geçiyoruz. Hiç beklenmedik bir şekilde. Ben bu yaşıma kadar 
hiç böyle bir pandemi görmedim.
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Az önce dediniz ki daha çok bahçeyle ilgilendim, kitap okumak yerine diye, benim 
de şöyle bir şey aklıma geldi açıkcası. Ben bahçeyle doğayla iç içe olmanın da 
kâinat kitabı okumak olduğunu düşünüyorum.

Tabi, çok güzel. Siz derin bir insansınız. Çicekler, mucizevi bir gelişim. Yaprağı 
bile kesip mikroskop altına koyduğunuz zaman takdiri ilahinin ne kadar büyük 
bir kudret olduğunu hissedebiliyorsunuz. Müthiş bir şey. Siz hiçbir zaman o bitki 
çeşidine çicek açtıramazsınız. “O”, istediği zaman açar. Çok ilginçtir ve aynı cins 
başka yerlerde olsa dahi aynı yerlerde açıyor. Bazı şeyler var ki büyük sırlar. İnsan 
beyni, bunları çözmekten aciz. Ben tabiatı çok severim. Tabiat içinde yaşarım. Allah 
da bundan sonra ne kadar kaldıysa (ömrüm) tabiat içinde yaşatsın. Şehir hayatına 
da arada bir gidip geliyorum. Fazla kalamıyorum hemen buraya kaçıyorum. Tabiat, 
güzel bir yer. Yeter ki yeni nesil tabiatı yok etmeyecek şekilde davranışlar sergilesin. 
Onu kucaklayabilsin. Doğa sevgisi çok önemli.

İnşallah, hocam ben size birkaç tane fotoğraf göstermek istiyorum. Şahika 
Ercüment, dünya şampiyonunun yayınladığı fotoğraflar. İstanbul’dan… 
Kendimizi koruyalım derken, doğaya bıraktığımız hasarı ne yapacağız 
bilmiyorum. Eldivenler, maskeler bu şekilde... Bu da Ortaköy Camii’nin önünden.

Şimdi bakın diyor ki sevgili dostumuz, Büyük Şehir Belediye Başkanımız Ekrem 
Bey, “16 milyon” diyor. -Yani görsem söyleyeceğim kendisine çoktan geçtik, 23 
milyonluk bir nüfus bu.- Her gün İstanbul’a 2,5 milyon insan geliyor. Otobüsle, 
trenle, gemiyle, uçakla… Onlar da 24 saat burada kalıyor. Onları da sayacaksın, 
çünkü onlar her gün var. Gidenin yerine yenisi geliyor. Bakın Türkiye’de bazı 
kavramlar çok fazla telaffuz edilmez. Megalopolist diye bir kavram vardır.  Çok 
çok çok megalo, büyük şehir. İstanbul, bir megalopolistin merkezi. Megalopolis, 
doğuda sizin Kastamonu’ya doğru Adapazarı’na kadar gitmiş vaziyette. Orada da 
Tekirdağ’ını geçmiş vaziyette. Güneyde, her ne kadar Marmara denizi var ise de 
Marmara denizinin hemen kıyısında Çınarcık Yalova, birazcık 70 km ilerisinde 
Bursa. Bütün bunu kabul ederseniz, bir bütün olarak bir kompleks olarak 25-26 
milyon insan yaşıyor ama merkez kalbi burası. Megapol, megapol diyoruz şehre. 
Metropol, bir merkez. Beşiktaş bir metropol. Taksim bir metropoldür. Ankara’da 
da Kızılay bir metropol. Tamamı ile de söyleyemezsiniz. Dolayısıyla da büyük bir 
megopolist ile karşı karşıyayız ve onun içinde yaşıyoruz. Karşıya geçmek için 2 
saatim gidiyor. Yani, isterseniz köprüden geçin, isterseniz Kadıköy’de arabanızı 
park edin, motorla geçin. 2 saat gidiş dönüş… Oradaki işiniz, oradaki çalışmalarınız 
hariç. Çok zor bir şey. Hele ki Kastamonu’da sizin güzel mekânınızda olsak ne kadar 
keyifli bir hayat sürerdik. Biyolojik saat çok normal çalışıyor. Burada biyolojik 
saat çok hızlı. Dedeniz tabi Almanya’da biyolojik saati hızlandırdı. Elde olmadan. 
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İnanıyorum ki dedeniz sadece o mekânda Kastamonu’da yaşasaydı, çok daha uzun 
ömürlü olurdu. Yıpratıyor, büyük şehir insanı yıpratıyor. Bilhassa belirli bir yaşa 
gelmiş emekli olmuş kişiler, güneye gidiyorlar, Ege’ye gidiyorlar, sizin gibi yerleri 
varsa Karadeniz’e gidiyorlar ki şurada kalmış 5-10 sene 20 sene ömrüm, güzel, 
huzurlu yaşayayım diyorlar. Hakları da var yani. Büyükşehirler yoruyor insanı. O 
yüzden ben burada Ada’da kendimi yeniliyorum.

Tam da bu süreçte de insanlar kendilerini korumak için maske, eldiven kullanırken 
keşke doğayı da korusalar. Doğayı koruyabildikleri oranda kendilerini 
koruyacaklarının farkında olsalar da bu çöpler böyle ulu orta, bizim gözümüzün 
bebeği olan İstanbul’un sahilinde ya da herhangi bir yerde görülmese. O kadar 
acıtıcı ki içimizi…

Doğrudur. Çok haklısınız ama yapacak bir şey yok. Bu, eğitimle ancak eğitimle… 
Yani çevre bilinci yalnızca kimyasal, fiziksel, biyolojik yaklaşımlarla öğretilmemeli. 
İnsan denilen bu üstün, mümtaz varlığın ne gibi kaidelere riayet etmesi gerektiğine 
eskiler “Adab-ı muaşeret” derlerdi. Şimdikiler onu görgü kuralları olarak bilir… 
Birisiyle otururken bacak bacak üstüne atar mısın, atmaz mısın? Önün ilikli mi 
olur bir büyük insanla beraberken. Kravat nasıl takılır, nasıl konuşulur? Şimdi 
televizyonda bile yaka bağır açık millet sanki kahvede otururmuş gibi konuşuyor. 
Bir adab-ı muaşeret vardı. Eskilerde var. Sizin annenizde babanızda benim 
annemde babamda bu vardı. Ama şimdiki nesilde? Evet anne-baba kültürlü ise o 
zaman çocuklar o kültürden biraz nemalanıyor. Ama anne babada yeterli kültür 
yoksa iyi niyetli olsa dahi o zaman dıştan öğretilmesi gerekiyor. Liseler, ortaokullar, 
ilkokullar… Üniversitede ben hocayım. 1983’den beri. Ama her sene daha farklı 
daha böyle disipline riayet etmeyen nesiller, ama iyi niyetli… Fakat iyi niyet esastır 
ama yeterli değildir ki. Evet, iyi insan, güzel insan, terbiye ve görgüye bakıyorsun. 
Ona sahip olmayı öğretmemiz lazım. Felsefe, bu bakımdan çok önemlidir.  Bakın 
iki tane büyük bilim dalı var. Bir tanesi Biyoloji. Bütün varlıkların bilim dalı. İçsel 
olarak, dışsal, morfolojik, anatomik, histolojik, antropolojik, hücre bilimi. Çok 
iyi, çok önemli bir bilim dalıdır Biyoloji. İkinci olarak da manevî bilimler; felsefe, 
mantık, sosyoloji, sosyal antropoloji, gibi dallar, disiplinler çok önemlidir. Ama 
bu iki meslek de Türkiye’de çok popüler değil yani. Ancak hocalık yapıyorsunuz 
ve bunlara çok önem veriyorsunuz. Talebelerin hepsinin felsefe bilgisine, biyoloji 
bilgisine sahip olması lazım. Değil mi? Yaratılmış bu kadar çeşitlilik, bu nasıl olmuş, 
üzerine düşünülmesi lazım. Ama biz hep kestirmeden, “canım tesadüf” diyoruz. 
Hiçbir şey tesadüf değil! Dünya, güneşin etrafında 23,5 derecelik bir açıyla dönüyor 
ve iklimler oluşuyor. Buna tesadüf mü diyeceksiniz? İkincisi bizim cildimiz çok ince 
epidem, ekdodemden yapılmış. Hanımlarınki biraz daha bize nazaran hassas. E 
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bunu koruyan nedir? Ozon tabakası diyoruz. Yani, bunların hepsine tesadüf deyip 
geçemezsiniz veyahut siz astronomiye meraklısınız. Bir teleskop alacaksınız. Mars’ı 
izleyeceksiniz. Diyor ki size “15 ve 16 Temmuz’da şu Kuzey, şu Güney, şu Doğu, şu 
Batı koordinatlarda Venüs’ü izleme imkânı var.” Temmuzun 15’inde açıyorsunuz 
teleskopu, tabi bilimsel bir teleskop, izliyorsunuz. Her şeyde bir geometrik düzen 
var. Her şeye tesadüf derseniz o zaman beyninizi çalıştırmamış olursunuz. O 
bakımdan eğitimde farklı bir sisteme geçilmesi lazım bana göre. Mesela lisan ne 
kadar önemliyse bu branşlar da o kadar önemli. Yani fizik de önemli, biyoloji 
de önemli, felsefe de önemli. Ama bizde Matematik Türkçe… Tamam kardeşim 
x2+y2= tamam güzel onu da çözelim ama cosinus, tanjant, cotanjant tamam güzel. 
Ama biz evvela ana tema olarak görgümüzü arttıralım, insan münasebetlerini, 
tabiata olan sevgimizi arttıralım. Onu kucaklayalım. Mucizevî gelişimi birlikte 
hissedelim. Sevgiyle birbirimizi kucaklayalım. Onu demek istiyorum. 

Yapamıyoruz. Yapamadığımız için de sorunlar bilhassa genç kesimlerde, yani 
yaşamın genç çağlarında olanlarda şu anda problem yaratabiliyor. Bu olmaz. 
İzliyorum şu anda gençleri. İyi niyetli yani onları eleştirmeye hakkımız yok. Biz ona 
eğitim verememişsek o kişi ne yapsın? Adam motorda yatıyor mesela. Veya otururken 
şöyle oturuyor! (Bütün koltuğu kaplayacak şekilde.) Ben lafımı hiç esirgemem, öyle 
çok yumuşak mülayim bir tip değilim ama söylesem ben kötü biri olacağım tanınan 
biri olarak. Terbiyeli ol, efendi ol. Doğru dürüst otur motorunda. Yarım saat mi 
gidiyorsun. Yok, çok şeyler görüyoruz! Bu benim yaşlı olup da ateroskleroz yani 
damar sertliği yaşamamdan kaynaklanmıyor. Beynim gayet yerinde. Müşahademi 
size aktarıyorum. Birbirimize biraz daha saygılı olalım, fikirlerimiz ne olursa olsun. 
Sizinle ben karşı fikirde de olsam birbirimizin fikirlerine saygılı olmak zorundayız. 
Bunu başarabilirsek o zaman her şey süt liman, sevgiyle devam eder.

Bir gün kızım ünlü bir ismin imza gününe gitmek konusunda ısrarcı oldu. 
Gittik. İnsanlar imza için sıra bekliyor. Hiç abartmıyorum belki beş bin kişi var. 
Bütün alışveriş merkezi dolu. Fakat şarkıyı söyleyen kişi, ismini vermeyeceğim 
muhtemelen de tanıdığınız, çok popüler birisi. Sakız çiğniyor. Yani şarkıyı 
söylerken, onca insan ona sevgiyle yaklaşmaya çalışırken o sakız çiğniyor. Sıramız 
geldi. Kızım için resmini imzaladı. Ben dayanamadım hani dediniz ya kötü kişi 
oluyoruz diye. “Beyefendi bakın, burada binlerce insan hepsi de gencecik, pırıl 
pırıl insanlar. Sizi görmek için gelmişler. Sakızla karşılanacak yer mi burası?” 
deyiverdim. İnsanın karşısındakine saygısı olmalı. Öylece kalakaldı. Hiçbir şey 
söyleyemedi.

Belki kötü bir insan değil ama bilinçsiz. Bilgisi yetersiz. Ufkunu geliştirememiş. 
O bakımdan haklısın. Çok iyi etmişsin. Siz de bana benziyorsunuz öyleyse, ben 
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de lafımı esirgemem. Fakat çekiniyorum, neden biliyor musunuz? Herhangi bir 
sürtüşme olursa ben devam ettiririm. Aşağıdan almam. Bu sefer, “Sana yakışır mı 
ağabey, boşver.” Diyecekler. Yani ben üzüleceğim, ben haksız olacağım sonunda. 
Onun için zor, sabrediyoruz.

Belki konuşmalarımız arasında buna değindik ama derli toplu olması bakımından 
cevaplamayı arzu ederseniz soruyu size tekrar sunmak isterim. Hayat hikâyenizde 
yaşadığımız bu nazik günler, nereye oturuyor? Bugünlere ilişkin duygularınızı 
ifade etmek gerekirse neler söylemek istersiniz?

Tabii benim yaşamımda son 10-15 sene daha farklı geçti. Eskiden daha fevri, 
reaksiyoner yapıdaydım. Daha fazla böyle öfke durumlarını kontrol edemezdim. 
Mesela, İstanbul’da araba kullanmak çok zor bir şey.  O kadar yanlış şeyler 
yapılıyor ki onları ikaz ettiğimiz zaman çok sert tepki alıyorsunuz. Bu sefer siz 
de tabi ya sineye çekeceksiniz -ki ben çekmem çünkü benim bir Kafkas damarım 
vardır.- Şimdilerde ise 10-15 senedir biraz daha sakin oluyorum. Üç maymunlar 
vardır hani; görmüyorum, duymuyorum, hiçbir şey söylemiyorum ya. O yüzden 
mümkün olduğu kadar sabırlı davranmaya çalışıyorum. Ama yine de zaman zaman 
afedersiniz küfür falan ettikleri zaman arabayı durdururum, inerim. O zaman da 
diyorlar ki “Aaa Ediz abi sen miydin?”  “E, niye böyle söylüyorsun?” Yine de çok 
fazla üstüne gitmiyorum adamın ama Türk toplumunun belirli bir eğitime ihtiyacı 
var gibi geliyor bana. En azından karşılıklı iletişimde. Mesela ben Facebook, Twitter 
kulanmıyorum. Kullanırsam hem asabım bozulabilecek şeyler hem de tabi sevenler 
de var. Ama mesela Twitter’da birkaç tane Ediz Hun var. Hanımlarla konuşuyor. 
Bunu hemen duyduk tabi. Kimliğimizi, numaramızı bildirdik. Adamın Ediz 
olmadığını öğrendiler. Değiştirdiler ama tam kapatamıyorsun hesabı. Herhangi 
bir hukukî bir yaptırım gücü yok. O yüzden ben sadece WhatsApp kullanıyorum. 
Mesaj kullanıyorum. Bir de kendi e-mailimi kullanıyorum. Bunun dışında zaten 
onlara vermek istediğim cevap çok vaktimi alıyor benim. E bir de Facebook, 
Twitter… Instagram’da da üyeyim ama girmiyorum. Girdiğim takdirde, takipçin 
çok var diyor kızım mesela. Sizin gibi bir kızım var. Ama ben giremem. O zaman hiç 
ayrılamayacağız ekrandan. Hayat yalnız ekran demek değil ki. Mesela iki gün sonra 
Kastamonu’ya gideceksiniz. Heyecanlısınız herhalde. O tabiatın içerisinde kuş 
sesleri içerisinde. Derenin hışırtısı, güzel parıltısı içinde… Güzel bir şey. Bu nasıl 
olacak? Allah’tan bana annem sayesinde burası kaldı, bir arsaydı. Bu evi yaptırdık 
bu adada. Yoksa ben kesinlikle İstanbul’da kalmazdım. Çok da aşağılara gitmezdim 
İzmir’e kadar. Mesela, benim favorim Çanakkale taraflarının aşağı kısmı. Oraları 
belki işte Saroz körfezi, Dikili gibi yerler. Hem çok sıcak değil hem sakin. Orada 
bir köyde yerleşip hayatımın geri kalanını insanca yaşardım. Pazara gidip alışveriş 
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yapardım. Ben pazar işini çok severim. Otlar falan var onları toplardım. Ama 
İstanbul’da yaşıyorum tabi. İşlerim de oluyor çok yoğun bir şekilde. Ama dediğim 
gibi burası da olmasaydı İstanbul’da kalmazdım. Ankara’da milletvekili idim. 4 yıl, 
3,5 yıl… ondan sonra da 2002’de Anavatan Partisi devreye giremediği için orada da 
Ali Talip ile 1 yıl kadar çalıştık. Ankara’yı severim ben. Birçokları sevmez. Neden? 
Geometrik bir düzene sahip şehirdir. Memur şehridir. Memurlar belli bir kültür 
seviyesine sahip insanlar tabiatı ile. Daha düzenlidir yani. İstanbul, tam kaotik bir 
yer. Kaos yani burası tamamen. Eminönü’ne gidin, Topkapı’ya gidin falan işin 
içinden çıkamazsınız. O kadar kalabalık. Onun için Ankara daha düzgün. Mesela şu 
zaman içinde çok sıcak olur ama geceleri limonata gibi olur. Çok güzel olur geceleri. 
Hele bir balkonunuz falan varsa keyifli olur yani.

Evet, evet. Çok şükür. Peki, efendim, salgınla hepimiz evlerimize çekilmek 
durumunda kaldık. Hayatımıza son günlerde “Yeni Normal” diye bir kavram 
girmeye başladı ama hepimiz haliyle tedirginlik içindeyiz. Misafirliğe ara verdik. 
Sevdiklerimizle aramıza mesafe koymak durumunda kaldık. Özellikle sürecin 
karantina olarak disipline edildiği dönemde çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi, 
dostunuzu belki göremediniz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Ne 
hissettiniz?

Telefonla birbirimizle iletişim kuruyoruz. Zaman zaman sizle yaptığımız gibi 
konferanslar olabiliyor. Hepsine katılamıyorum. Bazı derneklerde dostlarımız 
var, onlar yapıyorlar. Katılıyoruz, fikir dinleyip alışverişte bulunuyoruz. Ama 
dediğim gibi hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Mesela önümüzde bir kulüp var. 
Orada hem yüzme havuzu var hem denize girebiliyoruz. Bu kulübe üyeyiz. Bu 
kulübün anonsunu devalmlı duyuyorum: “Daima birbirinizle mesafeli olun. Lütfen 
maskenizi çıkarmayın.” Yani, bir huzursuzluk ortamda, tedirginlik, endişe hâkim. 
Ne zaman yok olur? Bu uzun sürer. Yeni yıla yakın uzun sürer. Yeni yıldan sonra 
da sürebilir. Artık hiçbir zaman daha önce de belirttiğimiz gibi sarılmalar, yakın 
temaslar olmayacaktır. Daima mesafeli olacaktır insanlar. Kulüpler, derneklere 
gittiğiniz zaman eller sıkılıyor, öpüşmeler başlıyor ve o ellerin içindeki malzemeyi 
bilmiyoruz. Bazısı da çok heyecanlı tip oluyor. Elleri de çok terli oluyor. 

Ben milletvekili iken çarşı pazar dolaşırdım. Ankara’da İstanbul’da tabii 
dolaşıyoruz parti olarak. “Canım Ediz ağabeycim gel bakayım” diye şapur şupur 
öpüyor. Kimisinin de tükürüğü maşallah yapışkan gibi. Şimdi adam karşında 
silemiyorsun da ayıp olmasın diye. Bekle babam bekle. Elini sıkıyor, çok özür 
diliyorum bağışlayın, lavobadan çıkmış nereden çıkmışsa el ıslak. Kardeşim elini 
sil, ondan sonra elini sık birilerinin. Islak elle gelip elimi sıkıyor. Şimdi bir şey 
diyemiyorsun adama ne diyebilirsin ki. El ıslak kaldı mı el! Bir şey de yapamıyorsun. 
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Ondan hastalandım. Boğmaca falan geçirdim milletvekili iken. Üç ay öksür babam 
öksür, boğuk boğuk. Yani biraz daha kontrollü falan olsak. Sevgi yalnız öpüşmek, 
sarılmak değil. Gönülden davranışlarla göster sevgiyi. Zor günleri olursa onu ara. 
Hatır sor. İyi günlerinde ona güzellikler temennisinde bulun. Bunları yapmakta 
biraz tembel davranıyoruz gibi geliyor. Ben öz eleştiri yaparım. Kendimle ilgili de 
öz eleştiri yaparım. Yalnız başkaları için değil. Dikkat etmemiz gereken şeyler var. 
İnsan denilen bu mümtaz varlık saygılı olmak zorunda. Ama biz de o kişiye saygı 
göstermek zorundayız. Evvela saygı. Sevmeyebilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz. Hiç 
önemli değil. Ama karşılıklı saygı çok önemli.

Peki hocam, salgın sonrasında dünyanın ahvalinin nasıl olacağını 
düşünüyorsunuz?

Çok şey değişebilir. Şimdi mesela Fransa’da da Macron’un çıkışları çok yanlış 
çıkışlar. Dolayısıyla da o adam değişebilir. Seçim ne zaman olacaksa. Sevilmiyor 
zaten. Fransa’dan gelen dostlarım var onlar söylüyorlar. Trump ise zaten klinik vaka 
bana göre. O adam kazanmayabilir. Kazanmaması gerekir. Bir grup Evangelist grup 
onu tutuyorsa da o zenci grup Afrikan grubu onu beğenmiyor. Joe Biden gelirse 
Türkiye için ne kadar iyi olur, kötü olur onu bilemem. Ama Amerikan vatandaşları 
için Amerika için iyi olacağı kesin. Hiç olmazsa Meksika da biraz rahatlar. Kanada 
da rahatlar. Çünkü hepsi ile bozuk arası. Justin Trudeau ile de bozuk arası. Kanada 
başbakanı ile iyi değil durumu. Merkel gerçi değişecek ama Merkel onlara nazaran 
daha uygun. Boris Johnson, enterasan bir adam. Görsem diyeceğim ki “al şu tarağı da 
bir saçını tara.” Hiç saçını taramadan çıkıyor televizyona.  Değişik bir tip o da yani. 
İngiltere’yi bilmiyorum ama Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlarını, 
Fransa tabi yarı başkanlık ama değişeceklerini düşünüyorum. İtalya, biraz kötüydü 
şimdi biraz düzeldi. Libya meselesinde de bize yakın davranıyor. Fransa gibi değil çok 
fazla radikal davranışlar sergileniyor. Fransa da tabii Kuzey Afrika’daki hakimiyetini 
devam ettirmek istiyor, kaybetmek istemiyor petrol var tabii. Dünyada sekizinci 
sırada ve Afrika’da da en önemli prodüksiyona sahip. Velhasıl tabi bilmiyorum 
ama sizin bu genç yıllarınız biraz karışık geçeceğe benziyor. Bizim zamanımız artık 
daraldı. Onun için belirli bir yaşa geldiğiniz zaman diyorsunuz ki şurada dört beş 
sene ömrüm varsa bunu huzurlu geçireyim. Çalış, keyfine bak. Çünkü yokluktan 
sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Kimi yeniden doğuşa reenkarnasyona inanır. 
Kimi cennete inanır. Ama bir varlık, bir kudret var. Buna inanmak lazım. Buna 
inanmazsan zaten hayatın anlamı kalmıyor. Çünkü her dinde var bu. Tek tanrılı 
monoteist dinlerde hem de çok Tanrılı politeist dinlerde. Ölümden sonraki bizi 
yaratan bir kudretin varlığı benimsenmiş vaziyette. Dediğim gibi ülkemize huzur 
gelsin, dostluk gelsin, sevgi gelsin. Belki son sözlerimi söylüyorum bitmek üzere 
olabilir. 
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Sevgi yaşama amacı, başta insan olmak üzere tüm canlıların özü yaradanın 
kendisidir. Albert Einstein, ölümünden sonra açılmak üzere bir not bırakıyor 
kızına.  -Böyle sizin gibi cici bir kızı var. O da böyle daha ileri yaşlara ulaşmışken.- 
Son senelerini yaşamış ve diyor ki “kızım, hiçbir şeyi fazla dert etme. Her zaman o 
büyük kudrete yönünü ver ve sevgiden uzaklaşma. Çünkü Tanrı, sevgidir” diyor.  
İçimizdeki o sevgi parıltıları, bize Tanrı’nın varlığını gösterebiliyor. O sevgi olmasa 
Tanrı’yı da düşünemezsiniz. Onun için temennim, Türk insanı değişik fikirlerde 
de olsa yine de birbirine sevgi ile yaklaşsın. Birbirlerinin fikirlerine saygı duysun 
ve bu şekilde yoluna devam etsin. Sizin çocuklarınız için de bu dileklerimi ifade 
ediyorum.

Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Son olarak, bugünlere dair en çok neleri 
unutmayacaksınız? Mesela bu görüşmemizi 100 yıl sonra bir genç hasbelkader 
açtı ve izliyor. Bugünden ona neler söylemek istersiniz?

Valla, bugünleri 100 yıl sonraki gençler nasıl değerlendirecekler, nasıl 
yorumlayacaklar onu bilemeyiz tabii ki. Kimse bilemez. Nostradamus da bilemezdi. 
Ama dediğim gibi biz daha önce yaşayan değerlerimize yeterli derecede kıymet 
vermiyoruz gibi geliyor bana. Mesela ben Doğuş Üniversitesi’nde Türk sineması, 
Dünya Sineması ve oyunculuk dersleri verdim 2012- 2015 yılları arasında. Ama 
Okan Üniversitesi’nde 2006’dan beri devam ediyorum derslere. En eski hocalardan 
biriyim. Gördüğüm kadarıyla mesela soruyorum gençlere; 1950’lerde çok popüler 
olmuş bir Türk sanatçıyı, yani onların doğumundan bir kırk sene önce yaşamış 
isimleri. Ne ismini hatırlıyorlar ne de resmini gördükleri zaman hafızalarında… 
Öyle bir imaj ki -o kişinin hanım olsun, erkek olsun- bir görüntüsü yok. O halde 
her branşta, sanat camiasında değil ama Türkiye’de belirli bir meslekte temayüz 
etmiş, ön plana çıkmış ya da ön plana çıkmasa bile popüler olmuş, iyi niyetli olan 
insanları mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Mesela yüz sene sonra Ediz Hun desen, 
Ayhan Işık desen belki bir ki resim falan çıkar. Belki bir iki kitap çıkar. -Benim 
de bir kitabım çıkacak zaten 6-7 ay içinde. Kendi hayatımla ilgili resimli bir kitap 
olacak.- Bu kitaplar olabilir ama devir o kadar farklı ki. Mesela siz doğmadan evvel 
Amerikan sinemasında çok önemli aktörler aktiristler vardı. Belki siz bir iki tanesini 
bilebilirsiniz. Ama ben bugün size erkeklerden yüz tane isim sayarım. Hanımlardan 
da en aşağı elli tane isim sayarım. Ama şimdiki nesil bunları bilmiyor. Dolayısıyla 
da bence biraz da genel kültüre ve tabi sanata çok önem vermemiz, sanatsal 
yaklaşımlara ve yaşayıp da hayata veda etmiş kişilerin yaptıklarına eğilecek, kültürel 
programlar hazırlamamız lazım. 

Bakıyorum son 4 aydır; Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Temmuzdan da beş gün geçti. 
Hep korona. Yani, aynı şeyleri söylüyorlar. Kardeşim, bırak şu açık oturumları 
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da biraz sanat alanında, resim alanında, müzik alanında, sinema alanında, tiyatro 
alanında, roman alanında yazı… Mesela, felsefi programlar yap. İnsanları eğit 
kardeşim. Elinde bir mekânizma var yayınevisin.  Televizyon kanalısın. Biraz 
eğit insanları, yapmıyorlar! Tenkit edilecek çok şey var. Diyorum ki Ediz belli bir 
yaşa geldin. Bırak artık. İnsanın artık sabrı tükeniyor. Güzel programlar yapsana! 
Gece hep insanları çıkartıyor hanımlar, beyler. Bir şey demiyorum. Allah sağlık 
versin hepsine saygılıyım. Ama yeter artık ya. Anladık yani. Kovid’i artık herkes 
biliyor. Senin yapacağın Kovid ile ilgili insanları disipline etmek. Lütfen! Çok 
nazik konuşuyor Fahrettin Bey. Rica ediyoruz diyor. Rica ile olmuyor işte. Biraz 
daha kişilerin önlem alması lazım. -Yani Fahrettin Bey için söylemiyorum. Tatlı bir 
adam zaten. Beğeniyorum o insanı. Bayağı çalışkan ama çok kibar.- Mesela geçen 
gün böyle nisan gibi yani pandeminin en yüksek noktada olduğu zaman İstanbul’a 
indim arabamla gittim geldim. Akşam da sekiz, sekiz buçuk motoruyla… iftar vakti 
idi. Sekiz buçuk motoruna inmek için arabamı parkettim Bostancı’ya geldim. O 
zaman da yalnız Ada’da oturanlar inip çıkabiliyor. Belki biliyorsunuzdur, duymuş 
olabilirsiniz. Kimi giremiyor. Sadece Ada’da ikametgahı olanlar. Başımda şapka var. 
Gözlükler var gözümde. Beni tanımadı. Tanımak mecburiyetinde de değil. “Ada’da 
mı oturuyorsunuz? “dedi. “Evet” dedim. “Görebilir miyim vesikanızı ya da elinizde 
ne varsa?” dedi. “Tabii ki” dedim. Arabanın ruhsatında adresim vardı. Çıkarttım. 
Gösterdim. Teşekkür etti. Polise, “Ama bir hata yaptık” dedim. “Nedir?” dedi. 
“Ben 65’i çoktan geçtim. Onu sormuyorsun. Sen, sadece oturuyor musun Ada’da 
oturmuyor musun?” diyorsun deyince güldük beraber. Kucaklaştık tabi. Yani biraz 
daha ciddîyet istiyor bu işler. Mesela, ben Alman okulunda okudum. Almanlar 
“über ehli” derler kendini beğenmiş bir toplumdur. Tabii iyileri, aklı selim sahibi 
olanları var. Ama disiplinli bir toplum. Verilen tavsiyeye uyuyor. Ama mesela 
Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye yok… Bak Yunanistan mesela daha iyi atlattı bu 
işi bizden. Daha disipline oldu. Onların rakamlarına da baktım. Yunanistan 10 
milyon, Türkiye 83-84 milyon. Fark var ama biraz disiplin istiyor toplumlar. Hayat 
da disiplin istiyor Şule Hanım. Disiplinsiz bir hayat olabilir mi? 

Yolunuz açık olsun. Çok memnun oldum. Sağlıkla, mutlulukla… Bu kadar uzun… 
Sizin zarif bir insan oluşunuz ve pozitif enerji almış olmam sizden, bu röportajımızı, 
mülâkatımızı uzattı. Ama güzel oldu. Yolunuz açık olsun. Bu bir dokümandır. Yarın 
bir gün bana bir şey olursa bunu kullanırsınız. Ama şimdilik iyiyim. Allah ne kadar 
ömür verir onu bilemem.

Çok teşekkür ederim. Allah hayırla, sağlıkla daha uzun ömür nasip etsin 
sevdiklerinizle birlikte. Onları size, sizi onlara bağışlasın dilerim hocam inşallah.

Çok teşekkür ediyorum size. Sevgiyle kalın. Eşinizle, çocuklarınızla mutlu olmanızı 
dilerim.
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 “Salgın elbette ki, insanlık için bir tehdittir 
ama bunu ortadan kaldırmanın yolu tehdidin 
içinden bilimle, gelişen önlemlerle, yaratılan 

yeni imkânlarla çıkabilmektir…”

Fahri ARAL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları 

Genel Yayın Yönetmeni

28 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Gülfem AKYILDIZ

Fahri Bey, biz gençlerin hevesini kırmayarak bu projede bizlerle olduğunuz için 
çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzla başlayabiliriz. Salgın için çok neden sayılabilir, 
büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? 
Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında tarihi bir dizge içerisinde nasıl 
değerlendirirsiniz?

Şüphesiz tarih boyunca insanlığın yaşamış olduğu salgınların sayısız nedenleri 
var. Bunları tek tek sıralamak ya da her şeyi bir tarafa bırakıp, temel bir sebebe 
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bağlamak bizlerin geniş çerçeveyi görmemizi engelleyebilir. Salgın, insanoğlunun 
tabiatla birlikte yaşamaya başladığı andan itibaren kendini gösterir; adım adım 
ilerleyen uygarlık, yürürken beraberinde salgınları da taşır, bir anlamda üretir. 
Salgınları yaratanlar, virüsler, bakteriler, mikroplar vb. güçlü ve görülmez oldukları 
için insanlar bunlara karşı hep korunmasız kalmış, bütün dinlerde “dua” temel bir 
korunma aracı olarak günümüze kadar gelmiştir.  Salgınlar, insanlığın başına hep 
gelecektir; uygarlığın her adımında, değişimlerin ortaya çıkması, baştan beri tabiatla 
insanoğlunun haşır neşir oluşu, mücadelesi, gelişen teknoloji, tabiatı “yenerek” 
ilerleyen insanoğlu salgınların da bir anlamda müsebbibi de sayılabilir. Salgın 
elbette ki, insanlık için bir tehdittir ama bunu ortadan kaldırmanın yolu tehdidin 
içinden bilimle, gelişen önlemlerle, yaratılan yeni imkânlarla çıkabilmektir. Tarih, 
bize hep bunu göstermiştir ki, bugün de tehdidi ortadan kaldırmanın yollarını (aşı, 
korunma, gelişen sağlık önlemleri vb.) arıyoruz. 

Avrupa’da başlayıp tüm Akdeniz’e, Osmanlı’ya yayılan ve Kara Ölüm diye 
adlandırılan vebayı düşünelim; nasıl geldi Osmanlı’ya? O yıllarda yayılan, büyüyen 
bir imparatorluktu Osmanlı, fethettiği ülkelerde başka hayat şartları, başka toplumlar 
vardı. Oralarda yaygın olan salgın, askeri yayılma ve ticaret yollarının gelişmesiyle 
birlikte İstanbul’a kadar geldi. Hatta Fatih Sultan Mehmet, Arnavutluk seferinden 
dönerken doğrudan İstanbul’a gitmeden veba salgını nedeniyle bir süre Aydos’ta 
oyalanmış, daha sonra da İstanbul limanının yabancı gemilere kapatılmasından 
sonra İstanbul’dan Edirne’ye gelerek salgının yavaşlamasını beklemiştir. Tabii bu 
ve daha sonraki salgınlarda çeşitli dinî vecibeleri temel alan fetvalar çıkarılmış, 
ilerleyen zamanlarda kolera vb. salgınlar karşısında karantina uygulamaları 
yapılmış, bakteriyoloji gelişmiş, bakterihaneler kurulmuştur.

Hıristiyan dünyası ise salgınları, Yeni Ahit’te Apokalips bölümünde yer alan 
Mahşerin Dört Atlısı’nın dördüncüsü olan ölüme, onun insanlıkla olan ilişkilerine 
bağlar. Bu atlılar içinde felaket ve ölümleri getiren dördüncü atlı, her zaman 
tetiktedir; dilediği zaman hayatımıza girerek, ölüm ve yıkımları başlatabilir. 
Buna karşı iyi bir Hıristiyan olmak, Tanrı’ya duaları esirgememek gerekir. Salgın 
hastalıklar her dönemde farklı sosyal ortamları da doğurur. Mesela Avrupa’da 
veba Orta Çağ feodalizminin sonunu getirmişken, kapitalizmin ilk adımlarının 
atılmasını sağlamıştır. Burada ayrıntılarına girmek gereksiz ama Çiçek, Sıtma, 
Cüzzam, Verem, Grip, Frengi, Ebola, AIDS ve en son Kovid-19 salgınlarının da 
geliştiği sosyal koşulları bilmeden salgının genel çerçevesini anlamak pek mümkün 
değildir.
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Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Böyle günlerde ne yapılırsa, onu yaptım. Öncelikle salgın üzerine yazılmış eserleri 
okudum. Bu konuda özellikle Nükhet Varlık’ın Akdeniz Dünyası ve Osmanlı’da 
Veba ile Andrew Nikiforuk’un Mahşerin Dördüncü Atlısı adlı kitapları tavsiye 
ederim. Bunun dışında çok fazla kitaba el attım. Şu anda Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Yayınları’nın yöneticiliğini yaptığım için Sanayi-i Nefise’den 
Güzel Sanatlar Akademisi’nden günümüze gelen yayın tarihini inceledim. Pandemi 
olmasaydı, Haziran’da yayına başlamayı planlamıştık, ancak Ekim’e ertelemek 
zorunda kaldık. Bu arada Osman Hamdi Bey’in, Halil Edhem’in, Sedat Hakkı 
Eldem’in Celal Esad Arseven’in Mustafa Cezar’ın kitapların yeniden basmayı 
düşündüğümüz için o konuda yayın araştırmaları yaptım. Bazı çeviri kitaplara el 
attım. Özellikle mimarlık, güzel sanatlar, resim, heykel vb. alanlarda farklı yayınlar 
düşünüyoruz. Bu arada açılacak Resim ve Heykel Müzesi için de yayın planlaması 
yapıyoruz. Bu açıdan salgın günlerinde daha verimli çalışmalar yapabildim. Tabii, 
bu işin sonu yok. Bir anlamda yaş da ilerledi, kitaplığa baktığımda sahaflardan 
topladığım, yeni aldığım, oradan buradan gelen kitaplara baktığım zaman kendi 
kendime “vakit de kalmadı, bunları ne zaman okuyacağım” diye de hayıflanıyorum. 
Ama yapacak bir şey yok, gittiği yere kadar devam...

Bu arada bol bol şiir okudum, müzik dinledim. Müzik zaten günlük hayatımın 
vazgeçilmezi ki, bu her gün değişir; bir gün Bach’tır, Beethoven’dir, bir başka gün 
Bimen Şen’dir, Alaaddin Yavaşça’dır, ertesi gün Neşet Ertaş’tır ya da blues, rock, 
John Lee Hooker, George Benson... Kimine göre bu çeşitlilik çekilmez ama ben çok 
severek yaşıyorum bu müziklerle, hele salgın günlerinde kaldığım Büyükada’da 
sabah yürüyüşlerinde... Televizyon karşısında fazla durmadım ama yine de 
seyretmeye değer filmler, diziler vardı. Dizi olarak Babylon-Berlin çok etkileyiciydi.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Hayat hikâyemde, sözünü ettiğiniz “nazik günler” o kadar çok ki, bunu nereye 
koyabilirim? Korona günleri çok kısa ve hiçbir tedirginlik de yaratmadı. Diğer 
konulara fazla girmeyelim, sürer gider. 12 Mart, 12 Eylül, beş yıla yakın “hapisane 
günleri”mi hatırladığımda bu evde kısa bir “misafirlik” gibi. Tabii, hayatımdaki bu 
dönemlerin başka yanları var; ama en önemlisi hep umudumu korumuş olmam.
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Geçen hafta benim de bir dönem yönetim kurulu üyeliğini yaptığım Türkiye 
Yayıncılar Birliği çevrımiçi bir Yayıncılık Kurultayı düzenledi. Aslında bu 
dokuzuncusu, ilk günden beri düzenleyenlerden biriyim, bu kurultayın. Birçok 
uluslararası yayıncı birliği yöneticisinden ve bu arada Amin Maalouf, Alberto 
Manguel gibi yazarlardan video-konuşma yayınladık. Herkesin üzerinde birleştiği 
bir tek kelime vardı: Umut. Maalouf’un ve özellikle Arjantin’li Manguel’in 
konuşmaları beni çok heyecanlandırdı. Manguel, bizi, Türkiye’yi çok iyi tanıyor, 
Tanpınar ve Nazım Hikmet hayranı. İnsanlık tarihinde “ilk kapatılma” örneklerini 
verirken bile hep bir umudun varolduğunu söyledi. Tufan sonrası Nuh’un 
Gemisi’ne bu umudu, gagasıyla zeytin dalı taşıyan bir güvercinin getirdiğini örnek 
verdi. Sözlerini de Nazım Hikmet’in bir şiirindeki mısralarla bitirdi. “İçerde on yıl 
da yatılır, onbeş yıl da / Yeter ki, kararmasın sol memenin altındaki cevahir…” İşte 
insanlıktan beklenen umut budur...

Bu günler tedirginlik günleri mi, dünyanın ahvalini nasıl görüyorsunuz?

Vallahi az önce de söyledim; öyle bir tedirginlik duymadık, eşimle birlikte. 
Büyükada’da Mart’tan beri yaşıyoruz, son iki haftadır üniversiteye gidip, geliyorum. 
Ancak, bir yerde haklısınız, bizim gibi çok iç içe yaşayan bir toplumda bazı şeylerin 
bıçak gibi kesilmesi çoğu kişide bir tedirginlik yarattı. Zaten, normalleşmeyle 
birlikte halkımızın yaptığı affedilmez yanlışlar da bunun sonucu. Ne yapalım, bu 
da bizim gerçeğimiz. Ama “Yaşasın Akıllı Telefonlar...’ demek lazım, herkes rûberû 
görüşüyor artık!..

Ayırdığınız zaman ve samimi cevaplarınız için teşekkür ederiz.

Teşekkürler...
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“Bir kere insanlar tabiatın efendisi olduklarını 
ve ona hükmedebileceklerini zannettiler. Biz 

ağaçlarımızı keserek, dere boylarına ev yaparak, 
tabiatla oynayarak iklimleri de değiştirdik…”

Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN

Müzehhibe-Sanat Tarihçisi

30 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştirenler: Şule KALA-Büşra KONAKTAŞ

Kıymetli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 
Sizinle birlikte çok değerli anlar geçirip, sorularımıza cevaplar alacağız. Öyleyse 
başlayabiliriz. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu 
salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve 
tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz? 

Bence, bu virüs bize bir imtihandır. Nokta kadar bir virüs bütün dünyayı allak 
bullak etmeye yetti, 500 bin insanın canını aldı, oturup düşünmemiz lazım. Bu ne 
demektir? Bütün unvanlar, mevkiler, deste deste dolarlar, dolu dolu petrol kuyuları, 
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bütün maddî imkânlar hepsi yerle bir oldu. İnsanlar güç ve kuvvetin kendilerinde 
olduğunu zannediyorlardı. Rabbim bu minicik virüsle bize, kudret ve gücün sadece 
kendisinde olduğunu ispat etti, inşallah yaşadıklarımızdan ders alırız. 

Yaşamanın asıl gayesini idrak edip o nokta kadar virüs sayesinde hakîkî kul olmaya 
çalışalım.  Zira asıl zenginlik gönül zenginliğidir, ruh zenginliğidir.

“Hırsı bırak, kendini boş yere harcama,
 Şu toprak altında, çırak da bir, usta da.”  
                                                      Hz. Mevlâna

Câmi safları içinde de usta, çırak omuz omuza… Ne unvan farkı var, ne de mevki. 
Demek ki Allah’ın huzurunda makbul olanın peşinde koşmamız gerekiyor. Bu 
da güzel ahlâkdır, güzel ahlâkdır ve güzel ahlâkdır…Veda Haccı Hutbesi’nde, 
Peygamberimiz “Ey insanlar! Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten 
sakınanınızdır. Üstünlük ancak takvâ iledir.”  buyurmuştur. Bu da; başkalarına 
karşı duyarlı olmak ve kendi için yaşamamaktır.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Bu dönemde beni en rahatsız eden şey, ne kadarlık bir zaman dilimini kapsıyor, 
onu bilememek oldu. Bir ay mı, üç ay mı, bir sene mi, iki sene mi? Bu belirsizlik 
beni tedirgin etti. Hayatımızda böyle bir şeyi ilk defa yaşıyoruz. Bunu nasıl 
değerlendirebiliriz, nasıl faydalı hâle getirebiliriz ve nasıl kazanabiliriz diye düşünüp 
zevcim Uğur Derman’la oturduk, konuştuk ve bir liste hazırladık. Uzun zamandır 
yapmayı istediğim ve herhalde emekliliğimde yapabilirim dediğim pek çok şeyi 
yapmak için Yaradan bana bir fırsat verdi. Onun için şikâyet edeceğimize ben bu 
şartlarda nasıl faydalı olabilirim, bu zamanı nasıl değerlendirebilirim? Hangi işlerle 
uğraşırsam kazanmış olurum, onu düşündüm. Kütüphanemizden işe başladık. 
Bazı kitapları ayırdık, kalacak olanları yerleştirdik. Verilecek olanların bir kısmını 
Türkpetrol Vakfı Kütüphanesi’ne gönderdik. Sonra arşivimizi ele aldık. Her gün bir 
iki dosyayı elden geçirip içindekileri, listeledik. Unuttuğumuz evrak karşımıza çıktı, 
işi bitenleri ayırdık. Bu arada çekmeceleri ve yazıhaneyi düzenlerken kaybettiğimiz 
bazı şeyleri bulduk. Bir ayıklanma, hatırlama safhası yaşadık. 

Onlar bittikten sonra, 2007 yılından beri bekleyen yarım kalmış olan “Feyzullah 
Dayıgil” kitabımı ele aldım ve tamamladım, şimdi baskı safhasına girdi. Saydıklarım 
hep bu dönemin bana getirdiği kazançlar oldu. Sonra bazı kitapları gençliğimde 
okumuştum ama bu yaşımda tekrar okumak istedim. Meselâ Midhat Cemal’in 
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harikulade  Türkçesiyle “Mehmed Akif” kitabını tekrar okudum. Sâmiha Ayverdi’nin 
“Boğaziçinde Tarih” ve “İbrahim Efendi Konağı”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş 
Şehir” ve “Huzur.” Bunlar her zamanın değerli eserleridir. Yeni yayımlanan Beşir 
Ayvazoğlu’nun “Fikret”ini okudum. İsmail Erünsal’ın “Kitap ve Kütüphane” diye 
güzel bir eseri vardı o kitapdan kendi alanımda çok şey öğrendim. Bunlar, oturup 
hiç kesilmeden ve gözüm saatte olmadan bir kitabı okumanın ne kadar keyifli 
olduğunu bana hatırlattı. 

Klasik Türk mûsikîsi eserlerini dinledik. Bu arada ben, Haliç Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde Dekanlık görevini yürütüyorum. Evden uzaktan eğitimle bir 
fakülte nasıl idare edilir, nasıl yüksek lisans dersleri verilir, hocalar nasıl takip edilir, 
öğrenciyle nasıl diyaloğa girilir, bunları ilk defa yaşadım ve çok şey öğrendim. Çünkü 
biz teknik işlere pek yakın değiliz. Zevcim hâlâ kalem kağıdıyla yazmayı tercih eder. 
Bu güzel bir alışkanlık. Çevrimiçi dediğimiz sistem benim pek çok şeyi öğrenmemi 
mecbur kıldı. Sınavlar yaptık, jüriler topladık çok şükür yoğun bir şekilde fakülteyi 
de aksatmadan devam ettirdik. Karantina günlerim böyle geçti. Ben ekranlara çıkıp 
da sıkıldım, bunaldım, patladım diyenlerin yoğun bakımlara gitmelerini tavsiye 
ederim. Oraları bir dolaşsalar, ne demek sıkılmak? Sağlığın kıymetini bilip hâline 
şükretmesi gerekirken oradakilere nasıl faydalı olurum diye düşünmesi gerekirken, 
sıkıldım diyenler beni çok rahatsız ediyor.

Bir kere ailemizle beraber olmak ne güzel bir şey. Çünkü aile fertleri kendi 
odalarında, kendi hayatlarını yaşıyorlardı, şimdi bir araya geldiler. Büyük aile 
toplantıları yapamıyoruz. Tabii torunlarıma cam arkasından el sallıyorum 
ama onların eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu, o sohbet toplantılarının 
hayatımızda mühim bir yer işgal ettiğini fark ettik. Devamlı gözü saatte, koşan 
insanlara dönmüştük. Durup düşünmemizi sağladı. Hiç önem vermediğimiz ama 
hayatımızda ne kadar kıymetli olan noktaları bize hatırlattı. İnşallah ders almışızdır, 
inşaAllah uyanmışızdır. Rabbim bizi bir silkeledi, hakikaten silkeledi; o küçücük, 
gözle görülmeyen virüs ile sahip olduklarımıza şükretmemiz gerektiğini, şikâyetin 
şikâyet getirdiğini, hâlbuki şükür ederek hangi şartlarda olursak olalım bunu hayra 
döndürmek, faydalı işlerle değerlendirmek gerektiğini düşünmemizi sağladı. Hayat 
hiçbir zaman dört dörtlük olmuyor, zaten onu beklersek hiçbir şey yapamadan 
sonumuz gelir. Hâsılı, bulduğumuz imkânları en güzel şekilde değerlendirmemiz 
gerektiğine inanıyorum. Eğer yaşadığım tecrübeden bahseden bir kitap yazacak 
olsaydım, başlığı şöyle olurdu:

“Tabiatla Birlikte Yaşama Sanatı”

Âdeta tabiatın efendisi gibi davranarak, onu bozup değiştirmeye hakkımız 
olduğunu sanarak bu neticeyi kendimiz hazırladık. Bu başlık altında, yaptığımız 
hatâları anlatırdım.
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Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Bir kere insanlar tabiatın efendisi olduklarını ve ona hükmedebileceklerini 
zannettiler. Biz ağaçlarımızı keserek, dere boylarına ev yaparak, tabiatla oynayarak 
iklimleri de değiştirdik. Keşke tabiata tâbi olsaydık. Keşke ona uymamız gerektiğini 
bilerek yaşasaydık, belki bunlar başımıza gelmeyecekti. Şimdi deniyor ki elinizi 
yüzünüzü yıkayın, benim dinim onu emrediyor, o temizliği benim zaten yapmam 
gerekir. Yalnız el yüz yıkamakla temizlendiğimizi mi sanıyoruz? Elimizi, yüzümüzü 
yıkayarak maddî kirlerden, ruhumuzu, kalbimizi de manevî kirlerden arındırmalıyız. 
Dinimizin emrettiği temizlik, sadece dış yüzümüzle değil, iç dünyamızla da 
yapılmalıdır. Kalbin temizliği, daha zor ve daha mücadele ister. Haramdan uzak 
durmak, dedikodu yapmamak, haset, kıskançlık hislerini yok edebilmek, asıl 
temizlik bunlardır.

Eski neslin tefekkür dediği şeyi kaybettik, keşke kendi kendimizle kalsak ve tarafsız 
bir gözle kendi hayatımızı gözden geçirsek. Eminim pek çok aksayan şey görür ve 
toparlanabiliriz. 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Onların eksikliğiyle kıymetlerini daha çok anlamış olduk. Biraz evvel de bahsettim, 
zevcimle beraber pek çok şeyi elden geçirdik, düzenledik, tertip ettik. Hattâ o 
kitapların arasında, arşiv dosyalarının içinde gömülü halde birbirimizin hâline 
bakıp güldüğümüz anlar oldu. Aynı zevki paylaşmanın ne kadar mühim olduğunu 
şu karantina günleri bize gösterdi. Akrabalarımızı, arkadaşlarımızı aradık ve 
yakınlarımızdan haber almaya çalıştık. Endişem, “Oh bitti, çok şükür” deyip eski 
hâle dönersek yazık bu sıkıntılara, çok yazık olur. Fethi Gemuhluoğlu (1922-1977) 
ismini duydunuz mu? Fethi ağabeyimizle aynı mecliste bulunup, sohbetinden 
istifade etmek bizlere nasip oldu. 1970’li yıllarda bir gün ailece ziyaretine gittiğimiz 
zaman bize yaşadığı bir hadiseyi anlatmıştı: Fethi Beyin evi eskiden Göztepe 
taraflarındaymış. Annesi irfan sahibi bir hanım. Okuması yazması yok ama kaç 
okuyup yazana değişilmeyecek kadar değerli bir anne. Memleketinden tahsil için 
veya sağlık problemleri  için İstanbul’a gelen Arapgirli yakınları bu Göztepe’deki 
evi kullanıyorlar. Bir gün kalabalık bir sofrada yemeğe başlamadan evvel “Kadın 
anam” dediği anne diyor ki: “Beni dinleyin, içimizden biri hata yapıyor. İçimizden 
biri hatâlı bir yolda, herkes kendisini kontrol etsin.” “Neden böyle bir şey söyledin?” 
diye sorulduğu zaman; “Çünkü evimizde fare var. Ben bugün evde bir fare gördüm, 
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Müslüman evinde fare olmaz, o fare bizim evimize girdiğine göre içimizden biri 
yanlış davranıyor, bunun ikazıdır, kendinize çekidüzen verin kendinizi toparlayın 
ve doğru yoldan ayrılmayın.” cevabını veriyor. 

Olan hadiselerden ders çıkartmak ve her an kendimizi kontrol altında tutmak. 
Ne yapıyorum ben? Birisinin kuyusunu mu kazıyorum? Birinin ayağına çelme 
mi takıyorum? Birinin aleyhine mi çalışıyorum? Biz kendimizi dünden daha iyi 
yapmak için çalışmalıyız,  alışverişimiz kendimizle olmalı. Bu pandemi süresi de 
bana bu hadiseyi hatırlattı, sizlerle paylaşmak istedim.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Salgın, eski hayatımızda vâr olan, ancak günümüzde kaybettiğimiz pek çok 
alışkanlığın ne kadar önemli olduğunu bize anlattı. Neden dedelerimiz file yerine 
zembil kullanıyorlardı? Hiç düşünüyor muyuz? Göz hakkı, kul hakkı bunlar artık 
unutuldu. Saraybosnalı Anneannem 1977 yılında vefat etti, çok eski bir tarihten 
bahsetmiyorum. Evinde pişirdiği yemeğini yakın komşularına tabakla gönderirdi: 
“Kızım bunu yan komşuya götür, kokusu gitmiştir” derdi. Bu hak hukuk kavramı 
hayatımızdan silindi. 

Bizlere yetişme çağımızda, sokakta bir şey yemenin ayıp olduğu söylenirdi. 
“Alamayan, canı çeken, imrenen insanlar olabilir. Buna dikkat edin” denirdi. 
Herkes almanın peşinde, herkes ben ne alabilirim, bunun hesabını yapıyor.  Bir de 
vermeyi düşünsek, bir de o vermenin, yardım etmenin, bir kişinin elinden tutmanın, 
fedakârlıkta bulunmanın getirdiği hazzı tadabilsek... Bu artık unutuldu. İnsanlar 
merkeze kendilerini koydular ve haklarının sonsuz olduğunu zannediyorlar. 
Bu pandemi dönemi bizlere, Allah’ın kulu olduğumuzu ve edeple yaşamamız 
gerektiğini hatırlatır inşallah. 

Bu korona dönemi, özellikle eğitimi çok fazla etkiledi. Ben de edebiyat 
öğretmeniyim öğrencilerimin durumu çok şu an için olumsuz etkilendi. Sürekli 
uzaktan iletişim halindeyiz. Onların psikolojileri, eğitim konusunda gördükleri 
süreç nasıl, siz nasıl değerlendirirsiniz? Uzaktan da olsa onlara nasıl yardımcı 
olabiliriz, bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum.

Uzaktan eğitimi  ben  üniversitede yüksek lisans ve doktora  öğrencilerimle 
yapıyorum. Mecburiyetler insana çok şey öğretiyor. Bu dersler, tahmin edemediğim 
kadar verimli oldu. Aldığım netice, onların çalışma gayreti ve semeresi beni 
memnun etti. İki gün evvel Marmara Üniversitesi yüksek lisans öğrencime tez notu 
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olarak 100 verdim. Bu, ender olan bir hadisedir. Bazı gençler bu eğitimden çok daha 
fazla istifade ettiler; onlara daha faydalı oldu. Böyle devam ederse, tabii uygulamalı 
dersler için demiyorum ama diğer dersler için ben daha iyi netice alacağımızı 
zannediyorum. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günler için neler söylemek istersiniz?

Güzel bir soru, bir kere zamanın kıymetini öğretti. Hangi şart ve halde olursanız 
olun, adapte olup o zamanı kazanmaya çalışmamız gerektiğini gösterdi. Şu zaman 
geçsin de ondan sonra yaparım, şu dönemi atlatayım da sonradan düşünürüm. Hayır, 
an bu an, dem bu demdir. Bunun nasıl kazanılıp faydalı hâle getirileceğini bizlere 
gösterdi. 100 yıl sonra da bu mülâkat eğer okunursa, hayatta ilk defa karşılaştığımız 
bir hadise bize, evimizi sevip zamanımızı kıymetlendirmeyi, halimizden memnun 
olmayı hatırlattı, diyebilirim. Devamlı itiraz ve şikâyet halindeyiz. Hâlbuki sahip 
olduğumuz güzellikleri fark edip şükretmeliyiz. İnşallah bunlardan kurtulur ve 
şükretmenin de ne kadar güzel bir şey olduğunu hatırlamış oluruz.

Hocam sizi dinlemek çok keyifli, bir tarafıyla zamanınızın ne kadar kıymetli 
olduğunu biliyorum zamanınızı almaktan da çok çekinerek.

Zamanım sizlerle kıymetleniyor, ben öyle düşünüyorum. Gençlerle beraber olmayı 
çok severim. Benim sizlere tavsiye ettiklerim, mutlaka kendi hayatımda yaptığım 
şeylerdir. Nasihat etmek çok kolaydır, ama hayatımıza uygulamak zordur. Kendi 
gücüm nispetinde, gençlerin eline, kendini, kendine gösterecek bir ayna vermeye 
çalışıyorum. Bu günlerini, dünden daha iyi olma gayretiyle yaşasınlar.

Hocam sanatla uğraşmanın insanı incelten yanını siz nasıl özetlersiniz?

Sanat muhteşem bir şey. Hakikaten herkesin uğraştığı bir sanat dalı olmalıdır. Güzel 
işlerle meşgul olmak, devamlı güzeli düşünmek ve daha güzeli yapma gayreti içinde 
olmak bir müddet sonra sizde alışkanlık yaratıyor. Bir topluluğa, bir yere girdiğiniz 
zaman kimsenin dikkatini çekmeyen küçük noktalar hemen sizin tarafınızdan 
görülüyor. “Ne kadar güzel” diyorsunuz, “Ay nerden gördün” diyorlar, işte bu, 
göz terbiyesidir. Sanatın insana kazandırdıkları saymakla bitmez. Zaten sanattan 
gaye, insan olmaktır. Sanat bir vasıtadır, biz sanatın yardımıyla kendimizi bezemeye 
çalışmalıyız, kendimizi bir sanat eseri gibi mükemmel yapmaya uğraşmalıyız. Bu, 
kâğıda yapılan tezhipten çok daha zordur, çünkü ahlâkı bezemeye çalışıyorsunuz. 

Benim de hayatımda karşılaştığım tatsız hareketler ve duyduğum nâhoş sözler 
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oldu. Çalışma hayatının zorluklarını biliyorum. Bu gibi durumlarda, “Ben sanatla 
meşgulüm, bu bana yakışmaz cevap vermeyeyim, susayım.” Veya “Ben sanatımla 
cevap vereyim” diyebilmek çok zor bir şey. O sabrı gösterebilmek, orada sakin 
kalabilmek hakikaten sanatımın sayesinde oluyor ve kazanan ben oluyorum. Ama 
kolay değil bu hem çalışma hayatı için, hem evlilik hayatı için geçerlidir. Nerde 
konuşup nerde susacağınızı, ne kadar konuşacağınızı, susmamanız gereken yer ve 
mutlaka cevap vermeniz gereken veya sadece tebessümle geçiştireceğiniz yerleri çok 
güzel ayırt edebilmek sizi olgunlaştırır. 

Siz bir evde iki akademisyensiniz ne düşünüyorsunuz Hocam bu konuda?

Uğur Derman fahrî profesördür. Kendisi bu konu açıldığında: “Ben hazîneye yük 
olmayan profesörlerdenim” der. Güzel eserler vererek hâlen faal bir şekilde hizmet 
etmeye gayret ediyor. Bunca yıllık birikimini satırlara dökmeye çalışıyor. Allah 
nasip etsin ve yazmayı arzu ettiği kitapları ortaya çıkartmak hususunda ona sağlık 
ve imkân versin, duamız budur. 

Biz birbirimize destek vererek, yardımcı olarak yaşayan, birbirimizi tamamlama 
gayreti içinde olan kimseleriz. Başarılı evliliğin sırrı da bu cümlelerde saklıdır. 

Peki Hocam sanatçı olmanın bir tarafı da iz bırakabilmek, aslında her insan bu 
hayatta iz bırakabilmek hayaliyle yaşar, öldükten sonra unutulmamak herkesin 
ya da çoğunluğu hayalidir. Ama sizin yaptığınız işler çok daha özel ve çağları 
aşacak bir işle bir amaç uğruna yaşıyorsunuz. Bu nasıl bir duygudur, nasıl bir 
histir, yani o kağıtla hemhâl olurken neler hissediyorsunuz? 

Rabbim bizi çok güzel hocalarla karşılaştırdı, ben 17 yaşında Dr. Süheyl Ünver 
hocamı tanıdım. Onun yanında çalışmak hakikaten büyük bir lütuftu. İki sene 
asistanlığını yaptım, bana örnek insan oldu. Davranışları, konuşma şekli, çalışma 
sistemi, disiplini, konferansları, dersleri, misafir ağırlayışı ve bana verdiği nasihatler 
hepsini tespit ettim ve büyük bir hayranlıkla ben de uygulamaya çalıştım. 
Sonra Rikkat Kunt hocamı tanıdım. Onunla on sene usta-çırak usulü beraber 
çalıştık. Kendisi güzel bir ailede yetişmiş, iyi tahsil görmüş değerli bir Beylerbeyi 
hanımefendisiydi. “Nasıllarsınız cicim” diye hatır sorardı. Bize her haliyle örnek 
oldu. Hattat Necmeddin Okyay’ı tanıdık, bu hocalarımızla beraber olduk. 
Konuşmalarını dinledik, davranışlarına şahit olduk. Yani bize, yaşayışlarıyla hayat 
dersi verdiler. Mahir İz hocamızı tanıdık. Muhsin Demironat harikulade sanatkâr 
bir hocamızdı. Onların sözlerini, davranışlarını örnek almaya çalıştık. Zevcimin 
de aynı şeylerden zevk alması ve paylaşması çok mühim. Hocalarımızı evimizde 
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misafir ederdik. Birlikte yaşadığımız sohbetler, bizlere çok şey kazandırdı. 

Ancak bunları yaşamanın da bir vebâli var. Siz kendiniz için, “Oh ne güzel yaşadım” 
deyip bırakamazsınız. Bunları mutlaka, gençlere aktarmamız lazım, diye düşünerek 
hâtıraları yazmaya ve neşretmeye çalıştım, nesiller arasında köprü vazifesi 
gördüğüme inanıyorum. Siz iyi niyetle bir işe başlayınca Rabbim yalnız bırakmıyor. 

Sanat için geç kalınmış mıdır Hocam?

Hayır. Meselâ Rikkat hocam, başarısız iki evlilik sonucunda iki oğlu varken 
akademiye 36 yaşında öğrenci olarak giriyor. Sanatın yaşı yok. 

Gençlere tavsiyem, yapmak istediğiniz işlerinizi yarına bırakmayın. Yarını 
Allah bilir, siz bugünün kıymetini bilin ve mümkün olduğu kadar dağarcığınızı 
doldurmaya çalışın. 

Allah yolunuzu açık etsin. Şikâyet karamsarlık getiriyor ve şikâyet şikâyeti 
doğuruyor. Büyüklerim derdi ki: “Kızım kimden kime şikâyet ediyorsun. Veren de 
O, yapan da O. Sen hâline şükret ve sahip olduklarının kıymetini bil. Şükredecek  
çok şey varken niye şikâyet peşinde koşuyorsun?”. 

Hakikaten bir düşünsek, Rabbim bizi öyle güzelliklerle yaratmış ki, bunların hepsini 
tabii hakkımız kabul ediyoruz. Bir olmayan şey için hem kendimizi yiyoruz hem de 
şikâyette bulunuyoruz, bunlardan kurtulmamız lazım. Hâlinden memnun olmak, 
olana rıza göstermek ve her olanda bir hayır olduğuna gönülden inanmak, biz 
göremesek de altında mutlaka bir hayır olduğuna inanırsak, öyle huzurlu yaşarız ki. 
Bunun keyfini anlatamam size, ama lüzumsuz şeylerle günümüzü zehir ediyoruz. 

Hepinize başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin hizmetlerinizi bol etsin ve 
her dâim yardımcınız olsun. 



140

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

“Kapitalizm oldukça daha düşük kâr marjlarına 
adapte olmak; hep almak yerine artık vermek ve 

hayli de çok vermek zorunda…”

Prof. Dr. Halil Berktay

Tarihçi

20 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Öznur Selen KEMALOĞLU

Kıymetli Hocam, projemize destek verip bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür 
ederiz. İlk sorumuzu yönlendirmek istiyorum. Salgın için çok neden sayılabilir, 
büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? 
Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Şunu ifade ederek başlayalım: İnsan istilâcı bir türdür. Salgının kökeninde insanın 
kontrolsüz istilâcılığı var. Homo sapiens, geniş anlamda hayvanlar aleminin 
en istilâcı türü. Bir veya birkaç niş ya da hayat alanı ile sınırlı değil. Sürekli yeni 
teknik ve teknolojiler geliştirme kabiliyeti sayesinde kendi hayat alanını habire 
genişletiyor ve bütün diğer ekolojileri enlemesine kesiyor her yere giriyor zaman 
içinde istilâ etmedik ortam bırakmıyor. Bu da, bir yığın başka çevre tahribatının 
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yanı sıra, özellikle hayvanların yaşam alanlarına sürekli tecavüz anlamına geliyor. 
Tarımın icadı ve avcılık-toplayıcılıktan çiftçiliğe geçiş, evcil hayvanlar, parazitleri 
ve o parazitlerin taşıdığı mikroplarla içiçeliği beraberinde getirdi. Bugün “çocukluk 
hastalıkları” dediklerimiz ve aşılarla korunduklarımızdan bazıları dahil, birçok 
hastalık bu yolla hayvanlardan insanlara sıçradı. Gene de tarih öncesinde epidemi 
diye bir şey yoktu. Çünkü nüfus çok seyrekti ve insan toplulukları hem küçüktü, 
hem birbirleriyle yoğun temas içinde değildi. Dolayısıyla bulaşma zincirleri 
oluşmuyordu. Gene tarımın beslediği nüfus artışı bunu da değiştirdi. Yeryüzü 
köyler, kasabalar ve şehirlerle doldu. Avrasya dediğimiz Eski Dünya, ticaret yolları, 
kervan ve ordu güzergâhlarıyla örüldü. Gemiler ve askerler enfeksiyonları her yere 
taşımaya başladı. 1347-1351 arasının Kara Ölüm denen hıyarcıklı veba salgını 
Moğol ordularıyla Kırım’a geldi ve oradan deniz ticareti yoluyla İtalya’ya sıçradı. 
Avrupa dört yıl içinde nüfusunun yüzde 30-60 kadarını yitirdi. 

20. yüzyıl hayvanlardan insanlara yeni yeni sıçramalara tanık oldu. İlginçtir; HIV, 
Ebola, SARS ve şimdi Kovid-19 ya Afrika’nın ya da Çin’in yaban hayvanlarıyla 
temasın çok yoğun olduğu alanlarında başladı. Daha çok yol açtığı AIDS hastalığı 
adıyla tanıdığımız HIV, 1920’lerde Kongo’da SIV taşıyıcısı şempanzelerden 
(avlayıp yeme yoluyla) insanlara geçti. İlk 1976’da gene Kongo’da keşfedilen 
Ebola virüsünün, kesin olmamakla birlikte, yarasalar ve/veya primatlardan geldiği 
sanılıyor. 2002’de Çin’in Guangdong ilinde beliren SARS koronavirüsünün de gene 
yarasalardan başlayıp misk kedilerine ve oradan insanlara geçtiği düşünülmekte.  

Şimdiki “yeni koronavirüs” veya Kovid-19 salgınının da gene Çin’den, bu sefer 
Wuhan ilinden ve yaban hayvanlarının serbestçe satıldığı bir taşra pazarından 
başladığı oldukça net. Bunun özel ve kasıtlı olarak laboratuvarda geliştirilip ortaya 
salındığı iddiası ise inanılır hiçbir yanı olmayan bir komplo teorisinden ibaret. 
Madalyonun diğer yüzünde ise insanın istilacılığının yanı sıra zikretmek istediğim 
ikinci büyük faktör, yani yönetimlerin kifayetsizliği yatıyor. 

Kapitalizmin miyopluğu, refahın rehaveti

Şurası çok açık: dünya hazırlıksız ve ufuksuz, öngörüsüz yakalandı bu salgına. 
Kapitalizmin miyopluğu ve ulus-devletlerin dar kafalılığı pahalıya patladı. Sadece 
birkaç hükümet, en belirgin olarak da Yeni Zelanda, daha ilk vakalar belirdiği anda 
işin vahametini anlayıp çok kararlı ve kesin önlemlere başvurabildi. Çoğu ise derece 
derece hantallığa, idraksizliğe, inkârcılığa ve kısa vâdeli oportünizme kapıldı. Bu, 
refahın rehaveti içindeki Avrupa’da çok net görüldü. Nasıl 14. yüzyılda Kara Ölüm 
Asya’yı kervanlar ve Moğol ordularıyla geçip Kırım’a, oradan tüccar tekneleriyle 
Akdeniz’e ulaşmışsa, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de Çin’de çıkan yeni koronavirüs 
önce Çin’in en yoğun ilişki içinde olduğu zengin Batı ülkelerine sıçradı. 
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Ama bu ülkeler, bir, hastalığın bulaşıcılığı ve tehlikesini kavramadı. Bilime kulak 
verilmedi. “Aman canım, hiç mi grip görmedik” dendi (Boris Johnson, Donald 
Trump, Jair Bolsonaro). İki, ekonomiye ne olacağından korkup asıl önlerindeki 
âcil tehdidi görmek ve göğüslemeye yan çizdiler. Üç, ancak savaş zamanlarında 
görülebilecek sertlikte yasaklara başvurmakta tereddüt ettiler, isteksiz davrandılar. 
İtalya, İspanya ve İngiltere çok ağırdan aldı sınırlarını kapatmayı ve karantina ilân 
etmeyi. Hele yaşlı nüfusun büyük bir kısmının yaşadığı bakım evlerini tamamen 
gözden kaçırdılar. Hasta sayısı görülmedik bir hızla tırmandı ve hastanelere yığıldı. 
Ve işte o noktada sağlık sistemlerinin, yatak, doktor ve hemşire sayılarının, yoğun 
bakım ünitelerinin ve özel koruyucu donanımların müthiş yetersizliği ortaya 
çıktı. Koridorlara derme çatma yataklar döşendi. Çok uzun vardiyalarda saatler 
boyu durup dinlenmeksizin çalışan doktor ve hastabakıcılar, hangi ağır hastaya 
yetişeceğini şaşırdı. Bugün İngiltere’de 45 bini, İtalya’da 35 bini, Fransa’da 30 bini, 
İspanya’da 28 bini aşan ölüm vakalarının büyük bölümü o dehşet verici Şubat-
Mart-Nisan aylarında meydana geldi. 

Özetle, bu hasta ve ölüm sayılarının bir kısmı herhalde kaçınılmazdı ama çok 
önemli bir kısmı tamamen politikacıların aptallığı, bencilliği ve beceriksizliği 
yüzünden meydana geldi. Söz konusu aptallık, artık caniyane aptallık mı demeli, 
hâlâ da sürüyor. Özellikle vaka sayısının 4 milyona dayandığı ABD, Trump’ın 
narsist aptallığının; gene vaka sayısının 2 milyonu geçtiği Brezilya da Bolsonaro’nun 
narsist-faşist aptallığının cezasını çekiyor. 

Fakat tek tek ülkelerin başarısızlığının ötesinde bir mesele, dünya çapında vizyon 
ve liderlik diye bir şeyin kalmamış olması. Neo-liberalizm ve gerek George 
W. Bush döneminin neo-con’ları, gerekse bizzat Trump, Birleşmiş Milletleri, 
UNESCO’yu, UNICEF’i ve şimdi de WHO’yu (Dünya Sağlık Örgütü’nü) budaya 
budaya bitiremedi. Son birkaç yılın bu sağ-popülist gelişmesi yüzünden, bir dünya 
yönetişimine en fazla ihtiyaç duyulan koşullarda etkili bir dünya yönetişimi diye bir 
şey kalmadı. Geçmişte, beğenelim beğenmeyelim, 20. yüzyılın büyük kısmında en 
çok ABD yerine getirmişti bu önderlik fonksiyonunu. 1930’ların Büyük bunalımı 
karşısında Franklin Roosevelt, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntısı karşısında Harry 
Truman ve Marshall Planı, Soğuk Savaş’tan yumuşamaya geçişte John Kennedy, 
insan hakları konusunda Jimmy Carter ve Bill Clinton bu ihtiyacı karşılayan 
roller oynamıştı. Heyhat! Trump bu açıdan da tam bir kayıp. Solda sıfır. Emlakçı 
mantığıyla ülkesinin de dünyanın da nerelere gidebileceğini zerrece kavramıyor.
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Değerli Hocam, hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? 
Bugünlere ilişkin duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 
Hemen şunu da ifade edelim, salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük 
bir tedirginlik içinde. Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, 
eşinizi dostunuzu bu süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Şimdi buradan kendime ve aileme gelirsem… Bir bakıma 12 Mart döneminde 
Mamak Askerî Cezaevinde yattığım günlere, oradan da çocukluğum ve gençliğime 
dönmüş gibi oldum. Bunun artıları da var, eksileri de. 19 Mart akşamı üniversiteden 
eve son defa geldim ve hemen ertesi gün +65 yaş yasakları ilân edildiğinden, uzun 
süre, sanırım iki ay kadar bir daha çıkamadım. Bir noktada, hiç umursamadım. 
Yani işte 1972-74’teki o iki yılı aşkın tutukluluk tecrübesi işe yaradı sayılır. Üstelik 
o zamanlar çok gençtim, 20’lerimdeydim, tecrübesizdim, kapatılmışlığa dayanmak 
çok daha zordu. Aradan neredeyse elli yıl geçti 70’lerime geldim; hayata ve pek çok 
şeye karşı, eh, biraz daha sabır ve tahammül kazandım.

Eşim ve kızımla da paylaştım bunları. Zira onlar da kendilerine dönük hiçbir 
özel yasak olmadığı halde hemen tamamen eve kapanmıştı. Çok olgun, görmüş 
geçirmiş havalarda (kendimle dalga geçeyim biraz) bakın, dedim, büyük sözü (!) 
dinleyin; (fiziksel şiddet boyutu bir yana) hapishanenin en kötü, en klostrofobik 
yanı, normal insan ilişkilerinin çok ama çok seyrelmesi ve sırf koğuş arkadaşlarınıza 
indirgenmesidir. Dolayısıyla hep aynı ortamda, aynı yeknesaklık içinde, aynı 
kişilerle beraber olursunuz. Olmadık şeyler bu yüzden göze batmaya başlar; bak sen 
çok uyuyorsun, yatağını yapmadın, bu yüzden lâf işittik, daha derli toplu otur, çok 
yeme (veya tabağında yemek bırakma), klasik müzik dinleme, proleterleş, bırak bu 
burjuva alışkanlıklarını… Lütfen, şimdi biz üçümüz de belirsiz bir süre hep burun 
buruna olacağız; daha baştan konuşalım da o kadar takmayalım ve takılmayalım 
birbirimize; normalden de büyük bir karşılıklı hoşgörü edinmeye ve kendi işlerimizi 
yaparak huzur içinde bir arada varolmaya bakalım.

Öyle de yaptık, büyük ölçüde. Neyse ki ev büyükçe ve hattâ bir kütüphane-ev gibi, 
yani (internetten erişebildiklerimiz bir yana) raflarda tonla kitap var ve hepimiz 
ayrı çalışma odalarımıza çekilebiliyoruz icabında. Bu da bizim gibi akademiklerin 
(kızım örneğinde, proto-akademiklerin) yaşam tarzı ve temel ihtiyaçlarına uygun 
düşüyor. Onlar ana-kız günde bir kere dışarı çıkıp hem alışveriş yapıyor, hem de 
Nişantaşı’nın kedilerine su, mama ve teselli götürüyordu. Bunun dışında, kendimizi 
çalışmaya, okuyup yazmaya, az biraz da televizyon izlemeye ve müzik dinlemeye 
verdik.
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Böyle diyorum ama hiç sarsıntısız da olmadı bu geçiş doğrusu. Bir kere, itiraf 
edeyim, belirli bir korku ve gerilim girdi işin içine. Hastalığı çok ciddîye aldık ve 
alıyoruz. Kendi payıma, virüse yakalananların neler çektiğini okudum, izledim. 
Ölmeyi bırakın; hayır, böyle acı çekmek istemiyorum dedim kendi kendime. Keşke 
herkes bu korkuyu biraz olsun duysa kendi içinde. Keşke Çernobil günlerinde bir 
bakanın kullandığı ifadeyle, “radyasyonlu çay daha lezzetli oluyormuş” modundan 
çıksa bu toplum. 

Rudyard Kipling’in “The Servants of the Queen” diye bir hikâyesi vardır. “Kraliçenin 
Hizmetinde” diye çevrilebilir. Hindistan’da geçer. Afgan emirinin ziyareti 
münasebetiyle İngiliz sömürge ordusu büyük bir resmigeçit düzenleyecektir. 
Emperyalizm ve kolonyalizm övgüsü boyutunu bir yana bırakalım. Törenden önceki 
gece ordugâhta karışıklık çıkar. Ordunun çeşitli birimlerinde çalıştırılan hayvanlar 
kaçıp bir yerde toplanır. Aralarında konuşurlarken, her nasılsa dillerinden anlayan 
mızraklı süvari kahramanımız (anlatıcı) Dick de kulak misafiri olur. Bir noktada 
fillerle mandalar tartışmaya girer. Öğreniriz ki filler ağır topları ancak bir yere kadar 
çekip getirir ve kuşatılan şehre daha fazla yaklaşmayı reddeder, onun için sonrasında 
toplar yakın batarya mevzilerine ancak mandalarla gidermiş. Dolayısıyla mandalar 
filleri korkaklıkla suçlar. Fil ise sizin muhayyileniz yok; bir gülle veya mermi isabet 
ederse vücudunuza ne olacağınızı düşünemiyorsunuz da ondan der. Cesur değil 
aptalsınız demeye getirir. 

Bir başka, benzer anekdot. 1990’ların sonları ve 2000’leri başlarında, on küsur yıl 
Küçük Bebek’te oturduyduk. Hemen dibimizdeki taksi durağından, sık sık arabasına 
bindiğimiz bir şoför vardı. Yaşlı ve güngörmüş bir adam. Rahmetli olmuştur çoktan. 
Uzun süre çalıştığı Almanya ile Türkiye’nin trafik kuralcılığı ve kuralsızlığını 
karşılaştırırken, “bu Türkler” derdi, “her şeyin pazarlığını yapabileceklerini sanıyor. 
Haydi çarptığın adamla veya trafik polisiyle ceza pazarlığı yaptın diyelim. Ama 
beyim, ölümle de pazarlık yapabileceklerini sanıyorlar.” Böyle fıkralar ilginç şeyler 
söyleyebilir, toplumsal kültürümüzün salgınla mücadeleye zarar veren bazı deli 
dolu katmanları hakkında.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bugünlerden en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bugünlere dair neler söylemek istersiniz?

İkinci sarsıntı da anılarımla ilgili. Ne de olsa çok yoğun bir inziva yaşıyorum, 
yaşıyoruz, korona öncesi hayatımıza göre. İnsanî temaslarımız hapishane 
benzetmesini yaparken söylediğim gibi, fevkalâde azaldı. Eşim de ben de öğretim 
üyesiyiz; o Sabancı’da, ben neredeyse yirmi yıl Sabancı’da geçirip emeritus olduktan 
sonra şimdi İbn Haldun’da. Fakat şimdi üniversite de neredeyse kalmadı gibi. 
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Şu anlamda: ben çok düşkünüm anlatmaya, öğretmeye, ders vermeye. Derslerde 
bol bol, tutkuyla konuşurdum. Öğrencilerime konuşmazdım, öğrencilerimle 
konuşurdum. Çevrimiçi ders vermek aynı şey değil bu açıdan. Ayrıca kapım her 
zaman açıktı; tanıdığım tanımadığım bir yığın genç, huyumu bildiklerinden pek 
randevu da almaksızın dalardı içeri. Dert anlatır, fikir sorarlardı; sohbet ederdik. 
Hayatlarının bir parça içine girerdim. Şu dünyada birilerine bir faydam oluyor diye 
içim açılırdı. 

Pandemiyle birlikte gitti bu zenginlikler, bu olanaklar. Dedim ya, hiç olmazsa 
gençlerle, öğrencilerimle çok konuşurdum; şimdi çok az konuşuyorum. İçime 
kapandım; zaten her şeyimi açmazdım, hep kendime sakladıklarım, iç dünyam 
vardı, ama şimdi daha da entrospektif oldum. Çocukluğumu, gençliğimi, hayatımın 
önemli bir bölümünü kaplayan militan solculuk yıllarımı çok fazla düşünüyorum. 
İdeolojik tercihlerimin yanlışlığı değil meselem. Onu çoktan yerli yerine koydum. 
Üstünü de kapatmış değilim, yeri geldikçe yazmaya devam ediyorum. Hayır, çok 
daha günlük ve kişisel olaylar çıkıyor satha. Keşke güçlü bir hafızam olmasaydı, 
keşke bu kadar çok şey hatırlamasaydım. Fakat maalesef, çok küçük yaştan itibaren 
böyle bir yığın olay düşüyor aklıma. Ve nedense hep kötü şeyleri; anneme, babama, 
kızkardeşime ilişkin yanlışlarımı; okul veya parti arkadaşlarıma dönük, bireysel 
haksızlık, kabalık ve kavgacılıklarımı hatırlıyorum. 

Üzülüyorum, içim yanıyor, uykum kaçıyor. Yılları ve insanları geri getirmek 
olanaksız. Fakat bir bakıma çok da sıradan, alelâde şeyler. Bağışlatmak için 
söylemiyorum. Ama hayır, bunlar bir Anne Frank’ın Hatıra Defteri değil. Bırakın 
yüzyılı; on yıl sonra kimsenin ilgileneceğini sanmıyorum.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden, niçin bahsedersiniz?

Karantina günlerinde neler mi yapıyorum? Yukarıda ifade ettim, daha doğrusu ihsas 
ettim zaten. Çalışıyorum. Zaten hep çalışırım; hayatımın yüzde 90’ı çalışmaktır. 
Okumak, yazmak, ders vermek, idari işler, Tarih Bölümü, lisansta “ortak dersler” 
veya “çekirdek müfredat” da dediğimiz Üniversite Dersleri. Sırf ben değil; işkolik 
bir aile sayılırız, kitaplarımız, belgelerimiz, notlarımız, bilgisayarlarımızla. Üç 
yıldır bulunduğum İbn Haldun Üniversitesi, daha ilk andan itibaren çok öngörülü 
davrandı koronavirüs konusunda. İyi hazırlandık ve “Zoom”a hızla alıştık. Bahar 
Döneminin son altı haftasını çevrimiçi tamamlamayı, ardından sınavları ve 
notlandırmayı da gene çevrimiçi gerçekleştirmeyi başardık. Sonrasında yüksek 
lisans ve doktora kabulleri de geldi geçti. Nispeten rahat ve pürüzsüz bir intikal 
oldu, hep evde oturup evden çalışmaya.
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19 Mart’tan sonrası bu genel çerçeveye oturuyor. Gidiş geliş her gün bir buçuk 
saatim yolda geçerdi. O da çıkınca, sabah 8 akşam 22 arası 12-14 saat kesintisiz 
çalışır oldum. Kesintisiz derken, tabii küçük kaçamaklar yapıyor insan. Hazır 
klavye başındayken, yorulup internette gezindiğim BBC web sitesini, New York 
Times’ı, New York Review of Books’u taramaya daldığım da oluyor. Bazen de kalkıp 
spor yapıyorum. Sabahları 10-15 dakika “stretching” hareketleri. Sonra arkadaki 
sandık odasından salonun pencerelerine kadar uzanan bir güzergâhım var, 18-19 
metrelik. Hızlı gidip gelirsem yarım saatte 2, bir saatte 4 kilometreyi geçebiliyorum. 
Geceleri merdiven inip çıktığım da oluyor. Tuhaf ama 19 Mart öncesine göre en az 
iki kilo verdim ve şimdi daha “fit” durumdayım. Zaten bu sayede, İHÜ’nün yeni 
kampüsüne taşınma hazırlıkları nedeniyle odalarımızı toplamamız istendiğinde, 
Haziran’da gidip on günde 75 koli yapabildim.

Fakat esas olarak yazıyorum. Halil İnalcık hakkında ölümünden sonra iki konferans 
ve bir seminerde verdiğim tebliğlerin birleştirilerek yayına hazırlanmış şekli. 37 yıl 
önceki Kabileden Feodalizme kitabımın şimdi Kopernik’ten çıkacak yeni basımı 
için uzunca bir önsöz. Gene Kopernik Yayınevi’nin İngilizce olarak basmak istediği, 
1990-1991’de bitirdiğim doktora tezimin bu amaçla gözden geçirilmesi. Serbestiyet 
web sitesi için bazen güncel ama daha çok tarihî konularda kaleme aldıklarım halen 
devam eden bir “Osmanlı ne kadar moderndi” dizisinde olduğu gibi. Aslında, şu 
ana kadar 14 bölümü çıkan bu dizide, bir bakıma hep o İnalcık tebliğinin, KF-3 
önsözünün ve doktora tezimin önsözlerinin sanki taslaklarını yazıyorum. Bir 
adım ötede, 2007’den bu yana Taraf gazetesinde, 2013’ten bu yana Serbestiyet’te 
yazdıklarımı konularına göre ayrıştırıp kitaplaştırmaya çalışıyorum. 

Okumalarım da ister istemez hep tarihle ilgili. Güz dönemine hazırlanıyorum. 
Ekip halinde yeni bir ders açacağız, tarihte hastalıklar ve salgınlar diye (Disease 
and Epidemics in History). Bunun için eski bir klasiği, McNeill’in Plagues and 
Peoples’ını tekrar okuyorum. Kendim yeni bir Avrupa tarihi dersi açacağım, lisans 
3. ve 4. sınıflara yönelik (Formations and Constructions of Europe). Bunların 14 
haftalık izlencelerini, okuma listelerini toparlıyorum. Gece çalışmayı bıraktığımda 
Hilary Mantel’in The Mirror & the Light’ını alıyorum elime. 16. yüzyıl İngilteresi, 
VIII. Henry ve Thomas Cromwell’le ilgili üçlemesinin son cildi. Müthiş. Hem dilin 
güzelliğine, hem anlatımın sofistikasyonuna, hem dönemin atmosferine, insan 
ilişkilerine, entrikalara kendimi kaptırıp gidiyorum. Bir iki saat de böyle geçiyor. 
Nasıl kan ve şiddet dolu bir toplum! Her yerde öyle. 1530’ların Tudor hanedanı 
ve sarayından, siyasî çelişki ve mücadelelerinden kafamda Osmanlı hanedanı ve 
sarayına (ve bizden neden böyle tarihsel roman yazılamadığına) sıçramalar yapıp 
duruyorum. 
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Bu zamanlarda neler niçin yapılmalı? 

Kimseye verecek normatif bir tavsiyem yok. Benim çözümlerim kendime göre. Kendi 
hayatımı böyle yaşıyorum. Ağustos’ta niyetim tam inzivaya çekilmek. İstanbul’dan 
gidip Ege kıyısında küçük bir yere sığınacağım. Sadece yüzecek ve yazacak, yukarıda 
sözünü ettiğim işleri bitireceğim. Sonra döneceğim ve 7 Eylül’de asistan eğitimiyle 
birlikte her şey yeniden başlayacak.   

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak, neyi götürecek?

Eşi görülmedik bir kriz… Şimdiden belli ki neo-liberalizm kalkamayacak bu krizin 
altından. Hükümetleri de anlıyorum anlamasına. Çıkmazdalar. Hem salgının 
üstesinden gelmek istiyorlar, hem de ekonomiyi bir an evvel canlandırmak. Ama 
böyle bir seçenek yok aslında. Çünkü gerçekten etkili bir aşı ve gerçekten etkili tedavi 
ilaçları geliştirilmeksizin, sırf yasak, karantina, maske ve sosyal mesafelerle virüsü 
yenmek, bu ve benzeri idarî önlemleri uzun süre, bıkıp usanmaksızın, sonrasını 
düşünmeksizin, sert ve kesin biçimde uygulamaya bağlı. Aksi takdirde sadece daha 
çok insan ölmekle kalmayacak, salgın durup durup yeniden parlayacak. Şu anda 
Hong Kong’da, Singapur’da, İspanya’da, ABD’nin güney eyaletlerinde ve (erken 
gevşemeler yüzünden) 1 Haziran’dan bu yana Türkiye’de de görülmekte olduğu gibi. 
Pandemi uzayacak da uzayacak, ülkeleri süründürecek de süründürecek. Üstelik bu 
yarım yamalak önlemler ve palyatif yaklaşımlarla ekonominin de düzeleceği yok. 
ABD’deki tartışmalarda, en üst düzey iktisatçılarca ve defalarca işaret edildiği gibi, 
salgın sürerken uygulanacak hiçbir makro-ekonomik politikalar demeti ekonomiyi 
canlandıramaz. Dolayısıyla önce korkunun altedilmesi, korkunun altedilmesi için 
de salgının altedilmesi gerekli.     

Fakat bir veya iki yıl içinde bu noktaya ulaşılacak ve işte asıl o zaman sıra ekonominin 
belinin doğrultulmasına gelecek. Tabii buhran da çok ama çok derinleşecek o 
zamana kadar. Üretimde büyük düşüşler gözlenecek. İşsizlik alıp yürüyecek. Geri 
ve yoksul ülkeler uçurumun kıyısına gelecek. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 
en az 300 milyon insan açlığın pençesine yuvarlanacak. 

Devletin geri gelmesi

Bu çok anormal bir durum. Gerek 1930’ların Büyük Bunalımını, gerekse Avrupa’nın 
1945’teki yanmış yıkılmış, dibe vurmuş halini aşan bir kriz söz konusu. Dolayısıyla 
Marshall Planı’ndan da çok daha fazlasını gerektirecek. Yıllardır söylüyordum 
zaten, daha çok Kuzey – Güney dengesizliği ve büyük göç hareketleri karşısında.
dünyanın yeni ve daha büyük bir Marshall Planı’na ihtiyacı var, ama böyle bir siyasî 
vizyon ve liderlik yok diyordum Batı ülkelerinde. Şimdi Kovid-19’la birlikte çok 
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daha keskin biçimde kendini dayatıyor bu ihtiyaç. Kapitalizm oldukça daha düşük 
kâr marjlarına adapte olmak; hep almak yerine artık vermek ve hayli de çok vermek 
zorunda. (Havayolları, örneğin, yeni sosyal mesafe kuralları nedeniyle uçaklarını 
şimdikinin en fazla üçte ikisi kadar yolcuyla uçururken, bilet fiyatlarını arttırmakla 
da kalmayıp kamu desteğine yaslanmak zorunda kalacak.) Yoksa dünya ekonomisi 
sıfır faiz oranının dahi çekip çıkaramayacağı bir çukura düşecek.

Bunun da masif devlet müdahalelerine ihtiyaç gösterdiği izahtan vareste. Devlet 
hızla geri geliyor zaten. Klasik ve neoklasik iktisat teorisinde dahi, özel teşebbüsün 
yapamayacağı şeyler olduğu hep kabul edildi. Savunma (silâhlanma) ve eğitim-
öğretim buna örnek gösterildi. Keynesçi yaklaşım bunları da aştı ve devlete toplam 
talebi arttırıp genel makro-ekonomik dengeleri kurma-kollama misyonunu yükledi. 
Şimdi bu geçmişteki bütün benzer felâketlerden daha fazla gerekli. Avrupa modeli 
şimdiden ortada. AB ve İngiltere, daha ilk yasak ve karantinalardan itibaren, özel 
sektöre ciddî devlet desteği sunmaya başladı. Bütçelerinde muazzam gedikler açmak 
pahasına, kapanan işyerlerini ve hızla çoğalan işsizleri dolaysız sübvansiyonlara 
bağladılar. Âşikâr ki bu yolda devam etmek gerekecek. ABD’de Trump yönetiminin 
yapmaya çalıştığı gibi vergi ve kredi ertelemeleriyle (yani orta ve aşağı sınıflardan 
almayı geciktirmelerle) olmayacak bu iş. Hükümetler topluma verebilmek için 
ellerini bir yere kadar kendi derin rezervlerine, son savunma hatlarına daldıracak. 
Yetmeyecek. Reagan - Thatcher muhafazakârlık dalgasının yükselişinden beri tabu 
sayılan alanlara, vergilerin arttırılmasına, hattâ belki bir seferlik varlık vergisi gibi 
uygulamalara sıra gelecek.

Öyle mi? Olacak mı? Sürecek mi? Yeni alanlara sıçrayacak mı? Örneğin yetersizliği 
bu salgınla deşifre edilen sağlık sistemleri güçlendirilecek mi? “Kamu malları”nın 
kapsamı genişleyecek mi? İskandinav tipi refah devleti modeli yaygınlaşacak mı? 
İşsizlik sigortası ve diğer emek hakları ne yönde gelişecek? Siyasette olumlu bir 
değişim olacak mı? Bu objektif ihtiyaçları görüp kabullenen ve uygulamaya girişen 
yeni partiler ve politikacılar çıkacak mı? İktidar hiyerarşileri değişecek mi? Devletin 
geri gelmesi, demokrasinin de geri gelmesiyle mi, yoksa otoritarizmin güçlenmesiyle 
mi el ele gidecek? 

O kadarını göremiyorum kuşkusuz. Kimse göremez. Çünkü bu sübjektif bir mesele. 
Bir zihniyet, politika ve insan iradesi meselesi. Öyle de gidebilir, böyle de. İnsanlık 
zaten çevre, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunları nedeniyle bıçak sırtında. 
Bu hal daha en az on yıl sürecek. Çok kritik bir on yıl. Karar vericiler Kovid-19 
krizinden hareketle bu diğer sorunları da tekrar düşünüp yerli yerine oturtabilecek 
mi? Yoksa paradigmatik körlük daha kötüye mi gidecek?  Tarih vahim ve çok vahim 
hatâ örnekleriyle dolu. Zaman gösterecek.  
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“Yaşamalı ve insan kalabilmeliyiz. Neyle 
kalabilmeli? Anılarla kalabilmeli, yazılan 

eserlerle kalabilmeli, hayırlarla kalabilmeli…”

Prof. Dr. Hasan Tahsin FEYİZLİ

Mühendis-Kur’an-ı Kerim Meali Müellifi

10 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rabia Nur AKMAZ-Gülfem AKYILDIZ

Muhterem Hocam, mülâkat teklifimizi kabul edip, değerli zamanınızdan bizim 
için de ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzla mülâkata başlayalım 
isterseniz. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın 
insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit 
arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Ben şöyle düşünüyorum. Hiçbir şey tek boyutlu değildir. Her şeyin bir arka boyutu, 
yan boyutu gibi birkaç boyutu vardır. Ön yüzü, arka yüzü vardır. Bu bakımdan 
salgın bir afettir diye düşünebilirim. Deprem afeti, sel afeti gibi bu da bir afettir. 
Bu da insanlığa zarar verici düşmandır. Zelzele bir zarar vericidir, diğer afetler de 
öyle. Aynı zamanda günahlarımız da bize zarar vericidir, işin arka boyutunda böyle 
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düşündüğümüz zaman. Çünkü mademki insan tek boyutlu değildir, bir bedensel/
fiziksel yönü ve boyutu vardır, bir de manevî boyutu vardır. Bu bakımdan hadiseler 
de böyledir. Hadiseleri, fiziksel boyutu yönünden düşünebiliriz, bir de bu işin arka 
planında neler vardır dediğinizde arka planlarını düşünebiliriz. Şimdi mutlaka bir 
kuluçka devri vardır, her canlının oluşumunda bir kuluçka evresi vardır. Bunun 
gibi canlıların üremesinde bir kuluçka, mikropların üremesinde bir kuluçka 
devresi vardır. Günahların karşılığı görmesinde de bir kuluçka dönemi vardır.  
Şimdi bu bakımdan bu işin dini boyutunu, fiziki boyutunu, tıbbi boyutunu şöyle 
düşünürsek; tıbbi boyutunda elbette insanlar acı çekmekte. Bu öyle bir virüs ki 
kimini yatırıyor, kimini götürüyor. Şimdi ben bunun adını “korun ha”, “korunun 
ha” virüsü koydum. Bu şeyden korunun adını koydum. Bunun elbette nedenleri 
vardır, o her neyse bunlar başımıza geldi. Asırlara hitap eden Kur’anımız bize 
buyuruyor ki,“İnsanların elleriyle kazandıkları yüzünden karada ve denizde fesat 
çıktı ortaya.” Yani birtakım olumsuzluklar ortaya çıktı, kimin sebebiyle? İnsanların 
elleriyle yaptığı, kazandıkları sebebiyle. Çevreyi batırdık, denizleri batırdık, ozon 
tabakasını deldik. Kim deldi bunları, çevreyi batıran kim? Denizleri kirleten kim? 
Hep insanlar... Demek ki Cenab-ı Hak uyarı veriyor. Bu insanlar kendi elleriyle 
bunlarla oynuyor ve bunları kirletiyor. Dolayısıyla da ortalığa bir büyük fesat 
çıkıyor, olumsuzluk çıkıyor. Bu şekilde bir uyarı var, Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı 
Hak 7. Asırda uyarıyor ve sonra buyuruyor ki: Enfal Suresi’nin 60. ayetinde: “Size 
karşı gelecek herhangi bir düşman güçlerine karşı, düşmanlık yapacak güçlere karşı 
elinizden geldiği kadar güç hazırlayın.” Şimdi bu güç hazırlamak maddi olur yani 
harpler vs. silahlar bakımından olur. Tıbbi bakımdan cihazları üretme, elektronik 
cihazlar, tıbbi cihazlar üretme bakımından da olur. Burası gerçekten önemlidir. 

Şimdi bu bir tehdit mi, imkân mı, imtihan mı? Tabii imtihan aynı zamanda, bela da 
bir imtihan demektir. İmtihan hazırlık ister. İmtihana gireceklerin hazırlıklı olması 
lazım. Bu bakımdan hayat, bir imtihan yeridir. Ayet-i Kerimede ne diyor: “(Allah) 
sizin hanginiz daha güzel amel yapacak diye ölümü ve hayatı yaratır.” Bu bakımdan 
bu imtihan elbette verilirken bilim adamlarının bunda çok sorumluluğu vardır. Blim 
adamları geleceğe karşı, depremlere karşı, binaların sağlam yapılmasına, barajların 
sağlam yapılmasına ve nihayetinde bu tür virüslere karşı bilgi birikimleriyle güç 
hazırlayıp, çareler arayacaklardır.  Bakın daha önce sıtma mikrobu vardı, veba 
vardı ve onlar bir bakıma bilim insanlarının sorumlulukları çerçevesinde halledildi. 
Şimdi daha güçlü bir virüsle karşı karşıyayız. Demek virüsler kuvvetlendi bununla 
birlikte bizim virüslere karşı bilim adamlarının geliştirdiği savaş bunları yenemedi, 
süreç yenemediğini gösterdi. Demek ki şimdiki süreçte Avrupa en azından şimdilik 
bilim açısından, tıp açısından pes etti, yenildi. Diğer taraftan insanlık açısından, 
“hümanistliği” önde tutan ve her tarafa “hümanistliği” pazarlayarak yaygara 
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yapan Avrupa, “hümanistik” yönden de çöktü. Niye herkes birbirinin mallarını, 
malzemelerini kaçırmaya çalışıyor? Biz Müslümanlar, Türkiye özelinde ise hali 
hazırda daha örnek bir tutum sergiledik. İslam’ın bize verdiği bir altyapıyla ne 
yaptık? Bütün insanlarımızı koruduk. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek 
gibidir, bir insanı diriltmekse bütün insanları diriltmek gibidir, Kur’an’ın çağrısına 
göre hareket ettik. Bu altyapıyla daha doğrusu bırakınız kendi insanlarımızı 
diğer Avrupa ülkelerinin insanları için de çeşitli korunma malzemeleri yardımda 
bulunduk, elhamdülillah.  

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Şimdi özellikle benim prensibim, yoruldum deme yok, bir de hayra hayır deme yok. 
Hayr varsa ona evet derim bir yerde. Yoruldum demek yok, yorulduğum zaman 
çalışırım. Yani yorulmamı çalışmakla gideririm. Her zaman bunu ilke edindim, 
ta talebeliğimden beri. Bu bakımdan birçok meslekler, bilgiler de edindim. İmam 
Hatip okulundayken aynı zamanda dışarda medrese tahsili yaptım; elektrik radyo 
öğrendim, İmam Hatip’ten mezun oldum. Sanat Okulu’nda imtihan vererek 
mezun oldum. İlahiyat’ı bitirdim, dışarda okudum, aynı zamanda Yüksek Elektrik 
bölümünden de mezun oldum, uluslararası tasdikli patent aldım. Yani ben 
yorulmamak için çalışıyorum, çalışarak dinleniyorum. Kitaplar, eserler, Kur’an-ı 
Kerim meali, “Feyzü’l Furkan” elhamdülillah Türkiye’de en çok okunan meal haline 
geldi. Ben onu sırf Allah’ın maksadının anlaşılmasında, mesajının anlaşılması 
yolunda, o metotla ortaya koydum, bir tercüme olsun diye değil. Kur’an hayata girsin 
amacıyla, anlaşılsın diye düşündüm. İnsanların teveccühüyle karşılandı. Şimdi bu 
süreçte yazdığım Kur’an’da Hukuk ve Ahlâk İlişkisi Doktora tezimi, bir de Cahiliye 
Zihniyet ve Yaşamının Kur’anla Değişimi Profesörlük tezimi İz Yayıncılık basıyor. 
Onun da tetkiklerini yaptım gönderdim. Bu arada 3t formülüne göre Müslümanca 
Yaşama diye bir kitap da olacak. Yani bütün güncel yaşantımızı da ele alarak 
onları bitirdim, çıktılarını okuyorum. Diğer taraftan mesela bu ara faydalanarak 
okuduğum kitaplar şöyle masamın üzerinde duruyordu zaten. Prof. Abdulkerim 
Zeyda’nın İslâm’da Davet ve Tebliğ diye bir kitabı var. Ondan sonra İbn-ü Kayyım 
el Cevzi’nin El- Fevâid (Faydalar) diye bir kitabını okuyorum, bu sırada Roger 
Garaudy’nin Geleceğimizde İslam Var, bir de İmam Maverdi’nin Edeb’üd Dünya 
ve’d Din kitabını bu arada gözden tekrar geçirdim, onlardan notlar aldım. Bunlar 
dışında da tabi ki var. Yine Feyzü’l Furkan’a sürekli bakıyorum, masamın üstünde. 
Profesör Sadettin Ökten hoca da sağolsun Feyzü’l Furkan’ı masasının üzerinden 
ayırmıyormuş. Hümeyra Ökten de öyle, Sadettin Ökten hocanın kardeşi, Celaleddin 
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Hocamızın evlatları onlar. Elhamdülillah, bu şekliyle günde altı saat uyuyorum, geri 
kalan yemek ve namaz harici çalışıyorum. Bana kızıyorlar da ne yapayım, koltuğu 
bir türlü bırakamıyorum. Makaleler yazdım, Gimdes Dergisi istedi, faiz konusunda 
bir makale ona bir makale gönderdim, bu sayıda çıkıyor. Geçen ki sayıda Mahlukun 
Halik Yerine Konması Ne Demektir? Başlıklı bir makale sunmuştum, çok ses 
getirmiş o, Gimdes Helal Gıda Dergisi’nde. Bir de tabipler bir dergi çıkarıyor, ona 
da Kur’an’ın özelliği, güzelliği hakkında yabancı dillere de çevrilmek üzere bir 
yazı bitiriyorum. İşte bir taraftan Kur’an mealini bir arkadaşımızla Fransızcaya 
çevirmeye çalışıyoruz, sabahları bu makineyle (bilgisayar) böyle karşılıklı. Ondan 
sonra tabii Korona var, işte bu şekliyle geçirmiş oluyorum vaktimi de elhamdülillah 
devam ediyor. Yorulduğum zaman dinlenmek için çalışıyorum. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Şimdi ben şunu düşünürdüm. Emekli olunca ne yaparım, ne yapmalıyım? 
Bakıyordum hep emekliler ne yapsınlar, kahveye gidiyorlar ya işte bir araya 
geliyorlar, bir yerde veya evde oturuyorlar, kavga ediyorlar falan. Şimdi düşündüm 
ben, en iyi uğraşı bulmalıyım ki o da okumaktır. Talebeliğimden beri hep kitaplar 
okumayı, araştırmayı kendime vird edindiğimden şimdi bu günler bana hiç zor 
gelmedi. Yani gayet tabii her günkü halim olduğundan. Şimdi millet bir hayli 
sıkıldı, bunaldı ondan sonra kendini dışarı atıyor, üzerindeki örtüyü çekiyor falan 
filan. Hâlbuki bakın ta 7. Asırda Cenab-ı Hak “kendinizi, ehlinizi ailenizi koruyun.” 
buyurmuş. Tabii biz Kur’ansız bir toplum olarak yaşadığımızdan bu bakımdan 
böyle bilgilerden pek haberimiz yok. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki “veba 
olan yere girmeyiniz ve o hasta olan yerden çıkmayınız.” Şimdi bunu bilen bir insan 
hem dininin gereği hem de toplumun ve kendinin faydası için dünya ve ahiret 
faydası için evinde oturur. Evde oturur ama orada faydalı işler yapmayı gaye edinir. 

Bunun için nasıl ki ilerde emekli olmak için okuyorsak boş zamanlarımızı nasıl 
değerlendireceğimizi de düşünmek lazım. Benim için en iyi arkadaş kitaptır; 
darılmaz, kızmaz, düşse bile kızmaz. Bütün millete de tavsiye ederim, kitap 
alışkanlıkları olsun. Bu milletimizin büyük bir zaafıdır, kitap okuma alışkanlığımız 
pek yok. Avrupa’da 20 sene kaldım. Orada insanları, eğitimleri, insanların yapılarını, 
mesleklerini araştırdım. Orada bir şey yapmak için okuyorlar, bizde bir şey olmak 
için okuyorlar. Bizde bir şey oldu mu bitti, daha kitap defter bitiyor. Öğretmen 
mi oldu daha kitap okumuyor, mühendis mi oldu daha kitap okumuyor. Oldu ya 
olduktan sonra bitiyor. Belki doktorlar, bazı araştırmacılar falanlar okuyan var. 
Genelde bir şey olmak için okunuyor, bir şey olduktan sonra okuma yok. Eğer bir şey 
yapamıyorsak yani ülkeye bir katkıda bulunamıyorsak, bunu okuduğumuz bilim, 
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dal vs. itibarıyla bu bakımdan zarardayız demektir.  Onun için de ölmek kolaydır, 
yaşamak zordur diyorum. Yaşamalı ve insan kalabilmeliyiz. Neyle kalabilmeli? 
Anılarıyla kalabilmeli, yazdığı eserlerle kalabilmeli, hayırlarıyla kalabilmeli ve 
insan tekdüze varlık olmamalı diye düşünüyorum. Bütün kardeşlerime, büyük 
küçük herkese okumalarını tavsiye ederim. En iyi ilaç insana, kendini unutturan 
ilaç okumadır, kitaptır, faydalı kitaptır. Kendine dertleri unutturur, zamanı iyi 
değerlendirmeyi sağlar. 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Şimdi evet misafirliklere gidemedik, çocuklarımızı dostlarımızı göremedik ama 
bunda bir uyarı var. Şöyle bir uyarı var: Nezle oldu, grip oldu bir insan, hemen 
oğluna sarılmasın, arkadaşına sarılmasın. Birbirlerine zararları dokunmasın. 
Ondan sonra ikincisi her insandan fayda geldiği gibi insanlarda gizli olan bir zarar 
da vardır. İnsanların zarar verici tarafları da vardır, dışardan çok iyi gözükür ama 
içerden o zararı bulaştırabilir. Güler yüzlerinin arkasında tuzak kuran insanlar da 
var, onun için yüzü güler arkasında tuzağı kurar. Yani ille virüslü de olması lazım 
değil, bu türlü de içinde gizli, yüzüne gelir arkandan senin aleyhinde konuşur. Her 
insana mesafeli davranmak bu açıdan gerekir. Ben defterime bir gün Yedek Subay 
Okulundayken şöyle yazmıştım: “Ey Tahsin herkesle samimiyeti yarı resmilikten 
ileriye götürme.” Çünkü her şeyini verirsin, sırrını da verdikten sonra bitersin. Çok 
da sert davranma, sevilmezsin. Seversen hem sevilirsin hem de sevinirsin. Seversen 
hem sen sevilirsin hem de sevildiğin için sevinirsin. Bir veriyorsun iki alıyorsun o 
bakımdan. Bunu da bir prensip olarak söyledim. İnstagram’ı takip ederseniz orada 
bir sürü acizane sözlerim var. Onu bizim asistan kızlarımız yazıyor, Facebook’a, 
İnstagrama. 

İnsanlar her an birbirleriyle, maddeten de manen de illa hastalık olması değil, 
gizli hastalığı vardır. Yani bir mikrop taşır, sen ona sarılırsın hâlbuki sen ona 
değil mikrobuna sarılıyorsun aynı zamanda. Ama ne yapacak, şimdi tokalaşmalar 
yasaklandı, kendi kendine herkes yasakladı tokalaşmayı. Hadi tokalaşın, insan 
kendi kendine yasak koymuşsa tokalaşmaz. Şimdi herkes elini çekiyor. Almanya’da 
bir hanıma doktor elini uzatmış, Müslüman hanım elini vermemiş. Tamam demiş 
hoşlukla karşılamış, evet inancınızdan dolayı kabul ediyorum. Şimdi bizde ya elini 
vermedi ya elini uzatmıyor, şimdi niye etmiyorsun? O zaman da görünmeyen günah 
virüsü var. Şimdi korunun ha virüsü varsa o zaman da günah virüsü var. O tabii 
gözükmediği için, bu da gözükmüyor ama yine kaçıyor millet. O günah mikrobu da 
gözükmediği halde onu hiç umursamıyor. Kur’an’dan epey uzak kalışımızdan veya 
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bizi onlardan uzak tutanların projeleriyle bu nesil bunlardan uzak kaldı. İnşallah 
bunlar tekrar kendimize dönüş uyarısı olur derim. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Bu dünyanın küçük olduğunu, dünya çok küçükmüş, ufacık bir virüs bütün 
dünyayı sardı. Bu yönden ufku genişledi insanların. Demek ki gözle görülmeyen 
ve toplasan hepsini kibrit kutusu kadar olan bir virüs topluluğunun bütün dünyayı 
sardığını düşünme pozisyonuna girdi insanlar, bunu düşünebildi. Yani bu kadar 
olacağını, belki insanlar böyle bir şey olacağını düşünmüyordu. Ara ara oluyordu 
ama bu kadar değildi. Bu bir uyarı tabii, sonra insanlar hep koşuşturma koşuşturma 
ile zamanını geçiyor, kendine bile zaman ayıramıyordu. Şöyle bir şiirim de vardır: 

Dünya için çok koşma, yetişilmez serseri 
Yetişeyim diye uğraşırsan serseri olursun. 
Tamamen de bırakma yıkar geçer beşeri. 

Şimdi hep insanlar yetişeceğim, koşacağım hep bir koşturmaca içindeydi. Şimdi 
demek ki bir paydos zamanı gelmiş. İşte Cenab-ı Hak öyle bir durum verdi ki paydos 
dendi. Ondan sonra herkes evine çekilsin, muhasebesini yapsın. Bir bakın gücünüz 
neye yetiyor? Birbirinizle bile konuşamıyorsunuz, mesafeli konuşuyorsunuz. Bu 
itibarla bir nefis muhasebesi yapın, kendinize çekidüzen verin, ilerinizi düşünün 
ve artık ölüm de kimsenin hatırına gelmezken böyle bir konuma girdiler. “Cıs”ı 
öğrendiler, bu millet, şimdi çocuğum diyorsun cıs, sobaya cıs gitme gidiyor, elini 
sobaya değiyor, annesine gösteriyor cıs diye. Şimdi millet ne zaman ki hasta oldu 
cıs’ı gördü, babası hasta oldu aman dedi. Şimdi bu bakımdan insanlara bu yönden bir 
tembih “bak kendine gel yarın yoksun, yarın yok olabilirsin.” Yani seni görünmeyen 
bir şey alıp götürür gibi. İnsanlar, toparlandı zannediyorum, kendilerine çekidüzen 
verdi ama tabii bizim milletin bir huyu vardır, çabuk unutur ondan sonra hani 
Mahir İz Hocamız edebiyatta demişti ki: “sarhoşu dövmüşler dövmüşler de butları 
şişmiş, ne oluyor ya komşuda düğün mü oluyor demiş.” Şimdi millet, komşusunda 
düğün oluyor zannetti ama şimdi kendisine gelince fark etti ki tehlike, cıs var. Bu 
bir tembihti. Artık bundan sonra inşallah unutulmaz bu. Çabuk unutur dedim 
bizim millet, çabuk unutulmaz inşallah milletimiz alabildiğine kendini salıvermez. 

Ölüm her an gelebilir. Ahiret hayatı tıpkı buna benziyor; ahirette de anası babasından 
kaçar, oğlundan kaçacak herkes birbirinden kaçacak aman ha beni görmesin diye. 
Çünkü  günahları var, günahlarından utandığından birbirini görmemek için kaçacak, 
gözükmeyecek. Şimdi böyle bir ahiret misali gibi dedim, baktım herkes birbirinden 
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kaçıyor anası oğlundan kaçıyor Avrupa’dan geliyor aman oğlum yanımıza gelme, 
yukarı odada otur falan, yani korunmaya alıyor kendini. Tefekkür var, tedebbür var. 
Tefekkür, önceden düşünmek, bunu şöyle yaparım böyle yaparım diye düşünmeye 
tefekkür denir. Tedebbür ise bu işi yaparsam ne olur, yapmazsan ne olur gibi 
sonunu düşünmeye de tedebbür deniyor. Bu bakımdan şimdi bizim tefekkürümüz 
vardı da tedebbürümüz çok az bir durumdaydık. Birisi dedi ki bana, “önce denize 
atlarız ıslandıktan sonra düşünürüz” dedi. Ya denize atlayınca elbiselerin ıslanmaz 
mı ıslanır, ama şimdi böyle bir huyumuz da var yani bazı yörelerde. Burada da biz 
hasta olduktan sonra değil de hastalanmadan önlem almamız gerekir, tedebbürün 
gereği budur. Dinimizin gereği de budur, hastalanmadan hastalıktan önceki 
durumunuzu düşünün, hastalığa gitmeyin uyarısı burada çok önemlidir. Şimdi 
böyle bir de alışkanlıklarımızı değiştirmeye sebep olmuş oldu. İnsanlık hanemize 
de fakat burada bir şey var, millet olarak insanlık bakımından neyi kazandık neyi 
kaybettik? Şimdi bu aklıma gelen bir şey, bunu yazmalı. İnsanlık neyi kazandı, neyi 
kaybetti? İnsanlığın kazandığı şeyler yani hâla da çağımızda nelerdir, kaybettiğimiz 
nelerdir, İnsanlığımızdan kaybettiklerimiz vardır ama bunları bilemiyoruz. 

Şunu hatırlatayım, bizim kendimiz olmamız lazım, kendimize dönmemiz lazım. 
Kendi asli değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Neslimizi, çocuklarımızı kendi 
değerlerimize göre yetiştirmemiz lazımdır. Ben çocuklara şunu öğretiyorum; 5, 6, 
10 yaşındakilerine çocuğum büyüyünce ilk önce ne olacaksın? İşte çocuk bilmiyor, 
ben ona öğretiyorum. Önce iyi bir Müslüman olmalı. Ona söylettiriyorum söyle 
bakayım ne olacaksın? Çocuk “iyi bir Müslüman” onu annesine babasına devamlı 
sorun. Şimdi iyi bir Müslüman olduktan sonra ne olursa olsun. Ama iyi bir 
Müslüman olmazsa bir adam ne olursa ne olsun, fark etmez. Mutlaka altı delik 
ayakkabı gibidir. Üstü çok cilalı güzel pırıl pırıl ama altı delik. Onun için üstünde 
hangi diploma mevki vs. olursa olsun fakat iyi bir Müslüman değilse altı deliktir. İyi 
bir Müslüman diyorum, çünkü bu bakımdan kişi, iyi bir Müslüman olursa, herkes 
iyi bir Müslüman gibi olmaya Müslümanca yaşamaya gayret ederse biz kendimize 
inşallah dönmüş oluruz. Bu bakımdan da bu salgın bize birtakım alışkanlıkları yani 
kendimizi toparlamayı, kendimize gelmeyi, birbirimize hiç olmazsa tahammül 
etmeyi öğretir. Evde oturmaktan sıkılanlar vardır, evde oturmayı da öğrendiler. 
Hepsinde birer hikmet var diye düşünürüm bu şeylerin. Korunduktan sonra hep 
hayatımız zaten medcezir dalgalarıyla gitmekte; soğuk sıcak gibi nasıl soğuk sıcak 
var, kış yaz var, hayat böyle olduğu gibi bu türlü hayatlar da bize kışın geleceği 
için yakıtlarımızı temin ettiriyor, yazın için efendim işte klima taktırıyoruz. Bu 
bakımdan da bu da bize örnek olmalı bir ders olmalı. Bundan millet kendine göre 
bir ders çıkartmalı diyorum.
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Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Hani demin dedim ya her insan kendine göre bir ağacın yaprağı gibi yeşerip sonra 
sararıp düşecek. İnsan, meyve verici ve kalıcı bir yaşamda olmalı. Hani derler ki 
“ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur/yıkılıp gitti cihandan, dayansın ehl-i 
kubûr.” Kabirler biraz da oradakiler dayansın, pat küt sopayı yerken. Ne kendi 
eyledi rahat ne de halka verdi huzur. Halka huzur vermedi, halka eziyet etti, halkın 
dinini imanını bozmaya çalıştı falan falan. Öteki Mehmed Akif yine der ki rahmetli: 
“Yadında mı hani senin o doğduğun günler, sen ağlarken gülerdi âlem.” Oğlumuz 
oldu, kızımız oldu diye gülerdi âlem, öyle bir öl ki ölümün sana olsun hande yani 
sevinç. Halka olsun matem, halk üzülsün sen sevin. Elhamdülillah ben vazifemi 
yaptım. Ya Rabbi diye Allah’a karşı da yüzün ak olarak insanlara karşı da yüzün ak 
olarak göçmek lazım bu diyardan. Öyle bir hayat yaşayalım ki etrafa huzur verelim, 
biz tarihi bir millet olarak, ecdadımız İslam’a en çok hizmet eden ecdad oldu, Allah 
da İslâm sayesinde bu milleti ayakta tutmuştur, korumuştur. Bugün mezarlar, 
Bulgarlar Türk’tür kanı Türk’tür ama o ulvi özellik kalmamıştır. Çünkü insanların 
özelliğini tutan dinidir. Bu bakımdan biz elhamdülillah Müslüman olarak en çok 
da İslam’a hizmet eden bir nesil olduğumuzdan Rabbimiz bizi bu şekliyle korumuş 
ve İslam’a hizmetle inşallah devam ettirir. Onun için muhtaç olduğun kudret 
kalbindeki imanda mevcuttur diye söylerim ben. 

Yüzyıla bırakılacak söz bir Ayet-i Kerime’de de var. Bismillahirrahmanirrahim 
“Eğer Mü’minseniz en üstünüsünüz.” Üstünsünüz, siz üstün olacaksınız. Yahudi, 
çocuğuna diyor ki, çocuğa 13 yaşında merasim yapıyorlar. Kuşak giydiriyorlar 
Yahudiler çocuklarına, çocuğum sen Yahudisin, Yahudi kalacaksın dünyanın 
efendisisin, üstün insansın diyor ve şeriatına bağlılığı öğretiyorlar. Şimdi bize 
Kur’an ne diyor, siz inanıyorsanız Allah’a, gerçekten üstün durumda olursunuz. 
“Mü’minler mutlaka kurtulmuşlardır.” Peki niye kurtulmuyorlar? Mü’min kalmadı 
ki. Allah’a inanan, Allah’a sarılan yani tabii gece gündüz ibadet değil, Kur’an 
çağlara hitap eden, çağlara kapı açan bir kitap, ilim yolunda her türlü bizi teşvik 
eden, ilim kadına da erkeğe de farzdır diyen bir Peygamberimi varz. Bizim ilme olan 
uzaklığımız ne kadar şimdi, inandığını söyleyen insanların? “İkra” oku, neyi oku? 
Yok. “Rabbinin ismiyle oku.” Rabbine bağlı olarak oku. Neyi oku? Her şeyi. Bakın 
orada şunu dememiş. Orada gizli her şey gizli. Her şeyi oku ama Rabbine bağlı 
kalarak, Rabbine bağlı insan olarak, Rabbinin adını yücelterek her şeyi oku. Onun 
için ben baktım filozoflardan Hristiyan fizikçi, Papaz fizik filozofu olmuş. Dedim 
o Papaz fizik icatçısı olur da ben niye olmayayım. Ta o zamanlardan başladım 
imam hatipteyken, fizikte matematikte çalıştım falan derken tekniği bitirdik 
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mühendis olduk. Uluslararası kabul edilen internette yayımlanan bir mucit olduk 
elhamdülillah. Yani ben bir taneyim hepimiz böyle olacak nitelikteyiz aslında. 

Bu bakımdan da şimdi bundan sonra neler yapacağız, zamanımızı boş geçirmeyeceğiz, 
zaman bize emanettir. Zaman bizi tüketirken, biz zamanımızı tüketiyoruz. 
Zamanımızı tüketirken sorumluyuz. Nerde geçirdim, nelerle meşgul oldum? 
Gençliğimi nasıl tükettim? Bu bakımdan ihtiyarlığı nasıl bitirdim? Genç bilemez, 
ihtiyar da yapamaz. Nasreddin Hoca ocakta pişirecek şeyleri yüklemiş hayvana, 
ondan sonra giderken yaş mı kuru mu diye bir kibritle bakmış, bir çakmış çıtır 
çıtır hayvanın üstünde yanmaya başlayınca tabii söndüremiyor hayvan da kaçıyor. 
Nasreddin Hoca bağırıyor, aklın varsa göle kaç diye. Şimdi ihtiyarlayınca aklın varsa 
camiiye kaç, yani o zaman gençliğinde ilimle Kur’anla habersiz olunca sonradan 
ateş tutuşunca nereye kaçsak efendim diye düşünüyoruz, o duruma düşmememiz 
lazım. Bütün gençliğimiz şunu bilmeli ki Ey Müslüman gençlik muhtaç olduğun 
kudret kalbindeki imanda mevcuttur, oku oku ilim oku. Allah’ın adı ile O’ndan 
ilgiyi kesmeyerek O’na güvenerek, O’na dayanarak okumayı bırakma. Tahsil yap, 
sanat yap, ilerle her türlü dalda ilerle ama bir Ayet-i Kerime var. “Allah’ı unutanlar 
gibi olmayın ki Allah da onları kendilerini kendilerine unutturmuştur.” Yani siz 
Allah’ı unutursanız Allah da size kimliğinizi, kişiliğinizi, tarihinizi unutturan 
bir hale getirir. Bakın büyük bir ihtar, Haşr Suresi’nde. Siz Allah’ı unutanlar gibi 
olmayın ki Allah da sizi kendi kendinize unutturmasın. Tarihinizi unutursunuz, 
kültürünüzü unutursunuz. Hangi milletten, hangi nesilden geldiğinizi, Kur’an’ı, 
kitabı unutursunuz ve hani artık kimin peşinde gittiğinizi bilemezsiniz. Rahman’ın 
peşinde gidilmezse elbette şeytanın peşinde gidilir. 

Neslimize ben bir hatıra olarak diyorum ki: Oku ve anla Kur’anı’ı. Artır imanı, 
özle Cananı. Kur’an yalnız okuyup sevap kazanma kitabı değil, Kur’an anlayıp 
hayatı kazanma kitabıdır. Ben sloganı değiştirdim: Kur’an, oku sevap - anla hayat 
kitabıdır. Bu bakımdan hayatı kazanmak için Allah’ın istediği hayatı kazanmak 
için şeytan da bir hayat istiyor, şeytan da bizim hayatımızın kendisi gibi olmasını 
istiyor. Şeytan Allah’ı biliyordu, çok iyi biliyordu. Tanıdı mı? tanımadı. Çok iyi 
biliyordu, tanımadı. Tanısaydı emrini tutardı. Amerika Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 
biliyor. Tanıyor mu tanımıyor. Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hem biliyor 
hem tanıyor. Gel deyince geliyor. Yardım et deyince ediyor. Demek ki Amerika 
ve Almanya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni biliyor, tanımıyor. Şeytan Allah’ı bildi 
ama tanımadı neden? Secde et deyince etmedi. İtaat etmedi. Demek şeytan işte hep 
benim gibi insanlar çoğalsın, secde edenler yok olsun, azalsın ve eğlenceyle, içkiyle, 
davulla çeşitli şeylerle ömrünü geçirsin, benim gibi asi olsun, ahirette de Allah’ın 
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gazabına uğrasın istiyor. Yaş almış ama yaşlanmamış bir öğretim üyesi hoca olarak, 
profesör olarak, mucit mühendis olarak tavsiye ediyorum ki her ilim dalında bir 
şey yapmak için okusunlar gençlerimis. Bir şey yapmalı, bir şey yapmalı ve Allah’ın 
rızasını kazanmalı. Böylelikle Allah’ın rızasını kazanma uğrunda inşallah yeniden 
dirilme çağına girmiş oluruz.

Hocam tevafuktur bugün Nurettin Topçu Hocamızın vefat yıl dönümü, sizlerin 
de baktığımız kadarıyla Hocam, Hocanız olmuş Nurettin Topçu Hocamız. 
Hocamızdan çok etkilendiğinizi ifade ediyorsunuz; ayağa kalkıp dua ettiğinizi 
söylüyorsunuz. Belki Hocam bilmiyorum uygun görürseniz biraz bahsetmek ister 
misiniz? 

Kendim için söylediğimi onun için de söylüyorum. Ben kendim için şöyle söyledim: 
ben bir sessiz gemiyimdir, böyle dat dat ötmem ama bütün yolcuları alırım. Şimdi 
ortalığa çıkmam daha yeni yeni oradan buradan davetler oluyor falan, pek bu türlü 
sansasyonel şeyler yapmadım. Kendi halimde ama bütün çalışmaları tebliğlerimi bir 
tohum ekici gibi ekerim, nerde biterse bitsin ben onun derdinde değilim, ekmenin 
peşindeyim, toplamanın peşinden ziyade. İşte bu hocalarımın birer örnek hallerini 
yazardım. İşte bunun şu özelliği var, bunun bu özelliği var. Şimdi Nurettin Topçu 
Merhum hocamızdan ben aynı sınıfta olan diğer arkadaşlarımla felsefe okuduk, 
mantık okuduk ve sosyoloji okuduk. Şimdi ondan edindiğim mantık bilgilerini 
içselleştirdim kendi zihnimde ve âcizane Ahmet Cevdet Paşa’nın Mantık’ını 
genişleterek, izah ederek -Osmanlıcaydı- anlamaya çalıştım. Çok özveriyle dinlerdim 
onu. O doğrultuda da benim bir mantık kitabı ortaya çıkarmama vesile oldu derim. 
Ondan sonra Din Psikolojisi kitap notlarım vardı, hocanın ders notları. Onu 
Hollanda’da çıkaracaktım, hatıra olarak, kaybettim paketlerden dosyayı almışlar. 
Sonra onu İsmail Kara kardeşimiz Dergâh Yayınevi zannediyorum çıkardılar, çok 
sevindim. Şimdi hatırıma gelen bir anekdotu söyleyeyim iyi oldu; Fatih İmam 
Hatip Lisesi son sınıftayız zannederim. Haliç karşısında okul, onun oturduğu 
öğretmen masasından Haliç gözükür. Hep oraya derin derin bakarak konuşurdu. 
Yani o da bir sessiz gemiydi. Fakat nümayişsiz bütün yolcuları aldı, böylece takip 
edenleri çoğaldı. Derin derin konuşurdu. Şimdi hatırlıyorum ki ara ara gelir, 
şimdi de geldi; dedi ki: “Çağımızın makine gürültüsü ruhların sesini kıstı.” Bakın 
ruhlardan çıkan sesler duyulmuyor. Makine gürültüsü yani teknik dünyasının sesi 
ruhi hayatı öldürdü demişti. Şimdi onu tekrar böylece hatırlattığın için de memnun 
oldum. Böyle bir hocamızdı Topçu, Allah rahmet eylesin. Sosyoloji ve felsefeyi 
ondan çok iyi öğrendim. Bunun için de bu felsefeye olan zihni melekem onun 
sayesinde güçlendi derim. Hep çok içli konuşur, derslerin künhünü, mahiyetini tam 
manasıyla kendisini özveriyle vererek anlattığı için onu ben de özveriyle dinlerdim. 
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Hiç derslerini ve notlarını kaçırmazdım. Zaman zaman o türlü insanların bu türlü 
kıymetlerin başına gelen onun başına da geldi. 

O kendi doçent olduğu halde, bulunduğu hak ettiği şekilde ona değer verilmedi ama 
o görevini hak ettiği şekilde yaptı. Hiç yüksünmeden umursamadan kendi zaten 
değerini almıştı. Başkalarının değer verip vermemesi mühim değildi. Çünkü bir şey 
elmassa elmastır. Ama cıncıkçı pazarında boncukçu pazarında da bir boncuktur. 
O bakımdan yoksa elmasın değeri boncuk değildir. O elması da boncuk olarak 
değerlendirdiler ama bizim içimizde hep elmastır, kıymetli yeri kaybolmamış bir 
değerdir. Allah rahmet eylesin derim. Resimlerimiz vardır albümde beraber sınıfça 
olarak resimlerimiz vardır. İşte onu öyle söylerim ben. Öyle anıyla, rahmetle anarım. 
Ondaki terbiye, edep çok mühimdi. Mühim bir edep ve terbiye mevcuttu. Nazik 
bir insandı. Çok nazik, çok efendi, oldukça efendi bir insandı. Necip Fazıl Hocaya 
da Allah rahmet eylesin tabii görüştüğüm bulunduğum konferansında olduklarım 
oldu. Dersimize girdiği için özellikle Topçu hocamın kitaplarını hâla okur, saklarım. 
Makine dünyası, ruh dünyamızın sesini kıstı. Şimdi insanlar bu gürültü içerisinde 
ruhlarını değil, makine gürültüsü içinde dünyalık gürültü içerisinde yaşıyorlar. 
İslâm’a uygun ayıplayanların ayıplamasından korkmayan bir insan, toplum olalım 
inşallah. Birisi ne der, bir makâlemde birisi putu diye bir başlık var “birisi putu” 
birisi ne der, elâlem ne der. Şöyle yaparsam elâlem ne der, ayıp olur. Elâleme ayıp 
olur. Düğün yapacağım şöyle yapmalı elâlem ne der. Evime şunu alacağım elâleme 
karşı ayıp olur. Şu elâlem putundan bizi inşallah Rabbim kurtarır. Ayıplayanın 
ayıplamasından korkmayan bir Müslüman toplum oluruz inşallah. Sağlıkla kalın. 
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“Sanal olan hiçbir şey 
sahih olanın yerini tutmuyor…”

Hilmi Yavuz

Şair-Yazar

3 Ağustos 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rumeysa Hazel PEKACAR

Mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz hocam, çok 
kıymetliydi. Hocam, korona hakkında sizin fikirlerinizi ve görüşlerinizi almak 
istiyoruz Türkiye Yazarlar Birliği olarak. Gerçi biraz geçti. Artık yeni normal diye 
bir kavram var.  Bu sürece girdik ama. Siz bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Bu 
döneme bakış açınız, salgına bakış açınız, dünya çapındaki bu olaya bakış açınız 
neydi?  Aslında, bu salgın için çok fazla neden sayılıp dökülebilir. Herkes çıktı bir 
şey söyledi. Bir yorum yaptı. Konuştu. Fakat özel olarak değil de resmin bütününe 
baktığımızda sizce bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir? 

Şimdi yavrucuğum iki türlü eylem vardır. Bunlardan birine biz, olay diyoruz. 
İnsanın kendi cüzi iradesinin dışında olan olaylardır: depremler, büyük tsunamiler 
mesela. Biz bunlara genellikle olay diyoruz ve olay bizim cüzi irademizin dışında 
gerçekleşir. Bir de bizim edim dediğimiz eylemler var. Bunlar doğrudan doğruya 
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bizim kendi irade-i cüziyyemizle gerçekleştirdiğimiz eylemlerdir.  Şimdi böyle 
bakıldığında irade-i cüziyyemizin dışında gerçekleşen bir olay bu. Yani, herhangi 
bir insan iradesi, bu pandemiyi bizim başımıza musallat etmiş değil.  Dolayısıyla, 
ben bu gibi olaylarda bu ayrıma özellikle dikkat edilerek meseleye bakılmasını ve bu 
ayrım gözetilerek yorum getirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bu bizim 
irademizin dışında gerçekleşen bir şey. Bizim irademizin dışında olan herhangi bir 
şey konusunda neden aramak doğru değildir. Çünkü bu irade-i külliyeye ait bir 
meseledir. Ve irade-i külliyeye ait bir meselede sizin de bildiğiniz gibi çok önemli 
bir deyişle meseleye bakmak gerekir: “hikmetinden sual olunmaz.” bu bir hikmettir 
ve irade-i cüziyyenin değil, irade-i külliyenin getirdiği bir şeydir.  Bunda da biz, 
herhangi şekilde “neden oluyor bu?” gibi bir soruya cevap vermek imkânına sahip 
değiliz. Dolayısıyla bu bizi aşan bir şeydir. O yüzden ben buna böyle bakıyorum 
bir. İkinci olarak nasıl etkilediğine bakıyorum. Hiç şüphesiz bu bir musibettir. 
Elbette yani, bir musibettir. Bu musibet, elbette bir şekilde bitecektir. Meseleye şöyle 
bakmak gerekir; bana sorarsanız, her şerde bir hayır da vardır. Yani meseleyi biraz da 
deyim yerindeyse İslam diyalektiği açısından yorumlamak gerekir bana sorarsanız. 
Böyle olduğunda, ben bu konudaki iyimserliğimi, her şerde bir hayır vardır, her 
musibette bir hayır vardır konusundaki temel ilkeyi gözeterek bu musibetin günün 
birinde birtakım başka bağlamda hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. O yüzden 
umudumu kaybetmedim. Bu konuda umutsuzluğa düşmek fevkalade yanlış bana 
sorarsanız.

Ben nasıl yaşadım bunu? Gayet tabii. Çünkü bu konuda neden aramak bizim işimiz 
değil ama bu musibete karşı önlemleri almak bir başka deyişle, eşeğimizi sağlam 
kazığa bağlamak gibi bir durum söz konusudur. Tamam, böyle bir musibet geldi, 
bu, bizim irademizin dışında olan bir şeydir ve bu konuda bir şey yapamayız. Hayır! 
Elbette bizim irade-i cüziyyemizde gerçekleştirmemiz gereken şeyler var. Bir kere 
her şeyden önce canımızı korumak durumundayız. Bize verilmiş olan bu emaneti 
korumak durumundayız. O yüzden bu konuda Sağlık Bakanlığı olsun, “Bilim 
Kurulu” olsun, yapılan önerileri dikkate almak gibi bir takım sorumluluklarımız var. 
Tabii ben kırmızı çizgileri olan bir pandemi mağduruyum, 65 yaş üstü yani. Bize özel 
ayrıca bir statü tanıdılar. Özel statü, her zaman bir ayrıcalık olmuyor. Tam tersine, 
bir tür mahkumiyet oluyor. Dediler ki “Siz dışarıya çıkmayacaksınız.” Pekala, el 
emrü fevkal edeb. Başka bir çaresi yok elbette, tamam. Ben, sanıyorum 13 Mart’tan 
itibaren Temmuz başına kadar, yani bu ay başına kadar evden hiç çıkmadım. 
Her şerde bir hayır vardırın bir ölçekte benim yaşamımda da bazı hayırlara vesile 
olduğunu da söylemeliyim. Küçük ölçekte benim bağlamımda bir hayra vesile oldu. 
Yapmam gereken, çok uzun bir süredir başka bir takım meşguliyetler dolayısıyla 
bir türlü üzerinde duramadığım, yapamadığım, yapmak imkânı bulamadığım bazı 
şeyleri yapma imkânımı buldum. Mesela, bu süre içerisinde en az dört tane -tabi 
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bana göre çok önemli- makale yazdım. Ayrıca, başka bir şey söyleyeyim yeni bir şiir 
kitabı söz konusu. Şiir kitabı konusundaki çalışmalarımı da özellikle bu dediğim 
gibi Mart’ın ortaları ila 13 Mart’la 8 Temmuz arasındaki süre içerisinde yazabilme, 
tabi bitirmedim ama en azından başlayabilme ve bu konuda birkaç tane, hatta 
birkaç taneden fazla şiir yazma imkânı oldu… Bu benim için bir nimet hakikaten.  
Hatta bazen dediğim gibi şükrediyorum da iyi ki böyle oldu ve iyi ki böyle bir 
zaruri mahpusluk söz konusu oldu. Ve bu mahpusluk dediğim gibi hayırlara, çok 
iyi bir takım şeylere bir anlamda vesile oldu. Bu arada yapılması gereken başka 
şeyler de var. Hareket gerekiyor. Yani evde oturmak, sandalyede oturmak anlamına 
gelmemeli. Evde oturuyorsun. Evdesin ama bu sürekli oturmak anlamına gelmiyor 
elbette. Benim oturduğum ev kira idi. Geniş bir koridoru var. Bu koridorda, ben 
koridor voltası adını verdiği bir yürüyüşüyle -tam adı volta- aşağı yukarı yarım saat 
her gün yürüdüm. Başka yararları da oldu ayrıca. Ben genelde yalnızım. Çoğu kez 
evde yemek yapmadığım için öğle ve akşam yemeklerini dışarıda yiyorum. Ama işte 
eş dost eksik olmasınlar “Hoca evde yalnız, dışarı da çıkmıyor. Ona da ev yemekleri 
yapalım” dediler ve ev yemekleri getirdiler. Bu da daha sağlıklı bir biçimde gıda 
almama sebep oldu. Yani bence bu süreç kötü geçmedi kısaca.

Hocam aslında tam ikinci sorum buydu. Ağzınıza sağlık. Bunu cevapladınız. 
Tam diyecektim ki karantina günleri sizin için nasıl geçti? Bir eser yazdınız mı 
ya da yazdıysanız nelerden bahsettiniz? Hangi filmleri izlediniz ya da kitapları 
okudunuz?

Yazdıklarım, karantina ile ilgili değil, sevgili kızım. Hiç ilgisi yok.  Yalnız başlangıçta 
arada ben Facebook, sosyal medya ile yakından ilişkiliyim. Pandemideki bu ev 
mahkumiyeti boyunca bayağı ciddî bir şekilde Facebook’ta ve Twitter’da faal 
oldum. Arada pandemi ile ilgili ama doğrudan pandemi ile ilgili değil, pandeminin 
getirdiği yasaklara ilişkin dokunamamak üzerine sevimli notlar yazdım. Dokunma 
yasağı var ya, sakın yakın temasta olmayın, sakın kimseyle kucaklaşmayın, 
kimsenin elini sıkmayın, tokalaşmayın diye. Dokunmanın ne kadar insani olduğu 
bağlamında… Bizim insanımız, bizim kültürümüz açısından dokunmanın 
ne kertede önemli olduğunu... Mesela Avrupalı öyle değildir. Ben uzun yıllar 
İngiltere’de yaşadım, başka Avrupa kentlerini de biliyorum. Avrupa insanını 
biliyorum. Dokunmak konusunda müthiş duyarlıdırlar. Asla dokunmak gibi bir 
durum söz konusu değildir. Sevdiğimiz insanla biz kucaklaşırız değil mi? Elimizi 
yürürken arkadaşımızın omzuna koyarız ya da karşılaştığımızda öpüşürüz. Bayram 
günleri, büyüklerimizin eskiden ellerinden öperdik. Eskiden adetti. Şimdi nasıl 
bilmiyorum. Biz büyüklerimizin ellerinden öperdik. El öpme diye bir geleneğimiz 
var. Tüm bunlar tabii ki yakın temasla ilgili. Bununla ilgili küçük bir not yazıp bunu 
Facebook’a koymuştum. Pandemi ile ilgili dolaylı olarak yazdığım bir tek o var.  
Onun dışında yazdıklarımın karantina ile ilgisi yok. 
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Peki hocam, hayat hikâyenize baktığınızda yaşadığımız bu nazik günler tam olarak 
nereye oturuyor? Yani bugünlere ilişkin duygularınızı değerlendirdiğimizde, bize 
ne söylemek istersiniz?

Vallahi aslında dediğim gibi benim için çok fazla fevkalâdeli olan bir şey olmadı 
bu. Şöyle bir şey de var ayrıca: ben genellikle dostlarımla daima yüz yüze olmayı 
yeğlemişimdir. Şu durumda tabii ki yüz yüze bir birliktelik söz konusu olamadı. 
Hayırlı yanlarını söyledim. Şimdi de şer yanını söylüyorum. Bu şer yanı, benim 
için kötü olan. Yani, nasıl söyleyeyim, Türkçe’de öyle bir deyim var: “arkadaş 
canlısı” derler ya, dost canlısı… Ben öyle biriyim. Dostlarımla, arkadaşlarımla, 
öğrencilerimle birlikte olmak istemişimdir. 45 yıl hocalık yaptım. Öğrencilerim bu 
yönümü, özelliğimi çok iyi bilirler. Dolayısıyla ondan mahrum kalmamın getirdiği 
bir şey oldu. Deyiş yerindeyse tedirginlik olmadı değil.

Tabi telefonla konuşmak, şimdi seninle olduğu gibi sanal görüşmeler, gerçek 
birlikteliğin yani yüz yüze bedensel birlikteliğin ya da karşılıklılığın yerini tutmuyor 
aslında. Bir tür, ikame ediyormuş gibi görünüyor. Gerçek insani ilişkinin, nasıl 
söyleyeyim, sahtesi oluyor aslında. Ondan bir sıkıntım oldu ama dediğim gibi 8 
Temmuz’dan itibaren kendimi hemen dışarıya atarak, sokağa atarak dostlarımla 
birlikte oldum. Onun acısını çıkarıyorum şimdi.

Teşekkür ediyoruz hocam. Yine bu söylediklerinizle ilişkili bir soru… Daha 
derli toplu bir şekilde sizden duyabilmek adına soruyorum tekrar. Salgın ile 
birlikte tabi ki evlerimize çekildik. Kimimiz söylediğiniz gibi karantina olarak 
değerlendirmeyip hayır aradı. İşlerimizi tamamladık. Bitirdik. Ama bu süreçte 
sevdiklerimizden de insanlardan da uzak kaldık. Eşinizden, dostunuzdan 
torunlarınızdan belki… Sizce kıymetini anladık mı? Bu konu hakkında neler 
söylemek istersiniz? Sizin biraz da felsefeci bakış açınızı ihtiyacımız var.  Nasıl 
değerlendirirsiniz bu ayrılığı ve süreci?

Elbette, deminden beri anlatmaya çalıştığım gibi Hazelcim. Hiçbir zaman sahih ve 
sıcak insani ilişkilerin yerini tutan bir süreç söz konusu olmadı. Pandemi süreci 
aslında bir takım şeylerin sanal olarak yaşanmasını mümkün kıldı. Ama sanal olan 
hiçbir şey sahih olanın yerini tutmuyor. Sahih olanın yerini tutmayışının benim 
kuşağım için benim yaşımdaki insanlar için -65 yaş üstü diyeyim-  çok büyük anlamı 
var. Ama şunu görüyorum, bu ilginc bir şey, genç insanlar -elbette sen de gencsin 
ama şimdi söyleyeceğim şeyin icine dahil misin, değil misin onu bilmiyorum- zaten 
dünyayı sanal olarak kavradıkları icin bu süreci cok fazla yadırgamadılar gibi geliyor 
bana. Zaten kaba bir biçimde söylemek gerekirse annelerinin karnından ellerindeki 
tabletle, akıllı telefonlarla doğmuş insanlardan söz ediyoruz. Onlar için asıl olan, 
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zaten sanal olandır. Sanal olmayan onlar için teferruattır. Bizim için ise sanal 
olmayan asıldır. Ama bu çok genç insan, Z kuşağı mı deniyor, herhalde öyle deniyor, 
Z kuşağı için bana öyle geliyor, bunun tedirginliğini ve sıkıntısını yaşamadılar. 
Zaten biz böyle yaşıyorduk, zaten biz evlerde oturmuş ya da kahvede başka bir yerde 
fark etmiyor; önümüzde tablet, akıllı telefonlar, laptoplar vesaire bunlarla zaten var 
olmuş idik. Dolayısıyla, şimdi de meseleye aynı baktıkları için onların yaşamlarında 
bir problem olmadı gibi geliyor bana. Şey derler ya, kuşaklar arasında farklar işte 
bu. Yani bizi tedirgin eden bir takım meseleler, bizden çok sonra gelen kuşaklar için 
tedirginlik vesilesi olmuyor. Bu davranışları da kuşak farkını gösteriyor herhalde. 
Bunu da çok anlayışla karşılıyorum. Onlar adına yazıklanmıyorum da. Öyle bir 
şey vardır genellikle. Böyle bir ahlâki tavır da takınılır. “Ya siz yaşamıyorsunuz ki 
kardeşim, işte o sahih ilişkiler; elini tutarak, yüz yüze konuşarak…” 

Genellikle buna tanık olduğum durumlarda oldu. Ayıplanacak bir durum değil ama 
çok komik. Bir genç kızla bir genç erkek -belli ki arkadaşlar, belli ki yakınlıkları 
var- gözlemliyorum bazen. Bir kafede oturuyorlar. İkisinin de önünde tablet ya da 
telefon var.  Tablet ya da telefon aracılığı ile ilişki kuruyorlar. Mesela, eskiden huysuz 
ihtiyar derdik biz.  Her şeye karışan; “yavrum, çocuklarım siz niye bunu böyle 
yapıyorsunuz?” yani böyle değil. Huysuz ihtiyar ahlâkçılığından bahsetmiyorum. 
Ama bakıyorum niye böyle yapıyorsunuz ki. Sevgilin değil mi? Elini tutsana, yüzüne 
söylesene söyleyeceklerini. O menhus aletle niye bu ilişkiyi kuruyorsun. Pekala, 
onsuz da yapabilirsin evlat, diye düşünüyorum ama onu söylemiyorum tabii ki. 
Bakıyorum çok komik geliyor.

Aslında birbirini ruhen hissetmenin tadına varsalar, o mekânik, soğuk şeylerin 
yerine, insanın yüz yüze konuşmasının ve muhabbet etmesinin birbirini 
anlamasının o duygunun tadını bilebilseler; onun ne kadar soğuk bir şey olduğunu 
anlayacaklar ama... 

Hiç kuşkusuz öyle, ama bu senin söylediğin, bu kuşak için söz konusu değil sevgili 
kızım. Neden değil? Dediğim gibi şaka yoluyla söylüyorum; annelerinin karnından 
ellerindeki tabletle doğmuşlar. Dolayısıyla başka yaşam tarzı söz konusu değil. Bana 
göre çok vahim ama anlayışla da karşılıyorum. Öyle doğdular bunlar. Başka türlü 
olmalarına imkân yok. “Niye benim gibi olmuyorsunuz?”, benim gibi olamazlar 
zaten. Çünkü ben annemin karnından bir telefonla, bir tabletle -ya da her ne 
karın ağrısı ise- hiçbiri ile doğmadım. Benim gençlik yıllarım Anadolu’da geçti. 
Anadolu’da telefon, radyo bunlar nadirattandı sevgili kızım. II. Dünya Savaşı yılları 
benim çocukluk yıllarım. Babam bir ilçede kaymakamdı. Sadece halkevinde radyo 
vardı. Sadece halkevinde… Bursa, İstanbul’a yakın zengin bir ilçe ayrıca.  1941 
yılından bahsediyorum, yani bizim savaş yıllarımız... Babam rahmetli evden çıkar 



165

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

ve ajans dinlemeye gidiyorum derdi, savaşı başka türlü izlemek mümkün değil.  
Gazete mi? Çok iyi hatırlıyorum, halkevinin önünde memuru bekler. İstanbul’dan 
gelecek otobüs beklenir ve iki gün önceki gazeteler beklenirdi. Şimdi ben böyle 
bir dünyaya doğdum. Benim için bu mekânik şeylerin benim hayatımda ikincil, 
üçüncül hatta dördüncül anlamı var. Şimdi başka bir dünya, başka insanlar… farklı 
olacaklar. Ayıplamak yanlış ama yani komik bulmak konusunda da kendime hakim 
olamıyorum, açık söylemek gerekirse. Ayrıcalığım olsun artık.

Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bu neslin geçiş jenerasyonu sanırım biziz. 
Ben de şöyle bir şey hissediyorum, hem de söylediklerinize katılıyorum bu 
arada. Sosyal medyayı bir ara tamamen kapatmıştım ve kapattığım zaman ne 
başardıysam o dönem başardığımı fark ettim. Sosyal medyanın hem çok oyalayıcı 
bir yanı var. Gerçekten bunu yapıyor. Hem de onun dışında ben de öyle biriyim. 
Yani eksikliğini çok fazla hissetmiyorum. Tamamı ile bir alışkanlık. Instagram 
var ama evet alışkanlıktan. Twitter var evet ama alışkanlıktan, olmasa da 
olur. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Aksine bu dönemde beni çok 
etkilemedi. Ben de şuna çok şaşırdım ve bunun çok analizini yaptım. İnsanlar 
bu kadar mı sosyalmiş de bu kadar depresyona girdiler. Çünkü ben normalde 
de çok çıkmazdım. Kitaplarla meşgul olurum. Bir şey okurum. Dışarı çok cazip 
gelmezdi. Sanırım bununla alakalı bir şey hocam. Kendini oyalayabilme yetisi, bir 
hedefe tutunabilmekle ilgili değil mi? Onu da bir felsefeci olarak sormak isterim 
bunu size. Mutlaka fikrinizi almak isterim bu konuda. Mesela, Karl Jaspers ve 
Sartre ne diyor? Önce oluşmak için illaki bir kitleye sığınırız. Yalnız da kalırız. 
Yalnızlığımızdan sonra bir insan görmek isteriz. Böyle kendimizi oluştururuz. 
Biraz önce dediniz ya, onunla var olmuşlar. Onun eksikliği onunla var oldukları 
için onun eksikliğinde ne olduğunu bilmiyorlar. Aslında bu mu lazım hocam 
biraz?  Bir şey aramak için eksikliğini de hissetmek mi lazım? Yoksa çocuk bunu 
hiçbir zaman bilmeyecek değil mi? Nasıl oluşacaklar?

Bu genç insanlar dediğim gibi -sen de biraz önce açıklayıcı bir biçimde doğruladın- 
öyle yaşıyorlar. Onlar için bizim yaşamımız bizim teknoloji ile kurduğumuz ilişki,  
mesela ben hâla aptal telefon kullanıyorum. Neden? Çünkü teknoloji özürlü deniyor 
değil mi? Öyle bir şey söyleniyor. Aslında biraz öyleyim. Ben 16 yaşındaki torunum 
Mercan’a göre çok gerideyim. Çok gerideyim…Konuşuyoruz bazen, merak ettiğim 
oluyor. “Mercan bu nasıl oluyor?” diyorum.  Gayet müstehzi bir biçimde “Büyükbaba” 
diyor, “anlatsam da nasıl olsa anlamayacaksın.” Çok doğru. Çok doğru… Çünkü 
o bütün o mekânizmayı her şeyle o kadar ayrıntılı, o kadar ince, o kadar nüanslı 
biliyor ki... “Ya büyükbaba anlatacağım şimdi, nasılsa anlamayacaksın, anlatsam 
da anlamayacaksın” diyor ve doğru söylüyor. “Yani ben de belli bir yaşa geldim 



166

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

şimdi akîl adamım” demek, yok böyle bir şey... Bazı şeyleri anlamamakla mazuruz. 
Hakikaten... Dolayısıyla çocuk haklı. “Anlatsam da anlamayacaksın büyükbaba” 
diyor. O yüzden anladığım bir şeyle hayatımı götürmeye çalışıyorum. Nedir bu? 
Telefon. İletişim kuruyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum, mesaj yazıyorum gelen 
mesajları okuyorum. Telefon bu zaten. Ama başka şeyler de yüklenmiş buraya. 
Telefonda internetten başka şeyler yapılıyor. Şimdi adını bilmiyorum, benim zihin 
alanımın dışında. Çok doğru. Haklılar. Başka bir dünya bu. 

Aslında onlar da bizim dünyamızı anlamıyorlar hocam. Biz onları nasıl 
anlamıyorsak. Aslında bu ilişki bir kuşak ilişkisi sanırım. Geçiş evreleri var. 
Onlar da bizi anlamıyor. Ben mesela, öğretmenlik yaparken birçok şairin 
şiirlerini sormuştum. İsmini dahi bilmiyorlar zaten, isim bilmiyorlar. Şiir zaten 
bilmiyorlar. Benim için bazı şeyler teorik olarak vermekten daha değerli. Aklında 
ne kadar kalırsa kardır, düşüncesinde bir insan olduğum için. Bazen şairlerin 
şiirlerini açıp dinletiyordum kendi seslerinden. Bazı yazarları anlatıyordum, 
hayatlarını anlatıyordum. ”Evet biz Özdemir Asaf’ı, biz Cahit Sıtkı Tarancı’yı 
ya da biz Hilmi Yavuz hocayı duyduk, bunu bize Rümeysa Hoca söylemişti” 
desinler. Hiç olmazsa akıllarında kalsın istiyorum. O yüzden bazen dersi bırakır, 
bunlardan bahsederdim. Dediğim gibi biz aslında karşılıklı katıyoruz birbirimize 
bu kuşakla. Onlar da bize bir şeyler vermeye çalışıyor, biz de onlara.  Bu şekilde 
gidiyor diye düşünüyorum.

Bak bir şey söyleyeyim. Seninle senin öğrencilerin arasındaki ilişki ile benimle 
benim hocalarım arasındaki ilişki aynı değil. Çünkü benimle hocalarım arasındaki 
ilişki bir kopuş ilişkisi değildi. Ben 1950 yılında liseye girdim. Benim hocam 
Behçet Necatigil idi. Behçet Necatigil’in dünyası ile benim dünyam arasında çok 
az ferdi sayılabilecek, ikincil sayılabilecek derecede farklar vardı. Yani o kadar 
büyük kopmalar, radikal ayrışmalar asla böyle bir şey söz konusu değildi. Hoca 
ne söylüyorsa ben onu anlıyordum. Ben ne söylüyorsam hoca da onu anlıyordu. 
Ama şimdi öyle bakmıyor meseleye çocuklar. Seninle ya da senin gibi öğretmen 
olan arkadaşlardan da aynı şeyi duyuyoruz. “Hocam dinlemiyorlar, anlamıyorlar, 
ilgilenmiyorlar...” Behçet Necatigil neye önem veriyor ise ben de aileden onlara 
önem verilmesi gerektiğinin bilinciyle ya da hassasiyetiyle -bilinç belki daha sonra 
edinilen bir şey- Kabataş Lisesi’ne gelmiş bir öğrenciydim. Dolayısıyla bir problem 
olmadı. Necatigil tahtaya bir beyit yazardı, Allah rahmet eylesin, kime ait olduğunu 
söylemeden çıkardı. Amaç merak uyandırmaktı. Peşinden giderdik adamın 
“Tahtaya bir şey yazdınız. Bu kimin beyiti?” diye. “Git bul” derdi. Bilmiyorum 
hocalar yapıyorlar mı bunu. Öğretmen arkadaşlarım da var, söylüyorum bunu 
bazen. Behçet Hoca böyle yapardı diye. Ben bunu yapsam şimdi Allah aşkına hangi 
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öğrenci dersten çıkıp peşimden gelir. “Hocam bu kime ait, ben bunun tamamını 
nerede bulurum, der. Yok öyle bir şey yok. Bu çok önemli bir şey dediğim gibi. 
Necatigil 1916 doğumluydu. Ben 1936 doğumluyum. Aramızda 20 yaş var. Bayağı 
önemli bir fark. Bu 20 yaş kesinlikle kuşaklar arasında tedirgin edici, bozguncu bir 
ayrışmaya asla ve kat’a neden olacak bir fark değildi. Ama şimdi 10 yıl fark ediyor. 
Belki hatta daha fazla. O yüzden 1990’lara gelinceye kadar -daha doğrusu 1970’lere 
kadar- bizim kuşağın değerleri, önem verdikleri aslında bir anlamda geçerliliğini 
koruyor idi. 1970’lere kadar yani. Ondan sonra bu teknoloji bir sürü şeyi çok 
değiştirdi tabi. Yapacak bir şey yok.  Evet, böyle.

Peki hocam salgın sonrası dünyanın ahvalini nasıl değişeceğini düşünüyorsunuz? 
Salgın sizce bizim hangi alışkanlıklarımızı değiştirdi? Neyi aldı? Neyi götürdü ya 
da neyi getirecek? 

Şimdi tabii bu konuda aslında bir fark yok.  Bana sorarsan iktisatçıların, 
ekonomistlerin, siyaset bilimcilerin söyleyecekleri daha önemli. Felsefeciler olarak 
biz olsa olsa birtakım spekülatif şeyler söyleyebiliriz. Bu spekülatif şeylerin de bana 
göre mana ve önemi pek fazla olmaz. Mesela şimdi Fransa’da falan izliyoruz, bazı 
felsefeciler bu konuda bir şeyler söylüyorlar. Bana sorarsanız hiçbir anlamı yok.  
Yani dünyanın nasıl olacağı konusunda bu aşamada filozofların ya da felsefecilerin 
herhangi bir öngörüleri olabilir. Yani olabilir tabii ki birtakım şeyler söyleyebilirler, 
ama bunun gerçeklikle bir mütekabiliyeti olmaz. Neyin mütekabiliyeti olabilir 
biliyor musunuz? İktisatçıların söylediği şeylerin, siyaset bilimcinin söyleyeceğinin 
mütekabiliyeti olur.  Dünyada politik sistemler nasıl evrilecek bunu ben bilemem. 
Ekonomi nasıl dönüşecek, bunu da ancak iktisatçılar bilir. Dolayısıyla bu konuda 
herhangi bir şey söylemek aslında benim haddim değil. Yani bazı arkadaşlarımız, 
ne politikacılar ne siyaset bilimciler ne de ekonomistler ama sanki ekonomist gibi 
siyaset bilimci gibi oturup konuşuyorlar. Buna da ahkam kesmek denir. Kardeşim 
sen nesin ya iktisatçı değilsin. Siyaset bilimci değilsin. Tamam, saygın bir gazetecisin, 
Köşe yazarısın. Ama bu işi uzmanına bırak kulak verelim. 

Önemli bir şey olarak şunu söyleyeyim izin verirsen. Bilgi bizim alanımız. 
Epistemoloji.  Bilginin geleceği nasıl olacak? Bilginin bugüne kadar felsefede 
tartıştığımız, üzerinde durduğumuz Kant’tan bu yana diyelim, neyi bilebiliriz, 
bilginin sınırları nedir, dille diyebileceğim ilişkiler nasıl kurulabilecek? Acaba 
gerçekten mesela Wittgenstein’in Tractatus’ta söylediği gibi, söylediği gibi dilimin 
sınırları dünyamın sınırlarıdır ile daha ne kadar imali fikredeceğiz acaba? Bu ve 
buna benzer konularda aslında felsefeciler özellikle konuşabilirler. Ahlâk konusunda 
konuşabilirler. Ahlâkın nasıl dönüşebileceği konusunda. Ama yine de bütün bunlar 
spekülatif şeyler. Somut olarak hayatımızı etkileyecek olan politika ve ekonomidir. 
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Ben, somut olarak bizim hayatımızı nasıl etkileyeceği konusunda daha çok ilgiliyim. 
Ama tabi bir felsefeci olarak da benim biraz önceki söylediğim meselelerle de 
ilgilenmiyor olduğum ya da ilgilenmeyecek olduğum anlamına gelmez.  Yani 
bunları çok fazla “felsefeci konuşuyor, gelecekte bilginin durumu şöyle…” şeklinde 
değil. Anlamı var elbette. Ama somut bir karşılığı yok. Benim hayatımı doğrudan 
doğruya etkileyecek olan şey ekonomidir.  Benim hayatımı etkiliyor da zaten birçok 
bakımdan.

Hocam, endüstri 5.0 toplum sistemi çok konuşuluyor. Teknoloji felsefesi 
bağlamında değerlendirildiğinde felsefeciler nasıl değerlendirir ya da bu konuda 
konuşmalı mı? Ayrıca bu salgından sonra tabii hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 
diyorlar sizin söylediğiniz gibi. Toplum sistemleri bile değişebilir. Nasıl ki 
insanları eve alıştırdılarsa bu 5.0 endüstri toplum sistemi ve yapay zeka gibi 
konular hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Tabii bütün bunlar çok önemli. Yani robotlar, yapay zeka vesaire. İleride bizim 
hayatımızı nasıl değiştirecek? Tabii bunlar da çok önemli.  Bu konuda özellikle 
bazı tartışmalara da taraf olduğumuz için bu pandemi bağlamında değil ama 
daha farklı bir bağlamda. İşte bu sinirbilim meselesi var. Yani bilincin doğrudan 
doğruya beynin bir korelatı olduğuna dair görüşler. Bu bir anlamda çok basit bir 
materyalizm gibi görünebilir ama gerçekten bilinç dediğimiz şey, gerçekten beynin 
bir korelatımıdır değil midir ve bunun pandemi sonrasında, tüm bu gelişmelerden 
sonra sinirbilir yani doğrudan doğruya beynin bir korelatı olduğu konusundaki 
görüşü nasıl dönüştürecek? Yapay zekalarla vesairelerle… Bu nasıl bir dönüşüm 
gösterecek, felsefeyi nasıl etkileyecek? Şimdiye kadar hep şey diye düşündük, yani 
ben genellikle öyle düşünmüşümdür- felsefeye ilişkin sorular bir başka alana mesela 
bilimin alanına diyelim. Nörobilimin alanına taşırıldığında felsefenin önemli 
sorularından biri bilinç sorunudur. Bir felsefi sorun olarak bilinç nörobilime 
taşındığında, bir nörobilim meselesi olarak konuşulmaya başlandığında artık bir 
felsefe sorusu olmaktan çıkar. Nörobilim sorusu olur. Ama tabi bu bugüne kadar 
ki bizim geldiğimiz yer ile ilgili bir mesele. Yani felsefede bugüne kadar geldiğimiz 
nokta ile ilgili bir mesele. Yani bundan sonra acaba gerçekten sinirbilim özellikle 
yapay zeka vs konusunda bizi nereye taşıyacağı meselesi ve bu taşıdığı yer artık bizi 
bir takım felsefi soruları sorarak bakmamızı gerektirebilecek mi mesela? Böyle bu 
tür durumlarda olabilir. En azından beni düşündüren beni ilgilendiren sorular ama 
zaten bunlar kimseyi ilgilendirmiyor.

Peki hocam. Bu mülâkatı yaptık 100 yıl sonra bu kaydı bir genç açtı ve izledi. 
Bu günlere dair ne söylemek istersiniz? 100 yıl sonra biri açıp sizin kayıtlarınızı 
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dinlediğinde; konuşmalarınızı, değerlendirmelerinizi dinlediğinde dünyaya dair 
ne söylemek istersiniz?  Onlara ne bırakmak istersiniz?

Aslında bir kere beni bu konuda anlayabilecek bu söylediklerimi anlayabilecek 
anlamanın ötesinde anlamasa bile “Ya bu adam önemli şeyler söylüyor galiba” diye 
düşünebilecek olanların sayısının çok az olacağını söyleyebilirim.  Dolayısıyla ancak 
onlara seslenebilirim. Onun dışındakiler “Ya bu adam ne söylüyor Allah aşkına 100 
yıl önceki şeyleri konuşuyor, hiçbir geçerliliği olmayan şeyler bunlar.” diyecektir . 
Elbette ve haklı da olacaktır bir anlamda. Çünkü öyleydi, onu getiriyordu. Şu var 
dediğim gibi en azından anlamasa bile önemli bir şey söylüyor galiba diye düşünen 
insanlara şunu söylemek isterim. Elbette kopukluklar vardır. Elbette olacak. Ben 
sevgili kardeşim, senden 100 yıl önce yaşadım. Sen benden şimdi 100 yıl sonra 
yaşıyorsun. Dolayısıyla elbette farklar var. Ama bak Tanpınar diye bir adam vardı 
bir zamanlar. O, demiş ki:  değişerek devam etmek ya da devam ederek değişmek 
diye bir şey var. Bir şeyler değişir, birçok şey… birçok şey değişir ama bazı şeyler 
de aynı kalır. Sen çok haklı olarak büyük bir olasılıkla değişeni görüyorsun. Elbette, 
hiç itirazım yok. Somut olarak yaşadığın zaten değişendir, o görmediğin ama var 
olduğu konusunda emin olmanı istediğim bir şey var o da devamlılık… Ona bak. 
Değişmeyen ne var? Bir şey var mı acaba?  Senden ricam eğer kabul edersen genç 
arkadaşım. 100 yıl öncesinden konuşuyoruz… Kabul edersen bu zahmete gir. Bak 
sen içinden dedin ki  “Tam anlamadım söylediğini ama bu adam belki önemli şeyler 
söylüyor” benim söylediklerime kulak verdin sen. O zaman kulak vermeye devam et 
eğer istiyorsan ve değişen sürecin içerisinde değişmeyenin ne olduğuna bak. Yahya 
Kemal amcan değişerek devam etmek veya devam ederek değişmek biçiminde 
tanımlamıştı. Böyle bir şey var. Değişmeyene bak. Belki o değişmeyenin içinde 
bizim hakkımızı, bizim bu konuda bir şeyler yapmamızı sadece benim değil tabii 
diyeceğim, benimle birlikte o değişmeyeni inşa edenlerin katkılarını da görürsen bu 
da bizim için kardır. Demek ki gelecek kuşaklarda bu görüşün farkında olmuşlardır, 
bize de ya hakikaten bir şey varmış Allah razı olsun bu adamdan demelerini isterim 
sizden.

Allah hayırlı ve uzun ömürler versin hocam. Dualarımız hep sizinle. Son olarak 
aslında söylediniz. Konuşmalarınızın içerisinde geçti elbette ama tekrar soru 
olarak belirtmem gerekirse bu zamanlarda neleri niçin yapalım? 

Şimdi şöyle aslında bu konularda yapılması gereken şeyi ergin bir insan kendi tarif 
eder. Ben 100 yıl sonrakine senin de zorlamanla bir takım tavsiyelerde bulundum. 
Tavsiye de değişenin içerisinde değişmeyen bir şey var ona da bak. Sadece benim 
değil ama o değişmeyene katkıda bulunan insanlara hayır dua edersin dedim 
bu. Bunun dışında ben genellikle Türkiye’de bizim geleneğimizde yaşlılar hep 
nasihatçidirler. Bizim geleneğimizde var yani.  Yaşlı insan, ne kertede bilgili olduğu 
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yani ehliyetle konuşabilecek konularda ehliyetli olduğuna bakmaksızın genellikle 
kendi tecrübelerine bilgisine dayanarak kendi tecrübesini öne çıkararak nasihatlerde 
bulunma gibi görevle kendini muvazzaf, vazifeli addeder. Bizim yaşlı insanlarımız 
öyledir. Çatarak, biraz ağır ol Molla desinler havasında, “Kardeşim şimdi bak 
tecrübe konuşuyor burada”. Hiç sevmediğim şeyler bunlar, hiç yapmadım. Ergin 
bir insana, donanımlı bir insana -benim konuştuğum insanlar genellikle böyle 
insanlar- öbür türlü konuşmam zaten. Ama gerçekten ergin bir insansa donanımlı 
bir insansa ona nasihat verilmez. Ayıptır. O kendi yolunu zaten kendisi bulacaktır. 
Neyin önemli olduğunu, kendi varoluşunu anlamlı kılacak olan nedir, bunu o 
bulacak. Ben tavsiye etmişim etmemişim ne yazar. Yani diyelim söyledim ama 
benim söyleyeceklerimin onda belki hiç karşılığı yok. Hiç düşünmemiş böyle bir 
şeyi ve düşünmek de istemiyor.  Der ki “Yaşlı adam biz sözünü dinleyelim kafamızı 
sallarız, çok teşekkür ederiz Hilmi Bey, sağ olun. Eksik olmayın” falan. Yani, ben 
sana tavsiyede bulunmam kızım asla çünkü bu sana senin kişiliğine saygısızlıktır.  
Bu ne demek biliyor musun? Sen 7 yaşındasın. Aklı başında değilsin. Sana yol 
göstermek bizim görevimiz. Böyle bir dünya yok. Bu görevi bana kim veriyor, hangi 
gerekçeyle ben bir takım insanlara nasihat verme konumunda oluyorum. Yaşlı 
tamam, tecrübeli tamam ama yaşlılık ve tecrübelilik nasihat verme konusunda, 
öğüt vermek konusunda bir insanı salahiyetli kılmaz. Bu salahiyet doğrudan 
doğruya şeyhin kerameti doğrudan doğruya kendinden menkuldur, fehvasınca 
o yaşlı adamın kendisine biçtiği bir roldür. Dolayısıyla yaşlılığı ve tecrübeliliği 
olmaklık benim nasihat verme konusunda salahiyetim vardır demek değildir. Böyle 
bir şey yok. Yaşlılık ve tecrübe bir sürü başka şeye neden olabilir ama nasihate 
değil. Nasihat de karşı tarafı ergin olmayış durumunda görmektir. Yani rüştünü 
ispat etmemiş durumda görmektir. Niye ben o talep ediyor diye böyle bir talep 
de bulunulmasının doğru olmadığını kendisine hatırlatmak ile yetinirim. Bak sen 
artık ergin bir insansın. Senin hiç tavsiyeye ihtiyacın yok. Sen kendi yolunu kendin 
bulmakla yükümlüsün.

Bu şey gibi mi hocam. Hani derler ya hangi kitapları önerirsin demek gibi bir 
şey. Kitap insanı kitaba götürür zaten. Kitap okuyan insan, ne kitap okuması 
gerektiğini sormaz. Hani derler ya kitap okumaya gönlü yoksa zaten film önerisi 
gibi kitap ister. Oysaki herkesin ruhu, idraki, bakış açısı, zevk aldıkları şeyler o 
kadar farklı ki o kendi kitabını bulmalı. Bulmak isteyen de zaten bulur gibi bir 
bakış açısı…

Çok güzel, çok doğru bir şey söyledin. Ben nitelikli okurla niteliksiz okur arasındaki 
farkı tastamam senin söylediğin bağlamda bir kriterle temellendiririm. Şöyle: 
nitelikli okur, başkasının iradesine katiyen başvurmadan tamamen kendi iradesiyle, 
kendi donanımıyla kitap seçen insandır. Bu nitelikli okurdur. Niteliksiz okur ya 
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bir başkasının fikrine ya da genellikle “top 10” listeleri vardır. Hani çok satanlar 
listesinin başındaki kitaplara bakar. Ben hep şunu bilirim: Nitelikli okur ile niteliksiz 
okur arasındaki fark tabi böyle. Somut olarak o insanların kitaplıklarında görülür. 
Mesela ben, bir arkadaşın ev davetinde çaktırmadan kitaplığına bakarım. Mesela 
diyelim ki Hilmi Yavuz’un şiir kitapları vardır. Şiir kitapları, eğer Ahmet Haşim’in, 
Yahya Kemal’in, Nazım Hikmet’in, Necip Fazıl’ın, Edip Cansever’in, Cemal 
Süreya’nın kitaplarının yanında duruyorsa “Hah!” derim. “İşte, bu nitelikli okurdur. 
Ama benim şiir kitabım, şimdi adını vermek istemiyorum kitap yayınlamamış ama 
internette dolaşan şiirleriyle veya ilk basımı 100.000 kitaplarıyla şöhret sahibi olmuş 
birtakım şairlerin kitaplarıyla yan yana duruyorsa derim ki “hayfa! niteliksiz bir 
okurun bu akşam evinde yemek yiyeceksin Hilmi Yavuz. Madem daveti kabul ettin, 
katlanmak zorundasın.” 

Çok haklısınız hocam. İnsanın tercih ettiği kütüphanesi onun konuşurken de 
döküldükleridir aslında değil mi? Yani ne kadar tat alınır, ne kadar doyurur o 
saatler, ne kadar anlamlı geçebilir ya da ne kadar dolu dolu geçebilir dinlediği 
müzik gibi değil mi? İnsanların tercih ettiği müzikler de onun ruhunu yansıtıyor.

Tabii ki canım elbette. Şimdi Itri’nin bir bestesini dinlerken haz duyan birisiyle; 
“Buraları yıkılıyor benden yıkılıyor her gün peşime bir bıyıklı takılıyor. Ben seni 
sevdim, tahminim doğru. Yasla başını hadi degajeme doğru” falan... Bundan haz 
duyan insan aynı kişi olmaz tabii ki. Müzik çok somut bir şeydir. Ölçüdür. Ziya 
Paşa’nın söylediği gibi “Güher Adem’i belirlemeye mihenkdir.” İnsandaki cevheri 
belirlemeye bir ölçüdür. Bir kriterdir. Yani müzik çok önemli. Hani derler ya, 
arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Beğendiğin müziği söyle, sana kim 
olduğunu söyleyeyim.

Çok teşekkür ederiz hocam.

Güzel bir sohbet oldu.

Mülâkatımız bu kadar ama ben daha fazla sohbet etmek isterdim. Gerçekten 
tekrar çok çok teşekkür ederim. İlminizi, ilginizi, vaktinizi bize verdiğiniz için 
müteşekkiri. Ben sizi bu şekilde yakinen de tanıyıp sohbet etme fırsatı bulduğum 
için şahsım adına çok nasipli hissediyorum. Onu belirtmek istiyorum. Kabul 
etmeyeceksiniz diye de çok korktum ama kesinlikle değdi. Benim için çok güzeldi. 
Teşekkür ederim bana bunu sunduğunuz için. 

Eyvallah sağ olasın çocuğum. 
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“Biz bir kez daha anladık ki birbirimize 
muhtacız, beraber çok daha güçlüyüz, muhtaç 

olanın yanında olunca çok daha güzeliz…”

Hülya KOÇYİĞİT

Sinema Sanatçısı

30 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştirenler: Öznur Selen KEMALOĞLU

Kıymetli Büyüğümüz, gençlerin hevesini kırmadığınız ve bu projede bizlerle 
olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme 
baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını 
imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz? 

Bu salgının neden olduğunu sorgulamak doğru bir nokta olmayabilir. Ama salgın 
sürecinde, kendimizi ve hayatımızı sorgulamamız gerektiğini gördük. Pandemi 
tüm dünyaya, insanlığa koca bir mola verdirdi. Dünyamızı, birbirimizi, doğamızı 
ne yazık ki şiddetle, kötülükle, savaşla yıpratıyor, gittikçe de daha hoyrat, bencil 
davranıyor, birbirimizden kopuyorduk. İnsanın insana yaptığı, insanın güzelim 
hayvanlara yaptığı vahşetin, kadınlara, çocuklara yapılan şiddetin, kötülüğün 
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neredeyse sıradanlaştığı facia bir dönemin içindeydik. Gözle görünmeyen bir virüs, 
dil, din, ırk, mezhep, statü ayırmaksızın hayatı durdurdu. Aklımızı başımıza almak, 
düşünmek, çıkarımlar yapmak için bize öyle bir süre verdi ki bittiğinde bile bu 
sınava içsel, toplumsal hatta dünya olarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu 
hayat koşturmasında, ego savaşlarında, doyumsuzluk çağında ötelediğimiz, gereken 
değeri vermediğimiz şeylerin önemini hatırladık. Bu küçücük virüs bize tabiata 
verdiğimiz zararın yanında, manevî değerleri hatırlatarak onların yeniden gün 
yüzüne çıkmasını sağladı. Yardımlaşma, şefkat, adalet, sevgi, iyilik, vefa, güven, aile 
olma, bir olma, fedakarlık, cesaret… Biz bir kez daha anladık ki birbirimize muhtacız, 
beraber çok daha güçlüyüz, muhtaç olanın yanında olunca çok daha güzeliz… Biz 
bir kez daha anladık ki bu dünya saygı, sevgi, iyilik ile daha da güzelleşecek.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Yoğun bir koşturmanın içinden durgun bir döneme geçmenin avantajlarından 
yararlanmayı tercih ederek, uzun zamandır beklettiğim işlerimi sıraya koydum. 
Bu süreçte ortalamaya vurduğumda okuduğum kitapların sayısı hatırı sayılır 
nicelikte. Bahçemde toprakla, minik bostanımda saatler geçiriyorum. Bazen sadece 
duruyorum, bazen saatlerce mutfaktan çıkmayıp bağışıklığımızı güçlendirecek 
yemekleri büyük bir keyifle yapıyorum. Elbette güncel haberleri, gündemi takip 
ediyor sonrasında da hem eski hem de günümüz filmlerini izliyorum. Yaşadığımız 
bugünlere dair yaptığım kişisel çıkarımlarımı daha sonra başkalarıyla paylaşmak 
üzere notlar alıyor, sosyal sorumluluk hareketlerinde bu günleri unutmamak ve 
bugünlerin geleceğe ışık olması için daha çok kafa yoruyorum. 

Bir eser üretecek olsam bir kere gündelik telaşlarımızı kesin anlatırdım. O telaşların 
ne kadarının gerekli olduğunu ve o koşturmaca içerinde atladığımız her şeyi. Bu 
süreçte aslında birçoğunun gereksiz olduğunu gördük. Mesela daha az tüketim 
ürünü alarak da yaşanabiliyormuş. “Yapamadığımızı sandığımız” onca şeyi 
yapabiliyormuşuz aslında. Mutlaka dediğimiz ve alışkanlık haline getirdiğimiz o 
şeyleri yapmadan da yaşanabiliyormuş. Böylece kendimize ayırabileceğimiz daha 
çok vaktimiz oluyormuş. Sevdiklerimizi görmenin ve onlara dokunabilmenin 
ne kadar değerli olduğundan bahsederdim. Çünkü sevdiklerinizi bir ekrandan 
görmek, onlara dokunmanın yerini tutmuyor. Ve her şartta çalışmak zorunda 
olan insanlarımız o eserin baş kahramanları olurdu. Özellikle hekimlerimiz 
ve sağlık çalışanlarımız. Sağlık sektöründe çalışmak, mesleğin çok ötesinde bir 
sorumluluk bence. Kendi hayatından önde tuttuğun hayatlar var; yoruldum, bugün 
dinleneceğim, uyuyacağım hatta yemek yiyeceğim demek bile lüks çoğu zaman. 
Onun için hayatın gerçek kahramanlarına teşekkür etmek isterdim o eserle.
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Kıymetli Büyüğümüz bu gönüllü proje aslında tam dediğinizi yerine getirecek 
aslında. Kıymetli Hocamız Muhammed Enes Kala, nezaretinde yürüttüğümüz bu 
proje sağlık çalışanlarımıza mütevazı bir hediye olacak. Bir sorumuz da şudur: 
Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

İlk defa bu kadar uzun süre kendimle baş başa kalma imkânı buldum. Hayatımın 
hiçbir döneminde 3 ay çalışmadan, koşturmasız geçirdiğim bir zaman dilimi 
olmamıştı. Bu günlerde farkındalıklarımı sakinlikle gözden geçirerek, hayatla 
hesaplaşmalarımı yaptım. İçsel bir yolculuğa çıktım, hayatıma ve kendime ayna 
tuttum. Neleri yapmam gerektiğini, neleri gözden kaçırdığımı, yapmadıklarımın 
nedenlerini düşündüm. Bu nedenle, hayatımın “durma, bekleme ve bakma” süreci 
oldu diyebilirim.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 

Hiçbir şeyin sonsuza dek sahibi olmadığımızı, her an sevdiğimiz birini 
kaybedebileceğimizi gördük. Bunlar hali hazırda bildiğimiz ve ama kendimize 
hatırlatmaktan yoksun kaldıklarımızdı. Hayattayken sevdiklerimizin değerini 
bilmenin önemini, gereksiz kırgınlıkların sadece hayatlarımızdan çalınan zaman 
dilimi olduğunu bir kez daha kavradık. Paylaşımın yarattığı sarsılmaz gücün 
kıymetini yeniden yaşadık.  Son zamanlarda sevdiklerimi daha çok arayarak hal 
hatırlarını sormak, onlara sevgimi, şefkatimi daha derin hissettirmek istedim; 
çünkü bu süreç bir gün yanlarında olamama düşüncesini daha çok yaşattı bana. 
Evlerimize çekildiğimiz bu dönemde hayatımızda önemli olan kişilerin yanında 
yapmaktan zevk aldığımız hobilerimizden, işlerimizden, üretmekten de mahrum 
kaldık… kısıtlandık. Özellikle ilk zamanların korkusuyla, özgürlük alanımız olan 
hayallerimiz bile kısıtlandı belki de… Bir bilinmezliğin gölgesinde kısıtlı hayal 
kurmak, düşünsenize… 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek? 

Sağlığın “yaşam” için önemi, değeri iyice kavranmış olacak. Hijyenimize çok 
daha fazla dikkat edecek, çevremizdekileri de aynı hassasiyette bulunmaları 
için muhtemelen uyaracağız. Hijyen, sağlık, turizm gibi alanlarda tüketim 
alışkanlıklarımız değişecek ve bu sürecin bize öğrettiği bir şey daha olacak; israftan 
kaçınmak, yetinmeyi ve yettirmeyi bilmek yani haddimizi bilmek. Dilerim tüm 
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bu öğrendiklerimiz kısa vadeli değil yaşam biçimimiz olarak evrilir. Sarılmayı, 
kucaklaşmayı çok seven bizler pandemi sonrasında sevgimizi, hasretimizi daha 
farklı göstereceğiz mesela. Huylarımız değişecek… Toplu taşımalarda, kalabalık 
mekânlarda, kongre, fuar, festival gibi alanlarda kurallar yeniden düzenlenecek, 
katılımcılar bir bilinçle hareket edecek. Bu salgın umuyorum ki insanlık hanemize 
unuttuğumuz insani değerleri, manevîyatı, değer bilmeyi, iyiliği koyacak; maddiyatı, 
hırsı, bencilliği, kötülüğü götürecek.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülakatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

Coşkuyla birbirimize sarıldığımız, dans ettiğimiz, hep beraber el ele kol kola 
girdiğimiz o anları, söyleşilerde, sosyal sorumluluk projelerinde, etkinliklerde 
sevenlerimle bir araya gelip kucaklaştığımız o özel zamanları canlandırdı daha çok. 
Bu sıcak iletişimi tekrar yaşayabilecek miyiz tereddütü yaşattı bu süreç. İnsanın 
aslında ne kadar aciz olduğunu bu dönemde daha iyi anlıyor insan. İnsanın 
insana muhtaç olduğunu, bir kişi için yapılan iyiliğin aslında herkes için yapılmış 
olduğunu… İyiliğin en büyük kurtarıcı olduğunu anlıyor. “İyilik yap denize at.” 
demiş büyüklerimiz, iyilik yap at denize ki o yarattığı koca etkiyi gör. Bu süreçte en 
büyük dileğim bulaşıcı olan tek şeyin iyilik olması… 100 yıl sonra okuyacak nesiller 
de dilerim bugün bizim çıkarttığımız sonuçların ışığında hareket eder ve iyiliğin, 
sevginin, saygının başrol olduğu bir hayat kurarlar kendilerine. Önceki sorularda da 
değindiğim gibi onlara baki olanın manevîyat olduğunu özellikle belirtmek isterim. 
Bizler hiçbir şeyin sahibi değiliz, bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Ne bugün, 
ne 100 yıl sonra ne de daha sonrası için… Sevgili anneannemin bana öğütlediği 
bir sözü vardı: “Güvenme servetine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir 
sivilce yeter.”  Buradan yola çıkarak bilmeliyiz ki doğa bizden güçlü, bu gezegen 
bizden çok ama çok daha güçlü. Bu doğanın kontrolü bizde değil… Bu yüce doğada 
biz insanlar, bugüne kadar doğaya akıl almaz bir tahribat verdik. Dilerim bundan 
sonra doğanın kıymetini daha iyi bileceğiz. Dilerim yeni nesil de doğaya saygı ile 
yaşamanın aksini dahi düşünemeyen bir nesil olur ve bugün bizim yaşadığımız 
bu günler yarının insanına ışık olur. Hem yarının nesillerine, yarını yönetecek 
olanlara hem de bugünün devlet başkalarına Edebali’nin şu değerli sözlerini de 
gönderebilmek isterdim;

“Ey oğul! Beysin… Bundan sonra öfke bize, uysallık sana… Gücengeçlik bize, 
gönül almak sana… Suçlamak bize, katlanmak sana… Geçimsizlikle, çatışmalar, 
uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana… Kötü söz, şom ağız, haksız yorum 
bize, bağışlamak sana… 
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Ey oğul! Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana… Üşengeçlik bize, uyarmak, 
gayretlendirmek, şekillendirmek sana… 

Ey oğul! Sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma! İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı.”

Değerli Büyüğümüz son sorumuza geldik. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım? 

Sağlığımızı korumak için kurallara uymak zorundayız. Doğanın yüce gücünün 
farkındalığıyla yaşamalı, doğaya saygımızı sunabilmeliyiz. Sadece insan olmak 
yetmiyor, iyi insan, iyi vatandaş olmalıyız. Tevazuyu hayata geçirmeliyiz. İnsanı 
insan yapan o erdemlerin farkındalığıyla hareket etmeliyiz. Dürüst olmalı, muhtaç 
olanlara el uzatmalıyız. İyilik tohumları ekmeliyiz ve bunun etkisini çoğaltmak 
için uğraşmalıyız. Her zaman dediğim gibi bu dünyayı, insanlığı iyilik kurtaracak; 
iyilikle güzelleşecek her şey.

Doğaya saygıda kusur etmemeliyiz. Bu evrende çok küçük olduğumuzu 
unutmamalıyız. Doğa ile bir bütünken anlam kazandığımızı hatırlamalıyız. Güç 
sandığımız şeylerin gözle görülmeyen bir virüs karşısında hiçbir etkisinin olmadığına 
şahitlik ettik hep birlikte. Hangi ülke durdurabildi bu illeti, Amerika can almak için 
ürettiği silahları ile durdurabildi mi bu savaşı? Gücü elinde tuttuğunu iddia eden 
Amerika değil miydi sağlık sisteminde geçemeyen bu zorlu sınavı… Güç neymiş? 
Güç; sosyal devletin gereklerini yapabilmekmiş. Bunu alnının akıyla yapan canım 
ülkem, benim güzel ülkem Türkiye’m dünyaya çok doğru bir örnek oldu. Asıl gücün 
insani yönlerle olduğunu tüm dünyaya göstermeliyiz; sevgi, şefkat, merhamet, 
dürüstlük, adaletle güçlü olunacağını hatırlatmalıyız. Birbirimizden uzaklaşmak 
yerine, aynı gökkuşağının renkleri olduğunu unutmadan, ötekileştirmeden, 
dayanışma içinde hareket etmeliyiz. Doğanın üstünlüğü bilinci ile yaşamalı, bilime 
yer açmalı, bilim insanlarına kulak vermeliyiz…
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“Bir gerçek var ki artık dünyadaki yaşam asla 
eskisi gibi olamayacak. Tarihi, M.Ö ve M.S diye 

ayıramayacağız sanırım. Bence artık K.Ö ve K.S var.” 

Işıl YÜCESOY

Sanatkâr

18 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Kıymetli büyüğüm, mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür 
ederim. Dünya olarak ciddî bir küresel salgın karşısındayız ve tüm insanlar bu 
salgından ziyadesiyle etkilendi. Bu süreçte Türkiyemizde kültür, sanat, fikir ve 
edebiyat sahalarının seçkin simalarıyla, üstatlarımızla bir araya gelerek, onlardan 
salgın sürecinde hayata, hayatlarına ve salgına ilişkin fikir, duygu ve tecrübelerini 
dinlemek istedik. Süreçte yaptıklarınıza ve salgına dair bu noktada fikirlerinizi 
ve duygularınızı sizden dinlemek istiyoruz.  İlk sorumuzla başlayabiliriz. Salgın 
için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz?

Bu salgın savaş gibi, sınar gibi, cezalandırır gibi. Çağın en büyük felaketi sanki. 
Acımasız. Geçtiği yeri yerle bir ediyor. Ama insan denen varlık o kadar çok yaktı 
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yıktı ve doğayla o kadar oynadı ki bana göre intikam çok ağır alındı. Ama gene 
insanlığın bundan çok da ders çıkaracağını sanmıyorum. Bir gerçek var ki artık 
dünyadaki yaşam asla eskisi gibi olamayacak. M.Ö ve M.S diye ayıramayacağız 
sanırım. Bence artık K.Ö ve K.S var. 

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Karantina günleri psikolojik olarak ters etkilese de ben bu ev hapsini itiraf edeyim 
ki yapmak istediklerime ve hayallerimi gerçekleştirmeye ayırdım. Çok okudum, çok 
müzik dinledim. En önemlisi evimi bir stüdyoya çevirdim. Kendime küçük ama 
becerisi çok yüksek bir ekip kurdum ve YouTube üzerinden kendi sayfamdan şiirler 
yorumlamaya başladım. Daha ziyade çok da ünlü olmayan ama şair olan gençlerin 
şiirlerini yorumlamak iş oldu benim için. Bir başka portal da “Sezen Aksu Sokaği” 
adını verdiğim müzik çalışmalarım oldu. Onun izniyle onun yapmış olduğu ve 
dillerden dillere giden şarkılarını bir de ben yorumlamak istedim, Işıl Yücesoyca. 
Ve bu iki projeyi de hayata geçirdim. Yani gördüğünüz gibi çok da sıkılmaya vakit 
kalmadı. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Bizi yani 65 yaş üstü insanları korumak adına yaptıklarını söyleseler de bunun çok da 
kesin bir çözüm olduğuna hiç inanmadım. Ayrıca hayat yalnız nefes almak değildir. 
Aldığın her soluğun gerçek anlamda değerini bilir ve ona göre yaşarsan değerlidir.  
Bu ayrıştırmanın insanlar üzerinde ağır travmatik sonuçları olmuştur mutlaka. 
Üstelik bir sürü uygulama da mantık dışı olmuştur bana göre. Hele ki o pazar 
günleri verilen sokağa çıkma izinleri… Ben bir kez çıktım ve o gün pazar günleri 
sokağa çıkmayı reddettim. Çünkü manzara iki türlü de hazindi. Daha sağlıklı olan 
için de bastonla ya da bakıcısının refakatiyle sokağa çıkanın da… Eğer bir sinemacı 
olsaydım gördüğüm o enstantanelerden olağanüstü bir kısa film olurdu, olacaktır 
da... Sanat bu tür toplumdaki travmatik olaylardan hep etkilenmiştir. İhtilallere 
bakın savaşlara bakın ve ondan sonra çıkan şiirlere, filmlere, tiyatro oyunlarına... 
Topluma inen her tokat mutlaka sanatın bir dalıyla geri dönmüştür.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Yaşanan şeyler, duygular, yalnızlıklar bir tek benim başıma gelseydi, evet, insan 
perişan olabilir. Ama dünya bu şekilde olunca ve kimsenin birbirinden farkı 
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olmayınca kendini korumaya çalışmaktan ve ruhsal olarak sağlam girdiğimiz 
evlerimizde sağlam çıkmayı hedeflemekten başka yolu yok. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Dediğim gibi her şey değişecek. Zaten değişmeye başladı bile. Online ders vermeler, 
medeniyetin bize verdiği şanslardan yararlanmaya çalışmalar vs. Örneğin ben 
Zoom’un adını bilmezken şimdi oradan ders veriyorum ya da ekip arkadaşlarımla 
toplantılar yapıyorum. Alışacağız. Bütün bunlara bu değişikliklere alışmak 
durumundayız. Çünkü bu devran öyle böyle sürecek yaşadığımız müddetçe. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Geçenlerde şöyle bir Fenerbahçe’ye indim. Deniz kenarına. 3 Yunus keyiflerince 
oynuyorlardı. Ne kadar uzun zamandır görmediğim bir manzaraydı. İnsanlar 
insanlıktan uzaklaştıkça hayatımızı taşa toprağa binaya dayadıkça doğa da bizden 
uzaklaştı. Ve uzun uzun geçmiş yılları, o yıllardaki sadeliği düşündüm ve sonra 
dedim ki “geçmişe mazi derler Işıl”. Şimdi Korona günlerindeyiz. Ve gene dediğim 
gibi biz görür müyüz bilmiyorum. Ama mutlaka yazarlar, çizerler bu günleri 
unutulmaması adına hayata geçireceklerdir.

Tam da ifade ettiğiniz üzere, bu proje bugünlerin üstatlarımızın dilinden kayda 
geçirilmesidir.  Peki bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Bu soruya canım pek de cevap vermek istemedi. Çünkü neyi neden niçin sorularının 
cevaplarını insanların hiç duymak istemediklerini bütün gün televizyonda 
görüyoruz. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşıyor çoğu insan. Ve sanki onlara hiçbir 
şey olmazmış gibi… 

Değerli büyüğüm bize zaman ayırıp sorularımıza samimi cevaplar verdiğiniz için 
teşekkür ederiz. 

İlginize çok teşekkür ederim. Böyle bir oluşumda olmak beni çok onurlandırdı. 
Başarılar diliyorum. Hayalinizin hayata geçmesi dileğiyle
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“Çin yönetimi nasıl bu kadar dikkatsiz olduğunu, 
Batı dünyası nasıl bu tehdidi göremediğini, İslam 
dünyası ise neden bilimden bu kadar geri kalarak 
aşı için başka toplumların gözünün içine baktığını 

sorgulamalı…”

İbrahim Ulvi YAVUZ

Yazar

19 Kasım 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Muhammed Enes KALA

Kıymetli Hocam, öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İlk sorumuzla 
başlamak istiyoruz. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu 
salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve 
tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz? 

Sözlerime bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlamak 
istiyorum. Halen tedavi gören kardeşlerimize de Rabbim sağlık ve afiyet versin, 
inşallah kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. 
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Asrımızın en büyük felaketi olarak gösterebileceğimiz salgının, çıkış, yayılış ve 
durdurulamamasına ilişkin binlerce bilimsel makale yayınladı. Tamamı “bilimsel” 
tabanlı yazıları okuyarak “teorik” bilgimizi yeterince güçlendirdik. Ancak insanlığın 
başına neden geldiğinin sorunun cevabı aslında hala bir meçhul. Bilim adamlarına 
göre “dikkatsizlik” din adamlarına göre ise “şirazesi kayan” topluma ilahi bir uyarı 
niteliği taşıyor. 

İslam alimleri “bela” kelimesini, huzur ve selamet manasına gelen âfiyete mukabil 
olarak da kullanmışlardır. Bireysel ve toplumsal olarak ciddî bir imtihandan 
geçtiğimiz mutlaktır. Buradaki önemli husus her toplumun kendine göre çıkarması 
gereken dersler olduğudur. Çıkarılacak bu derslerin toplumdan topluma, 
bireyden bireye değişeceği mutlaktır. Herkes kendi muhasebesini yapmalıdır diye 
düşünüyorum. Sadece hastalığın çıkış süreci değil, yayılma sürecinde de kendimizi 
sorgulamamız gereken konular vardır. Dikkatsizlik, tedbirsizlik beraberinde kul 
hakkını da getirmektedir. 

Çin yönetimi nasıl bu kadar dikkatsiz olduğunu, Batı dünyası nasıl bu tehdidi 
göremediğini, İslam dünyası ise neden bilimden bu kadar geri kalarak aşı için 
başka toplumların gözünün içine baktığını sorgulamalı. Bireysel sorgulama ise 
“günahların kefareti ve vicdani muhasebe” olmalıdır diye düşünüyorum. 

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Karantina günleri bizi, teknolojiyle donatılmış ama çaresizlik günlerine götürdü. 
Özgürlük hariç her şeyimizin olduğu bir dünyaya. Okumak ve yazmak bu süreçte 
yaptığım en iyi davranış tarzıydı. Ama bu sefer “düşünmek ve sorgulamak” daha 
fazla yer tuttu hayatımda. Nasıl bu hale geldiğimizi sorguladım, insanların tüm 
uyarılara rağmen nasıl bu kadar dikkatsiz olabildiklerini sorguladım, hepsinden 
önemlisi bireysel olarak bu tür travmalara ne kadar hazır olduğumu sorguladım. Bu 
tarihte bir eser üretmem gerekirse kıyamete koşan dünyanın bir “kıyamet demosu” 
ile karşı karşıya olduğunu söyler ve yazardım.

Diğer bir konu ise dünyayı etkisi altına alan büyük savaş, felaket, hastalık ve benzer 
durumlar, büyük fikir ve eserlerin meydana gelmesine fırsat da oluşturabilir. Okuyan, 
yazan ve düşünen insanlar ortaya koyacakları eserlerle bu olumsuz süreci bir nebze 
de olsa olumluya dönüştürme imkânına sahip olabilirler diye düşünüyorum.

Buradan hareketle Türkiye Yazarlar Birliği bu süreçte üzerine düşeni fazlasıyla 
yerine getirdi. Karantina günlerinde interaktif olarak yapılan toplantılarda yaşanan 
süreç ve olası sonuçları ele alınmakla birlikte “bize ne düşüyor” sorusuna cevap 
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aradı. Tüm şubelerimizin de katılımı ile yapılan toplantıların çok yararlı ve verimli 
geçtiği inancındayım.

Karantina günlerimin büyük bölümünü çalışma odamda kitaplarımla birlikte 
geçirdim. Bilgisayar başında ise genelde kültür ve sanat dünyamıza ilişkin gelişmeleri 
takip ettim. Bedensel olmasa bile zihinsel zindeliğimi sürekli muhafaza etmeye 
çalıştım. Belki de en güzeli doğup büyüdüğüm topraklar olan Bolvadin’e giderek 
oradaki kütüphanemin tozunu almak oldu. Yasaklarla birlikte kendimi kitapların 
arasında buldum. Çalışma masamın üstüne sıraladığım eserleri, keyifle okumaya 
başladım. Bunları şöyle sıralayabilirim: Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın Hayatımın 
İbret Aynası, Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında, Savaş Ş. Barçın’ ın Osmanlı 
Aklı, Necat Tonga’nın Bir Edebi Muhit Olarak Ankara, İsmail Kara’nın Zafer Değil 
Sefer,  Rıdvan Canım’ın Hayal Şehirlerin İzinde, D. Mehmet Doğan’ın Türkçenin 
Cenaze Töreni 1.Türk Dil Kurultayı, Ezel Erverdi’ nin Nurettin Topçu Dünden 
Kalanlar ve Geleceğe Umutlar, Nurullah Ulutaş’ın İntihar ve Roman, M. Serhan 
Tayşi’nin Ali Emiri’nin İzinde adlı eserleri.

Ayrıca bu zaman içinde uzun yıllar üzerinde çalıştığım Türk Romancılar Sözlüğü 
’nün sonuna geldim. Günlükler elimin altında her gün yeni bir şeyler sahifelere 
dökülüyor. Ayrıca yine uzun yıllar emek verdiğim Dünya Tarihi Kronolojisine fazla 
vakit ayırma şansım oldu. Hülasa hayat böyle akıp gidiyor. 

Kitap kadar olmasa da film izleme imkânım da oldu. Yakın tarihe ışık tutan 
belgeseller ve kısmen ülke istihbaratlarındaki ilginç olayları anlatan gizem yüklü 
filmleri izlemeye çalıştım. Son olarak da insanlığın yaşadığı bu trajik olayın bir 
roman konusu olacağı kesindir. Bakarsınız önümüzdeki yıllarda kalemimizden bu 
konular dökülüverir.

Hayat hikayenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Hayat hikayemde yaşadığım süreci özel bir yere oturtacağım kesin. Çocuklarınıza 
sarılamamak, torunlarınızı koklayamamak, misafirliğe gidememek, misafir 
ağırlayamamak, saf tutamamak, cenazeye katılamamak, düğüne gidememek, 
dostlardan uzak kalmak nasıl ifade edilir, nasıl satırlara dökülür bilmiyorum. Bu 
günlere ilişkin duygularımı, “karışık duygular içindeyim” diye özetleyebilirim.

Gönül dünyamızda fırtınalar kopsa da belli yaşa gelmiş bizlerin zor günler 
geçirdiğimiz dönemde ailemizi ayakta tutmak adına daha temkinli davranmamız ve 
daha soğukkanlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi ne kadar göremesek 
de bunu anlayışla karşılamak zorundayız. Alınganlıkları bir kenara bırakıp bazı 
kusurları görmememiz gerekir. En azından bu süreçte ben böyle davranmaya gayret 
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gösterdim. Biliyorum ki bu sıkıntılı süreçler de Allah’ın izniyle atlatılacak yine o 
eski, neşeli ve mutlu günlerimize döneceğiz. 

Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Devletimizin haklı olarak aldığı tedbirlerin 
özellikle 65 yaş üstü bizleri hem madden hem manen daha fazla etkiledi. Bir 
taraftan kendimizi ve akıl sağlığımızı dingin tutmak bir taraftan da kültür ve sanat 
dünyamıza katkıda bulunmaya çalışmak gerçekten zor bir süreç oldu. Bu günlerin 
hayat hikayemizde çok özel bir tutacağı kesin. Allah’a şükürler olsun ki şartlar her 
geçen gün daha iyiye gidiyor. İnşallah da böyle devam eder.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi. Sadece “ben” ya da “biz” değil insanlık 
yalnızlaştı bu süreçte. Beni üzen şey ise insanlığın ortak bir kaderi paylaştığı 
dönemde bile “birlikteliğin” değil “ayrışmanın” peşinde koşanların olması. 

Biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi olağanüstü dönemden geçtiğimiz için 
sabrımızın da olağanüstü olması gerekir. Evlerimizde hapis hayatı yaşasak da 
teknoloji bir nebze olsun bizi yalnızlıktan kurtardı. Bunaldığımız zamanlarda 
çocukların görüntülü aramaları, diğer zamanlarda okumaya ve internet üzerinde 
araştırma yapmaya vakit ayırmam sürece alışmama yardım etti. 

Burada şükür konusuna bir parantez açmak isterim. Halimize her zaman 
şükretmeliyiz. Evet zor bir süreçten geçiyoruz ama beterin beteri olduğunu 
unutmamalıyız. Sabır ve şükür temel yol göstericimiz olmalı. Devletimizin her türlü 
tedbiri aldığı bu olağanüstü dönemlerde hiçbir şey yapamıyorsak bile sabrederek ve 
kurallara uyarak tüm sevdiklerimize yardımcı olabiliriz. Bu sorunuzun cevabını ise 
Yunus Emre’nin o meşhur dörtlüğüyle bitirmek isterim;

Cana cefa kıl ya vefa
Kahrın da hoş, lütfun da hoş,
Ya dert gönder ya deva,
Kahrında hoş, lütfun da hoş….

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Dünya nasıl olacak sorunun cevabı “bireysel olarak biz nasıl olacağız?” cevabında 
gizli. Bu hastalık farklı düşünce, inanç, ırk, mezhep, millet gibi ayrımları ortadan 
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kaldırmasını umut ediyorum. İnsan olmanın yeterli olacağı bir dünya düzenine 
doğru evrilirsek ne mutlu bize. Salgın tedbirli davranmayı getirdi ama samimiyeti 
götürdü.

Ben şahsen dünyanın kısa bir bocalama sonrası ortak bir hedefe yönelmesini 
bekliyordum. Umutlarımın kısmen kırıldığını söylemek zorundayım. ABD’de 
siyahi bir insanın öldürülmesi sonrasında yaşanan olaylar, Libya’da yaşananlar, bazı 
ülkelerin devletimizi hedef alan yaklaşımları, bazı Müslüman ülkelerin anlaşılmaz 
tutumları bunlara örnek olabilir.

Bu salgının insanlık hanemize iyilik ve güzelliği getirip kötülükten arındırmasını 
umut ediyorum. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu dünya kimseye kalmayacak. 100 
sene sonra istisnalar hariç şu an hayatta olan hiç kimse yeryüzünde olmayacak. Bu 
düşünerek kin ve nefreti bırakıp ardımızda güzel eserler bırakmalıyız.

Bu eserleri okuyacak, inceleyecek nesiller belki de günümüzde yaşananlardan ders 
alarak gelecekte bu hatalara düşmeyecektir. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülakatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

Evlatlarıma, torunlarıma sarılamamak, sokağa çıkamamak, camide saf tutamamak 
tabiri caiz ise “cüzzamlı” gibi yaşamak bana “yalnızlığı” tattırdı. 100 sene sonra bu 
satırları okuyanlara şunları söylerdim: “Her şeyin kıymetini bilin. Vaktiniz varken 
sevdiklerinize zaman ayırın, her şeye hazırlıklı olun. İnsanları sevin, inancınızı 
kaybetmeyin. Yüce yaratıcıyı sadece bu zamanlarda değil her zaman hatırlayın. Bu 
dünyaya niye geldiğinizi unutmayın. İyi insan olun, vefakâr olun. Güzel dostlar 
edinin ve insanlığa yararlı olun. Fitne değil muhabbet üretin.”

Çocukluğum zor şartlarda geçti. Ama o zaman yokluk milletin ortak kaderi olduğu 
için bunu anlayabiliyorduk. Ama şimdi her şeyimiz var ama çok şeyimizin olmadığı 
bir dünyaya girdik.  Bunun ne kadar süreceğini de bilemiyoruz. İnşallah insanlık 
olarak daha güzel günlere erişiriz.

Bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Ben konuya şöyle yaklaşıyorum. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) her sözü 
her hareketi bizim için aydınlatıcı olduğu gibi zor günlerde bile iyilik yapmakla ilgili 
beni çok etkileyen bir Hadis-i Şerifi bulunmaktadır. Efendimiz, “Kıyamet kopmaya 
yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu 
dikin” buyurarak aslında her şeyi anlatmaktadır.  Kıyamet bile kopuyor olsa hayra 
ve insanlığa faydalı işler yapmaya devam etmeliyiz. 
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Yani bu zamanda boş durup sızlanmaktansa vaktimizi, üretmeye, insanlığa yararlı 
olmaya, iyilik yapmaya, kulluğa, ibadete ve muhasebeye ayırmalıyız. Herkes 
en iyi yaptığı şeyleri yapmalı bu süreçte. Bir öğretmen öğrencileri için kendini 
geliştirmeli, kültür dünyamızın insanları okurlarını aydınlatmaya devam etmeli, bir 
doktor hastalarını düşünerek daha çok bilimsel makale okumalı, belediyeler daha 
iyi yaşam alanları için mücadele etmeli. Özetle her kurum ve kişi bu fırsatı çok iyi 
değerlendirmeli. Çünkü bu hastalık süreci geçip günlük telaş başladığında okuma 
ve yazmaya ayırdığımız zaman yine azalacaktır.

Okumak en önemli hazinemiz olmalı. Okudukça anlamaya, anladıkça da dünyaya 
daha farklı gözle bakmaya başlayacağımız mutlaktır. 

Teşekkür ederim.
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“Eğer kendinizi bir şeye verirseniz 
sıkılma diye bir şey aklınıza gelmez…”

Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA

İslâm Tarihçisi

19 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Gülfem AKYILDIZ

Çok kıymetli hocam, bizimle değerli zamanınızı paylaştığınız ve sorularımıza 
cevaplar vereceğiniz için çok teşekkür ederiz. Zamanınızı fazla almamak için 
hemen sorularımıza geçiyoruz. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme 
baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını 
imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Korona çıktığı zaman herhalde ilk ya da ikinci haftasında uzun bir makale yazdım. Bu 
makalede yüze yakın ayet-i kerime çıkardım ve şu neticeye vardım: Siz katılırsınız, 
katılmazsınız, o size kalmış. Diyorum ki Allahu Te’âla bu koronayla biz insanları 
ikaz etti. Tarihte kendisine isyan etmiş olan birçok kavmi peygamberleriyle ikaz 
etmiş; ama insanlar Allahu Te’âla’ya isyan etmeye devam etmişler. Lut kavmi, Semud 
kavmi vs. gibi.  Bu isyanlar neticesinde de helak olup gitmişler. Bu Korona hadisesi 
ise mevzii değil, dünya genelinde yaşandı. Şöyle bir düşüncem var: Şu anda bütün 
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dünya Allah’a isyan içinde…Kur’an’a bakıyorum Allahu Te’âlâ, yapmamız için 
bazı kurallar koyuyor, insanlarsa Allah’a isyan edip O’nun emirlerine uymuyorlar. 
“Şunu şunu yapmayın” diyor, ama insanlar O’nu dinlemiyor, istedikleri gibi hareket 
ediyorlar.  Ve bu konuda hiçbir devleti de istisna etmiyorum. Tabi ki Türkiye’yi 
de bunun içine katıyorum. Allah’ın yasaklamış olduğu bütün fiiller işlenmektedir! 
Onun için bu bir ikazdır diyorum. Hatta Allahu Te’âlâ merhamet etti bize. Neden? 
Çünkü tarihte yaşanmış benzeri olaylarda veya Allahu Teâlâ’nın verdiği afetlerde 
toplumun tamamı yok oluyor. Mesela Nuh Aleyhisselâm’ın kavminde olduğu 
gibi. Nuh Aleyhisselâm’ın kavmine gelen o tufan bütün insanları yok etti. Nuh’a 
inananlar müstesna.  Nuh’un hanımı ve oğlu dahi boğulup gittiler. Dolayısıyla ben 
bunu bir ikaz olarak görüyorum. Zannediyorum ki toplum da bunu anlamış olmalı 
ki, daha çok okumaya yöneldi. Ben de gelişmeleri takip ediyorum. Bu dönemde 
insanlar daha çok kitap okumaya başladı. Sanki insan, kendine döndü. Zira çok fazla 
materyalist olmuş, kendimizden uzaklaşmıştık. Dünya hayatı bizi alıp götürmüştü. 
Gençlerimiz sabah çıkıyor şu AVM senin, bu AVM benim, gezip vakit öldürüyorlar. 
Onların istikbaline fayda sağlayacak kitaplardan uzaklaşmıştı gençlerimiz. Bir de bu 
akılsız telefonlar var, bunlar da ortalığı mahvetti. Toparlayacak olursam Korona’nın 
bir ikaz olduğunu düşünüyorum. Ama Allah’ın merhameti var. Hastalık herkesi 
alıp götürmedi. Allah bizi, tövbe edin, ilâhî emirlere uyun diye uyarıyor. Herkes 
maske takıyor. Düşünebiliyor musunuz, bütün dünyanın şu anda ağzı kapalı. Kim 
yapabilirdi bunu? İşte Allah Korona’yı vesile ederek herkesin ağzını kapattı. Bazıları 
kabul etmese de ben öyle bakıyorum. 

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Ben 65 yaş üzeri olduğum için eve mahkûm edildim. Aşağı yukarı 3,5 ay evde kapalı 
kaldım. Evde hanımla yalnızız. Hanıma salonu verdim. Bazen TV’ye bakıyor bazen 
bir şeyler okuyor. Bana da bir küçük oda kaldı. Ben de oraya bilgisayarımı koydum, 
hem okumaya hem de yazmaya başladım. Benim için hayırlı oldu. Neden? Çünkü 2-3 
senedir yazmayı düşünüp, katıldığım programlardan dolayı yazamadığım kitaplar 
vardı. Korona’dan dolayı evde kalmaya mecbur olunca Allah’a şükür, yazmak 
istediğim kitapları yazdım. Bunlardan birisi daha önce yazmış olduğum Endülüs ile 
ilgili bir kitap. O kitabı geliştirdim. Geçen sene Endülüs’e bir daha gitmiştim. Galiba 
bu yedinci gidişimdi. Bu vesileyle kitaba yeni resimler ilave ettim. Bundan başka 
bir de yeni kitap hazırladım. Biliyorsunuz, 5 ciltlik, Müslümanların Tarihi diye 
bir kitabım var. Kitap fuarlarında birçok genç, “Hocam ben bunu okuyamam çok 
uzun!” diyordu. Okuyucularımın bu ikazı üzerine, tuttum Müslümanların Tarihine 
Giriş diye yeni bir kitap yazdım. Zannediyorum beş cildi okumak istemeyenler için 
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iyi bir özet oldu. Şimdi de elimde başka bir kitap var. O da Müslümanlarda Yanlış 
Din Anlayışları başlığını taşıyor. Daha önce yazdığım bu kitaba da birçok ilaveler 
ekledim. Bu arada makaleler de yazmak nasip oldu.  Demek istiyorum ki evdeki 
bu “mecburi ikamet” benim için hayra vesile oldu. Başlangıçta çok sıkılacağımı 
zannediyordum ki yanıldım. Ama doğrusu, üç aydan sonra da sıkılmaya başladım. 
Neyse ki yasak kalktı! Seyrettiğim filmleri soruyorsunuz. Maalesef TV’ye vakit 
ayıramadım. Mamafih seyredilebilecek filmlerin olduğunu da zannetmiyorum… 
Gençlere Kur’an-ı Kerim mealini okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gençlerimiz 
çok boştalar. Sadece Kur’an’ı değil, hiçbir kitabı okumuyorlar. Bu okumama afeti 
nereden geldi? Allah, “oku!” diyor; Müslümanlar okumuyor! Bundan iki-üç asır 
önce ise biz okuyorduk, Batı okumuyordu. Onlar okumaya başladı; biz terk ettik! 
Bir de ben Siyer hocası olduğum için diyorum ki Peygamber efendimizin hayatını 
da mutlaka okumak lazım. Milletimiz okumayı bıraktığı için, yazmayı da unuttu. 
Bunun en büyük sebeplerinden birisi, belki birincisi, harf devrimidir! Otuz sene 
ülkemizde “kültür kıtlığı” oldu. Çünkü eski harfler yasaklandı; yeni harfleri de bilen 
yoktu! Türkiye’de doktora yapma imkânı bulamadığım için Fransa’ya gidip orada 
doktora yaptım.  O dönemlerde bile Avrupa’da İslam’la ve Müslüman ülkelerle ilgili 
o kadar çok kitap vardı ki istediğiniz konuyu kolayca araştırabilirdiniz. Türkiye’de 
ise Müslümanlarla ilgili neşriyat yok derecesindeydi. Hoş günümüzde de böyledir 
ya! Günümüzde bile, piyasaya gidip Endülüs ile ilgili kitap arayın; bulacağınız kitap 
sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şu anda bu konuda sadece bendenizde yirminin 
üzerinde Fransızca kitap var! İmkânsızlıktan alamadığım bir sürü diğer kitap da 
cabası… Bu “kitapsızlık”ın bir neticesi olarak “kültür fukaralığı” almış başını 
gidiyor. Ne yapıp yapıp tekrar “okumaya”  dönmemiz lâzım! Eğitim politikamız 
toplumumuzdan öylesine uzak ki gençlerle konuşunca hayret ediyorsunuz! 
Gençlerin kendilerine dönmeleri lazım. Kapitalist dünya çok zalimdir. “Sosyal 
medya” denen musibet okumanın önüne bir set çekti. Onun için ben sosyal 
medyayı takip etmiyorum. Twitter, Facebook vs. kültürü zehirleme programlarıdır! 
Bu nedenle onları kullanmak için vakit ayırmıyorum. Sadece e-mail’im var, gelen 
mesajlara cevap veriyorum. Bu bakımdan gençlere diyorum ki bir daha bu dünyaya 
gelmeyeceğiz. Sosyal medyayla ömrünüzü hebâ edeceğinize, kitap okuyun ki 
kültürünüz artsın!

Hayat hikâyenizde yaşadığınız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Geriye dönüp baktığımda yani kendimle baş başa kaldığımda, geçmiş hayatımı 
göz önüne getiriyor ve “acaba bu yazdıklarım doğru mu?” diye kendi kendime 
soruyorum…  Pervari’de ortaokul yoktu. İlkokulu bitiren Pervari’de kalakalıyordu, 
yani kimsenin okuma imkânı yoktu.  Ama Allah lütfetti; okumaya karar verdim. 
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Babama, “beni götür; bir denize at” dedim. Benim için Siirt’e okumaya gitmek, 
bir denize dalmak gibi bir şeydi. Neticede babam beni Siirt’e götürdü ve okumaya 
devam ettim. Allah babamdan razı olsun ve onu rahmetiyle donatsın. Önce 
Ankara’da üniversite sonra da Paris. Bunu niçin anlatıyorum? Gençlere diyorum 
ki bakın siz Allah’tan isteyin, Allah cömerttir, verir. Ama laf olsun diye istememek 
lazım, gerçekten istemek ve bunun için de çok çalışmak lazım! Okumaya devam 
için Avrupa’ya gitmek istedim ve çok şükür sınavı kazanarak Fransa’ya gittim. 
Aslında İngiltere’ye gönderilmem gerekirken, o zamanki milli eğitim zihniyeti beni 
Fransa’ya gönderdi. Çünkü yurtdışına gitmemi istemiyorlardı. Ama ben yine de 
gittim. Benim için çok zor olmasına rağmen, “Fransızcayı da öğreneceğim” dedim. 
Ama Fransızcayı öğrenebilmek için neler çektiğimi bir ben bilirim. Çünkü Fransızca 
çok zor bir dil. Ama aynı zamanda da çok güzel bir dil. 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberu göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Çok sevdiğiniz bir yerdeyseniz, çok sevdiğiniz bir arkadaşla beraberseniz ve bütün 
bunlardan başka çok güzel bir meşgaleniz varsa başka şeyler aramazsınız. Mesela 
meşhur Buda’yı bilirsiniz. Budizm diye bir düşünce sistemi var. Niye Buda’yı 
biliyoruz da kendi tarihimizdeki kişileri bilmiyoruz. Çünkü Buda yalnız başına 
dağda kaldı/kalmasını bildi. Ben Çin’de Konfüçyüs’ün dağına çıktım. Konfüçyüs’ün 
talebelerine ders verdiği Taishan dağına çıktım. Onu da Dağların Sırrı kitabımda 
yazdım. Niye Konfüçyüs’ü biliyoruz? Çünkü kendini bir davaya vermişti. Eğer 
kendinizi bir davaya adarsanız sıkılma diye bir şey aklınıza gelmez. O bakımdan 
Korona süreçlerinde bu anlamda çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. 

Arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla bu dönemde kitap satışları artmış. Millet 
kitap okumaya yönelmiş. İnternetten alıyorlar. Bir ayet-i kerime var. Allahu 
Te’âlâ diyor ki “Ola ki sizin hoşunuza bir şey gitmez; bilin ki sizin için onda hayır 
vardır.” İnşallah bu vesileyle milletimiz okumaya yönelir. Hatta bazıları soruyor “siz 
hangi kitabı okuyorsunuz?” diye…  Ben de diyorum ki okuyorum ama daha çok 
yazmam gerekenleri bitirmeye çalışıyorum. İnşallah toplumda bir değişim olacak. 
Dünyada oldu bile. Birçok zengin battı gitti. Yani silah tüccarları iflas edecek. 
Çünkü bu insanlar kendini korumaktan savaşa vakitleri kalmayacak. Hâla bize silah 
satıyorlar. Ama dünyada büyük bir değişiklik olacak. Ekonomik olarak Batı çöktü; 
Amerika çöktü diyebiliriz. Bu olgu hemen kendini göstermez tabi… Bizde zaten 
Batı’yla mukayese edecek kadar ekonomi yoktu. Fakat dünya çok değişecek diye 
düşünüyorum. Muhtemelen biraz manevîyata yönelecek insanlar. İnsanlar aciz 
kaldı. On sene Viyana’da kaldım. O zamanlar Türkiye’deki “uğursuz yönetim”in 
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istibdadından dolayı başörtüsü takan üniversiteli kızlarımız okuyamıyorlardı. İşte 
sıkıntı çeken bu çocuklarımız Viyana’ya geldiler ve orada okudular. Böyle bir şey 
olur mu? İnsanların kıyafetine neden karışılsın! Devletimiz ne yobaz hükümetler 
gördü! Bir devlet, insanların kılık kıyafetine karışır mı?! Dediğim gibi Türkiye’de 
okuyamayan kızlarımız Viyana’ya geldiler. O sırada büyük bir tevafuk oldu. 
FETÖCÜ mel’unlar Sakarya Üniversitesi’ndeki görevime son verdikleri için ben 
de “Hoca” olarak Viyana’ya gitmiştim. O mel’unlar bile bile başka öğrencilerin 
haklarını yiyip, kendi yandaşlarına kopya vermek istediler. Ben de karşı çıktım. O 
zamanki üniversite yönetimi ve YÖK de aynı zihniyette olduğu için görevime son 
verdiler. Bunun üzerine Viyana’ya gittim ve orada Viyana İslâm Enstitüsü’nü açtım, 
yani İslam Araştırmaları Enstitüsü. Burada kız öğrenciler okumaya başladı. Bu 
enstitümüz hâlâ devam ediyor.  Oradaki Müslüman kız çocukları enstitüyü bitiriyor, 
üniversiteye gidiyor, öğretmen oluyorlardı. Her sene Haziran’da onların mezuniyet 
törenlerine gidiyorum. Bu sene Korona bırakmadı. Dil problemim yok. Arapça, 
Farsça, İngilizce, biraz Almanca, Kürtçe ve Türkçe biliyorum. Çince’yi de öğrenmek 
istedim fakat vakit bulamadım. Ama Çin ile ilgili bir kitap yazdım. Bildiğiniz gibi 
Sultan Abdulhamid ile ilgili çalışmalar yaptım. Çin’de Sultan Abdulhamid adına 
bir üniversitenin açıldığına dair belgeler buldum. Dünyada ilk defa ben buldum.  
Fransız devlet arşivlerinde çalışırken bu konuya dair belgelere rastladım. İsmi, 
Pekin Hamidiye Üniversitesi. 1901 yılında açılmış olan bu üniversitenin kapısında 
Osmanlı bayrağı dalgalanıyormuş. Şükür bu belgeleri bulup neşretmek bize 
nasip oldu. O zamanlar, benim bulup neşrettiğim bu belgelere Türkiye’deki bazı 
“tarihçi”(!)ler gülüyorlardı.  Sonra aynı tarihçiler, benden çaldıkları belgelerle 
gerçeği yazmak zorunda kaldılar; üstelik kendilerine mal ederek! Sonra Çin’e gittim. 
Gidip o üniversiteyi aradım, buldum. Ama şimdi üniversite değil, Pekin Camisi 
olarak kullanılıyor. Ama o üniversitenin salonlarında hâlâ ders yapıyorlar!  

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Ben tarihte bu tür olayları çok okudum ama karşılaşmak ayrı bir şey. Şunu 
düşünüyorum: Görülmez bir güç herkesin ağzını kapattı! Can korkusu olmazsa, kim 
takar bu maskeyi? Kime taktırabilirsiniz! Ama bunu Allah gösterdi bize. Diyecek bir 
şey yok! “all is finished”. İşte bunu öğretti Korona. Bu dünyanın geçiciliğini gösterdi. 
Burası geçici bir dünya! Peki, ne yapmalıyız? İlerde insanların istifade edebileceği, 
yanlışları değil doğruları yapabileceği bir hayatı örnek olarak sunmalıyız insanlara. 
Korona bunu öğretti. 

Müslüman topluluklar bile Allahu Teâlâ’ya karşı çıktılar. O’nun emirlerini çiğnediler. 
Allah’ın gönderdiği ilk ayet nedir: Oku! Müslümanlarsa  “hayır ben okumam!” 
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diyorlar... “Soruyorum gençlere bu ara ne okuyorsun?” diye. Ellerindeki telefonu 
gösteriyorlar. Okumaya gerek yok; o artist şu plajda; beriki şununla arkadaş olup 
eskisini terk etmiş… gibi haberleri görüyorlar. Ondan sonra bomboş bir gençlik 
çıkıyor karşımıza. Fransa’da mesela bir Fransız genciyle oturduğunuzda kültür 
konuşursunuz, edebiyat konuşursunuz, Hugo şöyle dedi, André Gide şöyle dedi 
vs. Ama bizim çocuklarla konuşuyorum; bir tane roman okumamışlar. Umarım ki 
Korona biraz şok eder bizi. Okumuyorlar. Böyle bir şey oluştu bizim memlekette. 
Ama buna rağmen az da olsa okuyan güzel insanımız da yok değil! İstenirse yapılır. 
Ben orta 2’de iken bir öğretmenim vardı. Şimdi yaşıyor, 85 yaşında. Bayramlarda 
arıyorum. Hanımı da İngilizce öğretmenimdi. O bana bir şey söylemişti ve bunu 
hiç unutmuyorum. “Oğlum, dedi sen adam olmak istiyor musun?”  Ben çocuğum 
ne bileyim adam olmanın ne olduğunu... O zaman ceketimin dirseğini göstererek, 
“burası yırtılacak!” dedi. Ben çocuk kafamla o zaman “keseyim mi ceketi?” dedim. 
“Yok, öyle olur mu” dedi, “yani çalışacaksın, bu dirsek eskiyecek ve ceket yırtılacak. 
O zaman adam olursun.” Ben bunu kendime ilke edindim. Emin olun benim arabam 
yok evim de yok. Peki, ne yaptım? Üniversite hocasıydım, kazancımı kitaplara 
verdim. Ben kütüphanemi Siirt İlahiyat Fakültesine vakfettim, neredeyse hepsini. 
Şu gördüğünüz kitaplarım da inşallah oraya gidecek...  Ben okuduğumda, okunacak 
kitap yoktu. Alın size kitap, okuyun… Ama okumak için İngilizce, Fransızca, 
Arapça öğreneceksiniz. Bilgi insanın kafasına gelmiyor. Onu siz alıyorsunuz. Ve ben 
bundan zevk duyuyorum. Bildiğiniz gibi Beyazıt’ta sahaflar var. Gerçi onların da 
çoğu kırtasiye oldu. Eskiden onlara uğrardım. Şimdi beni çeken bir hali kalmadı… 
Benim en büyük zevkim, sahaflarda kitap aramaktı. Fransa’daki arkadaşlar bazen 
davet ediyorlar. Onlara diyorum ki gelirsem benden sıkılırsınız. Nasıl? Mesela 
Paris’in ortasında Sen Nehri akar. Nehrin her iki yakasında sahaflar vardır. Eski 
kitaplar satarlar. Onlardan ben çok kitap satın aldım. Diyorum ki bir günümü 
onlara vermek istiyorum. Benim AVM’lere ayıracak vaktim yok. İstanbul’da 
AVM’ler varmış. Ben daha hiçbir AVM’yi görmedim. Vaktim yok. AVM’lerde 
eşyaya bakacağıma, kitapçılarda kitaplara bakarım. Benim en büyük zevkim bu.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Söz dönüp dolaşıp yine okumaya geliyor. Bizim milletimiz okumalı. Allah’a şükür 
medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla doktorlarımız çok iyi. Zaten Türkiye’de 
benim kanaatime göre en güzel eğitim tıp alanında oluyor. Sosyal bilimlerde bir 
şey yok. Türkoloji’yi bitiriyor, iki tane şiir okuyamıyorlar. Üniversiteye ideal olarak 
girmiyorlar gençlerimiz. Diploma için, meslek edinmek için giriliyor. Ama tıp 
öyle değil. Tıpta okumaya mecbursunuz. O bakımdan bizim tıp çok güzel ilerledi. 
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Başarılar gösterdi. Demek ki yapılabilir. Rahmetli Fuat Sezgin hocanın kitaplarına 
bakın, müzesi de kitapları da mezarı da Gülhane Parkı’nın içinde... Fuat Hoca tüm 
dünyaya gösterdi ki bin sene önce bizim âlimlerimiz çok şey yapmışlar. Bu tekrar 
yapılabilir. Onun için mazeret üretmemek lazım. Yani eğer bir üniversiteli hangi dalda 
olursa olsun tıp, edebiyat, ilahiyatı bitiriyor ama Akif’i, Namık Kemal’i, Mevlana’yı, 
Hafız’ı, Sa’di’yi bilmiyorsa; bir şiirini okuyamıyorsa;  bir roman okumamışsa onun 
topluma vereceği hiçbir şeyi yoktur! Çünkü toplumu öğrenmek için okumak lazım. 
Yani ben Sefiller’i okumasaydım, Paris’e gittiğimde Paris’i anlayamazdım. Ama 
ben oraya gidince devrimi yapan o filozofları aradım, Sorbon’u aradım. Zevk aldım 
okuyanları, yazanları aramaktan... Bizim burada olaylara öyle bakmıyorlar. Hep 
maddi açıdan bakıyorlar. Kazanmak amacıyla bakıyorlar. Bu tatmin etmez ki. En 
güzel arabayı alsan Allah korusun bir kaza sonucu onu kaybedersin. Ama bilgi kaza 
geçirmez. Yani bizim bütün problemimiz Müslümanlar olarak okumamamızdır. 
Ben çıldırıyorum. Açlıktan ölen Müslümanlar, habire silah alıyorlar birbirlerini 
öldürmek için! Amerikalı bize silah satıyor, biz birbirimizi öldürüyoruz. Yani 
onları yaşatıyoruz, kazandırıyoruz. Neden? Bilgisizlikten. Üniversiteyi bitirmek, 
ilim değildir! Kültür için tarih okumak gerek, edebiyat okumak gerek, dinler tarihi 
okumak gerek…

Değerli Hocam, son sorumuza geldik. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Okumak ayrı bir olaydır, entelektüel olmak ayrı bir şey. İstanbul’da yaşayıp ölmek 
üzere olan profesörler var Süleymaniye Camisi’ni görmemişler. Dünyanın en güzel 
mabedlerinden birisi olan Ayasofya Camisi’ni görmemişler. Tramvayla yanından 
geçerken “bu mu?” falan diyorlar.  Nedir bu! Böyle şey olur mu? Ankara’da 
yaşıyorlar; Ankara Kalesi’ne çıkmamışlar. Gidiyorsunuz mesela Antalya’da kaleler, 
diğer tarihi eserler çok güzel. Ben çıktım. Arkadaşlara dedim ki, konferanstan sonra 
ben o kaleye çıkmak istiyorum. Hem Antalya’da hem Alanya’da. “Hocam hiç çıktınız 
mı?” dediler. Evet, birkaç defa dedim.  O zaman çıkmayalım, yorulmayalım. Zaten 
çıkmışsınız, diyorlar. Yahu ben besleniyorum. O tepede bir tane cami var.  Camide 
namaz kıldık çıktık. Avlusunda oturuyorum. Bir kedi geldi. Kedilerde, köpeklerde 
bütün hayvanlarda Allah tarafından yaratılmış, kendilerini sevenlerde görülen 
bir ışık çıkma olayı vardır. Baktım geldi benim kucağıma oturdu.  Ben de sevdim. 
Zaten bir ay öncesine kadar bu büromuzda da bir kedimiz vardı. Korona’dan dolayı 
birkaç sefer üç-dört gün dışarı çıkma yasakları oldu. Onu burada bırakmıştık, 
kedi çıldırdı. Niye, yalnız kaldım diye. Buraları dağıttı, bizi cezalandırdı. Sonra bir 
doktor arkadaşa verdik. Yani şunu demek istiyorum; sokakta bir köpek geçiyor 
bakıyorsunuz o kimin kendisini sevdiğini, kimin korktuğunu bilir. Sevene doğru 
gider. Diğer canlılar da öyle, insanlar da öyle. Kitaplar da öyle… Ama bu sevgiyi 
kazanabilmek için sizde o ışığın olması gerek… 
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“Salgın, tek birleştirici özelliğimizin insan 
olmak olduğunu bağıra bağıra söylüyor…”

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

Filozof

17 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştirenler: Rumeysa Hazel PEKACAR

Değerli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul edip, kıymetli zamanınızı bize 
ayırdığını için size çok teşekkür ederim. İzninizle ilk sorumuzla mülâkatımıza 
başlayabiliriz. İmtihan, imkân ve tehdit arasında salgını nasıl değerlendirirsiniz?

Bu sorunuzu, sizin kastettiğiniz şekilde anlayıp anlamadığımı bilmiyorum, ama 
vereceğim cevabın çok aykırı olmayacağını umarım: Karşılaştıkları kritik durumlar, 
kişilerin en başta kendi gözlerinde sınanmalarına yol açar. Kimi kendinden 
beklediklerini görerek dengeli bir şekilde yaşamaya devam eder; kimi ise bu 
koşullarda gördüğü kendini, kendi imgesiyle çakıştıramaz. Kendini görmenin bu 
sonuçları, o kişinin yaşamı ve çevresindekileri için farklı oluyor. Böylece salgın 
tehdidinin yarattığı bu durum, kişilerin kendilerini biraz tanımalarına imkân 
sağlıyor. 
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Salgın için çok neden sayılıp dökülüyor, büyük resme baktığınızda bu salgın 
insanlığın başına neden gelmiş olabilir?

Yapılamıyorsa nasıl ortaya çıktığını ‒Kovid-19 için şu anda yapılamıyorsa da‒ tespit 
etmek mümkün. Ama neden çıktığını söylemek mümkün görünmüyor. Korona 
virüsün çıkması bir rastlantı olsa gerek ‒yani birkaç etkenin belirli bir zaman anında 
bir araya gelmesi. 

Salgın hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi?

Günlük yaşamda ve meslekî yaşamımızda birçok alışkanlığımızı ‒yani her 
gün yaptıklarımızı gerçekleştirme biçimini‒ değiştirmek zorunda bıraktı bizi. 
Umarım, bu geçici olur. Örneğin, ben uzaktan ders vermeyi sevmiyorum. Ders 
verirken öğrencilerin gözünü görmeyi, onların da benim gözümü görmelerini 
isterim. Başkalarının da başka alışkanlıklarından vazgeçmelerine yol açtı, örneğin, 
AVM’lerde dolaşmalarını engelledi. Bazıları ise bazı alışkanlıklarından hâla hiç 
vazgeçmedi, askere uğurlamalarda olduğu gibi. Bu da alışkanlıklarımızı gözden 
geçirmek/değerlendirmek için bir fırsattır. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor?

Bu son aylarda yaşadıklarımız, bu yaşıma kadar yaşadıklarımın hiçbirine ‒kritik 
durumlar da dahil‒ benzemiyor. İçinde olduğum halde, bu duruma karşı aktif 
şekilde birşey yapamayacak durumda olmak, ilk defa başıma geliyor. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız?

Yaşadığımız günler bana yaşadıklarımdan hiçbir şey çağrıştırmıyor. Bu, depremden 
de beter bir doğa olayıdır. Ama çağrıştırdığı bir “şey” var: Camus’nün Veba romanını 
ve Sıkı Yönetim piyesini. Okumamış olanlar bunları muhakkak okusun. Okumuş 
olanlar da bir daha okusun, derim. “Neleri unutmayacağım?” sorunuza gelince: 
neleri unutmayacağımı şu anda bilmiyorum. Belleğim kendi kendine, doğal bir 
şekilde bu ayıklamaları yapıyor. Ama bugüne kadar beni zor durumda bırakmadı, 
diyebilirim.

Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız tecrübeye dair bir eser 
üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Benden istenen bazı kısa yazılar yazdım: insanları “robotlaştırma” ve robotları 
“insanlaştırma” çabaları hakkında, Kovid-19’dan öğrenebileceklerimiz hakkında, 
özgürlüğün ve özgürlüklerin yanlış anlaşılması hakkında, şu anda yaşadıklarımızın 
daha önce söylediklerimden neleri doğruladığı hakkında… v.b.
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Bu günlere ilişkin duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Koronavirüsün istilasından önce de gördüğüm bir şey vardı: Bu, çağımızın durumu 
ile Eski Çağ’dan Orta Çağ’a geçerken gördüğümüz durum arasındaki olgusal 
benzerliktir. Salgın sırasında olan bitenler, bunu daha görünür hale getiriyor. Bu 
da değer farklarının farkında olmamak: anything goes. Buna çoğulculuk deniyor 
ve eylemle ilgisinde özgürlük olduğu sanılıyor. Ama bu bir “kader” değil! Değişip 
değişmemesi, hatta pekişmesi bize ‒insanlara‒ bağlı. Siz bana “duygumu” sordunuz, 
ben ise size bir gözlemimle cevap verdim. Ama bu gözlemimin bende yarattığı 
duygu(lar) var. Bu duygulardan biri de acıma duygusudur. 

Salgın sonrası hayatınızda neler değişecek gibi duruyor, bu salgın size ne öğretti?

Benim kendi hayatımda değişmesini istediğim birşey yok. Salgın bana, insanlarla 
ilgili yeni bir şey öğretmedi galiba. Bana, daha önce bazı gözlediklerimi daha 
görünür kıldı, tespitlerimi doğruladı. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Bu 
salgın insanlık hanemize neyi koyacak neyi götürecek?

Salgından dolayı önemli bir değişikliğin olmayacağını düşünüyorum. Asıl sormamız 
gereken, “acaba şu anda yaşadığımızı otomatikleşme trendini ne durdurabilir, en 
azından ne yavaşlatabilir?” sorusudur. Bunu olsa olsa, ülkemizde de dünyada da 
eğitimde bir devrim başarabilir. Burada “devrim” derken, Albert Camus’nün devrim 
kavramını göz önünde bulunduruyorum: tarihsel oluşa, egemen olandan farklı 
ya da yeni bir anlayışı enjekte etmek. Ama bu enjekte edilecek olanın, insanların 
insan olmaya daha yakışan bir hayat sürebilmelerine yardımcı olma umudunu 
veren, bilgiye dayanan bir insan ve değer anlayışı olmalı. Bu Platon’un, Kant’ın, 
Sophokles’in, Attar’ın, Camus’nün ve eserleri dünyamızın hazinelerini oluşturan 
başka birçok yazarın da düşünmemizi sağladığı insan anlayışıdır. Bu, başkalarını 
“araç” olarak görmeyen ‒örneğin çocukları, bebekleri reklamlarda oynatmayan‒ 
insana bakıştır.

100 yıl sonra sizin mülâkatınızı okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek 
istersiniz?

Dünyamızın hazinesini oluşturan filozofların ve şairlerin açtığı ve yürümemizi 
sağladığı, çimentosunu değer bilgisinin oluşturduğu yolda, daha çok insanın 
yürümesi için, onların da elinden geleni yapmalarını söylerim. Ama daha çok şey 
söylenebilir.
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Bu yaşadığımız nazik günleri, insanın varoluşu, ölüm bilinci gibi konular 
noktasında nasıl değerlendirirsiniz?

Salgınlar, hele Kovid-19 gibi onunla nasıl savaşılacağı henüz bilinmeyen salgınlar, 
ölümle burun buruna gelmemize yol açıyor. Tehlikeyle burun buruna yaşamanın 
ne olduğunu ‒bir askerin savaşırken duyduğuna benzer bir durumda olmanın ne 
demek olduğunu‒ daha somut bir şekilde anlıyoruz. Ama kişiler buna çok farklı 
şekillerde tepkiler gösteriyor. Örneğin, maske takmamış birine bir televizyon 
muhabiri, neden takmadığını, takmak gerektiğini bilip bilmediğini sorunca, “Evet, 
gerekiyor. Ama ben neden takmadığımı bilmiyorum” diye cevap vermesi, o insanın 
yaptıkları üzerinde hiç düşünmemiş olduğunu, bu da o insanın kendisiyle ilişki 
kurmamış olduğunu gösteriyor. Oysa bu, eğitimin ‒örgün ve yaygın eğitimin‒ 
bize ilk kazandırması gerekenlerdendir. Diğer bütün ilişkilerimizin temelinde 
kendimizle ilişkimiz söz konusu. 

Sizce küresel anlamda yaşanan bu olayda, insanlar arasında şuura, ahlâki bir 
dayanağa ve farkındalığa sahip olanlar ile olmayanlar arasındaki farkı nasıl 
değerlendirirsiniz? İki kesimin bu süreci atlatma anlayışı arasındaki fark nedir?

Birlikte yaşamanın her birimize yüklediği sorumluluklar var: Birbirimize karşı 
neden/nelerden sorumlu olduğumuzun farkında olmak gerek. Bu sorumluluğu 
minimum derecede taşımanın gereği, başkasına ve kendimize zarar vermemektir. 
Sokağa çıkma yasağına karşı bazılarının dediği gibi “Bu beden benim. Kovid-19 
bulaşsa, sana ne!” diyemeyiz. Ayrıca bu, “kişiler kendilerini aslanın ağzına atsın” da 
demek değildir. Doğru eylem ile değerli eylem arasında şöyle bir fark yapıyorum: 
değer koruyan eyleme “değerli eylem” diyorum, “doğru eylem”den de içinde 
bulunulan koşullarda en az değer harcayan eylemi anlıyorum. Ne yazık ki sık sık 
doğru eylemlerle yetinmek zorunda kalıyoruz. İnsani sorumluluklarımızın ve 
meslekî sorumluluklarımızın bu farkındalığını, olabildiğince erken yaşta kazanmak 
gerekir. Hele insan hakları ihlali yapmanın çok “kolay” olduğu mesleklerde, kişinin 
kamburu oluşmadan farkına varması çok önemli. Aksi takdirde kendi gözünde 
kendi imgesini korumak için, yapmaması gereken bir şey yapınca onu savunmak 
zorunda kaldığını, mazeret üretmeye çalıştığını görüyoruz.

Kovid-19 salgınını bilim, inanç ve felsefe bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?

Kovid-19, birkaç bilimin iş birliğiyle ele alınacak bir konu bir salgın, hem de şu anda 
nasıl başa çıkılabileceği bilinmeyen bir salgın. Ne felsefe ne de inanç konusudur. 
Ama etkileri, hastalık ötesinde insanlar üzerinde etkileri, felsefe konusu ve psikoloji 
gibi bazı başka bilgi dallarının konusudur. Ancak bu salgını ve başka herhangi bir 
salgını her türlü inanç bağlamında ele almaktan sakınmakta yarar var. 



197

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

Dünyada siyaset ve ekonomi temelinde ne yazık ki insanlar eşit muamele görmese 
de özellikle sağlık söz konusu olduğunda tüm insanlığın eşit olduğunu ve herkesin 
aynı gaye uğruna seferber olduğu gerçeğine bizzat şahit olduk. Sizce bu olay bizi 
nereye taşır? Insanlık, salt insan olmanın tek birleştirici nokta olduğunun farkına 
varmış mıdır?

Salgın, bu söylediğinizi ‒tek birleştirici özelliğimizin insan olmak olduğunu‒ bağıra 
bağıra söylüyor, ama ancak ucundan ucundan bunun farkında olan, onu duyuyor. 
Bunun farkına varmanın çok önemli bir yolu da, insan haklarının etik eğitiminden 
geçer. Ancak şunu da gözden kaçırmamak gerekir ki büyük şehirlerde salgın, 
“kurbanlarını” daha çok yoksul semtlerden seçiyor. 

Sanki düşünce, his yetileri elinden alınmış ve uyuşturulmuş gibi yaşıyoruz. 
Teknoloji (sosyal medya) elbette bunda en büyük etken. Öyle ki sanki insanlar 
dahi birbirini nesneleştirerek yaşıyor. Birbirimizin içinden geçip gidiyoruz ama 
görmüyoruz. Konuşuyoruz, yaşıyoruz, bilfiil gereklilikleri yerine getiriyoruz ama 
sanki birini arkadan takip ediyor gibi amaçsız ve farkındalığı elinden alınmış 
biyonik topluluklara dönüştük. Sokrates, önce insanın neyi neden yaptığının 
bilincine ulaştırmaya çalışırdı. Öyleyse bu sıkıntı insan varolduğundan beri var. 
Fakat teknoloji çağında tamamen kaybettik. Bu durumun olmasında ahlâktan 
bağımsız bilgi anlayışının etkisi nedir? Bunun yanı sıra insan olduğumuzu 
hatırlamak için gereken nedir sizce? 

Çok doğru söylüyorsunuz. Teknolojinin ürünleri amaçlarının dışında ‒teknik 
konularda yükümüzü azaltmak, pratik işlerde yapabileceklerimizi arttırmak gibi 
amaçların dışında– kullanılıyor. Böylece insanlar uyarıcılara mekânik cevaplar 
veren kişiler haline geliyor. Bu da gitgide artıyor, hem kullanan insan sayısı hem 
de işler bakımından. Aldous Huxley’in A Brave New World’unu, arkasından da The 
Genius and Godess’ını, George Orwell’in de 1984’ünü şimdi okumak belki yararlı 
olur. 

İnsan olduğumuzu hatırlamak için, amaçları arasında kişilerin bunun farkına 
varmasına yardımcı olmayı gören eğitim, –kişiler yaptıkları üzerinde değer 
bilgisiyle düşündürten bir eğitim– ve örnek gerekli. Hiç unutmuyorum, epey yıl 
önce idi. Benim öğrencilerim olmamış, bizim bölümde, hatta fakültede olmayan 
gençler, bana bir şeyler danışmaya gelirlerdi. Bir gün bu çocuklardan biri “biz sizi 
çok seviyoruz” deyince, “neden?” diye sordum. “Biz size geldiğimizde, ‘buyurun, 
oturun’ diyorsunuz bize. Başka hocalar bize ‘otur’ demiyor” diye cevap verdi. 
Odama konuşmak için kim gelirse gelsin “buyurun, oturun” demek benim için çok 
doğal bir davranıştı, şimdi de öyle. 
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16. Varoluşçuların özellikle Karl Jaspers ve Sartre gibi filozofların dediği 
gibi kitleye, yani sürüye uymadan her an kendi bilincinde kalarak, kendini 
gerçekleştirerek yaşamak zor hale gelmeye başladı. Bugün insanların en büyük 
problemi dışlanmak korkusu. Karantina günlerinde, insanların sırf yalnız 
hissetmemek için sosyal medyanın ne kadar önemli görüldüğü bir alan olduğuna 
şahit olduk. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ne Önerirsiniz?

“Kendini gerçekleştirmek” çok kullanılan bir söz. Ne demek acaba? Kişinin 
kendisi kim? İmgesi mi, gerçeği mi? Bir kişinin kendi insani olanaklarını/
yeteneklerini gerçekleştirmesi, bu geliştirmeyi sağlayabilecek nitelikte bir eğitimle 
mümkün. Önemli olan, bir insanın başka bir insanın hırslarını veya çıkarlarını 
gerçekleştirmesine araç olarak kullanılmaması. Yoksa toplu bir harekete de 
katılınabilir. Bir insanın yalnız kalmaktan “korkma”sını anlıyorum. Dışlanınca da 
bir insan yalnız kalıyor. Ama öyle dışlamalar olabiliyor ki dışlanan için bir şeref 
olabilir. Ayrıca başkalarıyla birlikte olmak, kendinizi yalnız duymaya engel değil. 
Bütün bunlar, sonunda anlam sorunuyla ilgili olsa gerek. Değerli olan bir şey bize 
anlamlı görünüyorsa, tek başımıza olmak ile başkalarıyla birlikte olmak ‒“aynı 
kaderi paylaşmak”‒ arasında büyük fark yok. Hele kendi gemlerimizi kendimiz 
tutuyorsak!

Bu süreçte sizi en çok zorlayan durumlar nedir?

Beni en çok zorlayan şey demeyeyim, bana en çok gerginlik veren şey, her akşam 
Sağlık Bakanlığı’nın verdiği sayıları izlemek ve öncekileriyle karşılaştırmaktır. En 
çok zorlayan şey ise kısa vadeli de olsa, plan yapamamak, yani yaptığım her planı 
her an değiştirmek olasılığıyla yaşamak. Ama şu anda başka yol görünmüyor. 

Sizi bu zorlu süreçte motive eden en önemli motivasyon kaynağınız nedir?

Bir grup öğrencilerimle uzaktan ‒ama görüntüsüz olarak‒ yaptığım dersler. Benim 
de öğrencilerin de normal bir dersten çok daha fazla çalışmamızı gerektiriyordu. 
Ama bu şartlarda bile dersin verimli olduğunu görmek beni memnun ediyor. Başka 
bir şey de, yıllarca görüşmemiş olduğum dost insanlarla birbirimizi aramamız.

Kovid-19 sürecinde sizin için en unutulmaz anılar neydi? En çok hangi haberleri 
aldığınızda ya da hangi görüntüleri gördüğünüzde çok şaşırdınız? 

Henüz anım yok. Durumun içindeyiz hâla. Eskiye bakarak söylersem, belleğim 
herhalde bir “doğal seleksiyon” yapar, daha önce yaptığı gibi. Ne kaydedeceğini ben 
de merakla bekliyorum. 

 



199

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

“Hayatımda ilk defa bu kadar uzun süreli bir 
tecrit ile karşı karşıya kaldım…”

Prof. Dr. İsmail E. ERUNSAL

Kültür Tarihçisi

29 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rumeysa Hazel PEKACAR

Kıymetli Hocam, yoğun vaktiniz arasında bize zaman ayırıp, mülâkat teklifimizi 
kabul buyurduğunuz için çok teşekkür ederim. İlk sorumla mülâkata izninizle 
başlıyorum. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın 
insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit 
arasında nasıl değerlendirirsiniz? 

Tarihte bu tip salgınlar çok yaşanmıştır. Hem Avrupa hem de Ortadoğu ve İslam 
ülkelerinde bu ve benzeri salgınlar tarihsel süreç içerisinde çok görülmüştür. İslam 
dünyasındaki salgınlara bakış Hz. Peygamberin hadisindeki tavsiyeler çerçevesinde 
şekillenmiştir. Bu hadise göre salgının görüldüğü şehri terk etmemek esastır veya 
şehire girmemek tavsiye edilir. Bu çerçeveye uygun davranılan durumlarda salgının 
belirli bir bölgede kalması sağlanmıştır.
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Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Bu süreçte kendi ilgi saham olan Kültür Tarihi üzerine araştırma ve yazılarıma ağırlık 
verdim. Fırsat buldukça da ilgi sahamla ilgili yerli ve yabancı literatürden okumalar 
yaptım. Özellikle son dönemde Osmanlı’da kadınlar ne okuyordu sorusuna ağırlık 
verdim, bunun dışında okuma kültür üzerine çalışmalar yaptım.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Hayatımda ilk defa bu kadar uzun süreli bir tecrit ile karşı karşıya kaldım. Bütün 
çalışmalarımı bu süreçte evde kendi imkânlarımla sürdürmeye gayret ediyorum. Bu 
açıdan da bu süreci verimli olarak değerlendirmeye çalıştım.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 

Haklısın, bizim de çok mağdur olduğumuz bir husus oldu. Ailece bir araya gelme, 
çocuklarımızı ve torunlarımızı görme imkânımız çok kısıtlı oldu.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek? 

Bu sürecin ülkemiz için faydalı sonuçlar üretebilmesine dönük bu tür kriz 
dönemlerinin iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu vesile ile bütün sosyal ve iktisadi 
faaliyetlerimizin gözden geçirilmesi, hayat tarzlarımızın ve dünyevileşme 
meselemizin bir problem olarak değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

İnsan şartların her zaman için değişebileceğini ve dünyanın hiçbir zaman için 
aynı hâl üzere kalmayacağını bilmeli ve ona göre hayatını düzenlemeli. Eğer buna 
göre alışkanlıklarımızı ve yaşam tarzlarımızı şekillendirmezsek kriz dönemlerinde 
manen ve maddeten büyük sorunlar yaşayabiliriz.
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Kıymetli Hocam, son sorumuza geldik. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım? 

Vaktin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha idrak edelim. Kul olarak vazifemizin 
yanında birey olarak da sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve topluma pozitif 
katkılar sağlamamız, uzman olduğumuz alanlarda rehberlik yapmamız, umut 
vermemiz uygun olacaktır.
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“Önemli olan bir şeyi öğrenmek değil bir şeyi 
insan adına ve insan olarak öğrenmektir…”

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

Filozof

24 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Fatma Zehra LALEOĞLU

Değerli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul edip, bize değerli zamanınızı 
ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Salgın için 
çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz?

Ben şunu sorarak başlamak istiyorum: Burada bana ne veriliyor? Burada sadece 
tek bir olay ve tek bir şahıs söz konusu değil. Dünyada çok nadir olarak görülen 
bir durumla karşı karşıya kaldığımız aşikâr. Dolayısıyla bu soruyu sadece kendi 
özelimde düşünemem, “bana ne veriliyor?” sorusunun yanında “burada bize 
ne veriliyor?” sorusunu bütün insanlık olarak sorabileceğimiz bir dönemden 
geçiyoruz. Bunun siyasi, sosyal, biyolojik tarafıyla birileri mutlaka meşgul oluyor. 
Onlar meslekleri, alışkanlıkları gereği bu konuyla ilgileniyorlar. Ancak siz de ben de 
bunu birer felsefeci ve belki de inanan insanlar grubu olarak algılıyoruz.
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Diğer taraftan içinde bulunduğumuz durumun diğer neden sonuç ilişkilerinden 
ayrı olduğunu görüyorum. Çünkü hadisenin ontolojik bir dış dünyayla alakalı 
olduğunu söyleyebilirim. Bunu siyasi bir komplo teorisi gibi beşeri bir alan 
üzerinden tanımlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Salgını da yangın, 
deprem, tsunami gibi beşeri yapının sonucu olarak değil dıştan gelen bir afet olarak 
değerlendiriyorum.

Tabiat, dünya, varlık ve varlığın yasaları açısından bakıldığında insan ve ontolojik 
alan arasında bir cereyan var. Yani insan bir ontolojik zorunluluk alanının 
içerisinde aslında. Evvela insan, dış zorunluluk alanı karşısında “neredeyim, kimim 
ve insan olarak konumum nedir?” sorusunu sormalıdır. Böylesi bir zorunluluk 
alanının üzerimize geldiğini görürken öte taraftan salgının bu sorular üzerinde 
düşünebileceğimiz bir fırsatı da beraberinde getirdiğini görüyorum. Bu insanın 
bireysel hayatında da karar verilmesi çok güç olan bir inziva ile çile dönemiyle ve 
murakabeyle alakalı olabilir. Ama bunun bütün bir insanlığı etkileyecek şekilde 
yaşanması, kolay elde edilebilir bir fırsat değildir. Bunu ne kadar değerlendirebiliriz 
bilmiyorum tabi.  Çile kelimesini özellikle kullandım. Bizim kültürümüzde 
çile insanın murakabe ettiği, kendini bir ego olarak değerlendirdiği ve bu 
egoyla bir mücahedenin içine girdiği yerdir. Burada insan kendini, dünyayı ve 
dünyaya sığmayan tarafını keşfediyor. Çile 40 gün demektir, elbette bunu uzatıp 
kısaltabilirsiniz. Fakat unutmamak gerekir ki çile, dünyadan kopmamakla birlikte 
kendimizi dünyadan soyutladığımız bir alanı ifade etmektedir. Çile bir eziyet 
olarak değil, insanların kendilerini keşfetme adına yaptıkları bir şeydir. Çile, bir tür 
kendini ruhani – manevî sıhhat adına karantinaya almaktır. Daha önce değinildi 
mi bilmiyorum fakat “quarantaine” kelimesi de çok enteresandır. Fransızcada 
“quarante” kırk demektir. Yani bu da çile gibi kırk ile alakalı bir terim. Karantinaya 
çekilme işini bedensel, fiziksel sıhhat için yapıyoruz; çileyi ise manevî sıhhatimiz için 
yapıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hem maddi hem de manevî anlamda bir fırsatın 
bize sunulduğu söylenebilir. Bunun önemi var. Bu sadece bireysel değil bütün 
insanlık adına bir fırsattır. Gerçi siyasetçiler, ekonomistler fırsatı nasıl kullandılar 
ve nasıl kullanacaklar bilmiyorum. Fakat biz insan olmak adına istifade edelim diye 
umuyorum.

Siz salgının da zelzele, yangın, sel gibi doğal afetlerden bir farkının olmadığını ve bu 
anlamda bir ontolojik zorunluluk olduğunu ifade ettiniz. Ontolojik zorunlulukta 
elbette kısmen insan payı vardır. Doğanın kötü kullanımı afetleri tetikleyebilir 
örneğin. Fakat genel olarak bakıldığında söz konusu zorunluluklar insanın dışında 
gerçekleşen şeylerdir. Fakat sizce de ontolojik zorunluluk, gerçekleştikten sonra 
aksiyolojik bir mesele haline gelmiyor mu? İnsanların afetten etkilenen kişilere 
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karşı tutumu, afetzedelerin birbirine karşı sergilediği dayanışma-yardımlaşma 
hali veya bu halin tam aksi, ahlâk problemi bağlamında değerlendirilebilir. 
Salgın özelinde düşündüğümüzde maske takmanın bile ahlâki sorumluluğu 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü maske, kullanan kişiden ziyade kullanan kişinin 
girmiş olduğu ortamdaki insanları korumaya yöneliktir. Dolayısıyla insanlara 
karşı sorumluluğumuz var.

Çok doğru. Aksiyolojik alan elbette mümkündür ve olması gereklidir. Ancak bu 
imkânın sizin kendi üzerinizdeki bir bilinçten geçmesi gerekmektedir. Dediklerimin 
üzerine sizin eklemlemiş olduğunuz aksiyolojik kısım, sizin kendi üzerinizdeki 
farkındalığınızdır. Bu sadece kendimizin ontolojik anlamda ne olduğunu anlamak 
değildir, aynı zamanda kendimizi etik anlamda değerlendirmektir. Bu sebeple 
“ben kimim” sorusunun hemen ardından “ne yapmalıyım” sorusunun sorulması 
elzemdir. Ahlâki alan kendini fark ederken aynı zamanda bütün bir insanlığı bütün 
bir varlığı, anlamı ve değeri itibarıyla fark etmektir. Bireysel olandan evrensel olana 
açılmaktır. Bunu Kant ahlâkında da Farabi’de de İslam ahlâkında da görebilirsiniz. 
“Kendine ne sanıyorsan ayruğa da ona san” diyen bir Yunus’un çocuklarıyız. Bunun 
İslami tevhid bakımından da önemi var. İşte bu noktada koronavirüsün böyle 
bir fırsatı bizlere sunduğunu söyleyebiliriz. Zira bir taraftan diğerlerine mesafe 
alıyoruz, yekdiğerlerine karşı aldığımız mesafeyi aynı zamanda o yekdiğerleri ve 
bütün insanlık için alıyoruz. Hayattaki ontolojik zorunluluk bizi öyle bir noktaya 
getirdi ki etik tavır alışımız, tıpkı fizyolojik tavır alışımız gibi, mesafeden kendimizi 
fark ettiğimiz bir yer haline geldi. Aynı zamanda bu süreç kendini, başkalarını ve 
mana dünyalarını aynı zeminde algılamamıza imkân veriyor. Bir yanıyla mesafede 
bir olmak, diğer tarafıyla diğerleriyle bütün olmak anlamında birlikte olmaktan söz 
ediyoruz.

Ben bir üçüncü noktaya daha değinmek istiyorum. İlk söylediğim noktaya da 
gelmek isterim. Biz felsefenin içinde modern dönemlerde insanı temel aldık. 
Söylemlerimizi hep insan etrafında yaptık. Bu öyle bir hale geldi ki insanı aşırı 
derecede merkezileştirdik. Şimdi bir şey daha fark ediyoruz: biz evrende öylesine 
terk edilmiş varlıklar değiliz. Kendimizi bir ilişkiler alanının içinde buluyoruz. Bu 
ilişki, beni ben kılacak şekilde benim etrafımda aşkın hakikat alanının varlığını 
göstermektedir. Dolaysıyla insan diğerleriyle birleştiği zaman dış varlık alanını 
harcayacak, hiçe sayacak bir varlık olmamalıdır. Dikkat ederseniz “bana burada 
ne veriliyor?” diye sorduğumda aşkın hakikat alanı bana “kendine gel” cevabını 
veriyor. “Kendine gel”, kendini ve dünyayı fark et demenin yanında sınırlarının-
haddinin de farkında ol demektir. Nedenini hiçbir şekilde fark etmeyecek olsan da 
bir dış varlık alanının arka planında sebepler sebebi olan bir temel hakikatin var 
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olduğunu, bizim de onun karşısında egoizm çerçevesinde olmamamız gerektiğini 
bilmeliyiz.

İnsanlar kolaycı olduklarından “gelecek için nasıl projeler yapmalıyız?” sorusunu 
soruyor. Bakın biz neler yaptık kısmını düşünmeyi yine unuttuk. Yine ezbere, kolay 
projeler yapmaya yeltendik. Buna uluslararası siyaset de dahil. Bu bana kolaycılık 
gibi geliyor. İşin ilginç yanı, üç buçuk aylık dersten sonra sokaklara çıkmaya 
başladığımız andan itibaren politikasından sosyal ve iktisadi yapısına kadar herkes 
eski kavgalarını yeniden buldu. Hiçbir ders almamış gibiyiz. Yine ötekileştirmeler, 
yine kendini haklı, karşıdakini haksız göstermeye çalışmalar… Hâlbuki bir dış 
varlık alanının olduğunu ve bunun farkına varmamız gerektiğini ve bu farkındalığı 
da yine kendiliğimiz üzerinden inşa edeceğimizi söylemiştik. Artık “projeler” 
projesi iflas etti. Bu noktada yapılması gereken şudur: sanki murakabe dönemi 
devam ediyormuşçasına, hali (şu dönemi) ve bizi bu döneme getiren insan olma 
tecrübesini hem bireysel hem de insanlık özelinde düşünmeye devam etmeliyiz. Ve 
bunlar üzerinden bir farkındalık, değer alanı oluşturmalıyız. Bunu yapmadığımız 
için çöküşe doğru gidiyoruz. Ben sokağımızın başında bulunan, kaldırım işgal eden 
kahvehanede oturanları görünce çok üzülüyorum. Hijyen veya mesafe kurallarına 
uymayan insanlar orada çay kahve içmeye kaldıkları yerden devam ediyorlar. 
Politikacımız aynı seviyede, ekonomiyle meşgul olanlar aynı seviyedeler.

Hocam sanıyorum ki salgını diğer afetlerden ayıran ve bu anlamda bir fırsat olarak 
değerlendirilmesinin önünü açan en önemli neden neredeyse tüm dünyanın aynı 
anda aynı süreçleri yaşıyor olması. Sanırım sizin de altını çizmek istediğiniz husus 
buydu. Ben aynı zamanda sizin de bu süreci nasıl geçirdiğinizi merak ediyorum. 
Hangi eserleri okudunuz? Hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme 
aldınız mı? Veya bir eser yazacak olsanız nelerden niçin bahsederdiniz?

Ben kaleme alabilen değil, dile getirebilen bir insanım. Yoğun bir üç buçuk ay 
geçirdik. Eşim ve ben yaşımız sebebiyle radara takılanlardanız. Derslerimizi evden 
verdik. Mesafede olup mesafeyi kendince yenmemizi sağlayan teknoloji üzerinden 
sınavlarımızı yaptık. Hiç alışık olmadığımız bir tarz oldu. Mesela ben 43 yıllık bir 
felsefe öğretmeni olarak sınavlarımı ilk defa test olarak yaptım. Bunun da kendine 
göre değerli olan tarafı varmış tabi ki. Asıl yaptığım şey ise çok daha anlamlı 
benim için. Bizim bir felsefe atölyemiz var. Bu atölyenin Salı ve Perşembe günleri 
olmak üzere haftada iki defa dersi oluyor genelde. Salı dersleri daha çok içinde 
bulunduğumuz atmosferle alakalı, Perşembe dersleri ise felsefe ağırlıklı derslerden 
oluşuyor. Bu süreçte söz konusu dersleri birleştirircesine “Çarşamba” dersleri ihdas 
ettik. Bu dersin ismi de “Mesafeden Bütünlük” oldu. Bu dersler YouTube’a yüklendi. 
Ayrıca kütüphanemi tasfiye ve tasnif ediyorum. Yani hiç boş durmadık.
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Peki Hocam, hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu 
günlere ilişkin duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Bununla 
birlikte şunu da sormak isterim: yaşınız sebebiyle sokağa çıkma yasaklarına uzun 
süre siz de maruz kaldınız. Söz konusu kısıtlamaları hürriyet bağlamında nasıl 
değerlendirirsiniz?

Hürriyet benim en önemli konularımdan birisi. Öncelikle şunu belirtmek isterim 
ki insanın hayatındaki her an önemlidir. Genel anlamda varlık alanının içinde çok 
küçük bir kesit bize Tanrı tarafından bahşediliyor. Fakat küçük olması onun her 
anının ebediyet hükmünde olduğu gerçeğini unutturmamalıdır. Dolayısıyla benim 
için bir felsefeci olarak bu sürecin önemi büyük.

Bu çerçevede hürriyetimiz kısıtlandı mı sorusuna gelecek olursak, galiba son 
günlere kadar çok aşırı bir dışarı çıkma ihtiyacı hissetmedim. Fakat bu konuda 
ben çok şanslıyım çünkü eski bir konak olan geniş bir evde yaşıyorum. Vakfımız 
da yanı başımızda. Adım attığımızda vakfa gidip gelebildim. Dışarı çıkıp hava 
almayı özlüyorsunuz tabi ki. Ama insanlarla ilişkinizde fiziksel bir ortamda beraber 
olmayı daha çok özlüyorsunuz. Göz kontağı kurabilmek, dokunabilmek, hareketini 
görebilmek… Bunlar önemli şeyler. Bunların eksikliğini son günlerde hissetmeye 
başladım. Demek ki benim de içe dönük bir yapım var. Bir hürriyetsizlik olarak 
addetmedim bu durumu. Beni yalnız en çok sıkabilecek olan şey dar alanda 
kapalı kalmaktır. Dar alanda kapalı kalmaktan korkuyorum. Buna kolostrofobi 
diyemeyiz çünkü tünelden geçerken daralma halim olmuyor. Bulunduğum 
mekânın dar olmasından rahatsızlık duyuyorum. Kitapların mekânı büyüttüğünü 
düşünüyorum. Yani kitaplar insan olarak onlarla diyalogdaysanız hem idrakinizi 
hem de bulunduğunu alanı büyütür. Bu yüzden sakın bilgisayarlarınıza emanet 
etmeyin kitaplarınızı, alın karşınızda dursun. Biliyorsunuz medeniyetimiz yazıyla 
başlamıştır. Yazı bizi sonsuza açan bir manzara gibidir.

Hocam, bu süreçte öğrencilerinize teknolojik aygıtlar üzerinden ders verdiğinizi 
ve öğrencileriniz bu şekilde sınava tabi tuttuğunu söylediniz. Muhtemelen rûberû 
ders anlatımıyla ekran üzerinden ders anlatımı arasında büyük farklar vardır. 
Bir eğitimci olmanız sebebiyle bu süreç hakkındaki görüşlerinizi de almak isterim.

Çevrimiçi eğitim, amaç itibarı ile (insanı inşa etmek veya insanın kendini inşa 
etmesi bakımından) kesinlikle yeterli değildir. Bunun uç noktasında da yapay 
zeka ile yapılan eğitim vardır. Önemli olan bir şeyi öğrenmek değil bir şeyi insan 
adına ve insan olarak öğrenmektir. Bu ise internetten, yapay zekadan ve mekânik 
ortamdan fazla bir şeydir. O zaman yüz yüze çalışılması elzemdir. Fakat bunu son 
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üç buçuk aydır yaptığımızı düşünecek olursak ben bunu bir kısıtlama değil imkân 
olarak gördüm. Öğrencilerin de bunu durumlarının farkına varmaları bakımından, 
eğitimin bu şekilde ilanihaye devam edemeyeceğini anlamaları bakımından, hem 
de şimdi bu süreçte ellerine böyle bir fırsat geçtiğini düşünmeleri bakımından 
değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben bu durumdan şikâyet etmedim fakat 
bunun eksik olduğunu düşündüm. Yüz yüze eğitimin de kürsü ve sıralar arasında 
dolaşmaktan ibaret olmadığının, insani bir temas olduğunun ve bu temasın da 
farklı atmosferlerde devam ettirilebilecek olduğunun altını çizmek gerekir. Mesela 
eski filozoflar revakiyyun derslerini sütunların altında, meşşaiyyun ise yürüyerek 
ders yapmaktaydı. Biz de felsefe derslerimizi belki de böyle açık alanlarda hatta 
toplumun ortasında, belki kafelerde bir köşede; insanları gözlemleyerek yapabiliriz 
diye düşünüyorum. Her şey insana bir malzeme olarak veriliyor çünkü. Her şeyle 
bütünleşen bir eğitim anlayışının olması lazım. Bu arada Yunani tarzı Muhammed 
İkbal eleştirirken, hatta Sokrates’i ve Platon’u eleştirirken, kadim Yunan döneminde 
insanların doğru ve sağlam bir bilgi edinmek için duyulardan gelen izlenimleri 
küçümsediklerini belirtir. Fakat İslam öyle değildir. Kuran’a bakıldığında görmeye, 
duymaya, tatmaya ilişkin fevkalade referansların olduğu görülür. Demek ki bilgi 
sadece kitabi ve akli değildir. Hayatın içinde olmayı gerektirir. O zaman bizim de 
aktif biçimde hayatın içinde felsefe yapabilmemiz gerekmektedir. Ancak bunun ne 
için olduğunun unutulmaması elzemdir.

Hocam peki siz salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin 
ediyorsunuz? Salgın hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık 
hanemize neyi koyacak neyi götürecek?

Onu bir fütüroloğa sorun. Fakat olmaması gerekene dair bir şey diyecek olursak 
şu şekilde ifade edebilir: salgın “aşkın hakikat varlığının farkında olun, değer 
dünyasının bilincinde olun ve kendinizi kendiniz olmak bakımından adam edin” 
mesajı ise eğer, bu mesajı zihnimizden ve gönlümüzden çıkarmamak adına yolda 
olmalıyız. Bunun dışında otobüsler şöyle olsun, politikamız böyle olsun diyemem. 
Bu kendiliğinden olur. Yeter ki siz anlam ve değer dünyanızı doğru tutmuş olun.

Hocam ben çok teşekkür ederim bu görüşmeyi kabul ettiğiniz için. Umuyorum ki 
hayat normale döndüğünde atölyedeki derslerinize de bizzat gelmem mümkün 
olur.

Hayat kendisi açısından normaldir merak etmeyin.
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Son olarak Hocam, bilhassa biz gençlere bu zamanda neyi niçin yapmamız 
gerektiği hususunda bir şey söylemek ister misiniz? Bununla birlikte bu mülâkatı 
okuyacak insanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Siz söylediniz. Neleri niçin yapmaları gerektiğini düşünsünler. Hayatta yaşanan 
her hadise sizin için açılan bir kapıdır. Bunu sadece “anormal” durumlar için değil 
her bakımdan düşünmeli ve değerlendirmeliyiz. Her zaman bir yere yetişmeye 
çalışıyoruz. Yetişmediğinizde bunun üzülecek bir hadise olmadığını fakat oradan 
sizin için bir imkânın açılmakta olduğunu hissedin.
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“Şunu söylemeliyim ki salgının öldürdüğünden 
daha fazlasını ekonomi öldürecektir…” 

Dr. Mehmet Ali KILIÇBAY

Siyaset Bilimci

18 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Öznur Selen KEMALOĞLU

Kıymetli Hocam, bu mülâkat şansını bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizinle 
mülâkat gerçekleştirmek bizim için gerçekten çok değerli. İzninizle ilk sorumuzu 
yöneltiyorum. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu 
salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve 
tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Pandemi tarihine baktığınız zaman bu, ne ilk ne sondur, tarih boyunca çok fazla 
salgın vardır. Mesela bunun en ünlü örneği 14. yüzyıldaki Kara Veba salgınıdır. 
Avrupa nüfusunun %40’ı yaşamını yitirmiştir. Bizim yüzyılın başında da İspanyol 
Gribi vardır. İspanyol Gribi sebebiyle 4-5 milyon kişi yaşamını yitirmiştir. Yani 
Kovid-19 pandemisi çok büyük bir salgın değildir. Sadece medya olanakları diğer 
salgın dönemlerine oranla son derece gelişmiş olduğu için biz bu salgını büyük bir 
salgınmış gibi algılıyoruz. Dünya nüfusu 8 milyar ve şu anda 4 milyon civarında 
vaka sayısı var. Bu sayı 1000/2 yani oranlara baktığımız zaman son derece küçük 
oranlardır. Bu oranlar daha da artacaktır. Çünkü bu salgın Hindistan’a yeni geldi, 
Brezilya’ya yeni geldi, bir sürü Afrika ülkesine yeni geldi. Ama ne olursa olsun 
hiçbir zaman bu oran %5’lere çıkmayacaktır. Biz medyanın salgın sürecini ön 
plana çıkarması yüzünden bu salgını büyük bir salgınmış gibi algılıyoruz. Aslında 
iyi de oluyor. Çünkü kendimizi koruyoruz. Bu salgında da her salgında olduğu 
gibi risk grupları var ve onlar için tehdit oluşturuyor. Aynı zamanda da Kovid-19 
pandemisi bir imkân olma özelliği taşımaktadır. Çevre koşulları hakkında biraz 
düşünmemiz gerekiyor. Belki de bu salgın bizim çevreye iyi bakmadığımızdan, 
ekolojik dengeleri iyi sağlayamadığımızdan kaynaklanan bir salgın olma özelliği 
taşıyor. İnsanlar doğaya son derece haince ve vahşice davrandık biçiminde bir 
sorgulamaya gidebilirler. Bu yönüyle de bu salgın aslında bir imkân ve imtihandır. 



210

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

Fakat insanların bu sorgulamayı yaptıklarını zannetmiyorum. İnsanlar üç kuruşun, 
beş kuruşun peşine takılarak hırs içinde bir yaşam sürmeye devam etmektedir. 
Üç tane ayakkabı daha, iki tane araba daha vb. hırslarının peşinde hayatlarını 
harcamaktadırlar. 

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Çok fazla kitap okuyorum, okuduğum kitapları tek tek sayabilmem mümkün değil. 
İnternette epeyce zaman geçiyorum. Film ne çıkarsa bahtıma onu seyrediyorum. 
Böyle özellikle belirleyerek film seyretmiyorum. Bu süreçte herhangi bir çalışma 
kaleme almadım. Hatta var olan işlerimi bile yarım bıraktığımı söyleyebilirim. 
Çünkü insan havasında olmuyor. Ben de havamda değilim.

Hayat hikâyeniz de yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Bu salgının beni çok fazla etkilediğini söyleyemem. Çünkü eşim ve ben zaten çok 
fazla evden çıkan insanlar değiliz. Bizim yaşamımızda bu salgın çok da değişik bir 
yere oturmuyor olsa da insanların salgın karşısındaki tavırlarını ilgiyle izliyorum. 
Aslında sahip olduğum düşünceler teyit edilmiş oluyor. Teyit edildiğini görüyorum. 
Yani cahil ve laubali bir toplum olduğumuzu bir kez daha görmüş oluyorum.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 

Benim torunlarım yok. Eşimle beraber evden çok çıkan insanlar olmadığımız için 
bu salgının bizi çok etkilemediğini ifade etmiştim. Ama insanların misafirliklere 
ara verdiğini kesinlikle düşünmüyorum. Bütün bu bulaşmalar ziyaretlerden, asker 
uğurlamalarından, taziye çadırlarından insanların sürekli bir araya gelmelerinden 
oluşmaktadır. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek? 

Salgın sonrasında da şu esnada da ekonomi berbat durumdadır. Şunu 
söylemeliyim ki salgının öldürdüğünden daha fazlasını ekonomi öldürecektir. 
İnsanların alışkanlıkları salgın ile beraber değişmemiştir sadece korku içerisinde 
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beklemektedirler. Salgın ortadan kalktığında insanlar 1 Haziran’da nasıl sokağa 
fırladılarsa salgın bitti denildiğinde de yine aynı şekilde sokakta olacaklar. Her şey 
eski haline dönecek, hiçbir şey değişmeyecek. Ama insanların paraları kalmadı bu 
durumun ne olacağını bilemiyorum.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

100 yıl sonra bu mülâkatın okunacağını zannetmiyorum ama okuyan olursa onlara 
selam söylüyorum.

Kıymetli Hocam son sorumuzu yöneltiyorum. Bu zamanlarda neleri niçin 
yapalım?

Mümkün olduğunca dikkat etmeliyiz, kendimizi hayatta tutmaya, psikolojimizi 
sağlam tutmaya çalışmalıyız. Bu süreçte, strese girmemek gerekiyor. Nasılsa bu 
salgını atlatacağız. Salgın sonrasında sağlık sorunlarıyla karşılaşmak istemiyorsak 
çok dikkatli olmalıyız.
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“İnsan aile içine, toplum içine doğuyor evet. 
Fakat bazı şeyleri idrak edebilmesi için kendini 
tecrit etmesi, toplumdan kendisini soyutlaması 

gerekir.  Bir anlamda bunu tecrübe ettiğimizi 
düşünüyorum…”

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR

Filozof

01 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Fatma Zehra LALEOĞLU

Kıymetli Hocam merhaba, biliyorsunuz bir salgın sürecinden geçtik ve geçmeye de 
devam ediyoruz. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu 
salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve 
tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Her şeyin sebebi yaratıcıdır, biz ona inanıyoruz. Kuran’a veya geçmişe baktığınızda 
yaratıcının “Şedîd” sıfatıyla bizi bazı durumlara maruz bıraktığını ve bazı kavimleri 
yok ettiğini görürsünüz. Dolayısıyla salgını şundan oldu bundan oldu diyerek öznel 
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bir şekilde değil de yaratıcının doğaya koymuş olduğu bir takım ilkeler, kurallar 
çerçevesinde değerlendirmek gerekir. İnsanlar ve canlılar da bundan zarar görebilir 
tabi ki. Fakat bunların hepsi doğanın dengesini korumak içindir. Yani Tanrı, doğanın 
dengesini korumak için bu tür felaketleri başımıza gönderebiliyor. Bu bağlamda elle 
tutulmayan gözle görülmeyen virüs dediğimiz bu canlı, insanlığı dize getiriyor. Yani 
Allah Şedid sıfatıyla insanları aciz bırakıyor. Peki bunu neden yapıyor?  Tanrılığını, 
gücünü insanlar hissetsin diye yapıyor. Tanrı tanrılığını göstermek için bazı doğal 
afetleri başımıza göndererek insanları imtihan ediyor. Salgın da bir çeşit imtihandır.

Bazı Müslümanlar insanlığın başına bir musibet geldiğinde “içki içenler yüzünden 
oldu” veya “zina edenler yüzünden oldu” gibi değerlendirmelerde bulunuyorlar. 
Musibetleri buna indirgemek doğru değildir. Buna Tanrı’nın doğanın düzeni için 
yapmış olduğu bir kurallar biçimi olarak bakmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Hocam, bu süreçte insanların aklına ister istemez Orta Çağ’da çok sayıda canlının 
ölümüne neden olan veba salgını geliyor. Bu bağlamda İbn Sina’nın döneminin 
veba salgınıyla ilgili yapmış olduğu yorumlar da yeniden düşünülebilir. 
Bildiğim kadarıyla İbn Sina söz konusu dönemde korkunun önemine değinmiş 
ve vebadan ziyade korkunun öldüreceğinin altını çizmiş. Siz bu çerçevede neler 
söyleyebilirsiniz?

Tarih içerisinde çeşitli salgınlar yaşanmıştır. İbn Sina ve diğer İslam filozofları da 
salgını kendi dönemleri içerisinde metafizik ve fizik bağlamda açıklamaya çalışmıştır. 
Biz bu bağlamda değerlendirecek olursak; Tanrı Şedîd sıfatıyla bir şiddet uyguluyor 
ancak bu şiddeti de mevcut şiddetin ortadan kaldırılması için yapıyor. Mesela 
Birunî de bunu der: “eğer tabiatta Tanrı’nın kurmuş olduğu bu düzen olmasaydı 
karınca gibi küçük bir canlı tüm dünyayı kaplayabilir ve diğer canlılara hayat hakkı 
tanımayabilirdi.” İnsanlar ve diğer canlılar doğası gereği çoğalmak isterler. Fakat 
bu durum müdahale gerektirir. Aksi halde doğanın düzeni ve dengesi bozulacaktır. 
Bununla birlikte şer bildiğimizde hayır vardır. İslam dünyasının düşünürleri de var 
olan şeylere, epidemi gibi, bu şekilde mantıki bir açıklama getirmiştir. Bazı filozoflar 
“Tanrı iyiyse bu tür felaketler başımıza neden geliyor ve canlıların ölümüne 
neden oluyor” sorusunu da sormuştur. Fakat unutmamak gerekir ki insan zaten 
doğuştan ölümlü bir varlıktır. Varlıklar ölümsüz olsaydı Tanrının böyle bir kâinat 
değil, yüzlerce dünya yaratması gerekirdi. Tanrı yaratamaz mı? Tabii ki yaratabilir 
ama neden yaratsın? Ölümsüz insan Tanrının ne olduğunu, neliğini, niteliğini 
düşünmez. Eğer benzetme yapacak olursak, iki tanrı olsaydı bir ülkede iki kral 
olmuş gibi olurdu. İki kralın olduğu yerde yönetim arasındaki çekişme kargaşaya 
sebep olacaktır. Doğa için de böyle düşünmek gerekir. Düzenin olmaması halinde 
kargaşa dünyaya hakim olurdu. Tanrı iyidir çünkü insanı var etmiştir. Bu iyiliği 
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devam ettirmek için de bizim kötü gördüğümüz ancak aslında iyi olan şeyleri 
yapmaktadır. Salgını da bu bağlamda değerlendirip kabul etmemiz gerekiyor.

Peki Hocam karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri 
okudunuz, hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? 
Yaşadığınız tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin 
bahsedersiniz?

Ben bazı küçük makaleler yazdım. Bunlardan birisi “İbn Tufeyl’in Batı’ya Başka Bir 
Etkisi” ismini taşıyor. Buna çok ilgi duyuyordum çünkü. Örneğin bazı doğuştan 
kör insanların yapmış olduğu muhteşem resimler var… Bakan, gözü açık insanlar 
bu kadar güzel resim yapamayabiliyor. 17. yy’da İskoç filozoflardan bazıları İbn 
Tufeyl’in eserlerini Latince çevirisinden okumuş ve orada filozoflarla sufilerin bilgi 
kuramı bağlamında idrak meselesini incelemişler. Sufiler bazı şeyleri görmeden de 
bilebiliyor. İbn Tufeyl kör insanın bir anda gözü açılsa kendisine anlatılan nesneleri 
(şekiller, renkler vs.) tanıyabileceğini söylemiştir. Bu düşünce Batı’da bugüne kadar 
tartışılmıştır. Yapay zeka tartışmalarını bile bu bağlamda değerlendirebilirsiniz. 
En son bunun üzerine bir makale yazdım. Esas çalışma konum ise Türklerin İslam 
öncesi düşünce tarihi. “Evrensel En Eski Türklük Tarihi” diye bir eser kaleme 
alıyorum. O da bitmek üzere, az kaldı.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Yakınlarınızı, eşinizi dostunuzu bu süreçte belki de 
rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu süreç bana insanın çokluk içinde tek olduğu gerçeğini düşündürdü.  Bir ağaç 
mesela kendisi bağlamında tektir, yalnızdır. Bu yalnızlık hissini biraz daha derin 
hissettim ve bunun üzerine düşündüm. İnsan aile içine, toplum içine doğuyor evet. 
Fakat bazı şeyleri idrak edebilmesi için kendini tecrit etmesi, toplumdan kendisini 
soyutlaması gerekir.  Bir anlamda bunu tecrübe ettiğimizi düşünüyorum.

Peki Hocam salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin 
ediyorsunuz? Salgın hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık 
hanemize neyi koyacak neyi götürecek?

Salgının anlamını çözmeye bağlı. Sebep sonuç ilişkisi içerisinde salgını anladığımız 
takdirde güzel sonuçlar alabiliriz. İnsanlar metafizik açıdan Tanrı’ya kendilerini 
daha yakın hissedebilirler. Ama dediğim gibi bu salgını anlamaya bağlı. Yine de 
ben bu yönde olacağını ümit ediyorum. Çünkü insanın kendi acziyetini anlaması 
bakımından bir fırsattır bu.

İnsanlar bu dünyaya tekrar Tanrıya dönmek için geliyor. Yani yok oluş yok. Ölüm 
bir dönüştür. Pascal’ın da dediği gibi inanmak inanmamaktan daha kârlıdır. Tanrı 
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bir düzenin sembolüdür. Bunu bu şekilde anladığımız zaman hastalığı ve sağlığı 
daha iyi kavrayabilir ve gelecek için daha iyi bir dünyayı oluşturabiliriz. İnşallah 
Kovid de buna vesile olur.  Peygamberimiz de “hastalanmadan önce sağılığınızın 
kıymetini biliniz” demiştir. Dolayısıyla bizim yeni hastane inşa etmek yerine hasta 
olmamaya dikkat etmemiz gerekir. Böylesi de hem maddi hem manevî olarak daha 
avantajlıdır.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Bu süreç daha evvel de bahsettiğim gibi sağlık, ölüm, yalnızlık, inanç olmak üzere 
bize pek çok şeyi düşündürdü. Bununla birlikte zaten düşünmekte olduğumuz 
bazı konuları daha canlı kıldı. Bunlar önemli hususlar. Salgının bende oluşturduğu 
düşünce öbür dünyanın, Tanrı’nın varlığı ve Tanrı’nın gücü karşısında insanın acizliği 
oldu. Bu salgınlar yeni değil; milattan önce de vardı. O gün söylenenlerle bugün 
söylenecekler arasında çok fark yok. İnsanlar Tanrı’ya inanıyorsa meseleyi tanrısal 
bağlamda ele alıyor, inanmıyorsa da doğa bağlamında ele alıyorlar. Ancak doğanın 
gücü kendinden, maddeden mi geliyor? Kendinden olsaydı mikropların virüslerin 
çıkması engellenebilirdi. Ama şu an bilim insanlarının gücünü aştığını görüyoruz. 
Geçmişte yaşanan pek çok hastalığın da ne aşısı ne de tedavisi bulunabilmiştir. 
Neticede ileride bu mülâkatı okuyanlar da geçmişte bizim okuduklarımızın devamı 
olarak benim söylediklerimi de metafizik açıdan değerlendirebilirler. Ki bence de 
bu konu metafizik açıdan değerlendirilmelidir. Çünkü insanlar ve yaratılmışlar her 
zaman yaratan karşısında acizdir. Her şeye çare bulmuş olsaydık Tanrının olmasına 
gerek kalmazdı. Her istediğimizi yapamayacağımızı görmek ve buna göre bir hayat 
oluşturmamız gerekiyor. Öbür hayat varsa orada düzgün yaşayabilmek için burada 
düzgün bir hayat sürmek gerekiyor.  Bilinmez değil de görünmez bir ufuk var. 
Hem akıl hem de din açısından beliren bu ufku iyi değerlendirmek lazım. İnsan 
olarak görevimiz budur. İnanmayanların da iyi düşünmesi ve kendi kendilerini 
hapsetmemeleri gerekir. Bu dünya imtihan ve imkân dünyasıdır. Tabi her şey 
olur veya olmaz diyemeyiz. Ancak acaba olur mu veya acaba olmaz mı diye imkân 
dahilinde düşünmeliyiz.

Hocam şunu söylemek isterim ki bu kadar umut dolu ve ümitvar olmanız bir 
genç olarak beni çok mutlu etti. Çünkü gençler her anlamda ümitlerini bitirme 
noktasına gelmiş durumdalar. Ve bu yaşamın sıkıntılarından doğan bu ümitsizlik 
insandan insana geçerek bir kartopu gibi büyümeye devam ediyor. Bir genç olarak 
bana bu noktada ilham ve güzel enerji verdiniz. Bu anlamda çok teşekkür ederim.

Çok sağ olun siz de beni mutlu ettiniz teşekkür ederim. 
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“Olan, Kapitalist Batı sisteminin son 
beş yüz yıldan beri tabiatta sebep olduğu 

tahribata, bizzat tabiatın, nihayet 
dayanamayıp kozmik yahut ilahi düzeyde 

oluşan zorunlu bir tepkisidir…”

Dr. Mehmet GENÇ

İktisat Tarihçisi

17 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şeyda ÖZGÜL

Kıymetli Hocam, mülâkat için yaptığımız teklifi kabul ettiğiniz için çok teşekkür 
ederiz. Çerçevesini sizinle konuşmuştuk. İlk sorumla izninizle başlamak istiyorum. 
Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın 
başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında 
nasıl değerlendirirsiniz?

Birilerinin icadı gibi hikâyelerin, yani komplocu görüşlerin, bence hiçbir anlamı 
ve ciddîyeti yoktur. Eğer öyle olsa idi, pek âlâ başka birilerinin icadı ile de kolayca 
sonlandırılabilirdi; ama öyle olmadı ve olmuyor. Belki şöyle düşünmek daha 
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isabetli görünür: Kapitalist Batı sistemi son 500 yıldan beri tabiatta sebep olduğu 
tahribata, bizzat tabiatın, nihayet dayanamayıp kozmik yahut ilahi düzeyde oluşan 
zorunlu bir tepkisi gibi görmek de pek âlâ mümkündür. Ne yaptı Kapitalist Batı 
sistemi? Yahudi-Hristiyan geleneği içindeki Batı dünyasında benimsenen kapitalist 
sistem modern zamanların başından bugüne kadar tam beş yüz yıldır keşif, icad ve 
iktibasları ile geliştirdiği ilim ve teknolojiler sayesinde, tabiatta mevcut bulunan her 
şeyi ve her varlığı, kendi egoist gücü dışında hiçbir ahlâki ve insani sınır tanımadan, 
sömürdü ve tüketti. 

Aynı Yahudi-Hristiyan geleneğine yabancı olmayan İslam da “eşref-i mahlûkat”, 
yani yaratılmış olanların en şereflisi olarak insanın üstünlüğünü kabul etti; ama bu 
üstünlüğe, ahlâki sınırları içinde, büyük sorumluluk da yükledi. Batı kapitalizmi bu 
sorumluluğu benimsemediği gibi insanları da böldü ve küçük bir azınlık olan beyaz 
Hıristiyanların dışında kalan herkesi ve her şeyi sömürmekte herhangi bir engel 
tanımadı. 

Buna karşılık İslam, insanı renk ve ırk ayrımına girmeden bir bütün olarak kabul 
etmekle kalmadı, insan için zararlı ve öldürücü olmayan her türlü hayvan ve bitkiye 
de hayat hakkı tanıdı. Hatta onlarla yaşamayı temel prensip olarak benimsedi; o 
derece ki “yarın kıyamet kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı, hemen o gün dikin” 
diye öğütleyen Peygamberine inanarak tabiatla savaşmadan, dost kalarak yaşamaya 
çalıştı. 

Oysa beyaz Hristiyanların oluşturduğu küçük azınlığın dışındaki büyük çoğunluğu, 
fırsat bulduğu ölçüde her türlü imkândan mahrum bırakarak sefalete mahkûm  
etmekten çekinmeyen Batı Kapitalist sistemi muhtemeldir ki, İslam bunu yapmadığı, 
yapılmasını da asla kabul etmediği için, baştan beri genlerinde biriktirdiği İslam 
karşıtlığını 20. Yüzyılın sonlarından itibaren alenen İslamofobiye dönüştürdü. Böyle 
yapmak suretiyle başta  Hint ve Çin olmak üzere bütün dünyaya da yaygınlaştırarak 
küresel bir salgının adeta provası ve örneğini de ortaya koyduğu dönemde Kovid-
19’un temsil ettiği gerçek bir salgına da yol açmış oldu. Gerçekten bu virüs, insanın 
ırkına, rengine ve cinsine pek bakmadan hepsini tehdit eden küresel bir salgını 
meydana getirdi. Ancak ciğerine musallat olduğu insandan başka ciğer sahiplerine 
nedense hiç dokunmuyor gibi. 

Buna karşılık salgın başladığından beri insan eli değmemiş köşesi kalmayan 
yeryüzünün şimdi karada, denizde ve havada, insanların evlerine çekilerek boşalttığı 
her yerde, bitki ve hayvanların çeşitli türleri ile adeta bayram yapar gibi ortaya 
çıktıklarını görüyoruz. 

Modern insanın tabiatta sebep olduğu dengesizliği düzeltmek üzere kozmik 
bir misyonla görevlendirilmiş gibi hareket eden, ele avuca girmeyen, göze hiç 
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görünmeyen, hayatın en ilkel basamağındaki, cismi son derecede küçük, ama sayıca 
sonsuza kadar çoğalabilen bu virüs, hayatın en üst basamağındaki insanın kibri ile 
alay edercesine gösterdiği mutasyon potansiyelleri ile Batı Kapitalizminin şimdiye 
kadar tanıdığı en zorlu meydan okumayı temsil etmek üzere karşımızdadır. Salgının 
dokuzuncu ayında en makul görünen teşhisi herhalde bundan başkası olamaz. 

Peki Kıymetli Hocam, karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi 
eserleri okudunuz, hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız 
mı? Yaşadığınız tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin 
bahsedersiniz? 

Eve kapanma döneminde, araştırma alanım olan Osmanlı iktisadi sistemi ile alakalı 
olarak daha önce Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi adı ile yayınlamış 
olduğum kitabın 17. baskısında bile hâlâ rastlamaktan kurtulamadığım yanlışların 
tashihi ile birlikte, aynı başlığı taşıyacak olan 2. cildinin eksiklerini tamamlayıp 
birinci baskı için yayınevine gönderilecek hale getirmeye çalışıyorum. Ayrıca Erol 
Özvar Hoca ile “Osmanlı Ekonomisi” üzerinde TRT Televizyonunda 9 ay kadar 
sürmüş olan haftalık konuşmaların metinlerini tashih ederek neşredilebilir hale 
getirerek yayınevine yolladık. Bu ve diğerleri, inşaallah bu yıl sona ermeden basılır. 

Bir de yine Erol Özvar Hoca ile birlikte hazırlayıp Osmanlı Bankası: Arşiv ve 
Araştırma Merkezi tarafından 2006’da Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler adı 
ile yayınlanmış olan 2 ciltlik kitabımızı, yeni giriş ve ilâvelerle 2. baskıya hazırlamak 
üzere çalışıyoruz. Bu kitabı da diğer çalışmalarımı yayımlayan Ötüken Yayınevine 
yıl sonuna kadar teslim etmeyi başarırız inşaallah. 

Ev hapsinde bulunmak bu çalışmaları yapmak için çok faydalı oldu; hatta yetmedi. 
Bu arada bu ve benzeri birkaç röportaja mecburen katılmaktan da kurtulamadım. 
Bu dönem boyunca New York’taki Metropolitan Opera, salgın günlerini tahammül 
edilebilir kılmak üzere hediye olarak, Mart ayından itibaren evvela Richard 
Wagner’in operalarından başlayarak, her gün birer opera seyretme şansını tanıdı 
herkese. Batı Kapitalizminin cimriliğine çok aykırı düşen bu cömertliği için 
Metropolitan Opera’ya teşekkür etmek gerekir. 

Benim için yoğun geçen bu günlerde, çok vazgeçilmez birkaç kitap ve makaleden 
başka hemen hiçbir şey okuyacak vaktim olmadı. İlk fırsatta okumak üzere,masama 
koyduğum, bir kısmı yeni yayımlanmış birçok kitabın kapağını bile açmaya imkân 
bulamadığım için en çok şikâyetim de sadece kendimedir.

Sorularımıza verdiğiniz samimi cevaplar için teşekkür eder, Rabbimizden sizler 
için sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ederiz.
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“Anne babanın bilinçli, tutarlı, açık ve 
destekleyici bir tutum sergilemeleri sağlıklı ve 

güvende olmanın en emin yoludur…”

Mehmet ÖZBEK

Türk Halk Müziği Sanatçısı

1 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rabia Nur AKMAZ

Değerli Hocam, mülâkat teklifimizi lütfedip kabul ettiğiniz için öncelikle çok 
teşekkür ederim. İlk sorumuzu yöneltiyorum izninizle, salgın için çok neden 
sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş 
olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz? 

Bir defa salgının kaynağı bir virüs olduğuna göre, meseleye buradan başlamak gerekir. 
Virüs, canlı hücrelerde yaşamakta, üremekte ve birçok hastalığa yol açmaktadır. 
Diyorlar ki protein ve nükleik asitlerden oluşan enfeksiyon yapıcı madde olduğuna 
göre, salgın başta beslenme olmak üzere temel hijyen kurallarına uyulmamasından 
kaynaklanmaktadır. Kovid-19 kişisel hijyen ile önüne geçilebilecekken, sağlık 
sisteminin yetersizliği, toplumun büyük kesiminin eğitim düzeyinin düşük olması 
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nedeniyle bilindiği gibi 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştı. 
Çin toplumunun sosyo-kültürel ve ekonomik durumunun düşük, dolayısıyla düşkün 
kesimin denetimsiz her canlıyı yemeleriyle böyle bir salgının çıktığı bazı kesimlerce 
düşünülmektedir ki ben de aynı düşüncedeyim. Dinimizde bazı canlıların yenmesi 
boşuna haram kılınmamıştır.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Karantina günleri çoğu kişinin şikâyet ettiği gibi benim için pek sıkıcı değil. Aksine 
mecburiyetten doğan bol vakti oluyor insanın. TRT Türkü Antalya Radyosu’nda 
haftada iki program yapmam nedeniyle daha çok dil, edebiyat, müzik ve tarihle 
ilgili kitaplar okuyorum. Programım türkülerin içeriğinin ve arka planının 
yorumlanmasına dayandığı için halk şiirini, tasavvuf düşüncesini derinlemesine 
bilmek, Türk toplumunu iyi tanımak gerekiyor. Haberler dışında pek televizyon 
izleyemiyorum. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Bunun dışında salgınla 
beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. Misafirliklere 
ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu süreçte belki de 
rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Daha çok iyiliklerle ve mutluluklarla geçen bir hayatım oldu. Halen de öyle. Bir defa 
sanatçı olup da bunun bilincinde olmanız sizi çalışmaya, üretmeye yönlendiriyor, 
bu da size mutluluğu sunuyor zaten. Seviliyorsunuz, takdir ediliyorsunuz, 
alkışlanıyorsunuz. Kovid-19’un ortaya çıkışı, herkesin hayatında birçok değişikliğe 
sebep oldu ve çocuklar uzaktan eğitime, yetişkinler işlerini evlerinden yürütmeye 
zorunlu hale geldiler. Eşle dostla, hatta çocuklarımızla artık telefonla görüntülü 
konuşmak zorunda kaldık. Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19’un bölgesel olarak 
yayılabileceğini duyurması, dünya genelinde insanlarda endişe ve panik yaratmıştır 
ki bu oldukça önemlidir.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek? Bunlarla bağlantılı olarak yaşadığımız günler hangi 
hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok neleri unutmayacaksınız? 
Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı okuyacak nesillere bu 
günlere dair neler söylemek istersiniz?
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Uzmanlar, bir yandan hastalık hakkındaki bilinmezlik, bir yandan yaşanan kaygı 
ve korkuların Kovid-19 ile ilgili olarak “korona fobi” adında yeni bir hastalığın 
doğacağına/doğduğuna işaret ediyorlar. Belki de bu gerçekleşecek ve yaygınlık 
kazanacaktır. Kovid-19 kişilerde kontrol edilemeyen bir stres halinde devam 
ederse, kişilerin kaçınma davranışları sergilemesine neden olacak ve bu davranışlar 
da kişilerin bireysel davranışlarını büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Çocukluğumu 
yaşadığım 1950’li yılların Urfa’sında trahom ve sıtma çok yaygındı. Bugün trahom 
denen göz hastalığını bilmeyen çoktur belki. Sıtmadan ziyade trahom özellikle 
çocuklarda görülüyordu. Toprak avlular, tozlu yollar çocukların oyun alanlarıydı. Bir 
de temizliğe dikkat edilmedi mi trahomun kaçınılmaz oluyordu. Yaygınlığı önlemek 
için ilkokullardan birini trahomlu çocuklara ayırmışlardı. Uzun mücadelelerden 
sonra o hastalık silindi gitti. Derim ki: Herhangi bir salgın sürecinde en önemli 
şey, gerekli tedbirleri alarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde bu süreci atlatabilmektir. 
Kişisel temizliğe dikkat etmek, gerekiyorsa sosyal mesafe kurallarına uymak ve 
sosyal medya aracılığıyla salgına yönelik paylaşılan endişe verici, asılsız haberlere 
itibar etmemek öncelik taşımalıdır. Ebeveynler evde örnek olmalıdırlar. Onlar bu 
süreçte nasıl bir tutum sergilerse çocukları da o ölçüde benzer tutum ve davranışlar 
sergileyeceklerdir. Anne babanın bilinçli, tutarlı, açık ve destekleyici bir tutum 
sergilemeleri sağlıklı ve güvende olmanın en emin yoludur. 

Son sorumuz, bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Böyle zamanlarda salgınla mücadele için yapılabilecek en doğru şey öncelikle, içinde 
bulunulan durumun geçici olduğuna kişilerin inanmalarıdır. Sosyal izolasyonu 
sağlamak için risk grubunda yer alan yakınlar ile bir süre görüşülmemeli. Gelişmeler 
yalnızca güvenilir kaynaklardan takip edilmelidir. Temizlikte aşırıya kaçılmamalı, 
günlük rutinlere devam edilmelidir. Daha önce vakit bulup yapılamayan ev 
içi aktiviteler veya planlayıp hayata geçirilemeyen işler bu süreçte planlanarak 
hayata geçirilebilir. Anne ve babalar bu dönemde çocuklarının ekran saatlerini 
düzenlemede çocuklarına model olmalıdırlar. Ebeveynler çocuklarda sohbet 
yeteneğinin gelişmesine yardımcı olabilme amacıyla onlarla oyunlar oynamalı, 
birlikte kitap okuyabilmeli ya da film izleyebilmeli. Sağlıklı beslenmeye dikkat 
edilmeli ve egzersizler yapılmalıdır. Uzakta olan aile bireyleri veya arkadaşlarla 
etkileşim devam ettirilmelidir. İletişim kurmak ve duygu paylaşımında bulunmak 
endişeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Yaşanan bu sürece bağlı olarak, kişide gelişen 
stresin kontrol altına alınmasına yardımcı olacak nefes egzersizleri yapılmalı. Sonuç 
olarak sağlıklı yaşamalı, doğru düşünmeli ve hoş görüşlü olunmalıdır. Sağlıklı, 
mutlu ve salgınlardan uzak uzun bir ömür diliyorum.

Değerli hocam, çok teşekkür eder, hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler dileriz. 

 



222

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

“Eski deri parçalarından futbol topu dikmeye 
uğraşan ağabeylerimizin başında merakla 

beklediğimiz, kaleci bile olamadığımız 
mahalle maçlarında hüzünlendiğimiz 

günlermiş nazik günler…”

M. Sabri KOZ

Yazar/Editör

13 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Öznur Selen KEMALOĞLU

Kıymetli hocam, teşekkür ediyoruz, zaman ayırdınız. İmtihan, imkân ve tehdit 
arasında salgını nasıl değerlendirirsiniz?

Bu üç kelime ve de daha başkaları, yeni bir şey değil ki. Hep var idi hep var oldu… 
Biz geçmişi unuttukça bunları da yeni sandık. Burayı bize vermezler, vermeyecekler, 
bunu da sık sık hatırlatacaklar unuttuğumuz için. İşte ben salgını da seli de depremi 
de böyle değerlendiriyorum: Aklını başına al, “temiz” ol, yoksa açarım tahliye 
davasını…
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Salgın için çok neden sayılıp dökülüyor, büyük resme baktığınızda bu salgın 
insanlığın başına neden gelmiş olabilir?

Daha öncekiler ne idiyse şimdiki de böyle. Salgınlar sebep ve sonuçları nerelere, 
nelere varırsa varsın hep aynı. Veba olsun, kolera olsun, grip olsun, uyuz olsun sıtma 
olsun adı ne olursa olsun bütün salgınların bir hikmeti var. Bu hikmeti ilâhî bir ceza 
diye algılayanlara sözüm olmaz ama benim derdim başka. Açıklanabilir, anlaşılabilir 
sebepler… Dünya, bugünün söyleyişiyle “sahibi tarafından” formatlanıyor. 

Salgın hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi?

Salgınlar dünyada silinmez izler bırakır, ama bizim dikkatimiz yeterli değil, 
unutkanız ayrıca ne yazık ki… Bu iz mezarlıklarda… Nedense aynı yılın birbirine 
yakın günlerinde yoğunlaşan tarihlerin bulunduğu mezar taşlarını görmezden 
geliriz. Eski söylenceler dünyada kıyametin bitmeyeceğini öğretiyor, bizse onu 
bekleyip duruyoruz. Kıyamet dünya kurulalı var… Bizim alışkanlıklarımız değişmiş 
değişmemiş kimin umurunda.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor?

Nedir bu soru, cevabı yok… Deliye her gün bayram, bize ise her gün nazik. Yani 
her gün zurnanın zırt dediği yerdeyiz, su yürümüş taze söğüt dallarından şarkılar, 
tekerlemeler eşliğinde düdük yaptığımız, dut mevsiminde ağaçlardan ekşili karınca 
yediğimiz, sapanla sığırcık vurup bahçe köşelerinde pilav pişirdiğimiz, eski deri 
parçalarından futbol topu dikmeye uğraşan ağabeylerimizin başında merakla 
beklediğimiz, kaleci bile olamadığımız mahalle maçlarında hüzünlendiğimiz 
günlermiş nazik günler. Şimdi gül geç ne varsa…

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız?

Mümkün olsa yumsak gözümüzü ve geğire geğire, nazlanmadan birbirinden güzel 
masallar anlatan, kocası, kuması, evlatları Afiyon’a gitmiş, koskoca konakta tek 
başına bırakılmış komşumuz Bergüzar Ana’dan peri kızının masalını dinlesek, 
atının üzerinde ağaçtan dal koparırken ayakları taş kesen şehzadeye içlensek, 
padişahın sevdiği güzel kıza kötülük edip onun yerini aldığı için alnında kocaman 
bir bilmem ne bilmem nesi biten ve padişahla yatarken durmadan bunu yiyen ve 
pürçekli yediğini söyleyen Çingen kızına öfkelensek, oğlu olmadığı için yatıra kadar 
boğazına ip takılan komşu kadının peşine düşüp mezar başında kömbe yesek… Üç 
ay eve kapanıp da geceleri bu rüyalarla yatıp sabahları bu hülyalarla kalkınca gel de 
unutma, gel de hatırla. Ne eski Türk filmleri ne uzak ülkelerin tabiatıyla yetişkin 
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avutan sanayi belgeselleri ne de eski fotoğraflar hiç birinin yok tadı… Bereket versin 
TRT 1’de bir Ramazan boyu “Mesnevi’den Hikâyeler” ve “Kuşlarla Yolculuk” 
vardı da kendimizden sıkça utandığımız saatlerde insanlığımızı hatırladık. Sahi 
ben “Kuşlarla Yolculuk” için TRT’ye, yapımcıya mektup yazmayacak mıydım? Ey 
Mevlânâ Celâleddin Rûmî, ey Ferîdüddîn Attâr, sözün ve anlamın yiğit savaşçıları 
avutun bizi, temizleyin içimizi.

Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız tecrübeye dair bir eser 
üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Bu bana sorulacak soru değil… Mahpus damlarında kitaplar yazan şairlere 
benzemem ben. Bol bol uyudum vakitsiz, bol bol düşündüm sonuçsuz, biraz 
da ekmek parası için “evden çalışma” yaptım faydasız. Bilgisayarım yok artık, 
bilgisarayım var… O açar kucağını ben dalarım içine. Açılmaya açılmaya büzüşmüş 
klasörler, dosyalar; artık açılamayan sistemlerde kalmış eski kayıtlar, ne olduğu 
unutulmuş “yarımçık” çalışmalar, bitirilip bir kenara atılmış nice işler… Bunların 
dehlizlerinde yitip gitmek varken kim bakar virüs bulaşmış hatıralara, silerim onları 
arslanlar gibi, atarım çöp kutusuna, sonra da boşaltırım bay bay/kırt kırt diyerek…

İki uzun makale, iki kitap dosyasını gereklerini yaparak okuma ve iki de kendi 
kitabımız için son dokunmalar, birçok da başlangıçlar… Ben asıl işim olan âşık 
şiirleri arasına bir de Korona Destanı/Destanları eklensin isterim, isterdim, lakin 
“korona”dan ne kadar cinas çıkacağını kestiremiyorum… Zararı yok cinas olmasa 
da olur derseniz işin kolayı çok… Salgın destanlarımıza bu da eklensin, ama güzel 
eklensin…

Bu günlere ilişkin duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Bu günler (19 Mart-13 Haziran 2020) kolay geçmedi, daha ne kadar sürer bilinmez 
ama kalan günler de kolay geçmeyecek gibi… Bundan sonra hafiflese de tekrar 
kızışsa da bu hastalık, değişen bir şey olmayacak: Ölümü de ölüme yakın olmayı 
da sıradan bir algı çerçevesinde görenler için demek istiyorum. Karşılaştığımız 
her insan bulaştırıcı, biz ise onların gözünde birer hasta... Nasıl bir duyguysa ve 
üstesinden nasıl gelinecekse ben bilmiyorum, bilene de rastlamadım bu dönemde, 
kimseyi de görmüş değilim. Ne idüğümüz kendimizle başlayıp tepeden tırnağa bizde 
olup biten bir hal, bunun duygusu da bir şeye benzemiyor. Herkes, büyüğünden 
küçüğüne nasihat veriyor: temiz ol, mesafeye dikkat et, maskeni tak. Olur, başka?

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge 

Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı
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Salgın sonrası hayatınızda neler değişecek gibi duruyor, bu salgın size ne öğretti?

Önceki soruda bu soru için beklediklerinizden bazıları dile getirilmiş olmalı. “Dün 
dünde kaldı” deyip geçmeyelim. Dün artık yok demek en doğrusu… Ama şu sözümü 
unutmadan yazayım: Bu salgını mı beklemeliydik kocaman bir “hiç!” olduğumuzu 
anlamak için? En iyisi güzel bir ta’lik Ali Alparslan “hiç”ini en sâde hâliyle zihnimize, 
gönlümüze kaydetmek ve bunun ne demek olduğunu aslâ unutmamak. Benim 
öğrendiğim daha başka şeyler varsa da bunlar biraz kölelik biraz görece özgürlük 
biraz da şaşkın ördek halleri…

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Bu 
salgın insanlık hanemize neyi koyacak neyi götürecek?

Ben bu sorunun imâlarının tahakkuk ettiği günleri yaşar mıyım bilemiyorum… 
Dünya dün neyse o gün de o olur, diyemem, ancak ne olacağını da işe yarar bir 
biçimde öngörmekten âcizim. İnsanlık hanesinden önce insan olmayı becerebilirsek, 
temizliği, başkalarını ve yaşadığımız dünyayı korumayı öğrenebilirsek kendimizi 
mutlu sayalım. Aczimiz, fâniliğimiz gözümüze gözümüze sokulacak, ona göre…

Değerli Hocam, izninizle son sorumuzu yöneltiyorum. 100 yıl sonra sizin 
mülâkatınızı okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Çok romantik buldum bu son soruyu, biraz da umutlu… Bu tabiri kullanan soru 
sahibine ne mutlu, bir yüzyıl sonrasını hayal edebiliyor. Ben iki büyük dünya 
savaşının ardından dünyaya gelmiş bir nesle, bebekliğinden beri aşıları yapılmış 
kendisi de akıl bâliğ olduktan sonra hâkimlerin, hekimlerin öngördüğü bütün 
aşılarını olmuş, yetmişli yaşlarında yürürken bile nevzuhûr da olsa bütün aşıları 
bir ibadet gibi aksatmadan yerine getirmiş, şu son hastalığın da aşısı bulununca ve 
öngörülünce hemen yaptıracak olan bir fâni olarak çırpınıp duruyorum. Umarım 
yüz yıl sonrasının insanı da benim bu satırlarıma gülerek bana bunları sordurtan ve 
bu cevapları yazdırtan marazın daha güçlüleri, daha amansızlarıyla boğuşmaktan 
vakit bulup hiç olmazsa “vah, vah…” diyecek kadar ayakta kalmayı başarır…

Ben de bilmem kimlerin gül bağlarından geldiğin

Kokmaz olsun âşinâsız güllerin kızgınlığı
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“Bilim ve teknolojinin geliştiği ülkelerde dini 
açıklamaların sayısı gittikçe azalmakta ve 
öfke daha çok tedbir almayı başaramayan 

yöneticilere yönelmektedir…”

Prof. Dr. Mehmet S. AYDIN

Filozof

1 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Gülfem AKYILDIZ

Kıymetli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür 
ederim. Tüm dünya olarak ciddî bir küresel salgın karşısındayız ve dünya 
üzerindeki tüm insanlar bu salgından ziyadesiyle etkilendi. Bu süreçte ülkemizde 
kültür, sanat, fikir ve edebiyat sahalarının seçkin simalarıyla, üstatlarımızla bir 
araya gelerek, onlardan salgın sürecinde hayata, hayatlarına ve salgına ilişkin 
fikir, duygu ve tecrübelerini dinlemek istedik. İçinde bulunduğumuz belki de tecrit 
olarak niteleyeceğimiz süreci nasıl değerlendirirsiniz, bu konuda fikirleriniz nedir 
diye genel bir soru sorsam ne dersiniz? 
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Çoğu kez “küresel” diye adlandırdığımız dünyamızın sakinleri, Koronavirüsün 
sebep olduğu tehdit ve tehlikelerle bazen akıllıca bazen de gereken dikkati sarf 
etmeden mücadele ediyorlar, etmeye çalışıyorlar. Bu konuda hükümetimizin 
verdiği bilgilerin dışında bir araştırma faaliyetim olmadı. Amerika’da öğretim üyesi 
olarak çalışan kızım Tuba, eşi ve iki torunumla görüşüyor ve sağlıkları konusunda 
bilgi alıyoruz. Tuba, bazen umumi durum konusunda da bize bilgi veriyor. Kendisi 
Sağlık Sosyolojisi ve Siyaseti uzmanı. Eşi Kaan da sosyolog. Bugün 1 Temmuz. 
Birkaç gün öncesine kadar Ankara’da,  kendi çalışma odamda, günde on saat, 
epeycedir üzerinde durduğum bir konuyu derleyip toparlamaya gayret ediyordum. 
Benim işim, zaten “evde kalma”yı mecbur kılmaktaydı. Dolayısıyla hükümetimizin 
65 üstü yaşlılarla ilgili aldığı tedbiri zaten uyguluyordum. Çok şükür ihtiyaçlarımızı 
temin edecek genç akrabalarımız da yardımlarını esirgemiyorlardı. 

Bugün Temmuz’un 1’i. Birkaç gün önce, her yıl olduğu gibi, İzmir’e geldik. İnşallah 
Ekim’e kadar buradayız. Siz telefonla arayıp benden korona-virüslü günlerimiz 
konusunda bir değerlendirme talep edince içinde bulunduğum hali size anlattım, 
pandemik durumu yakından takip edemediğimi, yeterli ve güvenilir bilgi olmadan 
da bir değerlendirme ve yorum yapılamayacağını söyledim. İkna olmuştunuz. 
Fakat birkaç gün sonra tekrar aradınız ve doğal âfetler konusunda dini ve felsefi 
bir yorum yapmaya ihtiyaç duyulduğunu söylediniz. Benim 35 yıl önce yayımlanan 
Din Felsefesi adlı kitabımın bir bölümünün “Kötülük Sorunu” ile ilgili olduğunu 
hatırlattınız. Ben de “tamam, yorum konusunda birkaç paragraf yazayım” dedim. 

İnsanlık tarihinde yaşanan tabii afetlerin, insan dahil binlerce, belki milyonlarca 
canlının yok olmasına sebep olan veba gibi hastalıkların, yıkımların büyük acılara 
yol açtığı bilinen bir gerçektir. Bu gerçeklerin yorumları, değerlendirilmeleri 
dönemden döneme, yerden yere, ülkeden ülkeye değişiklik arz etmektedir. Bir 
ve aynı toplumda bile değerlendirmeler farklı olabilmektedir. Öyle görünüyor ki 
Batıda da Aydınlanma dönemine kadar yorumlar ağırlıklı olarak dini veya mistik 
nitelikteydi. Bilim ve teknoloji ilerledikçe dini değerlendirmeler azalmaya başladı. 
Bu, bugüne kadar devam eden ciddî bir zihniyet değişimine de kapı açtı. Deistik ve 
ateistik görüşler, bilimsel ve teknolojik yorumlar güç kazanmaya başladı.

Ben, söz konusu felaketlerin doğurduğu maddi ve manevî yıkımların bir kısmına 
şahit oldum. Hatırlanacağı üzere, 26 Aralık 2004 tarihinde en büyük depremlerden 
biri Endonezya’nın Açe bölgesinde oldu ve deprem de korkunç olan tsunamiyi 
tetikledi. 14 ülkede 228000 insan hayatını kaybetti. Bunlar arasında yaşlılar, kadınlar 
ve çocuklar çoğunluğu oluşturmaktaydı.
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Hadisenin vukuundan bir süre sonra Başbakan Sn. Erdoğan’ın başkanlığında 
oluşturulan bir heyet tsunaminin ağır zarara uğrattığı ülkeleri ziyaret etti. Ben 
de heyette yer almıştım. Amaç, o zor günlerde toparlanmaya çalışan insanların 
acılarını paylaşmak ve- ülke olarak- elimizden gelen maddi ve manevî yardımları 
ulaştırmak idi. 

Ziyaretimizin başlangıç yeri Açe idi. Hatırladığım kadarıyla yarım yamalak ayakta 
kalabilen küçük binaların sayısı oldukça azdı. Halk bizi gözyaşı dökerek muhabbetle 
karşıladı. Bir parantez açayım. Açe’nin tarihinde bizim unutulmayan bir yerimiz 
var. 1569’da Portekiz işgaline karşı Osmanlı’dan gördüğü yardımı Açe bütün tazeliği 
ile korumuş. 

Üniversitede okuyan bir gence sordum: “Bu âfeti nasıl değerlendiriyorsun?” 
“Büyük bir felaket” dedi; “sağlam yapıya sahip binalar bile yok oldu. Ama yine de 
hatayı kendimizde aramamız gerekiyor. Evlerimizin çoğu sadece zayıf değildi, aynı 
zamanda yanlış yerlerde inşa edilmişti. Japonlar gibi becerikli olsaydık bu felaketi 
daha az zararla atlatabilirdik. Müftümüzün bir sözünü unutmamamız gerekiyor. 
Peygamberimiz, bir sahabeye ‘önce deveni bağla sonra tevekküle sarıl’ demiş. Bizim 
şu halimizi görseydi ‘önce evini sağlam yap sonra içinde otur’ derdi.”  Hikmetli söze 
ne denir?  

Sri Lanka, eski adıyla Seylan ziyaretimizde yorumların oldukça çeşitlendiğine 
şahit olduk. Ülkenin sadece %10’u Müslüman. Onlar, inanç ve ahlâk zafiyetinden 
şikâyetçi idiler. Siyasette sola meyyal olan bir genç “suçu” kapitalizme yüklüyordu.  
Genel kanaatim şudur: Bilim ve teknolojinin geliştiği ülkelerde dini açıklamaların 
sayısı gittikçe azalmakta ve öfke daha çok tedbir almayı başaramayan yöneticilere 
yönelmektedir. 

Gelelim teodise (kötülük) konusuna yahut meselesine. Bunu çok kısa olarak 
bir doğal âfet ve sonrasıyla açıklamaya çalışayım. Tarihin en dikkat çekici tabii 
afetlerinden biri, 1755’te vuku bulan Lizbon Depremi olsa gerektir. Bu deprem, insan 
dahil, binlerce belki de milyonlarca canlının yok olmasına sebep olan bir afet idi.  
Deprem Katolikliğin güçlü olduğu illerin birinde, hem de “Tüm Azizler Günü”nün 
anıldığı kutsal bir zamanda vuku buldu. O gün kiliseler dopdoluydu. Acaba temel 
sıfatlarından biri aşk olan Tanrıyı öfkelendiren ne idi ki böyle bir felâket yaşandı? 
Bu soruya cevap bulmak hiç de kolay değildi. Kiliselerin çoğu yerle bir olmuş ama 
ahlâki zafiyet içinde yaşayanların bölgelerinde çok da fazla bir yıkım olmamıştı. 

Avrupalı bazı düşünürlere göre bu sorular ve onlara verilen cevaplar teodise 
konusunu Avrupa gündeminin ilk sırasına taşımıştı. Ve yine onların önde 
gelenlerine göre, tartışmalar deizmi ve ateizmi güçlendiren bir nitelik kazanmıştı. 
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O günlerin Avrupa’sında etkili fikirleriyle tanınan Voltaire (1694-1778) bu ve 
benzeri yorumlarda baş çekmekteydi. Ona göre, dünyanın mükemmel bir yapı ve 
dengeye sahip olduğu inancı ve bu inanca dayanan iyimserlik hiçbir rasyonel temele 
dayanmamaktadır. Edebi bir eser olarak kaleme aldığı Candide’in kahramanı 
dünyamızın “mümkün dünyaların en iyisi” olduğu fikri ve inancıyla ve bunların 
yarattığı iyimser dünya görüşüyle alay etmekteydi. Voltaire’e göre Leibniz’in 
“teodise”sinin yaratmaya çalıştığı rasyonellikle bağdaşan hiçbir yanı yoktur.

İfade ettiğim gibi, ben Din Felsefesi’nde teodiseye (kötülük problemi)ne epeyce 
yer verdim. Ayrıca Amerika’da 1911 yılından beri yayımlanan The Muslim World 
dergisinde de ”Theodicy in Risale-i Nur” başlıklı bir makâlem yayımlandı. (Bu 
günlere ilişkin düşüncelerim için bu metinlere de bakılabilir.)” 

Kıymetli Hocam, verdiğiniz kapsayıcı cevap için çok teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım.
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“Haddimizi bilelim. İnsanlığımızı bilelim. 
Birbirimizin kardeş olduğunu bilelim. 

İnsan olarak herkes hata yapabilir, yanlış 
düşünebilir. Onları mülayemetle düzeltmeye 

çalışmak Müslümanın vazifesi olmalı...”

Prof. Dr. Mehmet Said HATİBOĞLU

Muhaddis

2 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Kıymetli Hocam, vaktiniz çok değerli biliyoruz. Bu projede bizi yalnız 
bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. İçinde bulunduğumuz salgın sürecine 
ilişkin birkaç sorumuz olacak size. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme 
baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını 
imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

İnsanlık tarihi boyunca -ki bu tarihin kaç sene evvel başladığını bilmiyoruz, 
insanlığın ne zaman başladığını bilmiyoruz. Âdem (a.s.) hani ilk insan diyoruz falan 
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da Âdem’ (a.s.) den zamanımıza kaç sene geçmiş, ne devirler yaşanmış yüzlerce, 
binlerce peygamber gönderilmiş, bunların büyük çoğunluğunu hiç tanımıyoruz, 
bilmiyoruz. Daha on bin sene öncesine ancak inebiliyorlar. O devirden olan kalıntıları 
değerlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi başımıza gelen felaketler sadece Müslüman 
dünyasına has bir şey değil, İslâmiyet ortaya çıkmadan önce de felaketler olmuş. 
Bunların tarihçesini biz kat’iyyetle bilmiyoruz. Kur’an-ı Kerim’de o peygamberlerin 
başına gelmiş felaketlerden de bahsediyor. Ama geleceğimiz hususunda kıyametin 
bir son safha olduğunu biliyoruz biz, ama kıyametin ne zaman kopacağına dair 
Cenab-ı Hak’dan başka kimsenin hiçbir bilgisi yoktur, Peygamberimiz de dahil 
olmak üzere yoktur. Tabii İslâmiyet’in bugün 14. asrını yaşıyoruz. Binlerce sene 
gelmiş geçmiş, o çerçevede de pek çok hadise meydana gelmiş. Hatta daha birinci 
asırlarda Yemen’de çıkmış büyük bir yangından bahsederler, haftalarca aylarca 
sürmüş, onu kıyamet alameti olarak yazan alimlerimiz var. Ama aradan bin seneden 
fazla geçmiş hiç kıyametin falan koptuğu yok. Hatta çok enteresandır, biz Türkleri 
bilhassa ilgilendiriyor. “İstanbul’un fethi bile kıyamet alametlerindendir” diye 
yazan kitaplarımız var. Niçin çıkmış, bunların sebeplerini araştırmamız lazım. Ben 
kısaca bunu çözdüm; niçin yazmışlar? Çünkü Resulallah’ın bu âlemşümul risalet 
çerçevesi dahilinde daha Mekke’yi bile fethetmeden geçtiğimiz bir teşebbüsü vardır. 
Bütün civar ülkelere İslâm’a davet mektupları yazıyor. Çünkü kendisinin beşeriyete 
gönderilmiş bir Peygamber olduğu inancı var. İstanbul’un da fethedileceğini tebşir 
ettiği bazı rivayetlere de sahibiz. Bu hadisten hareketle daha Emeviler zamanında 
İstanbul’a fetih seferleri yola çıkarıldı ve ne kadar uğraştılarsa da hiçbiri fethe 
müyesser olamadı. O dönemin hadiselerini yaşamış bir sahabi var, Enes bin 
Malik, vefatı hicrî 93 civarıdır. Onun bir sözü var, o demiş: “İstanbul’u biz o kadar 
uğraştık fethedemedik, dolayısıyla  İstanbul’un fethi kıyamet alametlerindendir” 
demiş. Şimdi bu ve benzerlerinden hareketle İstanbul’un ancak kıyamet günü 
fetholunacağı zannedilmiş oldu. Ama işin sonunda Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 
fethedince bu rivayetler karşısında gerçek fetih olarak kabul etmeme cihetine gittiler 
maalesef. Hâla İstanbul’un fethini kabul etmeyen, Peygamberin müjdelediği o fethi 
Osmanlıların gerçekleştirdiğini kabul etmeyen İslâm alimleri var ve bunların son 
zamanlardaki en ünlüleri de bu Deaş meaş dedikleri birtakım eşkıya güruhunun 
iddialarıdır, onlar da öyle diyor. Ama işin en feci tarafı bunları bizim Sünnî alim 
olarak gördüğümüz, müfessir olarak gördüğümüz zatların kitaplarında görmüş 
olmamızdır. Ben 30-40 sene önce -belki daha fazla oldu- bir kongrede okudum ve ilk 
defa yazdım, onlara bildirdim ki Reşit Rıza’nın tefsirinde -Mısırlı alim, Muhammed 
Abduh’un talebesidir- şöyle diyor: “Alimler alimi şeyhim buyurdu ki ona göre daha 
İstanbul fetholmamış. Ama bir yerinde diyor ki bakın, ne zaman ki Araplar eşkıya 
Türklerden bu şehri alırlarsa Peygamberimizin müjdelediği fetih gerçekleşmiş 
olacakmış.” Yani insanın dehşetten gözlerini açmaması mümkün değil. Ama 
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bu konuyla alakalı son bir şey daha söyleyeyim, biz Hacc’a gittiğimizde İbrahim 
Bey ile -şimdi rahmetli oldu İbrahim Çalışkan Hocam- tavaf ettik, tavafı bitirdik 
Yatsı namazından sonra “Gel İbrahim kitapçıya gidelim” dedim. Kitapçıya gittik, 
orada benim ilk gördüğüm kitap “Eşrâtü’s-sâ’a” isimli kitap oldu. Yani kıyamet 
alametlerinden bahseden bir kitap. İlk defa açtığım yerde İstanbul’un fethinden 
bahsetmiyor mu?! Bu kitap Mekke Ümmül Kurra Üniversitesi’nde yapılmış bir tez. 
Okudum orda bir yerine geliyor, “İstanbul halen kafirlerin elindedir” diyor. Bunu 
yazan kim? Zamanımızın bir Ümmül Kurra Üniversitesi’nde tez yazan bir adam. 
Dehşet içinde kaldım. Gittim kitapçıya “Lütfen şurayı okur musunuz?” dedim. 
Baktı, okudu. “Ne düşünüyorsunuz?” dedim. “Ben İstanbul’dan geliyorum yani size 
göre kafir ülkesi mi oluyor?” dedim. Hiçbir şey söylemiyor. Şimdi bu Suudilerin 
açtığı bir üniversitede yapılmış bir tezde hâla bu kafada olan cehele var, cahiller var 
ve ahlâksızlar var. Bunları söylemek gerçekten ahlâksızlıktır ve imansızlıktır. Daha 
ileri gitmeyeyim. Allah başta İslam ümmeti olmak üzere cümlemizi ilim yolundan 
ayırmasın, doğruluk yolundan ayırmasın. Ramazan mübarek günler hürmetine 
bu dualarımızı kabul buyursun, böylece halet kuyularında gezen bir dünyada, bu 
virüslerin ortalığı kavurmasında hiçbir şaşılacak durum yoktur bence. Ufacık bir 
virüs gözle görülemeyen bir virüs yüz binlerce adamı alıp gidiyor. Ne krallar ne 
padişahlar ne cumhurbaşkanları tanıyor, hepsini dize getiriyor. Şu Allah’ın kudretini 
burada teslim etmemek mümkün mü hiç? Ama diyeceksiniz ki bu kıyamet alameti 
midir? Zannetmiyorum. Bizim insanlığımıza bir derstir. Biz insanlığın gitmesi 
gereken istikamette gitmediğini gördüğümüz zaman bu felaketlere maruz kalmamız 
gayet mukadderdir. Allah böyle bir cehaletten cümlemizi muhafaza buyursun. 

Hocam son bir cümle ile gençlere ne söylemek istersiniz diyelim ki bundan 100 yıl 
sonra birisi açtı, okudu, bir kitapta çıktı karşısına. Bu çağdan o çağa ne söylemek 
istersiniz?

Bizim kaderimiz icabı Müslüman doğmuş, Müslüman olarak ölmeyi düşündüğümüz 
bir kaderimiz var diyelim. Ama İslâmiyet, iman ve ahlâk dinidir. İman, ahlâk ve 
ilim dinidir. İlimsiz, İslâmî hakikatleri ortaya koyabilmek mümkün değildir. “İlim 
rütbesi her rütbenin üstündedir.” buyurmuş Cenab-ı Peygamber. Ama ilim sadece 
abdest, namaz bilgisi değildir kat’iyyetle. Biz maalesef bunun tespitinde de yanılmış 
olan bir ümmetiz. Bizde bir adam dediğiniz zaman adam neyi kastediyor? Emin 
olun siz çıkın Kızılay’a dışarı çıkma müsaadesi olduğu zaman bir çıkın, gördüğünüz 
vatandaşa sorun. Din adamı kimdir deyin? Diyeceği kimdir, diyeceği ya imamdır 
ya vaizdir, hiç kimyacı, doktor, ziraat mühendisi der mi Allah aşkına? Din adamı 
olarak onları sayar mı? Saymaz kat’iyyetle. İşte bu en büyük yanılgılarımızdan 
biri. Ama İslâm’da böyle bir ayrım kat’iyyetle yoktur. Ne çare ki biz ilk asırların 
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sonlarından itibaren bu din müntesiplerini dahi birbirine düşman etmiş bir neslin 
halefleriyiz, birbirine düşman olmuşlar. Kelamla uğraşanları kafir addeden ilim 
adamlarımız var. İmam Ebu Yusuf’un kendisini nispet ederler; benim yayınlamış 
olduğum Hatib-i Bağdadi’nin Şerefü ashâbi’l hadisinin başlarında zikreder. 
“denirdi” diye rivayet eder yani şu vardı diyor. “Kim kelâm ilmi ile meşgul olursa 
zındık olur.” diyor. Bakın felakete bakın. E onlar da aynı şeyi bu defa ötekilere 
söylüyorlar. Maalesef ki bu devirlerin üstünü örtersek biz de hakikatleri bulamayız. 
Bu devirleri teşhir edeceksiniz, ortaya çıkaracaksınız. Böyle yanlışlardan geçmişiz 
diyeceksiniz. Bugünkü Türkiyemizde bile Müslümanlar birbirlerine ağır hakaret 
etmeden yaşayamaz hale geldiler. Hâlbuki şu arkamda yazılı olan bir levha var 
mesela. Bu bir hadis, Peygamber Efendimiz demiş ki: “Her işte yumuşak davranın, 
yumuşak olun.” Mülayemetle hareket edin. Şimdi siz “Peygamberimizi seviyoruz” 
diyorsunuz ondan sonra kendinden başka düşünen kimseye olmadık hakaretler 
yöneltiyorsunuz. Bu Müslümanlık değildir. Haddimizi bilelim. İnsanlığımızı 
bilelim. Birbirimizin kardeş olduğunu bilelim. Aynı insan olalım. İnsan olarak 
herkes hata yapabilir, yanlış düşünebilir. Onları mülayemetle düzeltmeye çalışmak 
Müslümanın vazifesi olmalı diye düşünüyorum. 

Ama benim yaşımı beklemeyin gençken bu ilimlere sahip olmaya çalışın ve zaten 
sahipsiniz. Gözlerim zayıfladı son senelerde rahat okuyamıyorum ama ona rağmen 
dövüşe kalka yine okumaya çalışıyorum. Siz gençken bunun faziletini bilin. Sağlıkla 
afiyetle kalın. Tüm İslâm dünyası başta olmak üzere bütün insanlık inşallah 
kurtuluşa erer, bu felaketlerden ders alır diyelim. 
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“Cihanşümul bir imtihan suali, 

Korona Virüs mahpusanesi…”

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Yazar

21 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Öznur Selen KEMALOĞLU

Kıymetli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederek ilk 
sorumuzu yöneltmek istiyorum. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme 
baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını 
imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz? 

Tarihin bütün dönemlerinde insanlık, bizim ömür dilimimizde yaşadığımız Korona 
benzeri bulaşıcı salgın hastalıkları görmüş, yaşamıştır. Gerek Son İlahi Vahiy ve 
gerekse de muharref olduğunu bildiğimiz Zebur, Tevrat ve İncil’de de insanlık 
kitlesinin, böylesine bulaşıcı hastalık ve salgın imtihanlardan geçtiğini öğreniyoruz. 
Meseleyi nasıl anlamalı ve açıklamalıyız? Bilgi, şuur ve derin düşünceden mahrum 
kalabalıklar, basit mantıklar yürüterek daha ziyade mitolojik, efsanevi zihin ve 
temayülleriyle çarçabuk izaha kalkışırlar. Bugüne kadar sırrını çözemedikleri kimi 
görünmez güçler vehmederek, türlü yorumlarla zihinleri bulandırırlar. Kimileri 
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ferdi günahların çoğalması, kimileri ahir zaman, kimileri de Allah’ın verdiği bir 
bela gibi görebilirler. Nitekim böyle değerlendirmelerin ortalıkta dönüp durduğunu 
görüyor, okuyoruz. 

Allah’ın Son Vahyi olan Kur’an-ı Kerim’den haberli olanlar, evvela şunu bilirler 
ki Allah, kullarına asla zulmedici değildir. O’nun insanlığa daima hayr, keramet 
ve nimet ihsan ettiğini, insanlığın maruz kaldığı şer ve belaya da bizzat kendi 
elleriyle bulaştıklarını okumuşlardır. (Nisa Suresi 79 vb.) Esasen Allah, bizzat 
insan tekini, kendisine göre öteki olan diğer insanları ve bütün tabiatı, yine bizzat 
kişiye zimmetlemiştir. Zimmet, bir mükellefiyettir. Kişi önce kendisini, fıtratını, 
vicdanını muhafaza edecek, sonra maslahata münasip şekilde bütün insanlığın 
akıl, ırz, din, mal ve canı hususunda da koruyucu davranacaktır. Bitmedi, bütün 
tabiat, insanoğlunun zimmeti altında korunmaya, ehlileştirilmeye muhtaç vaziyette 
bahçıvanını beklemektedir. 

Zimmet mükellefiyetini hakkıyla tatbik etmek yerine, insan, Allah’ın kendisine 
yüklediği vazifeyi ihmal ederek, kendisinin erişemeyeceği sahalarda koşturmaya, 
arayışa, tecessüse daldığında, bizzat tabiatın kendisi, insandan intikamını alabilir. 
Nitekim günümüzde gerek sosyal, siyasal ve gerekse biyolojik laboratuvarlarda, kaba 
kuvvet sahibi toplumlar, kendilerinden zayıf olan diğer toplumlarla beraber, bizzat 
tabiat üzerinde şeytani ve tecavüzkâr tasallutlarını sürdürmektedirler. Nesilleri, 
tabiatı, dili, edebiyatı, sanatı, siyaseti ve sosyal hayatı tahrip eden bu tutumları 
sonrasında, bizzat kendi elleriyle kendi başlarına böylesi belaları açmaktadırlar. İşin 
kötüsü tanrılık taslamaya kalkışan o beyinsizler yüzünden nice masum ve mazlum 
insan da mağduriyet yaşamaktadır. 

Sadede gelecek olursak, rahatlıkla şöyle düşünebiliriz; bahsini ettiğimiz insanlık 
düşmanı laboratuvarlarda, kimi canlıların soylarının tüketildiği yahut tabiatları 
bozularak yepyeni türler üretilmeye çalışıldığı biliniyor. Şu aylarda bütün dünyayı 
tehdit eden Kovid-19 virüsü, varsayalım ki bizim bilmediğimiz nice zamanlardan 
beridir, tabiatta masum şekilde dolaşan zararsız ve cansız bir mikroptu. Ve yine 
varsayalım ki o, insanların soyunu tükettiği bir mahlûkun besiniydi. Netice ortada.

Elbette ilmi bir değerlendirme yapabilecek birisi değilim. Ancak Müslüman sıfatım 
bana başımıza gelen musibetleri evvela hayra tebdil etmeyi, asla Allah’a yüklememeyi 
öğretmiştir. Öyleyse nereden, hangi şekilde çıkmış bulunursa bulunsun, benim 
neslimin maruz kaldığı işbu salgın karşısındaki tavrım, bunun bir imtihan suali 
olarak başıma geldiğini bilerek davranmaktan ibarettir. Tehdit karşısında ilim 
insanlarının söylediği tedbiri almak da Müslümanın şiarı olmalıdır. Ve hadiseyi bu 
çerçevede imkân ve fırsata çevirerek Allah’a karşı kulluk ve mükellefiyet şuurunu 
keskinleştirerek yaşamak elimizdedir. Dileyen herkes bu yolu seçebilir.
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Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Bu süreçte, bu güne kadar yaşadığım hiçbir iki ayda yapmadığım kadar kitap okudum. 
Doksan metre karelik evimde, kendimce spor yaptım ve namaz kıldım. Ramazan ayı 
münasebetiyle teravih namazları da aslına irca olundu. Malumdur, Allah Resulü’nün 
yalnız başına, günde sekiz rekât teravih namazı kıldığı bilgisine sahibiz. Ben de öyle 
yaptım. Evimde, eşimle, kızımla, evimde misafir yaşlı kayınvalidemle muhabbeti 
daha da pekiştirdim. Ölüm duygusunun daha yaklaştığını, elimde mevcut dünyevi 
varlıkların, kitaplarımın, maaşlarımın, torunlarımın, hısım akrabamın, komşular 
ve öteki tanıdıklarımın bir anda benden uzaklaştıklarını bazen görerek bazen 
görememekten korkarak, bir şaşkınlık yaşadım. Şaşkınlık beni daha da düşünmeye 
sevk etti. Bütün ömrümü murakebe ve muhasebeye tabi tutmam hususunda, İlahi 
bir ikazla karşı karşıya bulunduğumun şuuruna varmaya çalıştım.

Düzenli bir şekilde, beni liseli yıllarımda etkilemiş hatta yetiştirmiş olduğunu 
düşündüğüm eserlerin kimilerine yeniden döndüm. Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri 
ve Mevlana Şibli’nin Asrı Saadet adlı metinlerini yeniden değerlendirdim. Yerli ve 
yabancı kendimce klasikler arasında saydığım ve özellikle de üzerimde etkisinin 
sürdüğü kimi eserleri tekrar okudum. Peyami Safa, Halide Edip, Kemal Tahir, Oğuz 
Atay yerliler arasında yeniden okuduğum yazarlardı. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, 
Sinekli Bakkal, Kelleci Memet, Tutunamayanlar gibi. Necip Fazıl’dan Bir Adam 
Yaratmak piyesine ayrı bir önem atfederek okudum. 

Tolstoy’dan Anna Karanina, Dostoyevski’den Delikanlı, Şolohov’dan Ve Durgun 
Akardı Don, Samuel Beckett’ten Molloy, Albert Camus’tan Veba, Panait Istrati’den 
Kodin ve Hayat Yollarında, Antoine de Saint Exupery’den İnsanların Dünyası, 
Gogol’den Mayıs Gecesi ve Portre, Gorki’den Benim Üniversitelerim, William 
Saroyan’dan Aram Derler Adıma, Cervantes’in Don Kişot’unu özetsiz tam haliyle 
okudum. Üzerimde ciddî tesiri bulunan ve ortaokul sıralarında gözyaşları içerisinde 
okuduğum Bernardin de Saint Pierre’den Pol ve Virjini’yi de saymalıyım. Daha 
birkaç kitap okudum ama iz bırakanlar arasında saymak istediğim, iki gazeteci 
tarafından biyografik roman şeklinde kaleme alınmış ve İspanyol Matador El-
Cordobes’in hayatını anlatan Yasımı Tutacaksın’ı da tekrar okudum.

Yeni başka kitaplar da okudum elbette. Owen Barfıeld’den Anlamın Yeniden 
Keşfi, Abdulvahap Messiri’den Önyargı, Amin Maalouf’tan Yolların Başlangıcı, 
Tanpınar’dan Sahnenin Dışındakiler, Ali Bardakoğlu’dan İslam’ı Doğru Anlıyor 
muyuz ve Recep Alpyağıl’dan Kimin Tarihi Hangi Hermenötik. Ancak önceki 
paragraftaki eserler liseli yıllarımdan bu yana ikinci okumaya tabi tutulmuşlardır. 
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Çünkü beni ben yapan, üzerimde hakkı olan kitaplardı onların büyük çoğunluğu. 
Liseli yıllarımda okuduğum işbu eserleri yeniden değerlendirerek, Benim Kitaplarım 
ana başlığı altında topladığım bir eser üzerinde çalıştım ve son tashihlerini 
yapmaktayım. İnşallah yeni okuma sezonunda yayımlama düşüncesindeyim.

İran filmleri daima gözdelerimdendir, onlar arasında yeniden döndüklerim Ely 
Hakkında, Geçmiş, Serçelerin Şarkısı, Bir Ayrılık, Cennetin Çocukları oldu. Akira 
Kurosawa filmlerinden Ran, Yaşamak, Dersu Uzala gibi. Tarkovski filmlerine de 
yeniden dönerek Ayna ve İz Sürücü’yü izledim. Yaşadığımız süreçle alakalı iki 
yazı yazdım. Birisi Veba’nın Mahpusları adıyla Umran Dergisi’nin Mayıs-Haziran 
sayısında yayımlandı. Bir diğeri ise Esenler Belediyesi’nin Şehir ve Düşünce Dergisi 
için yazıldı, postalanacak. İlki Albert Camus’un romanı üzerinden ikincisi de 
şehirlerin karantinası üzerinden edebi denemeler oldu. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Hiç şüphesiz insanoğlunun davranışları arasında alışkanlıklar epeyce bir yekûn 
tutuyor. Her şeyin tiryakiliği vardır. Onlardan mahrumiyet, ister istemez insanı 
sıkıntıya, bunalıma sürüklüyor. Ancak Müslüman kimlikli insanlar, kendilerine 
özellikle de böylesi günlerde, rahatlatıcı rehberlikler sunmada emsalsiz örnekler 
gösteren Allah Kelamına sahiptirler. Kur’an-ı Kerim okumak, namazın hakkını 
vermeye çalışarak eda etmek, orucun huzur dağıtan, tefekküre yönelten ikliminde 
soluklanmak, bizim tesellimiz değil aksine adeta manifestomuzdur. Düşündükçe, 
okudukça biliyor ve görüyoruz ki tarihin muhtelif zamanlarında, bizden önce yaşamış 
nice insan toplulukları, bizim yaşadığımızın benzeri imtihanlara tabi tutulmuşlardır. 
Benim yaşadığım asırda da ben Korona ile karşılaştım. Demek ki bizim neslimiz de 
bununla sınanacakmış. Elbette ki alışkanlıklarımı, meşru tiryakiliklerimi, dostlarla 
karşılıklı çay içerek uzun boylu sohbetleri, çınar altlarında gölgelenmeleri arıyorum. 
Bu bakımdan ömrü boyunca bazı vicdan azapları yaşamış, başka ağır imtihanlardan 
geçmiş birisi sıfatıyla, beklenirdi ki bu hususlarda deneyimli ve rahat olayım. Hayır, 
bu mümkün olmuyor. Dolayısıyla imtihanlarım ve hayat hikâyem arasında, bu 
Evde Kal süreci ağır, unutulmaz ve kalıcı tesiriyle hususi bir yere konulacaktır. Ama 
bu beni isyana değil düşünmeye yöneltmelidir; bunu hakkıyla yapabilene aşk olsun. 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 

Biz Türkiyeli Müslümanlar sıcak iklim insanlarıyız. Hani derler ya sevdik mi sağlam 
severiz. Bunun tersi de yanlış değildir, nefret ettik mi de sağlam nefret ederiz. Her 
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neyse ifrat ve tefrit, hiçbir aşırılık insana yakışmıyor lakin insan yine de benzer 
zaaflarıyla ortadadır. Ben de onlardan birisiyim. Torunlarımı kucaklayamamam 
bana da çok ağır geliyor. Üstelik üç yüz metre yakınlıkta bulunmalarına rağmen, 
yaşım itibariyle onlardan bir süreliğine (acaba sahiden kısa bir süreliğine mi) uzak 
durmalıyım. Tokalaşmak, musafaha, kucaklaşmak bizim neredeyse takip ettiğimiz 
sünnetlerimiz arasındaydı. Fakat bu arada dikkatimi çeken epeyce dünya çapında 
yenilik ve değişimden ötürü de doğrusu ironik biçimde bir memnuniyet duymuyor 
da değilim. Mesela işittiğim doğruysa, Avrupalılar klozetlerine musluk takmaya 
başlamışlar. Geçenlerde Batıda yaşayan bir Türkiyeli doktor aynen şöyle söyledi 
televizyonda; bu virüsten sakınmanın bir yolu da Türkler gibi elleri yıkamaktan 
geçiyor dedi. Sanki kendisi Türk değilmiş gibi bir gafletle konuştu. Aslında verdiği 
örnek bizim günde beş vakit aldığımız abdestten başkası değildi. Ama muhtemelen 
zavallı, abdesti filan unutmuş, sadece ninesi yahut annesinin abdestinden hatırında 
elleri yıkarken parmakların arasını iyice ovalama usulü kalmış.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?  

Geleceğe taş atmak doğru değil lakin hepimizin üç aşağı beş yukarı tahminleri 
vardır, olabilir. Şüphesiz uzunca bir müddet bu bulaşıcı hastalıktan hepimizi 
korumaya matuf ana tedbirler alınacak, sürdürülecektir. Dolayısıyla yöneticilerin 
ve sağlıkçılarımızın deyimiyle eski normale yakın zamanda dönmek pek 
mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple yepyeni bir normale alışırken önceki 
alışkanlıklarımızdan, o sıcakkanlı kucaklaşmalar, sarılmalar, kalabalık folklor 
ve kültür sohbetlerinden mahrumiyet yaşayacağız. Kültür insanlarının tad aldığı 
beraber seyahatler, yakın temaslı derslere Allah bilir bir daha ne vakit erişiriz. Geçmiş 
kavim ve toplulukların başına gelen benzer musibetler, bizim yaşadığımıza nazaran 
daha lokal ve kısmi gerçekleşiyordu. Ya bir kavim ya bir şehir yahut en fazla birkaç 
memleketle sınırlı kalmaktaydı. Ulaşımın, iletişimin hızına paralel biçimde aynı 
oranda insanlığın da hızı artmışken, kendi kusur ve kabahatlerimiz münasebetiyle, 
adeta elimizde patlayan bir musibet karşısındayız topyekûn. Yeni zamanlarda gerek 
dünyada ve gerekse de bizim memleketimizde sıklıkla dillendirilen şu küresellik, 
globallik, dünyanın küçük bir köye dönüştüğüne dair algı ve iddianın, ne kadar 
uydurma ve geçersiz olduğunu da böylece gördük ve anladık. Hiçbir teknolojik ve 
fenni gelişim ve yenileşmenin karşısında duran birisi değilimdir. Elbette şimdiki 
zamanın fıkhı, öncekilerden farklı olacaktır. Değişim ve dönüşümün Allah’ın 
sünnetinde de bir yeri vardır. Bunu Allah’ı ve ahireti, yeniden dirilme imanını 
ihmal ederek ortaya koymaya kalkışanlar, ancak işte böylesi küresel bir afetle 
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durdurulabilir; yeniden düşünmeye çağrılabilirdi. Bu gerçekleşti; şimdi, Korona 
yaygınlığının sonrasına varılabilirse eğer, kimler dersini almış, kimler almamıştır, 
onu gözetleyecek, izleyeceğiz. Biz dersini alanlardan olalım inşallah.  

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

İlk mektebi Diyarbekir’de, orta ve liseyi Malatya’da okudum. Mektebe başladığım 
tarih 1953 senesidir. Hem Diyarbekir ve hem de Malatya’da, ancak birkaç tane 
ilk mektep mevcuttu. Her iki şehirde de, bunların haricinde, bir de Trahom İlk 
Mektebi adında mektepler vardı. O dönemlerde, Trahom Mekteplerinde okuyanlara 
bulaşmamamız, onlardan uzak durmamız hususunda, ailelerimiz tarafından ısrarla 
tembih edilirdik. Trahom, öğrendik ki bulaşıcı bir göz hastalığıdır. Küçük bir 
dikkatle, bugünkü gibi kanalizasyonun bulunmadığı, şehirlerin bakımsız olduğunu 
hatırlarsak, lağım suları ve benzer çöplüklerin salgıladığı mikropların, en fazla 
çocukları hem de gözlerinden yakaladığını anlarız. 

Dahası bizim yörelerde yani mesela Elaziz, Diyarbekir, Urfa, Adıyaman ve kısmen 
Malatya’da, bir başka hastalık da, bir tür sivrisinek tarafından yayılan ve adına 
gah İl Yarası, gah Şark Çıbanı dediğimiz bir musibettir. Bu sinek, insanların, daha 
ziyade kendilerini müdafaa edemeyen çocukların yüzlerine, burunlarının üzerine 
konar, orayı ısırır ve kocaman bir yaraya dönüştürürdü. Babam, erken zamanda 
sürekli Elaziz, Maden, Diyarbekir ve Malatya arasında tayinler yaşattığı için midir 
nedir, bizim başımıza böyle bir hal gelmedi. Ancak mesela daima Elaziz’de yaşayan 
amcamların oğlu, benim de sevgili ağabeyimin sağ yüzünde hem de kocaman bir 
Şark Çıbanı vardı; işte bu sineğin ısırması sebebiyle. Ellili yıllardan altmışlı yılların 
başına kadar, Elaziz’in en büyük ikinci caddesi olan İstasyon Caddesi’nin tam orta 
yerinden, üzeri açık bir su kanalı geçmekteydi. Kanalın sağında ve solundaki evlerin 
foseptikleri hep bu kanala akıtılmaktaydı. Muhtemelen bu kirlilik sebebiyle bahsini 
ettiğim sinek türemekte ve insanlara zarar vermekteydi. Çok yakın zamanlara kadar 
Urfa ve Adıyaman’da da insanların yüzünde, burunlarının üzerinde Şark Çıbanı 
yaygındı. Sanırım hep şehirlerdeki bakımsızlık sebebiyleydi. 

Görüldüğü gibi insanlar yine kendi kusurları sebebiyle bütün zamanlarda kendi 
başlarına böyle belalar açmakta ne yazık pek mahirdirler. Nitekim altmışlı 
yıllardan sonra Elaziz’deki kanalın üzeri kapatıldı ve hastalık da ortadan kalktı. 
İşte unutamadığım geçmiş hadiseler. Yüz yıl sonra bu mülâkat eğer okunacaksa, 
insanlığa mesajım şudur; kendilerine İlahi rehberliği, kılavuzluğu edinmedikleri 
müddetçe, mutlaka başka rehberler bulacaklardır. Zira insan sosyal bir varlıktır 
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ve yalnız yaşayamaz. Yalnızlık Allah’a mahsustur. Yalnız yaşayamayan insanın da 
kendisine illa bir eş, arkadaş bulacağı mukadderdir. O halde dost olarak, veli olarak 
Allah’ı seçenler, yeryüzündeki hayatın tabiatını iyi öğrenmeli, böyle sınamalardan 
geçeceklerine dair malumatla davranmalılar. Bu tutum, kendilerine geçici hayattaki 
ağır imtihanları sabır ve tevekkülle karşılamaları sebebiyle, ebedi hayatta çok büyük 
bir mükâfat şeklinde dönecektir. İlahi kılavuzluğu bırakanlar hem dünyada hem de 
ebedi hayatta kayıplara uğrarlar, bilsinler isterdim. 

Kıymetli Hocam son sorumuz. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım? 

Maruz kaldığımız, tabi tutulduğumuz bu zamanı değerlendirmenin en iyi yolu, daha 
önceleri teması zayıf tutmuş isek, Allah’ın Kelamı ve Allah Elçisi’nin temiz hayat 
modelini, kulaktan dolma değil, sahih aktarımlardan öğrenerek, ona göre yaşamaya 
çabalamalıyız. Türkiye dindarlığında önemli rolü bulunduğunu bildiğimiz İmam 
Gazali diyor ki, biz Peygambere benzemekle değil, onu örnek almakla mükellefiz. 
Biliyoruz ki benzemede taklit ama örnek almakta takip vardır. Taklit ile takip 
arasındaki şuur farkını görmeye çalışmalı ve iman ve amelimizi taklitten tahkike 
yükseltecek bir çaba içerisinde olmalıyız. Vesselam. 
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“Bu musibet, eğer düşünen olursa 
servetin, saltanatın, makamın, mevkinin 
bir geçerliliği olmadığını ortaya koyması 

bakımından çok ibretamizdir…” 

Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ

Türk Felsefe Derneği Başkanı

18 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rabia Nur AKMAZ

Değerli Hocam, öncelikle mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın 
başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında 
nasıl değerlendirirsiniz?

Şimdi salgın Cenab-ı Allah’ın bir musibeti. İnsanoğlu Allah’ın koyduğu çerçeveyi 
unutup kendi büyüklüğünü, kibrini işin içine girdirdiği zaman Cenab-ı Allah’ın 
bir ikazı oluyor. Her türlü şeyler; deprem yönüyle olur, salgın yönüyle olur, kıtlık 
yönüyle olur yani Ayet-i Kerimede canla malla, servet kaybıyla sizleri imtihan 
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ederim diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bunlardan ibret alıp çıkarmak gerekir. 
Şimdi bu virüs salgınına geldiğimizde, Acaba insan eli var mı yok mu? İnsanda bir 
düşünce meydana geliyor. Bütün kıranlara baktığımız zaman salgına kıran denir her 
şey içine girer, ayrım söz konusu olmaz. Cenab-ı Allah’ın takdiri gereği tabiidir ama 
bunda özellikle yaşlıların seçilerek etkili olması ve 65 yaş üstünün dışarı çıkmaması 
vs. hakkında dünya çapındaki çaba, buna bir insan elinin katıldığı ihtimalini de 
hatırlara getiriyor. 

Gerçek insana değerini veren Allah ve Resulü’dür. Yani İslâm dininin insana 
verdiği değeri hiçbir sistem vermez. İslam’ın dışındaki diğer sistemlerde insanın 
değeri, üretimi ile orantılıdır. Yaşlandığı zaman insanın aşağı yukarı bir getirisi 
yok. Bu durum, yaşlıların yok edilmesine çare aramayı da getirir;  İslâm dininin 
dışındaki dinsiz sistemlerden ortaya çıkar. Vaziyet biraz onu andırıyor. Bakanımız 
açıklama yaptı geçen hafta, ne diyordu? Bu koronavirüsten ölenlerin %93’ü yaşlı 
Türkiye’dekilerin. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapıyor, %94 virüsten ölenlerin 
sayısı. Sanki tamamen amaç ve hedef yaşlıları yok etmek. Dünyanın nimeti 
dünyadaki insanları beslemeye yeter.  Bugün de yeter, dün de yetti, yarın da yeter. 
Cenab-ı Allah’ın yarattığı bu âlem, yarattığı insan sayısını doyurmaya, geliştirmeye, 
icada yönlendirmeye yeterlidir. Ne kadar çok egoizme sapıyor insan, Allah’ın izhar 
ettiği ilkelere uymadığı için musibetlerin insanın başına geldiğini ifade edebiliriz. 
Musibetlerin çoğu egoizmden kaynaklanıyor aslında. Egoizm, kendi hakimiyetini 
tahakkuk etme, diğerinin yokluğunu istemektir. Savaş da musibet değil midir? 
İnsanoğlu boyle aciz, nankör ve isyankar olduğu için her yönden zarar verebiliyor.
Cenab-ı Allah da sanki bizi bir virüs kadar hükmümüz yoktur şeklindeki ikazla 
uyarıyor. Daha şu anda bilmiyor kimse, virüs diyor fizik mi metafizik mi belli değil. 
Alınan tedbirlere (maske takmak vs.) uyuyoruz fakat virüsün ne olduğu kesin bir 
şekilde belli değil.

Hani ilim gelişmişti, teknik gelişmişti, düşünce gelişmişti, edebiyat gelişmişti, bilim 
çağı idi hepsi sıfıra indi bir anda. Baktığımızda bütün insanlığın hepsi hizaya geldi. 
İşin tuhaf tarafı, komünist rejim mensupları ile antikomünist rejim mensupları 
birbirine sarılmaya başladılar. Yani İtalya’daki bu süreç karşısında yalnız kalmasını 
Küba ve Çin destekledi, yardım gönderdi, doktor gönderdi vs. Ne oluyor? Demek 
ki insan bir araya gelebiliyor. Ancak kurtuluş beşeriyeti aşmalı, aşkın olmalı. İnsan 
kurtuluş istiyorsa, kurtulacaksa bir şey varsa bu hususta yaşamayı arzu ediyorsa, 
önünde sonunda gelmesi gereken yer İslâm’dır ama inşallah bu hayırlara vesile olur 
da bir ibret olur. Herkes kendi hatasını bilir tövbesini yapar, döner İslâm’a. O zaman 
en güzel şey olur. Yoksa insanlık kurtulmaz, daha da kötüye gider. İnsanlar mülkü 
kendilerinin zannediyordu. Hiçbir şey kendilerinin değil, ne kadar servetin olursa 
olsun hepsi bitiyor, adam kelime yapamıyor, biraz düşünmesi lazım. Bu uğurda 
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sağlam Müslümanların bu hakikati gördüğü her insana yetiştiği her yere tebliğ 
vasıtasıyla yayması lazım. Cenab-ı Allah’ın varlığı ve dolayısıyla mülk Allah’ındır. 
Gelin insanca yaşamak istiyorsanız, Allah’ın koyduğu ilkeye bağlanalım. Başka 
zaten kurtuluş çaresi insanın olmaz. 

Pozitivizm, Auguste Comte’un ortaya attığı dinsiz bir sistemdir. İlahi düzeni 
reddediyor, atıyor; tekrar bakıyor ki dinsiz olmaz, kendisi bir din kurmaya çalışıyor. 
Pozitivizm, Auguste Comte’un kurmuş olduğu dinsizlik üzere bir dindir, bir noktada 
Masonların dinidir. Ne yapıyor? Hak dinlerden aldığı örneklerle beraber Allahsız 
olmaz diyor, Tanrıya büyük varlık diyor ve bütün insanlığı ilahlaştırıyor; insanlık 
Tanrısıdır. Efendim bunların bir de melekleri gerek, bayanlar melektir, kendisi de 
peygamberlik iddia ediyor. Tamamen yanlış bir şey. Bu da nasılsa işte Türkiye’ye Ziya 
Gökalp tarafından getirilmeye çalışılıyor. Şili’de kısmen din olarak tatbik edilmeye 
çalışılıyor, hiç kimseye huzur ve saadet getirmedi. Bizimkiler de Cumhuriyet 
döneminde bunu bir şeymiş gibi kabul etmeye meylediyor, dinden uzaklaşmayı çare 
olarak görmeye tevessül ediyor. Cezasını da çektik. Batı dünyasında Hristiyanlık 
reddedildi, Batı dünyası kalkındı, iddia yerinde, yanlış değil. Hristiyanlık hak din 
değildi. Tamamen tahrif edilmiş, bozulmuş ne kadar sağlam sarılırsan o kadar 
geriye gidersin. İslâm dini, felaketten kurtaran bir sistem. İslâm dinine Hristiyanlığı 
eşit tuttular, efendim işte onlar Hristiyanlığı reddetti kalkındı; biz de İslâm’ı 
reddeder kalkınırız.  Reddetmeye çalıştılar, yapabildikleri kadar ezan kaldırıldı, 
namaz kaldırıldı. Şimdi de ne oldu 500 yıllık ezan okunmayan camiilerde Batı 
dünyasında bilhassa İspanya’da 500 yıldır ezan okunmasını yasaklanan camide ezan 
okuttular. Avrupa, Amerika hepsi ibadethaneleri serbest bırakıyor; Müslümanlar 
camiiye, Yahudiler havraya, Hristiyanlar kiliseye diye bağırıyor. Kurtuluş oradan 
çıkar çünkü manevî yön olmadan kurtuluş mümkün gelmiyor bana. Bunun için 
bizim tek sığınacağımız sistem her zaman İslâm dininin değerleridir. Değişmeyen 
hakikatleri bulduğun zaman orda sabit kalacaksın. Kant’ın kategorik emperatifleri 
bunun açık örneğidir. Adam çabalıyor, çalışıyor bir şey bulmaya çalışalım diyor, 
sabiteleri buram buram İslâm kokuyor. Birtakım fikirlerinde, üç emir çıkarıp “buraya 
dokunamazsın. Bunlar zorunlu ve şart tanımaz, yaşamak mecburiyetindesin.” diyor.
Aynen böyle İslam’da Allah’ın emirleri mutlaktır. İnanıyorsan uymalısın. Allah’ın 
emirlerine uyulsa kaos değil, düzen olur. Şimdi kaosun içindeyiz, bu süreç ibret 
almak, uyanmak için vesile olur.  

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Şimdi elimde bir konu var onun için uğraşıyorum inşallah bitiririm. “Ahlâki Hayat 
ve Öbür Dünya İnancı” üzerinde çalışıyorum onun üzerinde yapabildiğim kadarıyla 
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uğraştım, Kant’ın Pratik Aklın Tenkidi’ni defalarca okudum, yine Kant’ın “Salt Aklın 
Sınırları İçinde Din” kitabına baktım -arkadaşlar çevirmişler- fakat henüz bitmedi, 
bitmek üzere. Hep yapabildiğim kadarıyla televizyonlarda bu koronavirüsün etkisini 
takip etmeye çalıştım. Çok ibret alınacak şeyler var. İşte Amerika, tamam ölüm geldi 
herkese geldi; insanın değerine bakmak bakımından açık bir şey var. Hiçbir şeyi 
yani bir mezara gömme tören falan söz konusu değil. Tabutlara koymuşlar, üç tabut 
üst üste. Büyük bir greyderle hendek açmışlar onun içerisine tabutları yerleştiriyor 
üzerini greyderle kapatıyor. Bu, insanın değeri değildir. Bakıyorsun Brezilya’ya 
falan bütün rezaletler son zamanda olmuş, üç yıllık mezarları boşaltıyor o kemikleri 
bir araya topluyor başka bir yere yığıyor, yeni cesetleri oraya koymaya çalışıyor. 
Bu, insanlığın değeri değildir. Batı’nın bütününe bakıyorsun yaşlı bakımevlerine 
“ölsün” diye bıraktılar, insanın değeri bu değildir. Sanki bütün çalışmalarını 
imhaya hazırlamışlar. Dünyanın en önde gelen zengin ülkesi Amerika, rezil oldu 
çıktı, bir maskeyi dahi üretemez hale geldi. Elhamdülillah Türkiye bu hususta yüz 
küsur ülkeye yardım etti. Yani adamların amacı insan değil, insanlık değil. Neden 
kaynaklanıyor bizimki? İslâm dininin verdiği değerden kaynaklanır. İslâm dini 
tam yaşansa dünya hiçbir şeye muhtaç olmaz, birbirine düşmanlık da olmaz. Gayet 
güzel yaşanır gider herkese yeter dünyanın geliri.

Yeni yapacağımız çalışmalarda batının düştüğü girdapta değil yani materyalist 
düşüncede değil, İslâm’ın metafiziğinde ilerlemek mecburiyetindeyiz, yapabildiğimiz 
kadarıyla. Yani fizikteki yasa üzerinde nasıl uğraşıyor her insan, fizik ilimleri sürekli 
gelişip gidiyor. Metafizikteki yasalar da Allah’ın koymuş olduğu ilkelerden edinilir. 
Cenab-ı Allah, yarattığı her âleme yasa koymuştur. Fizik âleminde fiziki yasalar 
var. Tabiat âleminde, hayvanlar âleminde, bitkiler âleminde her birinin âleminde 
yasalar var. Ona uyduğu zaman gayet güzel gelişip gidiyor ve o yasaları keşfettin 
üzerine bilim kurmaya çalışıyorsun, geliştirmeye çalışıyorsun; imar ediyorsun işte 
yer katmanlarında sondajla kuyu kurup su çıkartıyorsun, çöllerden su alıyorsun 
vs. gayet güzel yerinde, kafayı kullanıyorsun. Allah hayvanlar âleminde yasa 
koydu, bitkiler âlemine yasa koydu, atmosfere yasa koydu sadece insanlığa mı yasa 
koymadı? Oysaki Eşref-i Mahluk insan varlığı. Cenab-ı Allah insan için de tabii 
yasayı o kadar güzel koydu ki insan ibret alsın gelişsin, araştırsın, düşünsün diye. O 
da Kur’an-ı Kerim’in kendisi, vahyin kendisi. Diğer vahiyler tahrif olmuştur. İncil, 
Tevrat vs. hepsi haktır, geliş şekliyle haktır, şimdi Kur’an-ı Kerim’den başka hak bir 
vahiy söz konusu değildir. İslâm dininin dışında sağlam bir din söz konusu değildir, 
tahrif olmuş dinlerdir bunlar. 
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Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Şimdi “bir musibet bin nasihatten yeğdir” diye bizim kelam-ı kibarımız var, 
atasözümüz var. Her şeyden bir ibret almalı. Ben İmam Hatip mezunuyum, ilahiyat 
mezunuyum elhamdülillah. Abdestsiz dışarı çıkmanın veya abdestli çıkmanın ne 
kadar önemli olduğunu Rahmetli Hocam Necati Öner Bey’de gördüm, ondan sonra 
ben de o zamandan beri başladım. Bir kongredeyiz, felsefe kongresinde bakıyorum 
Hocam hemen namaz kılıyor, ya nerde Hocam abdest aldın? “Ben sabahleyin evden 
çıkarken abdestsiz çıkmam” dedi. Hakikaten gayet güzel, orda gördüğüm bir doğru 
amel ile ben de ondan sonra abdestsiz dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Güzel de 
oluyor. Hocamdan gördüğüm bir ibrettir aslında. Her olanda ibretler almak lazım. 

Sebepler biriktireceksin, geleceğini garanti etsin diye, ne olacak gelecek işte yüz 
yaşına kadar yaşasan tamam, yüz senelik bir şey buna gelecek denir mi? Maalesef 
geleceğin bu olmadığını ortaya koyması bakımından virüs salgını her şeyini 
bıraktırıyor burada, çekip gidiyorsun. Hepsi kalıyor burada. Asıl gelecek, öldükten 
sonraki devam edecek hayattır. Hz. Adem’den bu tarafa insanlar dünyaya gelmiştir, 
yaşam ve ölüm arasında hikâyeler var. O ilk ölen insanların hayatı bu zamana kadar 
ne kadar çok süre, 60-70 yıllık bir ömür o sürenin içinde bir salise sayılmaz. İşte asıl 
olaylar geleceğe yatırım yapmayı yani dinin değerlerini taviz vermeden yaşamayı 
gerektirir. İnşallah insan ibret alır, hayatta bu çok önemli. Bir insan bakıyorsun bir 
rüya görüyor hemen hayatı değişiveriyor, rüyada gördüğü bir olaydan. Rahmetli 
dayım vardı, dedemin bütün servetini aşağı yukarı harcadı ama kötülükte yedi. Bir 
gün bir rüya görmüş tam 180 derece döndü, 5 vakit namazı kıldı, 3-4 defa da Hacca 
gitti elhamdülillah öyle vefat etti. Bir gördüğü rüyadan ibret alma, dönebilme. Bu 
musibet eğer düşünen olursa servetin, saltanatın, makamın, mevkinin bir geçerliliği 
olmadığını ortaya koyması bakımından çok ibretamizdir. Birbirine Müslümanlar 
kardeşçe sarılacak, birbirinin noksanını tamamlayacak, ben yakayı kurtardım öteki 
ezilsin, ölsün demeyecek. Dolayısıyla bu ilkeleri Allah koymuştur. 

Malının, canının zekâtını verdiğin zaman zaten bu işler düzelir. Daha sıkı sarılmayı 
gerektirir, ihmal etmemeyi gerektirir. Ömür her zaman için çok basit, kısa bir 
süredir. Epikür’ün tesellisi değil mi? Ölene kadar yaşıyorsun, öldükten sonra yoksun 
hiç düşünme öbür dünyayı diyor çünkü ot gibi biter? İt gibi yiter insan. Dolayısıyla 
öbür dünya hayatı olmayınca zaten bir anlam taşımaz. Onun için öbür dünya hayatı 
kesin vardır ve gelecektir, aşamaların hepsi doğrudur. Burdaki doğru bilgiliyi kim 
verebilir? 1) Allah 2) Rasulullah. Onun dışındakiler gelecek hakkında kesin bilgi 
veremez, bilmiyor çünkü. Hep tecrübeye dayanır, tecrübeye dayandığı zaman 
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ne olacak hiçbir şey konuşamazsın ki çünkü sınırlı kalır. Onun için ne diyorum 
devamlı derslerde konuşuruz: İki şeyin tecrübesi yok. 1) İlk yaratılışın 2) Son yok 
oluşun. Dolayısıyla bu hususta yapılan bütün konuşmalar spekülasyondan ibarettir. 
Ancak Allah ve Resulü’nün konuştukları doğrudur. Onları esas aldığımız zaman 
onun doğrultusunda öbür dünya hayatımızı garanti edip çalışmamız gerekir. İnsan 
hep bu dünya hayatı için uğraşıyor ticarette, tıpta, felsefede ama asıl insan dediğimiz 
zaman, gelecek hayattaki sorumluluk vs. esas, onun için de öbür dünya hayatını 
lime lime inceleyip işlememiz lazım. Herkes gideceği mekânı bilsin tavrını ona göre 
alsın bir daha gelecek değil dünyaya, gelemez bir daha mümkün değil. Şu kısa ömür 
bir de bakıyorsun boştan boşa geçip gidiyor. Öncelikle de bir tedbir alacaksın, işte 
asıl bihakkın yaşamak. Onun için de bilmek gerekir dolayısıyla inşallah gelecek 
nesil bu pis yanılgıları atarlar. 

İslâm âleminde en kıymetli alanlardan bir tanesi felsefedir. Felsefesiz olmaz, 
felsefe yapmak gerekir ama kötü felsefeyi değil gerçek felsefeyi işin içine girdirmek 
lazım. Bunu da kim yapar? En kuvvetli metafizik düşünceye sağlam sahip insanlar 
yapar, yani imanı tam sağlam olan arkadaşların, gençlerin zeki olanların felsefeye 
soyunması lazım ki düşünce gelişsin millet, sağını solunu bilsin, gideceği yerin ne 
olduğunu bilsin, bu dünyanın geçiciliğini bilsin yoksa işler kötüye gider herkes de 
sorumlu olur bu hususta.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Şimdi ben devamlı konuşuyorum, hapishanede de olsak, dışarda da olsak, elimizde 
çalışacağımız malzeme olursa, her yer aynıdır. Ne yapıyorum, burada çalışıyorum 
eve gidip çalışıyorum, kütüphaneye gidip çalışıyorum. Şimdi bu evde kapalı kalma 
döneminde zaten alıştığımız bir hayat, yalnız bir fiziki yönden yani beden eğitimi 
gelişmesi bakımından yaşlandıkça vücut organları zayıflar, zayıfladığı oranda 
hareket daha faydalı olur, onun dışında bir kaybı olmaz yaşlının. Onun da işte Allah 
razı olsun ne dersin işte devlet tehlikeli gördü, iki buçuk ay çıkılmadı ama her gün 
bir saat yürüyüş izni verseydi daha iyi olurdu. Zaten alıştığımız bir hayat bizim için 
zor gelmedi bu çok; gezme tozma falan değil. Ama zaten kitapla falan uğraşıyoruz 
zira gezemiyorsun ki çıkamıyorsun dışarı. Bir oturuyorsun 3-4 saat gidiyor, vakit 
geçiyor ancak namaz vakitlerinde kalkıyorsun. İlmi çalışma bakımından bir amaç 
nedir dikkat edin; işte dünya, ölüm raporlarını seyretme bakımından bilgisayarlara, 
televizyonlara biraz ağırlık veriliyor, ibret almak için seyrediyorsun. Bakıyorsun 
karmakarışık her şeyin içi, bu sefer de bir üzüntü basıyor. Bu dünyanın kurtuluşu 
nedir, kurtuluşun neyde olduğu belli: Allahın koyduğu ilkede. En doğru en sağlam 
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ilkeyi koyduğumuz zamanda da bu işi işte gücün yetiyor yetmiyor, yaşadığın kadar 
yaşıyorsun, duyduğun kadar konuşuyorsun, etki eder etmez o da ayrı mesele. Öbür 
dünyada sorguya çekileceğiz zaten hepimiz. Önce Allah ve Resulü’nün koyduğu çizgi 
içinde o ilkeleri bugünkü hayatımıza, yarınkine de uydurmak mecburiyetindeyiz. 
Dolayısıyla bir Müslüman için ibret almak, tövbe etmek, hatadan dönmek daha 
üstün bir hayat için gerekli. İslâm’ın değerlerini yaşamak için bir ibret vesilesi tüm 
olaylar, bu salgın da bir imkândır bilene. Çocuklar, mal, mülk hepsinin emanet 
olduğunu vurguladı bu süreç. Benim diyorsun hani gücün yetmiyor. Vücut insanın 
kendi mülkiyeti mi, hayır emanetidir. Nasıl mı biliyoruz? Allah göstermesin bir 
tarafın felç oluyor, kaldıramıyorsun elini ve kolunu. Hani senindi. Mülkün değil 
demek ki Allah’ın verdiği bir emanet, yerinde kullanmak gerekir. Onu vurgulaması 
bakımından da işte mal, mülk, evlat, bütün servet -bankaya gidip para çekemiyorsun, 
paran var belki de ne olursa olsun bir önem taşımıyor ki oraya vardığın zaman 
virüsten korkundan düğmeye dokunamıyorsun, cebindeki parayı saymaktan 
korkuyorsun. Pazara giderken aman parayla uğraşmayayım diyorsun. Hiçbir şeyin 
değeri olmuyor. Ama ibret alırsan alırsın, almazsan almazsın. Şu da var, Allah nasip 
ederse hastalık bittiği an herkes unutacak yine geri eski haline dönecek eğer böyle 
olursa bu kötü olur. İbret alıp da hayatında değişiklik yapan olursa ne mutlu ona. O 
faydalanmış olur diğerleri zararda. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Ben 1963’de İmam Hatip’e girdim, Maraş İmam Hatip’e, o zamandan bu tarafa 
düşüncem aynı devam ediyor. Ahiret için her an ölecekmiş gibi bu dünya için 
hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmamız gerekir. Yani öbür dünya hayatı inancında bir 
kopukluk olmadığı için daha ikna edecek, açıklayacak güçte nasıl bir delil bulurum, 
onun üzerinde uğraştım. Yeis de değil, zaten öleceğiz kesin. Kur’an-ı Kerim’deki 
her okumamızda hadis-i şeriflerdeki her okumada ölümsüz hayat değil, ölümlü 
hayat vardır, o söylenir bize. İbret alacağız, sağlığın da nimet olduğunu, geçici 
olduğunu sıhhatin de servetin de zekânın da bunları iyi bilip yerinde kullanmaya 
çalışacağız. Elhamdülillah bu bilgi baştan beri bende hâkim olduğu için benim 
öyle çok yeisim olmadı. Yani hayatımda da zaten aynı, bu dünyaya haddinden 
fazla kıymet vermediğim için hayatım tedirginlikten uzak seyrediyor. Yalnız 
etrafımıza örnek verme bakımından, tecrübe yönünden düşüncelerim ve inancım 
daha da manaya kavuştu. Bu dünyanın boş olduğunu sen de gör diyorum. 
Ayet-i Kerime var, “boş ve oyuncaktan ibarettir” yine “insan, boş ve oyuncak 
için yaratılmamıştır”diye. Kitabullahı ve Sünnet-i Rasulullahı esas alarak hareket 
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ettiğimiz zaman bugünümüzde de yarınımızda da değişiklik olmaz, çünkü Allah’ın 
verdiği hükümler, hepsini içine alır. Bir yeise düşmüyorsun hepsinin emanet 
olduğunu biliyorum. Zaten bu, kuvvetlendirdi yaşadığımız sürece dair tavrımı. 
Allah bir bilgi verdi, nasihat verdi, kabiliyet verdi; onu gizlemek için değil onu 
bildiğimiz kadarıyla topluma açıklamak mecburiyetindeyiz. Bu noktada faydası var 
bunun, çok hem de. İş işten geçmeden hemen dünyada her an öleceğiz adım atmam 
belki bitmiştir, o zamana kadar bildiğim doğruyu hem yaşamak hem de açıklamak; 
yaşatmak için çaba sarf etmek gerekir. Bu salgın süreci gevşeklik değil, daha kuvvetli 
olmak için bir ikaz, alarm işareti oldu. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

3 ya da 4 sene önceydi galiba bir arkadaş son sınıfta hocalara hatıra defterine cümle 
yazmasını istiyor. Bana da getirdi, ben de yazdım yazdığım yazı şu: “Hayatî rehberin 
Kur’an ve Sünnet olsun. Nesline vasiyetim Kur’an ve Sünneti yaşamak ve yaşatmak 
olsun.” Çünkü o değişmeyen değerlere bağlı kaldığımız oranda gelecek şimdi de 
en güzel rayına oturur. Bu esastan hareket ediyorum ve etmemiz gerekir diye 
düşünüyorum. Onun için de gelecek nesillere hitabımız, Kur’an-ı Kerim geçmişi de 
geleceği de hali de içine alır, oluyor. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’in hükmüne bağlı 
kaldığımız zaman gelecek nesil de aynısını yapacak biz de aynısını yapacağız. Başka 
da kurtulacak bir ilke yoktur yani bir asır sonra iki asır, beş asır sonra gelecek neslin 
yine sağlam ilkesi Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Rasulullah’tır. Peygamber de gelecek 
değildir bundan sonra, bizim de buna bağlı kalarak devam etmemiz gerekecektir. O 
noktada bir kaybımız yoktur ve yeisim de yok. Her an öleceğiz yani “şimdi vay virüs 
geldi hemen öleceğiz” hayır, ecel gelmeden ölüm mümkün değildir. “Ecel ne ilerler 
ne geri kalır” diyen Ayet-i Kerime değil mi?  Ama şimdi maskeyi falan kullanıyoruz 
tamam doktorların dediği perhize uyduğumuz için yapıyoruz bunu, ilaç veriyor 
yutuyorum. Tedbir ve tevekkül de önemlidir. Allah’ın verdiği hükümden çıkılır mı? 
Ama tedbir alıyoruz o kadar, yoksa ölümü, kaderi değiştirecek diye bir düşüncem 
yok. İşte dedim ya Cenab-ı Allah’ın koyduğu insanlık âlemine ait hükmü esas alıp, 
değişmeyen o hakikatleri hayatımıza uyguladığımız zaman bir problem kalmaz. 
Gelecek için de kalmaz, hal içi de kalmaz, geçmiş için de olmaz. Çünkü Cenab-ı 
Allah’ın koyduğu hükümler hepsini içine alır ve yanılgısızdır, sağlamdır. 
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Değerli Hocam, son sorumuzu yöneltmek istiyorum. Bu zamanlarda neleri niçin 
yapalım?

Şimdi bu zamanlarda karantina tedbirlerine uymamız gerekir, başkasına 
bulaştırmamak için. İkincisi ev içindeki huzursuzluğu yani hasta olan insan biraz 
rahatsızlaşacaktır, o rahatsızlığını engellemek için yapabildiğimiz kadarıyla tıp 
biliminin verdikleri şeyleri yerine getireceğiz ama daima dermanı, çareyi, huzuru 
Allah’ın koyduğu ilkede bulacağız. Kendimizi ve Onu unutmayacağız. Salgın 
sürecinde tedbirlere riayet çok önemli. Dinin de emri bu, Peygamberimiz de 
belirtiyor değil mi, “Bir yerde salgın hastalık varsa girmeyin, girdiğiniz yerde varsa 
çıkmayın.” Karantinanın bugünkü süreci dünyanın yeni uyandığı şeyi, Rasulullah 
daha o zamandan koymuş ilkeyi. Şimdi insanlık O’na sarılıyor, dikkat edin. Onun 
için uyacağız, daha sıhhatli hayat geçirmek için. Sıhhatli olduğun oranda verimin 
artar, sağlıklı olduğun zaman çalışman daha güzel olur. Okuduğunu anlarsın en 
güzel yazma fikri aklına gelir. Sağlıklı olmadığımız zaman hepsi birden gider zaman 
da boşa geçer. O bakımdan karantina tedbirlerine uymak faydalıdır bizim için. 
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“Dengeli anlayış, her yeri dikenlik/hâristan olarak 
görüp insanın ümitsizlik girdabına sürüklenmesine 
engel olduğu gibi hayatın bütününü güllük/gülistan 

zannederek ademoğlunun şımarık 
bir tip olmasına da mani olur…”

Prof. Dr. Mustafa KARA

Tasavvuf Tarihçisi

25 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştirenler: Burçak AKTAŞ-Şeyda ÖZGÜL

Saygıdeğer Hocam,  bu projede bizlerle olduğunuz ve mülâkat teklifimizi kabul 
ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzla başlayabiliriz. Salgın için 
çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz?

İmtihan, imkân, tehdit... Teker teker ele alayım ve bu terimlerle ilgili olarak korona 
günlerinde yaptıklarımı/yazdıklarımı arz edeyim. Meseleye imtihan açısından 
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bakabilmek için “Ölümün ve hayatın imtihan için” yaratıldığını bilmek gerekir. 
Bunu bil(e)mediğimiz zaman imtihan hemen “çağ dışı” bir terim olup çıkıyor. Kim 
kimi imtihan ediyor, edebilir, efendim!? Başka bir gücün bizi imtihan etme hakkı 
var mı? Hâlbuki can sıkıcı olaylara imtihan gözüyle bakmak insanı daha dikkatli 
hale getirir. Kendine çeki düzen vermesine, sosyal ilişkilerde orta yolu bulmasına 
sebep olur.

Bu arada, Haziran ayında İstanbul Müftülüğünün çıkaracağı Din ve Hayat 
dergisi’nin dosya konusu için, Nisan ayında yazdığım yazının başlığı şu idi: 
Kalblerin Takva İle İmtihanı İmkân olduğunu kavrayabilmek için “celâl içre cemal” 
olduğunu bilmek gerekir. Yani hayatta diken ile gülün daima arkadaş olduklarını, 
sırt sırta yaşadıklarını görerek “kahrın da hoş lutfun da hoş” diyebilmek gerekir. Bu 
dengeli anlayış, her yeri dikenlik/hâristan olarak görüp insanın ümitsizlik girdabına 
sürüklenmesine engel olduğu gibi hayatın bütününü güllük/gülistan zannederek 
ademoğlunun şımarık bir tip olmasına da mani olur. Daha dengeli bir yol bulmaya, 
daha mutedil bir çizgide yürümeye çalışır. 

Bu arada Konya Büyükşehir Belediye’sinin bu yıl yayınlayacağı Mevlânâ ile ilgili 
kitaba Hz. Pir’in yaşadığı XIII. yüzyılda, toplumdaki dengeleri alt-üst eden Haçlı 
ve Moğol istilalarına temas ederek iç içe olan celâlî ve cemâlî tecellileri tahlil 
eden bir makale yazdım. Tehdit ise “laftan/nasihattan/güzel sözden/hikmetten 
anlamayan”lara yönelik bir uyarıdır. 140 yıl önce Adana Valisi iken vefat eden Ziya 
Paşa öyle diyor:

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir 

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Film, dizi seyretmedim. Televizyonla ilgim musikî ve belgesellerle sınırlıdır. Haber 
dinleme tiryakiliğim de yoktur. Mesleğimiz gereği, okumak, yazmak ve konuşmaktan 
başka bir becerimiz olmadığı için karantina günlerinde de bu üç işimizle hemhâl 
olduk. Tanzimat döneminde yetişen biri yabancı  ”Dört Büyük” ile haşir neşir 
oldum, muhalled eserleriyle irtibat kurdum: Elmalı’lı Muhammed Hamdi Yazır, 
İbnulemin Mahmud Kemal İnal ve Ahmed Cevdet Paşa. Birinci ismin Tefsir’inde 
yer alan tasavvufî kültürü yaklaşık 30 sene önce kaleme almış ve müellifin vefatının 
50. yılında (1992) Elmalı’da yapılan sempozyuma sunmuştum. Bu sefer Hak Dini 
Kur’ân Dili’nde yer alan Türkçe beyitleri bir araya getirdim. İkinci ismi, vefatının 
50. yılında (2007) İstanbul Bilim Sanat Vakfı’nda bir panelle anmıştık. Ömer Faruk 
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Akün ve Ali Birinci ile birlikte. Yönetici Mahmut Kaya idi. Şimdi Son Asır Türk 
Şairleri’nde İbnülemin’in şairlerimizle ilgili kullandığı güzel ifadeleri bir araya 
getirdim. 150 yıl önce Bursa valiliğine tayinini vesile kabul ederek Ahmed Cevdet 
Paşa ile ilgili olarak kaleme aldığım ilk müstakil makalede,  Tezâkir’de anlattığı 
Bursa hatıralarını bir araya getirdim. Temmuz’da yayınlanacak olan Bursa’da Yaşam 
Dergisi’ne gönderdim. Paşa’nın, Mesnevihan yönünü kendi ifadeleriyle tekrar 
kamuoyuna sundum. Yazdığım makaleleri dostlarıma gönderdim.(Laf aramızda 
yazdığım yazıları e-posta yolu ile göndermeyi bu korona günlerinde öğrendim.) 

Bu arada yeni baskılara hazırlanan bazı kitaplarımla ilgilendim: Türk Tasavvuf 
Tarihi Araştırmaları, Vahdet-i Vücud (Ferid Kam) (Dergâh Yayınları), Gençlerle 
Gönül Gönüle (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Şimdi sorma hakkınız var. Bu üç kişiyi anladık, yabancı olan dördüncü kişi kimdir? 
Bu, Pakistan’ın millî şairi kabul edilen Hindistan’lı Muhammed İkbal’dir. Sebebini 
de söyleyeyim. İkbal’in eserlerini Türkçeye çevirenlerden biri de Yusuf Karaca’dır. 
İstanbul İmam Hatip Okulu’nda öğretmenim olan Karaca Hoca, aylar önce 
bendenizi arayarak yeni baskısı yapılacak olan Cebrail’in Kanadından İlhamlar 
isimli tercümeye takriz yazmamı istedi. Şaşırdım. “Hocalar, talebelerinin eserlerine 
takriz yazar, burada ters bir durum var, beni bu ağır görevden affediniz.” diyerek 
uzun uzun yalvardıysam da başarı elde edemedim. Israrlar devam edince hocamın 
yaşlılık ve hastalığını da düşünerek “el-emru fevka’l-edeb” diyerek Cibril’in 
Kanatlarıyla Yükseliş başlıklı bir yazı yazdım ve yayınevine gönderdim. 

Konuşma faslına gelince, yaşımız 65’in üstünde olduğu için üç ay evden çık(a)
madık. Elli yıllık birebir insanlara hitabetme alışkanlığımızı dondurduk. Teknoloji 
engelli olmam sebebiyle sanal âleme internet yoluyla hitabetmenin imkânı da 
yoktu. Ancak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 
koordine edilen konuk öğrencilerle ilgili Uluslararası Akademi’de Türkiye 
Seminerleri başlığıyla Mart başında Seyyid Usûl Kültür Merkez’inde başladığımız 
sohbetleri tamamladım. Tabii ki TYB Bursa Şubesi başkanı Mustafa Efe’nin teknik 
desteğiyle.

Bir anlamda o öğrencilere Buhara, Bursa, Bosna güzergâhında, Kaşgar, Kahire ve 
Kurtuba hattında olup biten olaylara, yetişen şahsiyetlere, tesis edilen kurumlara, 
üretilen eserlere temas ederek ortak kültür dünyamıza; insan, şehir ve kitap ilişkisine 
dikkatlerini çekmeye çalıştım. Tahsillerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde 
hangi konularla ilgili araştırma ve inceleme yapabileceklerine dair ipuçları vermeye 
çalıştım.

Aynı günlerde İzmir’de yayınlanan Yeni Asır gazetesinde yıllardan beri haftalık 
yazılar yazan Mehmet Demirci hocam, sütununu iki üç gün bendenizin yıllarca 
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önce yayınlanan Gençlerle Gönül Gönüle isimli eserimden iktibas ettiği yazılara 
tahsis etti. Çünkü bu yazılarda hayatımızdaki ölçüsüzlükler/perişanlıklar sebebiyle 
başımıza benzer belaların/afetlerin gelebileceğine işaret ediliyordu. Havayı, suyu, 
karayı, denizi, dolayısıyla kendisini kirleten insanın, “meydan okuyan insanın”  
büyük bir çıkmaza doğru hızlı adımlarla yürüdüğü dillendiriliyordu.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Pandeminin başladığı ve henüz Türkiye’ye gel(e)mediği günlerde aklıma ilk gelen 
terim insanın acizliği oldu. Hatta o günlerde torunum Merve’nin nişan töreninde 
kısa bir konuşma yapmam istendiğinde bu iki kelimeyi kullanmıştım. Ah, insan 
aciz olduğunu bir bilse daha güzel şeyler yapacak! Ürettiği silahlarla dünyayı bir 
anda alt üst edebilecek olan insanoğlu gözüyle göremediği ufacık-tefecik bir 
canlının karşısındaki acziyeti… Baştan sona ibret… Ama.. Acizlikten sonra hüznü 
de merkeze alabilirim. Önce Ramazan’a tarih düşürdüm. Hattat dostlarımız da 
kalemleriyle güzelleştirdiler: “Merhaba mahzûn Ramazan” Hüzünlü bir mevsim 
yaşadığımız söylenebilir. Aslında hüzün de insanî bir duygudur. İyi yönlendirilebilir/
yönetilebilirse faydalı neticelere de ulaştırabilir. Daha önce dağıttıklarımızı 
toparlamamıza vesile olabilir. Nimetler denizinde olduğumuzu hatırlatabilir. 
“Şükrederseniz nimetlerimizi mutlaka artırırız” hakikatini kavramamıza sebep 
teşkil edebilir.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Buna da hasret diyelim isterseniz… Ama ne çocuğu ne torunu ne de eşi olanlar 
var. Onlar ne olacak, onları kim düşünecek? Onları kim arayacak, soracak? 
Huzurevlerindeki büyüklerimizi, yetimhanelerdeki küçüklerimizi düşündüm 
zaman zaman. Evimizin yakınında bir huzur evi olduğu halde gidemedim. Onlar 
neyin hasretini çekti acaba? 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek? 

Alışkanlıklarımızı değiştirdi mi? Buna karar vermek için henüz erken. Polis zoruyla 
bazı alışkanlıklarımızdan geçici olarak vazgeçmiş görünüyoruz. Gerçekten vazgeçtik 
mi? “Bireysel özgürlükler” diye bir put yapıp ona tapan bir insanın çevre ile olan 
ilişkilerinde köklü değişiklikler olacak mı? Yoksa insanlığın kalkınma istatistikleri, 
eskiden olduğu gibi yine harcanan  çimento ve demir ile ölçülecekse vay halimize!.. 
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Manasını kimsenin anlamadığı “gayrisafi milli hasıla” edebiyatı devam edecekse 
ört ki ölem… “Benim oğlum Bina okur döner döner gene okur.” Herkesin aklı 
Dolar’da, insanda değil. Herkesin gözü Yuro’da ihsanda değil. Dünyayı bir köy 
haline getirip bu köyün “ağa”lığı için bütün rezillikleri normal gören tipler var 
oldukça işimiz gerçekten zor. “Eski tas eski hamam” sloganları duyuluyor gibi… 
Bilim ve teknolojide çok ileri olduğuna kendini inandıranlar küçücük canlıyı 
tesirsiz hale getirmek için aşı bulamadıysa da dünyayı mahvetme gücüne sahip olan 
silahları/uçak gemileri ve öldürücü biyolojik ilaçları ile iftihar ediyor, edebiliyor. 
Bu da çağdaş cinnet halinin bir başka şeklidir.  Şu cümleyi de bu günlerde çok sık 
duyuyoruz: Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Tamam da nasıl olacak? İşte bütün 
mesele...

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

Karantina günlerinin –Belki de Ramazan ayına rastlaması sebebiyle- bendenize 
hatırlattığı ilk şey halvet ve itikaf oldu. Bizler, yani çağdaş kapitalist, modern insanlara 
göre sosyal hayat vazgeçilmezdir. İnziva, bir köşeye çekilmek en soğuk kelimelerden 
biridir. Tasavvuf tarihi derslerinde halveti anlatırken çağdaş insanın bu tavra “çağ 
dışı” olarak baktığını söyler, sosyal hayatın terk edilemeyeceğini düşündüğünü 
söyledikten sonra sözü itikâfa getirir ve Peygamber Efendimizin Ramazan’ın son on 
gününde bütün sosyal ilişkilerini keserek  “bir köşeye” çekildiğini delil olarak ilave 
ederdim. İşte bu afet sebebiyle itikâf fırsatı doğdu ama bu sefer de camiler kapandı. 
Yani geç kaldık. Yıllardır camide ve mektepte itikâfı anlattığı halde –bendeniz gibi-  
bir defa olsun yaşamayan meslekdaşlara saygıyla arz olunur.

Çağdaş insana zaman zaman itikâfa/inzivaya çekilmenin faydaları anlatılmalı, 
yavaşlamanın, duru yaşamanın, durup düşünmenin yolları gösterilmeli. Yirmi 
dört saat çalışıp çevre felaketine sebep olan fabrikalar yerine sekiz saat çalışıp 
doğal kaynakları/diğer canlıları, kâinattaki en büyük “ayet”lerden biri olan Van 
Gölü’ndeki inci kefallerini tehdit etmeyen bir düzenin temelleri yeniden atılmalı. 
Yerinde duramayan yaramaz ve haşarı çocuklar için kullandığımız “bir otur, bir 
dur” ifadesini, artık endüstri ve sanayi oyuncağı ile deli divaneye dönen günümüz 
yaşlı-başlı insanlarına birileri söylemeli, hem de biraz yüksek sesle söylemeli. Biz bu 
yanlıştan dönersek, bu tabiî ve doğal hayat gerçekleşirse 100 yıl sonraki torunlarımız 
geçirdiğimiz özellikle son elli yıl dolayısıyla bize çok acıyacaklardır. “Zavallı 
dedelerimiz dünyayı kendilerine de yaşayan diğer bütün canlılara da zehir/zindan 
etmişler” diyeceklerdir. Bizim açgözlüğümüzün, çevreye karşı gaddarlığımızın, para-
pula karşı düşkünlüğümüzün romanlarını/hikâyelerini yazacaklar, belgesellerini 
çekecekler, bu belgesellerle uluslararası büyük ödüller kazanacaklardır...
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Kıymetli Hocam son sorumuz, bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Birinci vazifemiz tüketim tarzımızı yakın takibe alalım. Müsrif/açgözlü 
olduğumuzun farkına varalım. Gece gündüz haldır haldır çalışan, insana ve çevre 
ile ilgili hiçbir değere dikkat etmeyen bu sanayi, biz müsriflere, reklamlarla tüketim 
ejderhası haline getirilen biz müminlere mal yetiştirmeye çabalıyor. Tüketim 
harcamalarımızı tabiî sınırlarına çekerek o fabrikalara, fabrikatörlere, sanayicilere 
ve iş adamlarına/kadınlarına  “yavaşla!”  diyelim. “Durun kalabalıklar burası çıkmaz 
sokak” diyelim. 

İkinci vazifemiz, her gün açlık ve savaş sebebiyle ölen çocukları düşünerek “açık 
büfe” tuhaflığına/tezadına/rezaletine son verelim. Haddimizi, hududumuzu bilelim. 
Doğal sınırlarımıza çekilelim. Yani ric’at. Beytullah’ın dibinde, Ravza’nın yanında 
“açık büfe” kuyruğuna girmek, dünyanın başına bela olan materyalist, kapitalist ve 
seküler kültüre oksijen takviyesinden başka bir şey olmadığını bilelim… Müslüman 
olmayanları –Riyad’da cirit attıkları halde-  Mekke ve Medine’ye sokmayanlara, 
isimleri dahi yabancı olan bu oteller zincirinin hesabının bu dünyada değilse bile, 
öte dünyada mutlaka sorulacağını haykıralım. “Allah’ın Evi”ne gitmek isteyen 
müminlerden “toprakbastı” parası kesen adamlar bu sene ne kesecekler acaba?

“Nefes alamıyorum” diyen diğer insanları, hayvanları, balinaları ve diğer canlıları 
görelim ve S.O.S. feryatlarını duyalım. Aksi halde “sağır ve kör” olanlar sınıfına 
ayrılacağımızı ve hesabımızın çok zor olacağını bilelim.

Kısaca Allah’a verdiğimiz sözleri tekrar hatırlayalım.

Bir de tarihler düşürdüm pandemi günlerinde, Ebced hesabı ile. Onlarla perdeyi 
kapatalım:

Umumî Belvâ
Tedbir,yine tedbir ha gayret
Evde hayat var, evet halvet
Çıktı dokuz tabib söyledi:
“UMÛMÎ BELVÂ HAYRET HAYRET”  1441
*
Virüsü küçümseyenlere
Hiç korkmayın bir şey olmaz dediler
İş ciddîye bindi birden döndüler
Altı kıtadan ses gelicek hemân
“KADER BÖYLE İMİŞ AĞAM DEDİLER”   2020
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“Bizim sermayemiz topraktır. Bizim sermayemiz 
kâğıt para falan değildir. Esas olan toprağı muhafaza 

etmek, toprağa sahip çıkmak, toprağı sevmektir. 
Çünkü toprak bizi sever, biz de toprağı severiz.”

Mustafa KUTLU

Yazar

25 Haziran 2020 

Mülâkatı gerçekleştiren: Muhammed Enes KALA 

Dünya olarak farklı bir süreçten geçiyoruz. Mart’ta bizde başladı, devam etmekte 
olan bir süreç içindeyiz. Yaşadığımız nazik süreçlerde tedbir kapsamında 
devletler tarafından bir tür tecrit politikaları uygulandı, hâla da uygulanmaya 
devam ediyor. Şimdi bu süreçte de insanların kendilerine dönme, evleri olduğunu 
hatırlama belki sizlerin ifadesiyle kalplerinin seslerini duyma imkânları her 
zamankinden daha fazla görünüyor gibi. Bu süreçler acaba insanların kalplerinin 
seslerini duymasına, toprakla buluşmalarına, fıtratlarıyla halleşmelerine ve 
helalleşmelerine bir imkân olabilir mi sizce? 

Direkt söylüyorum, hayır olamaz. Bugünün insanlığı küresel kapitalizmin, küresel 
sermayenin, küresel fitne fücur ocaklarının tamamen elindedir, hakimiyetindedir, 
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hegemonyasındadır. Dolayısıyla devletler, dediğiniz hususta, eğer ulus devletleri 
falan kastediyorsanız bunlar da ortadan kalkmıştır. Aslında şu anda şirketlerin 
hakimiyetinde yaşıyoruz ama bunu belli etmek istemiyorlar. Şirketler bir şekilde 
bütün dünyaya istediklerini dikte ettiriyorlar; siyasi hayat, iktisadi hayat, kültürel 
hayat hemen hemen bütün hayatın noktaları bu şirketlerin elindedir. Peki, bu 
şirketler hakkında ne söyleniyor? Efendim üst akıl, küresel güç, adamın dediği gibi 
görünmeyen el falan. Fakat bunun da aslında böyle olmasını sanıyorum –benim 
anladığım kadarıyla ben komplocu falan değilim ama- onlar istiyorlar böyle olsun 
diye. Yani şöyle; bir dünyada böyle işlere yön vermeye çalışan bana göre yön veren bir 
küresel güç var. Bu küresel güç aslında tam tarif edilemiyor ama şunu söyleyebiliriz: 
bu güç herhalde uzaydan gelip uzaylılar tarafından ortaya konmuyor, insanlar bu 
işle uğraşıyorlar ama yani bu gücün dini yok, dili yok, vatanı yok, sınırı yok, bayrağı 
yok, inancı yok. Sadece güç temerküzü neye dayanıyorsa ki onun temeli sermaye ve 
paradır, para da söz konusu edilince son zamanlarda onun da gücünün sınandığına 
şahit oluyoruz. İşte dolarizasyonun sonu geliyor mu, gelmiyor mu? Bu konu benim 
de pek aklımın yetmediği iktisadi meselelerin başında gelir. Bu mesele Trump’ı da 
etkiler, Çin’i de etkiler. Çin, belki başka ülkeler de kendini sağlama almak için yeni 
bir paranın peşinde koşuyor. Dolayısıyla böyle bir mücadele sürüyor fakat bu gücün 
ne olduğuna dair tapınak şövalyelerinden, Rothschild ailesine, yüz altmış kişiden 
bilmem kime kadar çeşitli menkıbeler anlatılıyor, bunların gerçek payı vardır fakat 
üzerinin ezoterik bir tülle kaplandığını söyleyebiliriz. Yani dokunma yanarsın gibi 
bir şey. Bu ezoterik tülün bilerek ve isteyerek inşa edildiği kanaatindeyim. Çünkü bu 
güç, ne kadar belirlenmeyen, bilinmeyen, tahmin edilemeyen, karşı konulamayan 
bir efsane haline dönüşürse onunla baş etmek o kadar imkânsız hale gelir diyorlar, 
böyle bir ön kabulü oluşturuyorlar. Bu belirlenemeyen dünyanın geleceği, 
belirlenemeyen dünyanın belirlenemeyen gücü tarafından bir şekilde dikte ettirilen 
bir şey gibi görünüyor bana. Bunu ancak kalbi olanların -kalbi olanlardan kastım 
benim Amentüye inananlardır- anlayabileceğini düşünüyorum. Tam da burada 
yani kalbi olanlar için bir şey daha vardır, onların bir oyunu varsa Cenab-ı Hakk’ın 
da bir oyunu vardır. Onların bir tuzağı varsa bizim de bir tuzağımız var. Bu inancı 
kaybetmemek, elimizdeki en güçlü, en esaslı dayanılacak duvardır, temeldir, direktir. 
Bunu kaybetmeyeceğimizi sanıyorum çünkü dünyada Müslümanlıktan başka diri 
olan bir din yok, kalmadı. Müslümanlık da dünyada pörsümüş, gücünden düşmüş 
görünüyor. İslâm ülkelerine baktığım zaman birçoğu deformasyona uğramış, 
şunun-bunun emrinde yürüyen insanlar olmuş gibiler. Ancak Türkiye örneğine 
baktığımız zaman şöyle düşünebiliriz: evet biz halden, çaptan düştük, düne kadar 
diyorlardı ki geçmiş insanlar, geçmiş nesiller şöyle iyi böyle iyi. “Bu yeni yetişen 
nesillerden bir şey olmaz, onlar askerlik bile yapamazlar, bunlara güvenip de bir 
şey yapmayalım” dedikleri zamanda 15 Temmuz oldu ve tankların önüne bu genç 
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insanlar yattılar. Demek ki bizim bir ruhumuz var ve bu ruh hâla diri. Onun için 
Müslümanlara güvenmek zorundayız. Bunu Aliya da -rahmetle anıyorum kendisini- 
kendisine yöneltilen, kendi muhalifleri tarafından yöneltilen dahası bizim buradan 
giden bazı aklı evveller tarafından yöneltilen sorulara şöyle cevap vermişti: Onlar 
Bosna gençliğine “bunlardan bir şey olmaz, bunlar savaşamaz” dedikleri zaman 
Aliya küplere bindi ve ayağa kalkarak “Göreceksiniz nasıl savaşacaklar” dedi ve 
nasıl savaştıklarına hepimiz şahit olduk. Demek ki bir şekilde şuna inanmak lazım: 
“Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.”

Yaşadığımız özel günlerden kasıt bu pandemi ve salgın hastalık meselesidir. Bütün 
dünyanın, bütün teknolojik güçlerini, silahlarını, bilimlerini çaresiz bırakmış 
haldedir, öyle görünüyor. Ama tarihe baktığımız zaman salgın hastalıklar tarihte 
hep vuku bulmuştur. Yani bundan daha beteri de olmuştu, İspanyol gribi denilen 
hastalık. Aslında galiba Kansas’ta çıkmıştı sonra İspanya’da yaygınlaşmış çok 
çok büyük miktarda insanları öldürmüştü, biz o günleri hatırlamıyoruz bile. 
Bugünkünden çok daha fazla ölümler vuku buldu. Bunlar geçer ve insanlar bunları 
çok çabuk unuturlar, çünkü insanın Kur’an-ı Kerim’deki vasıflarının bir kısmında 
onun cahil, nankör, çabuk unutan bir varlık olduğu söyleniyor. Dolayısıyla 
insanların bu sıkıntılı durumun bir an evvel geçmesinin ve eski güzel günlere 
dönülmesinin ihtiyacıyla, heyecanıyla veyahut da dönemeyeceklerinin korkusuyla 
yaşadıklarını söyleyebiliriz ama bence kurulan bu kurulu düzenin, bu pandemi 
meselesinin bitmesiyle birlikte yok olmayacağını, her şeyin müesses şekilde devam 
edeceğini, bunun aksini söyleyenleri safsata olarak gördüğümü söyleyebilirim. 
Hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması nedenini ise en büyük pandemi olan kapitalizm 
olarak görüyorum. Kapitalizmden daha büyük pandemi olamaz. Dolayısıyla onun/
Kapitalizmin hesabı görülmedikten sonra biz pandemilerden kurtulamayız.

Hocam şimdi gözetim toplumunun özelliklerinden olsa gerek, her şey bir gözün 
kontrolünde işletiliyor. Zamanında “panaptikon” dediler, sonra “sinoptikon” 
oldu şimdi de “omniptikon” diye yeni bir kavram söz konusu, herkesin birbirini 
rahatça gözleyebileceği bir ortamdayız. Bu süreç sanki küresel salgın tecrübesini 
de ciddî şekilde etkiledi. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Şimdi bu işin esasında şu var; bütün bu ilerleme, kalkınma, gelişme, zenginleşme 
ve refahın arkasında ve önünde giden ideoloji aslında teknolojiyle iş birliği yaparak 
bunu gösterdi. Teknoloji ideolojiyi besledi; ideoloji, teknolojiyi besledi. Bu, 
Sovyetler’de de aynı şekilde oldu. Birbirimizden farkımız yok ama biz Osmanlı 
Bankasıyız der gibi hemen hemen her yerde teknolojinin ipini eline geçirenler bir 
adım ileri geçtiler. Bu, geçtiğimiz yüzyılın ortasından itibaren son 50-60 senede 
korkunç bir ivme kazandı. Teknoloji ideolojilerin önüne geçti. Yani Amerika’daki 
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liberal demokrasinin üretime olan bakışıyla, tüketime olan bakışıyla, otoriter 
demokrasi dediğimiz Çin’in bakışı arasında hiçbir fark yok şimdi, ikisi de kapitalist, 
ikisi de aynı yöne bakıyorlar, ikisi de üretim-tüketim ilişkilerinden güç alıyorlar. 
Sonunda dünyevi bir üstünlük, dünyevi bir güç olma hevesindedirler yani kim 
silikon vadisini daha esaslı hale getirebilirse o üstünlüğünü iddia ediyor, bu Çin’de 
de olabilir Amerika’da da olabilir. Küresel güçler bunu oradan oraya taşıyabilirler. 
Başka ülkeler de bunun varlığının farkında oldukları için kendi silikon vadilerini 
kurmak durumundadırlar. Türkiye’de de bu iş yürüyor bir şekilde yani savunma 
sanayiden başlamak üzere Gebze’deki teknoloji merkezine varıncaya kadar bütün 
bunlar dünyada bir kulvarda koşulduğuna işarettir. Benim “Kalbin Sesi” kitabında 
söylemiş olduğum şey; bu kulvarın dışına çıkmak, yani bir nevi yoldan çıkmaktır! 
Yoldan çıkmak, -biliyorsun yoldan çıkan adama iyi gözle bakmazlar-, tehlikelidir, 
risklidir ama bir şekilde paradigmayı tersine çevirmek istiyorsak yoldan çıkmayı 
göze almalıyız. Yoldan çıkmanın neticesi bugünden yarına olmaz. Kimse beni yanlış 
anlamasın; ne sanayiye bugünden yarına kibrit suyu döküleceğini ne de teknolojinin 
etkisiz hale geleceğini söylemek istiyorum ama bugünden yarına bir kapı açmak için 
bu erâcif ne kadar aklınıza gelen kötü sıfatları kullanacaksanız kullanın bu gidişatın 
sonuçta aslında insanlığa fayda getirmediğini söylüyorum. Şimdiden çok söyleyenler 
var ama söylemek bir şey değil; söyleyen kişinin güç temerküzü sağlaması lazım ki 
lafını dinlesinler. Nasıl olacak güç temerküzü? O uzun soru, uzun cevap gerektiren 
bir soru.

Özellikle “Kalbin Sesi ve Hicret Risalesi” adlı eseriniz hakikaten önemli hususları 
dile getiriyor. Hemen akabindeki “Toprağa Dönüş”le beraber değerlendirilmesi 
lazım tabii, çünkü ikincisinde teklifler de var. Hepsi bana şunu düşündürüyor; bir 
Müslümanın olması gerektiği halinde, tavrında, inanmak, bilmek ve eylemenin 
birlikte tezahür etmesi gerekiyor. İnanmaya, bilmeye ve eylemeye baktığımızda 
bunun gerçekleştirilme zemininin ise kalbimiz olduğunu görebiliyoruz. İfade 
ettiğiniz küresel olarak bahsedilen veya ferdi olarak kendi hayatımızda da tecrübe 
ettiğimiz husus, sanki kalbimizden uzak düşmekle alakalı. Biz kalbimizden uzak 
düştük, bundan mütevellit Amentü de bize uzaklaştı. Biz Müslüman dünya olarak 
acıları, unutulmuşlukları, cahillikleri, bencillikleri çok daha tecrübe eder olduk. 
Dolayısıyla bir teklif büyütme imkânından da sanki uzaklaşıyoruz ve baktığımızda 
genellikle kendimizi hep eleştiren pozisyonda görüyoruz. Tekrar başa döneyim, 
bunların hepsinin sebebi ifadelerinize göre Amentüyle olan uzaklığımız, peki biz 
bu uzaklığı nasıl tekrar eski haline döndürebiliriz?

Şimdi bu eski haline döndürmek kelimesi son derece tehlikelidir, bana da 
atfedilebilir. Ne demek istiyorsun, din devleti mi kuracağız, tarım toplumuna mı 
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döneceğiz, eski günlere mi döneceğiz? falan bazı suçlamaları getirebilir, kat’iyyen 
böyle bir şey söylemek istemiyorum. Yani öyle bir şey olamaz ama şu olabilir. 
Benim gençliğimde 1950 ve 50’ler işte 60’lar 70’lere kadar falan camiide bilhassa 
yatsı namazından sonra müezzin efendi Amenerrasulü’yü okuduktan sonra iki dua 
okurdu. Birisi “Tecdid-i İman” ötekisi “Tecdid-i Nikah” bunlar şimdi okunmuyor. 
Yani ben bizim buradaki camiinin çok sevdiğim iki tane hocası var, çok sevişiriz 
kendileriyle çok iyi arkadaşlardır. Dedim ki ya arkadaşlar niye okumuyorsunuz, bir 
tanesi esprili bir çocuk, bana dedi ki: “Hocam imanından şüphen mi var, benden 
tecdid-i iman istiyorsun; nikahın mı düşüyor tecdid-i nikah istiyorsun.” Tehlikeli 
sularda yüzdüğümüzün farkında olmamız lazım. Şudur, bizim Tanpınar’ın tabiriyle 
geçmişi kuranlar şöyle yapmışlardı, Tanpınar öyle diyor: “Bizim Atalarımız inşa 
etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı.” Bu şu demektir; yani bütün dünya, bütün kâinat, 
bütün varlık, zikrullah halindedir, insanın da böyle olması icap eder. Bunun yolu 
yordamı hazırdır ve Peygamberimiz ile büyüklerimiz tarafından gösterilmiştir. 
Bizim bu yolda yürümeye devam etmemiz icap eder, fakat burada bize karşı şöyle 
söylenir, karşımıza gelen yani reel politike bakarak dünyanın şu andaki reel güç 
dengelerinin eşitsizliklere bakarak şunu söylerler: “İyi diyorsun da kardeşim, sen eğer 
bu herkesin yürüdüğü kulvardan dışarı çıkarsan, yoldan saparsan, güç kaybedersen, 
güçsüz kalırsan, “geri kalırsan”, gelir senin tepene binerler, seni esir ederler, seni 
öldürürler, seni aç korlar, seni yoksul ederler, seni esir ederler, seni yaşatmazlar.” Ha 
işte tam burada iman ortaya çıkıyor, kazın ayağı öğle değil, yani böyle düşünseydi 
Peygamber ve ashab düştüklerine karşı duramazlardı. Bunun örneğini aslında 
şurada da verebiliriz, belki buna çok benzemiyor, onun örneğini almayabiliriz ama 
dışardan bakınca böyledir. Yani Amerika Vietnam’da bombalanmadık, 1 m2 yer 
bırakmadı. Güç dengeleri itibarıyla Vietnam’ın Amerika’ya karşı koyması mümkün 
değildi hatta cüsse itibarıyla değildi, teşbihte hata olmasın Vietnam’ın askerleri 
1.20 boyundaydı, Amerika’nın askerleri 1.80’di. Dolayısıyla buradaki savaşta 
Amerikalılar kılıçlara baka baka döndüler, 30 senedir ve bu Vietnam sendromunu 
üstlerinden atamıyorlar, yani o kadar da kolay değil diye bir nokta koymamız lazım, 
ama Mustafa Özel bana diyor ki: “Hocam sen kanaat ekonomisinden bahsediyorsun, 
haklısın fakat sen bana kanaat toplumu göster, ben sana kanaat ekonomisini tarif 
ederim” diyor. Şimdi bizim pörsümüş, biraz yılmış, biraz ortalıkta görünmeyen, daha 
çok bu kaç yüzyıldır, kaç yıldır bütün dünyaya egemen olmuş olan bu yapının, bu 
baskının kılcal damarlarımıza kadar girmiş olan hakimiyetinden sıyrılıp kurtulmak 
ve kanaat toplumunu kurmak da kolay değil. Dolayısıyla kiminle dans ettiğimizi 
bilmemiz lazım. Bunun için ben herhalde bundan sonraki yazılarımda herhalde bu 
tüketim toplumuyla ilgili yazılar yazmayı düşünüyorum. Bu gücü iyi tanımamız 
lazım. Aslında işin esası da bu, bu teknolojide basitleştirerek söylüyorum; Bir zehir 
varsa bir de panzehir vardır. Dünya böyle yaratılmıştır, zehir de var panzehir de var. 



261

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

Yani füze varsa karşı füze var, füze kalkanı varsa karşı füze kalkanı oluyor. Herkes 
onun bir karşıtını bulmak zorunda ve teknoloji böyle ilerleye ilerleye gidiyor. Şimdi 
ne oldu uçaklar var ama şimdi sihalar çıktı, insansız uçaklar, radara yakalanmıyor. 
Bunun da karşılığı çıkabilir. Yani bir yazılım yapıyorsunuz dünyaya ispat etmeye 
çalışıyorsunuz, kazanmaya çalışıyorsunuz, fakat karşı yazılım yapan insanlar da var. 
Bir tarafta siber savaşlar devam ediyor yani sizin yapacağınız şey şu, korkmayın 
olacak şey şudur; karşı taraf sana bir silah hazırlıyorsa, burada sen de paçayı sıkıp 
ona bir silah hazırlayabileceksin. Bunu yapabilirsiniz ama bu şöyle olabilir, böyle 
olabilir, nasıl olabilir?

Komplocular dediler ki, bombaya ne lüzum var ya işte pandemi; bir virüs çıktı herkes 
hapı yuttu dediler, bu da olabilir yani komplocuların lafı olarak söylemiyorum 
ben, bu da olabilir. Sonuç itibarıyla biz Ebabil kuşlarını hatırlamalıyız, onlara 
inanmalıyız onların ağızlarından, gagalarından dökülen neyse onların ne 
olduğunu bilmeliyiz. Çünkü manevîyat budur; manevîyat varlığına inancımız 
tamdır, mahiyeti meçhulümüzdür. Bu imandır. Varlığına inancımız tamdır, 
mahiyeti meçhulümüzdür. Böyle bir inanmak, yoksa başka türlü inanamaz, 
somutlaştıramazsınız kolay kolay. Yani Cennette bir ağaç vardı dediğin zaman 
bu ağacı anlasınlar diye, ağaç kelimesi geçiyor yoksa Cennet’teki ağaç, gözlerin 
görmediği, kulakların duymadığı bambaşka bir şey olduğunu bilmemiz lazım fakat 
var olduğuna da inanmamız lazım. Dolayısıyla burada tehlike ne kadar büyükse 
umut da o kadar büyüktür. İsmet’in söylediği gibi “ölüyoruz demek ki yaşanılacak.”

Değerli Hocam söyledikleriniz bana şunu da hatırlatıyor: İnsanın bir zenginlik 
tarafı var bir de fakirlik tarafı. Allah’ın cömertliğini tecrübe edeceği tarafı aslında 
zenginlik tarafı, siz “Kalbin Sesi” adlı eserinizde buraya vurgu yapıyorsunuz. 
Zenginlikten kastettiğiniz Allah’ın cömertliğini, keremini tecrübe edeceğimiz 
yer; Allah insanlığın en çok ihtiyaç duyacağı belki tabiatındaki inşa edicileri 
diyebileceğimiz dört unsuru çok fazla miktarda yaratmış. Hava, ateş, su, toprak. 
Ancak insanlar belki o beşerliğin canavarlığa isabet eden tarafını ön plana 
çıkararak bunlarda mülkiyet hakkı iddia etmişler. Anlaşmazlıkları zenginlik 
tarafında değil de güç istenci tarafında ve dünyada az bulunanlar üzerinden 
kurmuşlar. Ne dersiniz?

Tek cümlem şudur; herhalde fakirlik, zenginlik falan şudur budur, bunlar 
konuşulurken şunu esas almamız lazım. Gayrisafi milli hasılayı hesap edenler, 
rızkı verenin Cenab-ı Allah olduğunu unutmazlarsa doğru yoldayız demektir. 
Ben toprağa dönelim derken şunu söylüyorum: toprağa dönmek demek, Sırât-ı 
Mustakîm’e dönmek demektir. Yani kâinatın zikrullahına katılmak demektir. Rızkı 
veren Cenab-ı Allah’tıra imanın tam olması demektir. Benim sanat görüşüm de 
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öyledir, orada sanat yazısı da var. Sanat da kâinatın ahengine katılmaktır diyorum 
ben. Dolayısıyla bizim sermayemiz topraktır. Bizim sermayemiz kâğıt para falan 
değildir. Toprağı muhafaza etmek, toprağa sahip çıkmak, toprağı sevmek. Çünkü 
toprak bizi sever, biz de toprağı severiz yani şeye benziyor bu, bu çok deruni bir 
hadistir, Cenab-ı Peygamber öyle diyor; Uhud Dağı’na bakarak bunu ben ne zaman 
söylesem ne zaman zikretsem gözlerim yaşarır: “Uhud bizi sever, biz de Uhud’u 
severiz.” İnsanın bir dağı sevmesi anlaşılabilir fakat bir dağın bir insanı sevmesi pek 
makul görünmüyor ama işin aslı da budur.

Toprak bize fıtratı hatırlatıyor, fıtrat aslında yaşamın da yaşatmanın da 
kaynağı. Özellikle bu çerçevede Topçu’nun da imalarını hatırlamakta fayda var. 
“Nümayişçi ahlâk, kendini gösteren sanat ve kendisine güvenilen ibadet meselesi” 
bunlardan uzak kalmak aslında fıtrata yönelmek demek. Amentünün imkânı 
olarak kıymetli Hocam Hududullah’tan bahsediyorsunuz. Hududullah’a riayet 
etmek çok önemli görünüyor. Hududullah’a riayet etmediğimiz takdirde başımıza 
sıkıntılar geldiğini görüyoruz. Belki bu sıkıntılara hayır diyebilmenin imkânı da 
içinde bulunduğumuz alışkanlık sürecini değiştirmekten geçiyor. Müslümanlar 
olarak dünyaya bir teklif sunabilir miyiz acaba?

Ben dünyaya teklifimi sundum. Sonuç itibarıyla bunun teferruatı beni aşar yani 
bunun hukuku nasıl olacak, bunun iktisadı nasıl olacak, ben kanaat ekonomisi dedim 
ama bu çeşitlendirilmesi lazım gelen bir şey. Yönetimi nasıl olacak, siyaset felsefesi, 
hukuk felsefesi, iktisatçılar, ahlâkçılar yani burada gürültüye pabuç bırakmadan 
matarayı sıkıp uzun yola çıktım diyor İsmet. O mataraya tuzlu suyu doldurup 
bir maratona çıkmak lazım. Bu tamamen imal-i fikredenlerin üstüne düşen bir 
görevdir. Ben bunu reel politikadan falan ayırıyorum. Burada esas itibarıyla 30 sene 
sonra 50 sene sonra bir pencere açmak istidadında olanlara sesleniyorum. Ben bir 
hikâyeciyim, bir doktrin sahibi, bir ideolog, bir felsefeci, bir akademisyen değilim. 
Hissiyatımı dile getiriyorum ama bunu dile getirirken bunun bugünden yarına 
olabilecek bir şey olduğunu söylemek istemiyorum. Hemen bugünden yarına bir 
şey olabileceğini düşünenlerden değilim ama bu pencereyi aralarsak, bu pencereden 
ışık gelmeye başlarsa, bu ufka doğru bakmaya başlarsak, bir şeylerin olabileceğine 
inanabiliriz, bunu yüklenecek kişilerin var olduğuna inanıyorum. Çünkü ayet öyle 
diyor ki: “Kıyamete kadar Müslümanların arasında salih kullar eksilmeyeceklerdir.” 
Mühim olan o salih kulların birbirini bulması, bir araya gelmesi ve oradan önce 
kalpte, sonra zihinde, sonra fikirde, sonra ilimde, sonra amelde bir varlık, bir vücut, 
bir düşünce, bir yol bugünün şartlarında ve bugünün insanlarıyla ilgili olmak üzere, 
bulmak üzere harekete geçmeleridir. Bugün de çok müsait bir ortam vardır bunun 
için Türkiye’de. Bir vakıf, bir dernek, bir üniversite, bir kuruluş bu tür insanların bir 
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araya gelip de böyle bir çalışma yapmalarına imkân tanır, hiçbir zaman kollarından 
tutulup içeri atılmazlar. Sonuç itibarıyla çok uygun bir atmosfer var. Bize düşen 
bizim insanlarımız bu yolda çalışmayı göze almalıdırlar. Bunu bir ütopya, bunu 
bir rüya, bunun tatbikine kabil bir şey, bunu romantizm, bunu olmayacak duaya 
amin gibi algılarlarsa o zaman çek kuyruğunu gitsin; kimse harekete geçemez, 
bulunduğumuz şartları biraz daha iyileştirmeye çalışabiliriz, nasıl çalışabiliriz? 
Sıralamaya bakıyorsunuz işte dünya sıralamasına gelirler, şunlar bunlar böyle 
birtakım çizelgeler var bu sene 86. sıradayız, sıkarsak dişimizi, önümüzdeki sene 
76. sıraya çıkacağız falan, çıksak ne olacak? Yani dünyanın tamamının koştuğu 
kulvardan çıkmadıktan sonra aynı zulmü işleyecek olan güç temerküzüne ulaşmaya 
çalışmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden demektir bu. Yani bunu böyle kabul 
etmek lazım. Paradigmayı değiştirmeyi teklif ediyorum ama bu gerçekten son derece 
zor bir meseledir, çok zor bir meseledir. Kılcal damarlarımıza kadar girmiştir bütün 
bu alışkanlık dediğin şeyler. Bir ucu nefs-i emmareye bir ucu şeytana bağlı olan bu 
alışkanlıklar, bu hegemonya, bu üzerimizdeki baskı, bizi de bakın ben söylüyorum 
hadi Amerika’yı örnek alalım, epeyce bir şekilde Amerikalılaştırmıştır bizi. Biz de 
kendimizi sütten çıkmış ak kaşık kabul etmeyelim.

Şimdi getirdiğim teklif şudur; üzerinde tartışılacak, konuşulacak, imal-ı fikredilecek 
bir zemin olsun istedim. Bu zemin Hududullah’tan başlayarak bir çerçeve çiziyor, 
bunu da konuşabiliriz. Yoksa kapitalizme sövelim, Batı kötüydü diyelim birbirimize 
düşelim, Müslümanlar birbirlerini tekfir edip dursunlar, bu tür bir şey değil. Nasıl 
bir mesele, yani bu meseleyi hangi zeminde konuşabiliriz? Bence bu zeminin 
çerçevesini Hududullah oluşturuyor, çünkü Hududullah, Allah’ın hududur, 
ölçüsüdür. Cenab-ı Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır, ben de bunun üzere 
bir çerçeve, bir zemin çizmek istedim. Bu zemini kabul edenler olur, etmeyenler 
olur, dikkate alınırsa belki Cenab-ı Allah bizim için de necat kapılarını açar.

Tarihe baktığımızda önemli simaların insanı aradığını görüyoruz. Sokrates de 
insanı aradı, daha sonra Diyojen de insanı aradı. Din de aslında Allah’ı arayan, 
Allah’a inanan insanları aradı. Aslında sizin arayışınız da buna benziyor gibi. 
Amentüye inanan insanları arıyorsunuz. Amentüye inanan insan nasıl inşa 
edilebilir?

Onlar var. Onlar birbirlerini bulurlar. Aslında bu benim gibi olan insanlar için 
söylüyorum, bu tek kişinin altından kalkacağı bir şey değil. Bunun için mutlak 
suretle zaten hayatı yaşamak için aslında ben ile değil biz ile olmak icap eder. 
Çünkü onu Elmalılı Hamdi Efendi’den aldım yani Fatiha’da bile “iyyakenabudu 
ve iyyakenestaîn” derken “Sana inanır Sana kulluk ederiz, ancak Sen’den yardım 
dileriz” burada çoğul edatı kullanılıyor, biz edatı kullanılıyor. Ben demiyor, ben 



264

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

istiyorum demiyor, biz diyor. Dolayısıyla biz. Cemaat, bir topluluk olmak şarttır. Bu 
topluluk işte “Seçkinlerin Zuhûru” diye bir bölüm açmıştım o Seçkinlerin Zuhûru 
dediğim şey, bu işe gönül veren aklı yetenler. Ömrünü buraya vakfeden insanların 
bir şekilde bir araya gelmesi nasıl olacak, bir araya gelecekler? Onu bilemiyorum, 
onun da cevabı ve karşı cevabı benim hikâye kitaplarında vardır. Yani sorular ve 
karşı sorular, beklenilen sorulara cevap verilir, orada da cevap var. Biz cemaat teşkil 
edelim yani biz benle olmaz, benlik bize uzak bir şeydir. Bir cemaat olalım fakat 
cemaat oluyoruz, biz oraya geliyoruz bir sürü cemaat oluyor, ondan sonra bir yeni 
cemaat daha teşekkül ediyor. Birbirlerini istemeyen, birbirlerinin aleyhinde oluşan 
cemaatler teşekkül ediyorlar. Şimdi bütün bunlara bakarak bu tefrikaya bakarak, biz 
umutsuzluğa kapılmayalım, yani bu cemaati teşkil edecek olan insanlar kaç kişidir? 
5 kişi, 15 kişi, 3 kişi, 33 kişi çok büyük bir kalabalık gerekmiyor. Önemli olan bize 
bir iktidar değil, bize bir fikir lazım. Bu fikir önce imanî nokta-i nazardan dediğim 
gibi kalpte, sonra zihinde, sonra fikirde, sonra ilimde, sonra amelde vücut bulacak, 
bir yolculuğun sonunda bize nasip olacak inşallah. Bu bakımdan ben bir teklif ve bir 
çağrı yaptım sonucu ne olur Allah bilir.

Kuşların filleri Allah’ın yardımıyla yenebileceğine iman ettik. Rabbimizin 
yardımını aldığımız sürece Hz. İbrahim’in Nemrut’u yendiği gibi, Hz. Musa’nın 
Firavunu yendiği gibi, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Ebu Cehil nezdinde kümeleşen 
cehaleti yendiği gibi günümüzün de Nemrut’u, Firavun’u, cehaletin kaynağı 
olarak ifade edebileceğimiz o kapitalist sistemi yenebileceğimizi düşünüyorum. 
Geleceğe matuf bir soru sormak istiyorum bu noktada. Dünya nereye doğru 
gidiyor? Gelecekle ilgili duygularınız, tasavvurlarınız nelerdir? 

Dünyayı şu anda meçhul bir geleceğe doğru götüren insanların gittikleri yol, o 
kadar da çok fazla bilinmeyen bir şey değil, bunu hep tartışıyorlar. İşte insanlar 
mesleklerinden olacaklar, onların yerini robotlar alacak, insanlar uzay aracı yaptı 
Ay’a, Mars’a falan gidecek, orada sebze yetiştirecek, şunu yapacak bunu yapacak, 
böyle düşüneler var. Yani aslında bütün dert ölümlü olmanın verdiği korku, öbür 
dünyaya inanmadıkları için yani ölümü yenme hususu. Bu kadim zamanlardan beri 
gelen bir şeydir, bununla barışık olmak esas itibarıyla önemlidir. Dünyanın geleceği 
gideceği gibi bütün aklı başında adamlar söylüyorlar işte, ömür biçenler de var, 
kutuplarda sular eriyor, temiz su bulamayacağız. Bu doğrudur şimdi, Türkiye’de 
sanıyorum 150’ye yakın sulak arazi ve göl vardı 20’ye düştü bu. Türkiye’nin bütün 
nehirleri kirlenmiş durumda. Menderes’i bilmiyorum, bizim eski bakanlarımızdan 
Veysel Eroğlu’nun bir Ergene projesi vardı, Ergene’yi temizleyecekti. Keşke öyle 
bir şey olsa da biz de hani bu Ergene’nin temizlenmesine şahit olsak. Ergene’yi 
temizlemek aslında aslına rücu etmektir. Şu anda Ergene, bir nehir akıyor yani 
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onu temizlemek ne büyük bir şeydir. Şimdi dolayısıyla dünyanın gidişatı hakkında 
konuşanlar ki ben buna katılıyorum; bu toprağa düşman olan zihniyet, sonunda 
dünyayı bitiriyor, bitirdiğini gözleri görüyor, anlaşma yapmaya çalışıyorlar. O kitapta 
yazdım, on tane şey var bu çevreyle ilgili, imzalamıyor veya şöyle bir şey var daha 
açıkçasını söyleyeyim; Şimdi mesela diyelim ki, bütün dünyada bir çevre meselesi 
var, çevrecilik diye bir şey var. Bizim ülkemizde de sıfır atık projesi yürütülüyor ama 
şöyle söyleyebilirim. Bu plajlardan pet şişe, naylon poşet toplamakla bu iş olmaz. 
Sanıyorum tam rakamını bilemem ama birkaç milyon eşya kullanılan alet edevat 
ve eşya plastikten imal ediliyor. Bu plastikten imal edilmenin zarar verdiğini herkes 
biliyor. O zaman ne yapacaksınız, plastik kullanmaktan vazgeçeceksiniz. Plastik 
kullanmaktan vazgeçmek, dünya ticaretini, dünya siyasetini etkileyen bir şeydir. 
Dolayısıyla bütün bunları çok derinde aramak lazım. Dediğim gibi paradigmayı 
tersine çevirmek zor bir şeydir, kolay bir şey değildir.

Ben size “toprağa dönelim” onu yazdım. Anadolu’nun çorak topraklarını yeşertelim 
derken, yeni bir hayat kuralım derken size de mutluluk, huzur vadetmiyorum. Orada 
böyle çiçekler arasında, böyle kutu gibi bir ev, kenarında efendim şırıl şırıl akan 
dereler gibi böyle birtakım manzaralar çizmek istemiyorum Bir zaruret bekleyecek 
orada, siz tencerede pişirip kapağında yiyeceksiniz. Çünkü bizim Peygamberimizin 
sofrasında çoğu zaman deve sütüyle hurmadan başka bir şey yoktu. Böylece 
bir hayat ortaya çıkacak. Ben sonuç itibarıyla bir hayat tarzı; şehriyle, sokağıyla, 
anlayışıyla toprağa bağlı oluşuyla bir hayat tarzına vücut verelim diyorum. Bir 
ütopya olarak, bir kızıl elma olarak böyle bir yer kurduğumuz zaman insanlar 
bakacaklar, diyecekler ki, ya evet kardeşim işte yaşanacak hayat bu. Bunu ikna 
metoduyla insanları inandırarak evet doğru yol budur diyerek bir örnek toplum 
modeli inşa ederek yapabiliriz. Bunu da kitapta söyledim, yani bu ne bir getto 
kurmaktır ne de Amiş tarikatındaki bir meseleye benzer bu. Bu tamamen dünyada 
olup bitenlere karşı bizim dünyaya söyleyeceğimiz sözün gözle görünür halini de 
ortaya çıkarmamız lazım. Bu işte konuşmak uzun sürebilir. 

Eskilerin tabiri vardır: “Mevzu aşka intikal ederse, sohbet sabaha kadar sürermiş.”
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“İslâm medeniyeti def-i mazarratı celb-i 
menâfiden önce tutar, Batı medeniyeti ise başka 
bir eksende, başka bir doğrultudadır. Onun için 

celb-i menâfi, def-i mazarrattan yeğdir…”

Dr. Nazif ÖZTÜRK

Araştırmacı-Yazar

8 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Burçak AKTAŞ-Şeyda ÖZGÜL

Hocam, öncelikle, çok teşekkür ediyorum davetimizi kırmayıp icabet ettiğiniz 
için. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye Yazarlar Birliği eski başkanlarındansınız yani 
bir dönem başkanlık yaptınız. Dolayısı ile bizim gibi hevesli gençleri kırmadığınız 
için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hocam sizinle aslında süreç hakkında biraz 
konuşmak istiyoruz. Malum gündemimiz pandemi. Tüm dünyada ve ülkemizde 
hızla yayılan bir salgınla, Covıd-19 ile mücadele ediyoruz. Tecrübelerinize, bilgi 
birikiminize dayanarak ve gençlere örnek teşkil etmesi açısından da sormak 
istiyorum siz bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Bu bağlamda ilk sorumu size 
yöneltmem gerekirse; salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda 
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bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân 
ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz? 

Korona virüsü, sizin de söylediğiniz gibi hem tehdidi, hem imkânı hem de imtihanı 
içerisinde barındıran bir durum. Aslında tarih tekerrür ediyor, çeşitli pek çok sebebi 
var bu durumun ve hadiseye pek çok değişik açıdan bakmak mümkün. Pozitivist 
bir açıdan olaya bakmak mümkün, manevî bir atmosferden değerlendirmek 
mümkün. Hangi açıdan bakarsak bakalım aynı yola çıkıyoruz ve bu yollar bir 
yerde çakışıyor. Eğer manevîyat penceresinden bakacak olursak, burada kendisini 
tanrı yerine koyacak kadar yüksek perdeden söylemlerde bulunan Firavun’un 
“Ben sizin en büyük Rabbinizim” dediği gibi “Bize bir şey olmaz, biz güçlüyüz, 
kudretliyiz’”espirisi içerisinde hareket eden ekolojik dengeleri tahrip eden, ozon 
tabakasının delinmesine sebebiyet veren, tabiatı ve doğal çevreyi yıkan, gençlerin 
haklarını şimdiden kullanan ve en önemlisi de insanları sömürülecek bir unsur 
olarak gören bir anlayışın karizmasının çizildiği bir olay olarak görmekteyim Kovid-
19’u, yani Korona salgınını. Pozitivist ve pragmatik açıdan meseleye baktığımız 
takdirde, kazanmayı en değerli unsur olarak gören ve önceleyen, kesimler akla 
geliyor. Bu bağlamda Doğu ve Batı medeniyetlerine dair bir sözü hatırlamak lazım. 
Şark medeniyeti yani İslâm medeniyeti def-i mazarratı celb-i menâfiden önce tutar, 
Batı medeniyeti ise başka bir eksende, başka bir doğrultudadır. Onun için celb-i 
menâfi, def-i mazarrattan yeğdir. Yani İslam medeniyetine göre zararlı olan bir şeyi 
ortadan kaldırmak, menfaat ve kazanç elde etmekten daha önemlidir. Batı’da ise 
kazanç esastır. Çok kazanacaksınız, kazandığınız şeyden ötürü insanlar rahatsız 
olacak ya da zarar görecekse dahi kazanacaksınız. Biliyorsunuz bundan bir kaç sene 
evvel de kuş gribi vakaları yaşandı ülkemizde. Kendi elimizdeki hastalıklı tavukları, 
hastalığın yayılmaması adına, Avrupaya ihraç etmeyerek çuvallara doldurarak 
ortadan kaldırdık. Fakat aynı dönemde büyük baş hayvanlardan, danalardan elde 
edilen plazmaları İngiltereden aldık. Maalesef ki sonradan ortaya çıktı bize deli dana 
plazmasını satmışlardı. İki medeniyetin arasındaki farkı siz düşünün. Doğaya ilişkin 
düzeni ortadan kaldıran ve kazanmayı birinci öncelik olarak gören kesimlerinde 
burnunun sürtüldüğünü bu korona hadisesinde görüyoruz.

Hocam sanıyorum burada değerler alanı ve ahlâki düzlem karşımıza çıkmakta. 
Yani bizler İslam inancına sahip bir toplum olarak, kendimiz için reva 
görmediğimiz herhangi bir şeyi başka bir insan veya toplum için de istemiyoruz. 
Onlardan da aynı hassasiyeti beklememize rağmen karşılık bulamıyoruz. Her 
şeyden önce bizim için kıymetli ve değerli olan her zaman insan oluyor.

Bu imtihan ve tehdit aslında. Kur’an-ı Kerime baktığımız takdirde Lut kavmi, Nuh 
kavmi vs. gibi pek çok kavmin başlarına gelen olayların neticesinde Yüce Allah, tüm 
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bu musibetleri onların kendilerinin hakettiklerini bize bildiriyor. Yaptıklarından 
dolayı bunlar onların başlarına geldiler. Yani biraz kendi içimize dönüp 
düşünmemiz gerekiyor bu korona bize niçin geldi? Yaptıklarımızın neticesi olarak 
başımıza gelmiş olabilir diyelim o halde suçsuz günahsız insanların ne kabahati var? 
Bizim kabahatimiz de onların azgınlıklarına dur diyemememizden kaynaklanıyor. 
Hiçbir çaba sarfetmediğimiz için onlarla beraber bizler de helak oluyoruz. İmkan 
var, tehdit ve imtihan var. İmtihana karşı sabreden, ders çıkaran ve aynı hataları 
tekrarlamayanlar bu durumda kazanmış oluyor. Doğal dünya düzenine dönen, 
ekolojik dengeyi koruyan, her şeyin kazanç olmadığını savunan, nedamet duyan, 
kendisini düzenleyen ve düzelten insanlar bu imtihanı kazanmış olanlar olacaktır. 
Ve dolayısı ile bu onlar için bir imkân olacaktır. Eğer bu imkân iyi değerlendirilir ise 
ortalık sulh-u selaha kavuşabilir. Ancak düzelmediği takdirde başka şeyler bunun 
arkasından gelir. Bu bağlamda Mevlana’nın çok güzel bir hikâyesi var. Süremiz 
kısıtlı olduğu için anlatmayacağım sadece ana fikrini vereceğim. Mevlana diyor 
ki insan, eğer birinci felaket başına geldiği zaman kendisine çeki düzen verseydi, 
ikincisi gelmeyecekti veya ikincisinde kendisini düzeltseydi üçüncüsü gelmeyecekti 
diyor. Rıza göstermek, vazgeçmek, pişman olmak ve kendimize çeki düzen vermek 
çok önemlidir. Bunları sağladığımız takdirde imkâna kavuşmuş oluyoruz. Aynı 
zamanda çevreyi ve dünyayı daha yaşanır bir hale ve konuma getirmiş oluyoruz. 
Ben meseleye böyle bakıyorum. Bir başka açıdan da bakılabilir yani olay, tabiat 
kendi kendisini dengeliyor diye düşünülebilir. Dünya, yüce kudretin talimatı 
doğrultusunda belki yenileniyor, değişiyor diyebiliriz. Doğmak kadar ölmek de 
haktır; çünkü ölüm bir yok oluş demek değildir. Ve ilahi bir şekilde gerçekleşir. 
Eğer beşer eliyle gerçekleşiyor ise yani demek istediğim şu; duyduğumuz kadarıyla 
korona mevzusunda değişik görüşler hasıl olabiliyor. Acaba 65 yaş ve üzerindeki 
insanlar yaşları itibari ile üretime katkı sağlayamıyorlar, biz onlardan alacağımızı 
aldık diye düşünen birileri olabilir mi yoksa bu semavi bir şey midir, bu hususlar 
dediğim gibi tartışılabilir. Eğer biz bile bile hata yapmaya devam edersek ve 
azgınlıktan vazgeçmezsek yaşadığımız bu musibet ilk değildir son da olmayacaktır 
diye düşünüyorum. En güçlü, en kuvvetli görülen insanları, miroskobik olarak 
bilmem kaç bin kat büyütülerek görülebilen küçücük bir virüsün alt ettiğini 
görüyoruz. Tıpkı Hz. İbrahim Aleyhisselamı yakmak isteyen Nemrut’un kafasının 
içine burnundan küçücük bir sineğin girip onu öldürmesi hadisesi gibi. Sen ne 
olursan ol, en yukarda senden mutlak manada en üstün olan yüce bir kudret var.

Hocam söylediklerinize istinaden çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum, nice 
Karunlar, zenginler var ki giyecek türlü türlü elbiseleri, ayakkabıları var binecek 
arabaları, yaşayacak sarayları var ancak tüm bunları değerlendiremeyecek, 
kullanamayacak hale geldiler. Buradan gerek şahsi gerekse toplumsal olarak 
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çıkarmamız gereken sonuç her şeyin, her anın şükrünü ve kıymetini bilmemiz 
gerektiği belki de. Yani varlığın da yokluğunda şükrünü edâ edebilmek önemli 
olan. Cebimizde tonlarca paramız olsun, harcayamadıktan sonra hiçbir 
ehemmiyeti kalmıyor. Düşününce buradan da ne kadar eksik, zavallı ve güçsüz 
bir varlık olabileceğimizin farkına varabiliyoruz aslında bunu da son olarak 
belirtmek istedim. Çok teşekkür ediyorum size ve arkadaşıma bırakıyorum 
sözü. Hocam ben de öncelikle teşekkür ediyorum ve size yönelik bir soru sormak 
istiyorum. Siz, bu karantina sürecini nasıl değerlendirdiniz? Neler yaptınız? 
Özellikle hangi eserleri okudunuz? Hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte herhangi 
bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız tecrübeye dayanarak bir eser kaleme 
alacak olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? Bu anlamda bir araştırmacı 
ve yazar olarak düşünceleriniz bizim için çok önemli.

Bu dönem benim için inanılmaz derecede bereketli geçti. Ramazana geldi onun 
bereketi de ayrıca oldu. İlk defa Nuri Pakdil’i yeniden okudum. 80 küsür yaşına kadar 
kolundaki bilekliği hiç çıkarmayan, bir trende aynı vagona oturan bir kıza aşık olan, 
nişanlanan; fakat düğün aşamasında iki ailenin düğünü gerçekleştirme noktasındaki 
ayrı görüşleri sebebiyle sonuçsuz kalan ancak kızın isminin yazılı olduğu bilekliği 
ömrünün sonuna kadar bileğinde taşıyan bir Nuri Pakdil’den bahsediyoruz. 
Onu yeniden okudum ve hayıflandım neden daha çok bir arada olamadım diye. 
Cumhuriyetten Osmanlıya geçiş, Ortadoğu ve Türkiye’yi okudum. Sizlere de 
tavsiye derim, Ali Ulvi Kurucu’nun kaleme aldığı 4 ciltlik bir eser hepsini okudum. 
Bundan çok daha önemlisi 7 yıl boyunca aradığım ve üzerinde çalıştığım, Akif’in 
İstiklal Marşını yazdığı Tacettin Dergahını tesis eden Taceddinzade Mustafa’nın bir 
divanını yayına hazırlamaya çalışıyordum bu süreçte, o divanı bitirdim çok şükür. 
1734 yılında Ankara Mevlevihanesi şeyhi tarafından istinsah edilen tek nüsha. Bunu 
bitirmek için divanlara bakmam gerekti Fatih Sultan Mehmet’in Avni mahlasıyla 
yazdığı divana, Kanuni Sultan Süleyman’ın Muhibbi mahlasıyla yazdığı Divana 
baktım, Timur Taş ve Nevzat Karataş hocanın Yunus Emre Divanlarını ve bir takım 
başka divanlarını okudum. Ben ayrıca her ramazan hatim yaparım. Bu ramazanda 
hem metnini hem de mealini hatmettim hamdolsun. Bundan önceki ramazanlarda 
ritüelin öne çıktığı, şekle önem verilen bir ramazan geçiriyorduk. İftardan iftara 
koşuyorduk; fakat bu defa deruni bir şekilde, içsel, içe dönük olarak ramazanı 
yaşadık. Benim evimin önünde bahçe var bir şeyler ekip dikmek de mümkün. 
Dolayısı ile bu süreçte ekip dikme işleri ile de uğraştık. Bu bağlamda süreç bize gıda 
üretiminin önemini öğretti. Her ülkenin kendisine yetecek gıdayı kendisinin elde 
etmesi gerektiğini anladık. İnsanların cebinde parası olmayabilir ama karınlarının 
doyması gerekir. Korona sebebiyle ülkeler arası gidip gelmek mümkün değil. Filan 
ülkede mal var gidip alamıyorsunuz veyahut siz mal satamıyorsunuz yani herkesin 
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kendi kendisine yetmek zorunda kaldığı bir dönem yaşıyoruz. Biliyorsunuz bu 
dönemde neler duyduk milletler birbirlerinin maskelerini çaldılar. Dolayısı ile 
hayat başka bir hal aldı ve tarım bambaşka bir hal aldı. Tabiat, toprak, hava, su 
kadar cömert bir yaratık bulamıyoruz. Velhasıl karantina sürecinde doya doya bir 
ramazan geçirdim, evde kalma süreci geçirdim.

Bu anlamda verdiğiniz cevaplardan hareketle diyebilirim ki düşünceleriniz, 
tecrübeleriniz bizim için çok önemli. Her şerde bir hayır var derler, bu şerrin hayrı 
da sizin bu söyledikleriniz olsa gerek. Dolu dolu geçirmişsiniz, ben Rabbimden 
sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum inşallah nice güzel çalışmalar ortaya koyarsınız 
bizler de faydalanırız. Çok sağolun. Hocam sizi dinlemek çok keyifli, vaktimizde 
oldukça var çok şükür bu bağlamda size tekrar sormak istiyorum izniniz olursa. 
Hayat hikâyenizde nazik, sizi hoşnut eden güzel anılarınız muhakkak vardır. 
İçinde bulunduğumuz bu sürece ilişkin duygularınızı ifade etmeniz gerekirse ne 
söylemek istersiniz?

İki türlü meseleye dikkat etmek gerekir. Sorunuzun içinde iki önemli konu var diye 
düşünüyorum. Bir tanesi sizi dehşete düşüren, hayatınızdaki önemli konu nedir? 
Bir de bu dönemdeki olaylarda karşılaştığınız ve yine sizi şaşkınlığa sürükleyen olay 
nedir şeklinde özetlemek mümkün. 1993 yılında Ankara Ulus’taki küçük tiyatro 
binasının altında vakıflar arşivi vardı. 1920’de Ankara Hükümeti tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti ilan edilmiş ve Osmanlı yönetimi İstanbul’dan devralınmıştı ve onun 
bütün belgeleri o arşivdeydi. Bir gün akşamüstü tüm arşivi, özgeçmiş kağıtları 
vs. dolduruyorlar, sürükleyerek getiriyorlar kamyonun üzerine boşaltıyorlar. 
Ne yaptıklarını sordum. Satın almışlar, alıp götürüyoruz dediler. Bakın Osmanlı 
dönemini içine alan çok önemli arşiv belgeleri bunlar. Milyon değil, milyar liralar 
verseniz yerine koyulması mümkün olunmayan belgeler bunlar. Koştum durun 
yapmayın dedim. İstediğiniz varsa alın hocam diyorlar. Bir tomar toplayabildiğim 
kadar topladım ve dedim ki kendi kendime pazartesi günü götürdüğünüz yere 
gider orda günlerce çalışır elden geçiririm dedim. Pazartesi aradım ve dediler ki 
belgeler Kayseri’de bir kağıt fabrikasına götürüldü ve orada havuza atıldı. Bunun 
kadar dehşete düştüğüm, üzüldüğüm bir olay yoktur. Ölüme gönderildiğim günler 
oldu bu kadar üzülmedim. Bunu ancak bir gafil yapabilir bence. Bu önemde hep 
olumlu şeyleri gerçekleştirdiğimizden bahsettik ama dehşete düşüren şeyler de 
var gördüğünüz gibi. Size tavsiyem yalnızca sizden önce yazılmış şeylerle sınırlı 
kalmayın. İşinizi öyle güzel yapın ki o konuda sizden hariç çalışan insanlar 
sizin çalışmalarınıza atıf yapamadan geçemesinler. Evvela çalıştığınız konuda 
sizden önce yapılan çalışmaları bileceksiniz. Ardından bilinenlerden hareketle 
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bilinmeyen konuları tespit edeceksiniz. Üçüncü olarak bu bilinmeyen noktayı 
ilmi namuskârlıkla, araştırma ve bilimsel kurallara uygun şekilde bilinir hale 
getireceksiniz. İlmi çalışma ancak böyle olur. Onun ötesinde yapılan her şey saman 
alavi gibi çabucak söner. Size tavsiyem budur. TYB bünyesinde yazar okulu vardı 
biliyorsunuz benim dönemimde başladı. İnşallah korona biterse bu çalışmaları 
ve farklı atölye çalışmalarını devam ettiririz. İçerisinde bilimsel çalışma nasıl 
yapılır, arşivden nasıl yararlanılır, bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak arşiv 
belgelerinden bilgiye nasıl ulaşılır? Bunları bilmek lazım. Bilgi güçtür ve bilmek, 
bilinenlerin ötesine geçmek istiyorsak bilgiyi elde edeceğimiz yolu bilmemiz gerekir. 
Gençlere söylemek istiyorum hiçbir şey sebepsiz ve karşılıksız değildir buna dikkat 
etmemiz gerekir. Buna dikkat ettiğimiz zaman kendimiz için uygun görmediğimizi 
başkası için istemeyiz. Bizim medeniyetimiz mutlaka bunu öngörür. Erdemli insanı 
tarif ederken; başkalarının çıkarını kendi çıkarının önünde gören insandır erdemli 
insan diyoruz.

Bize ışık tuttunuz, sağolun varolun. Hocam malum salgınla birlikte evlerimize 
çekildik ve insanlar büyük bir tedirginlik içinde kaldı. Sıklıkla karşılaştığımız 
bir durum değil malumunuz. Misafirliklere, ziyaretlere ara verdik. Belki de 
çocuklarınızdan, torunlarınızdan ayrı kaldınız. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

Benim yarama köz basıyorsunuz. İki torunum, bir çocuğum Kaliforniya’da, Silikon 
Vadisi’nde yaşıyor. Beyin göçü sebebiyle oraya giden nesilden. Onlar da bizim 
gibi evden çalışıyorlar artık. Bir ARGE’de çevrimiçi çalışıyorlar. Bir diğer evladım 
Almanya’da. 3 torunum da orada var. Onlar da benzer şekildeler. Onlarla tıpkı şu an 
sizinle yaptığımız gibi zaman zaman Skype, zaman zaman Whatsapp programları 
aracılığı ile görüşüyoruz. Bir evladım ve üç torunum ise burada Türkiyedeler. Tabi 
biz dışarı çıkamadığımız için onlarla da telefonda günaşırı konuşarak diğerlerinin 
hasretini de bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Bunda da vardır bir hikmet diyoruz. 
Biz zaten gurbetteyiz. Bezm-i Elestte yüce Allah Ben sizin Rabbiniz değil miyim 
dediğinde Rabbimizsiniz diye cevap verdik. Yani insanın gurbetliği oradan başlıyor 
aslında. İşte Adem Aleyhisselam’ın cennetten gönderilmesi ile yani insanoğlunun 
cennetten yeryüzüne inmesi ile beraber biz o ilahilikten uzak kaldık. Ve biz gurbete 
düştük. Dolayısı ile çocuklarıma da uzakta kaldınız diye üzülmeyin biz zaten 
gurbette kaldık diyorum. Ne zaman ki ölürüz, Mevlana’nın dediği gibi o gün Şeb-i 
Aruz yani düğün günümüz olur.
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İnsanın gurbette oluşundan bahsettiniz. Bu hususta sizinle görüşlerimiz paralel. 
Dolayısı ile size sormak istiyorum kıymetli hocam; gurbette olan ve aynı zamanda 
yaşamaya da muhtaç olan insanların durumunu yani hepimizin durumunu 
alsında salgın sonrasında nasıl görüyorsunuz? Bu pandemi süreciyle beraber, 
gurbette olan insanlar olarak sizce ne tür alışkanlıklarımız değişti? Sizce bu salgın 
insanlığımızdan neyi götürmüş olabilir?

Aslında benim görüşüm bizden bir şey almıyor fakat bize insanlığımızı hatırlatıyor 
bu salgın. Bizim bu olaylardan ibret alarak ders çıkarmamız gerekiyor. Bu olay bizim 
başımıza niçin geldi diye sormamız gerekir. İki şekilde ele alabiliriz. Ya başımıza 
bir ceza olarak yaptıklarımız karşılığında gelmiştir ya da bizi sınamak adına, 
hatalarımızdan arınmamız, bir ibret almamız, kendimize çeki düzen vermemiz 
adına bu musibetle karşılaşmış olabiliriz. Gardıroplarımız ağzına kadar dolu. 
İnşaatlar, binalar gökleri deliyor. İnsanlar dünyaya kazık çakmaya gayret ediyor. 
Bir nevi misafir olduğu dünyaya ev yapıyor hiç gitmeyecekmiş gibi! Bu korona 
virüs, pandemi süreci bize bunları hatırlattı esasen. Toplum olarak karşılıksız 
ikram anlamındaki sadakaya çok ehemmiyet veriyoruz. Ama esas işin temelinden 
uzakta duruyoruz. Karz-ı Hasen meselesi Kur’an-ı Kerim’in açık emri olduğu halde 
müesseseleştirmiyoruz. Türkiye bu işin öncüsüdür ama faaliyet göstermemiştir. Bu 
sorunuza bu şekilde karşılık verebilirim.

Hocam, yaşadığımız bu günler en çok hangi hatıralarınızı gözünüzde canlandırdı? 
Bugünlerde en çok neleri unutmayacaksınız? Daha önemlisi, 100 yıl sonra belki 
bu mülâkatınızı okuyacak gençlere neler söylemek istersiniz?

100 yıl sonra bizim mülâkatımızı okuyacak olan gençler inşallah karz-ı hasen’in 
müesseseleşmiş olduğuna ve tıkır tıkır işlediğine şahit olurlar. İman, namaz ve 
toplumsal fayda bu üçü peşpeşe gelmeli. Bu üçünü gerçekleştiren kurtuluşa, felaha 
eriyor. Artık bu musibet sebebiyle her şey eskisi gibi olmayacak ve insanlar bence 
mutlaka kendilerine çeki düzen verecekler. Ekilmeyen toprak kalmayacak. Korona 
virüs mücadelesinde Türkiye iyi bir mücadele verdi bunu hepimiz biliyoruz. 
Bunun bir sebebi de şehir hastahanelerinin yapılmış olması idi. Yetişmiş eleman 
potansiyaline sahip olmamız, kendimize güvenimiz avantajımız oldu. Dolayısı ile 
ülke olarak, millet olarak diğer konularda da büyük düşünüp büyük işler yapmaya 
teşebbüs etmemiz gerekir. Risk alarak, tedbir alarak bizde yapabiliriz dememiz 
gerekiyor.
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Son sorumuz tavsiye almaya yönelik olsun o halde izninizle. Sizler görmüş, 
geçirmiş tecrübe sahibisiniz. Bu karantina sürecinde neleri, ne için yapmamızı 
önerirsiniz?

Aslında insanları icbar edici, hareketlerini kısıtlayıcı davranışlardan çekinmek 
gerekir. Dolayısı ile söylediklerim sizi kısıtlayıcı nitelikte olmamalı. Hatip ne 
konuşursa konuşsun onun başarısı muhataplarının aldığı kadardır derler. Siz 
bu konuştuklarımız içerisinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan düşünün 
ve hedeflerinizi büyük tutarak oraya doğru koşun. İmkan bugün olmaz; fakat 
yarın olabilir. Kendinizden daha da önemlisi topluma faydalı olanı gözetebilmeli 
insan. Hocalarınızın düşüncelerinin aynısını değil, onların düşüncelerinin üstüne 
çıkabilmeliyiz. Gençlerin geniş düşünmesini sağlamak lazım. Kendi düşüncemizi 
empoze etmemek lazım. Ben bu şekilde düşünüyorum. Böylesine güzel bir projeye 
dahil olmak mutluluk verici, güzel de bir söyleşi gerçekleştirdik, sizlere teşekkür 
ediyorum.

Kıymetli Hocam çok teşekkür ederiz. 
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“Fazla bir şey değişeceğini tahmin etmiyorum. 
İnsanlar kötü şeyleri çabuk unutmayı 

tercih ediyorlar…”

Prof. Dr. Nurhan ATASOY

Sanat Tarihçisi

7 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Burçak AKTAŞ - Şeyda ÖZGÜL

Kıymetli Hocam, öncelikle sağlık ve afiyetler diliyorum. Mülâkat teklifimizi 
kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzla mülâkatımıza başlamak 
istiyorum. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın 
insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit 
arasında nasıl değerlendirirsiniz? 

Salgını insanlığın doğayı sorumsuzca yok edercesine hoyratça kullanmasına karşı 
bir cevap gibi görüyorum.
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Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Karantina herkes gibi benim de hayatımı etkiledi. Sokağa çıkma açısından özellikle. 
Zaten zar zor bir iki sokak yürüyüşü için sokağa çıkmaya zorlanıyordum. Ondan 
kurtuldum. Sadece araştırma yaptığım konulardaki kitapları okuyorum artık. 
Sinemaya ne zamandır gitmedim. Yaşımdan dolayı gidebileceğim ve yürüyebileceğim 
yerler kısıtlı. Ayrıca o kadar zamanımı ayıracak kadar isteyebileceğim film olursa 
sinemaya gidebilirim. Yaşım 86 olduğundan, yapacağım işlere vakitim az. Zamanım 
gittikçe değerli oluyor benim için.  

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Bana gelip gidenlerin arkası kesildi. Hele hele asistanlarım ve sevdiğim birkaç kişi 
ile her hafta bir-iki yemeklerimi çok özledim.  Dünyanın başına ender gelebilecek 
bir salgını yaşıyoruz. İnşallah insanlık bundan kurtulabilir ve inşallah bir daha böyle 
bir felaket başımıza bir daha gelmez.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 

Onun dışında masa başımda bilgisayarımla haşır neşir hayatımda hiçbir değişiklik 
yok. Hayır hayır var. Sağlığım ile ilgili işlerimin tamamını erteledim. Yan dairedeki 
çocuklarım ve torunumla “sosyal mesafe”mizi koruyarak görüşüyorum. Onları 
öpmeyi özledim. Diğerleri ile sadece telefonla görüşmek de beni doyurmuyor. Hep 
açım.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek? 

Fazla bir şey değişeceğini tahmin etmiyorum. İnsanlar kötü şeyleri çabuk unutmayı 
tercih ediyorlar.  Ancak uzun zaman sarılmayı ve öpüşmekten biraz uzak dururlar 
belki.
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Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

Benzer bir durum yaşamadığımdan hiçbir anımı canlandırmadı. İlerde bugünlere 
ait hatırlayacağım şey kurallara ne kadar zor uymak zorunda kaldığımız. Maske 
konusunda olduğu gibi…

Kıymetli Hocam, son sorumuz. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım? 

Kurallara daha sıkı uyalım. Salgından daha çabuk kurtulmak için ne gerekiyorsa 
daha özenle yapalım.
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“Salgın, ürküterek, korkutarak, canımızı 
yakarak bizi terbiye etti…”

Osman AKKUŞAK

Yazar

29 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Gülfem AKYILDIZ

Kıymetli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul edip, gönüllü projemizde yer almayı 
kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İlk sorumuzla başlayabiliriz. Salgın 
için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Salgın, inananlar için, yani Tanrıya iman edenler için bir imtihan addedilebilir, ders 
almayanlar için bir tehdit sayılabilir. Bir de insanoğlunun rüzgar, yağmur gibi tabiat 
hadiseleri karşısında bu salgının da böyle bir tabiî olay olduğunu düşünmesi doğal 
karşılanabilir. 
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Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Türk ve dünya edebiyatının şaheserlerinden bazıları hakkında okuyarak ve analiz 
ederek çalışmalar yapmak benim hiç mahrum olmadığım bir faaliyettir.. Bu 
faaliyet; kültürümü, enerjimi ve potansiyel iktidarımı beslemektedir.. Önümüzdeki 
günlerde düşünce ve duygularımın muhasarası olan metinler çıkarsa şaşıracağımı 
sanmıyorum.. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

İnsanoğlunun müstakil bir varlık olmadığı; tabiî olayların, rüzgarın, yağmurun, 
iklimin mütemadiyen etkisi altında bulunduğu, bu etkilerin izin verdiği nispette 
sosyal, ekonomik ve bilimsel olaylara ve gelişmelere katıldığı bir gerçektir.. Şahsen 
bendeniz de bu zaruretlere tâbî bulunmaktayım. 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Evlere çekilmenin, salgın hastalıktan kaçmanın, bir sağlık ve insanlık görevi 
olduğuna şüphe yok. Bu görevin ortaya çıkardığı mecburiyetleri kabul etmek ve 
icaplarına riayet etmek gerekiyor. İnsanlık bunu gerektirir.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Salgın, yağmur, rüzgar, güneş gibi olumlu nimetlerin ve olayların yanında, insanlığın 
hem canını yakarak, hem de korkutarak, ürküterek beşeriyeti terbiye etmektedir.. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? Bir de bu zamanlarda 
neleri niçin yapalım?

Salgın ürküterek, korkutarak, canımızı yakarak bizi terbiye etti.. Bütün insanlara etki 
eden bu baş belası, insanlığın rahatını ve huzurunu bozdu.. Tanrının, insanoğlunu 
böyle felaketlerden korumasını dileyelim.. Böyle zamanlarda moralimizi ve içinde 
bulunduğumuz şartları ve unsurları eksiksiz değerlendirerek şahsi sağlık ve 
huzurumuzu korumanın yollarını aramalıyız..

Değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.
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“Öyle anlaşılıyor ki koronavirüs küresel tarihte 
yeni bir miladın başlangıcı olacak…”

Rasim ÖZDENÖREN

Yazar

24 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Fatma Zehra LALEOĞLU

Değerli hocam, kıymetli vaktinizden ayırıp mülâkatımıza iştirak ettiğiniz için 
öncelikle çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzla mülâkatımıza başlayalım dilerseniz. 
Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın 
başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Koronavirüs nasıl peydahlandı? Laboratuvarda mı üretildi, hayvandan insana mı 
geçti yoksa ticari rekabetin ölümcül sonucu mu? Almaşıklardan hangisi geçerli 
olursa olsun, durum, son tahlilde, insanla doğa arasındaki ilişki bozukluğunda 
odaklanıyor. İnsan doğaya nasıl davranırsa doğa da insana öyle cevap veriyor…

İslam telakkisinde insan eşrefimahlûkat kabul edilir. Bu nedenle ona deniyor ki: 
“Doğaya şerefli olanlara özgü tutumla muamelede bulun!” Grek telakkisinde de 
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insan eşrefimahlûkat sayılıyor. Ancak Batı insanı bu cemileyi doğayı sömürme, 
istismar etme istikametinde kullanıyor… “En şerefli bensem” istediğimi yapabilirim 
zihniyeti ön alıyor…

İki uygarlık arasındaki temel fark… İlki doğaya ana bacı muamelesi yaparken, 
ikincisi adeta fahişe muamelesi yapıyor. Doğadan aldığı cevap da ortada: açlık, 
kıtlık, savaş ve doğa zenginliklerinin yağmalanıp tahrip edilmesi… Doğanın düzeni 
bozulduğunda, üzerinde yaşayan tüm canlıların da düzeni değişiyor. Her canlı daha 
önce yapmadığı, yapma ihtiyacı duymadığı yeni davranış kalıpları ediniyor.

Kış aylarında Uludağ’da koronavirüs sonrası çıkış yasağı gelince, aç kalan ayıların 
yiyecek bulmak için şehre indiği medyaya intikal etmişti. Bu tekil bir olay değil. 
Şiddetli kışlarda kendi doğal ortamlarında yiyecek bulamayan kurtların köylere 
indiği az görülmemiştir. Keza karlı havalarda kendine ait ortamlarda yiyecek 
bulamayan kuşların karayollarına indiği vakidir. Kuşlar otomobillerden atılan 
yiyecek kırıntılarına saldırırken bir kısmı da kazalarda telef oluyor.

Yeryüzünde bu durumdan ders alması gereken tek varlık varsa o da insandır. 
Ama insan bundan ders alıyor mu? Koronaya bakılırsa gereken dersi almıyor 
görüntüsünde…

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Türk edebiyatı bu tür sarsıntılara cevap vermede her zaman geç kalsa bile, işbu virüs 
salgını şimdiden şiirlerin konusu haline gelmeye başladı bile… Bu virüs salgını 
yalnızca tıp alanında değil, iktisatta, teknolojide, toplum hayatında, bireylerde 
yarattığı psikolojik streste ve daha birçok alanda farklı boyutlarda etkili oldu. 

Bu ara Bela Tarr’ın ve Aleksandr Sokurov’un bazı filmlerini seyretme fırsatını 
yakaladım. Sokurov’un Torinolu At filmi harikaydı. Nietzsche’nin delilik günlerinin 
başlangıcı kabul edilen olayı farklı bir düzlemde konu alıyordu. Nietzsche bir gün 
evinden çıktığında, bir arabacının kımıldamamakta direnen atını kamçıladığını 
görünce atın boynuna sarılarak ağlamaya başlar. O olaydan sonra da dünyaya 
küser ve bildiğimiz hastalıklı günlerini hayatının sonuna kadar on yıl boyunca 
yaşar. Bu olay filme bir arabacı ile kızının ve atın son 6 gününün serüveni olarak 
perdeye aktarılmış. Olay, arabacı ile kızının ve ahırdaki atlarının kırsal alanda 
kentten yalıtılmış bir ortamdaki evlerinde yaşanır.  Dışarıda uğultulu sert bir fırtına 
esmektedir. Filmin konusu ile içinden geçmekte olduğumuz karantina günleri 
arasında bir paralellik kurmuştum. Film hakkında henüz yayınlamadığım bir yazı 
da kaleme aldım.
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Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Öyle anlaşılıyor ki koronavirüs küresel tarihte yeni bir miladın başlangıcı olacak. 
Olayın başlangıcında yığınla komplo teorisi ortaya atıldı. Çin’e olan borcunu 
sildirmek için ABD tarafından üretildiği ve bunu Çin’in üstüne attığı veya bunun 
zıddı ABD ekonomisini çökertmek için Çin tarafından üretildiği iddiaları… Bu 
görüşler doğru veya yanlış, şimdilik bilmiyoruz. Bildiğimiz şu: virüsle yaşamak 
küresel çapta kendi doğal mecrasını buldu. Dünya halen virüs pandemisinin tam 
ortasından geçiyor… Olayın ciddîyetini, vahametini başta kabul etmek istemeyen 
Avrupa ülkeleri, şimdi, gecikmiş olduklarını itiraf ediyor…

Virüsün yer küresi ölçeğinde yayılması, baştaki varsayımları berhava etti. Çin 
ekonomisinin bir daha belini doğrultamayacağı hususundaki görüş, haftalar içinde 
geçerliğini yitirdi. Şimdi Çin dünyaya bu virüsle ilgili ilaçlar, tıbbi cihazlar ihraç 
ediyor.  Şimdiden kestirilemeyen kim bilir nice faktörler ortaya çıkabilir. Dünya 
ekonomi sisteminin farklı bir noktada istikrar bulacağını öngörebiliriz. Keza siyasal 
sistemin de farklı bir noktaya kayacağı ve yeni bir dünya sisteminin oluşacağı 
beklenebilir. Bu virüs çalkantısına belki uluslararası bir küresel savaş demek için 
erkendir.  Ancak belli olan bir husus varsa, o da insan eliyle üretilmiş teknoloji ile 
dolayısıyla insan ile doğa arasında yaşanan bir savaşın söz konusu olduğu kesin… 
Savaş ideolojik veya iktisadi bir savaş sayılmasa bile insanla doğa arasında vuku 
buluyor… 

Doğa kendine özgü ilahi düzeninin bozulmasının öcünü alıyor insandan… İnsan 
ancak ilahi yasaya, kimilerince doğanın yasasına boyun eğerek barışa ulaşabilir. 
Yenidünya düzeni böylece bir aşamadan yeni bir aşamaya sıçrama yaparak bir 
istikrar düzeni yakalayabilir…

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 

Karantina yaşantısı bireysel ilişkilerimizde şimdiden farklı boyutlarda etkisini 
göstermeye başladı bile. Kişiler arasında uzaktan iletişim, temizlik, açık veya 
kapalı alanlara maske ile çıkma zorunluluğu daha önce bilmediğimiz bir yaşantı 
biçimi getirdi gündelik yaşantımıza. Fiziki mesafeye riayet etme zorunluluğu, el 
sıkışma, kucaklaşma gibi muhabbet gösterilerinin kısıtlanması, sokağa çıkmadaki 
sınırlandırmalar bu ilişki biçiminin tezahürleri… 

Küresel çapta yaşanan karantina koşullarının bireysel ve toplumsal hayattaki 
yansımalarının ne gibi dramatik etkiler yarattığını ve yaratacağını önümüzdeki 
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zaman diliminde edebiyat perspektifinden izlemiş olacağız. Bu etkiler salt tıbbi 
alanla sınırlı kalmayacak, hukukî, iktisadi, siyasi, dahası askeri alanlarda, kültürel 
boyutta ne gibi sarsıntılara ve değişimlere medar olacak göreceğiz, görülecektir… 
Sözün özü, dünya artık muhtemelen eski dünya olmayacak. Biz, Türkiye’nin bu 
yeni döneme kazançlı geçen ülkeler arasında yer alacağını düşünüyoruz; böyle 
umuyoruz ve diliyoruz… Korona savaşındaki başarısı bize bu umudu bağışlıyor.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek? 

İşte bütün mesele: olanı olduğu gibi kabul edebilmek… Shakspeare buna olmak ya 
da olmamak, diyordu… Sorun, olanı (vakıayı, gerçekliği) olduğu gibi kabul etmede 
karşılaşılan güçlükte ortaya çıkıyor. Olan, beklentimiz dışında tecelli etmişse onu 
olduğu gibi kabul etmek birinci aşama... Eğer olan olduğu gibi kabul edilebilirse ona 
karşı savunmamızı ya da saldırımızı tayin etmede güçlük çekmeyiz.

Ancak olanı olduğu gibi kabul etmede insanı zorlayan başat darboğaz, onu olduğu 
gibi kabul etme yerine, kendi beklentimize göre değiştirme çabasında baş gösteriyor. 
Böylece gerçeklik karşısında alınması gereken tutum yerine, onu değiştirme çabası 
ön alıyor… Ve böylece boşa kürek çekmenin ilk adımı atılmış oluyor. Boşa kürek 
çekme ya da havanda su dövme… Bir çaba harcanır, güç sarf edilir, emek verilir fakat 
boşuna bir uğraş… Bu, gerçekliği olduğu gibi kabul etme yerine onu reddetmeye 
götürüyor. Oysa o gerçeklik orada durmaya devam ediyor. Ne var ki insanın 
meramı o gerçekliği değiştirmeye matuf… O gerçekliği değiştirmek istiyorsan ilkin 
onu olduğu gibi kabul etmek zorundasın!

Yukarılarda, dünya ahvalinin ve kişisel ilişiklerimizin nerelerde, nasıl değişikliğe 
uğrayacağına değindik. Bu değişiklikler gerçekleşecek. Ancak benim nihai kanım, 
her şeye rağmen insanların binlerce yıldan bu yana benimsemiş olduğu temel ilişki 
biçimleri geçici olarak sekteye uğrasa bile onların kökten değişime uğramayacağı ve 
yeniden eski istikrar noktasına dönüleceği yönünde…

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

Ben en çok 1940’lı yıllarda ülkemizde yaşanan sıtma, verem, trahom salgınlarının 
yaşandığı dramatik günleri anımsadım. İnsanımızın o günlerde yaşadığı açlık, 
kıtlık ve sefaletle cebelleştiği gaileli günler… Savaş dönemi olduğu için,  Faulkner’ın 
dediği gibi, ne zaman başımıza bir bombanın düşeceği kaygısı gündelik yaşantının 
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dumura uğramasında önemli bir etken olarak öne çıkıyordu. Ayrıca karartma 
geceleri yaşanıyordu. İnsanlığın genel bir umutsuzluk ve kırım yaşadığı yıllar… 

O günlerin aynen tekrarlandığını söylemek istemiyorum. Ancak anılarımız söz 
konusu ise o kara günler aklıma geldi. İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu, 
dolayısıyla CHP iktidarının yaşandığı dönem… Keza açık oy, gizli sayım garabetiyle 
yapılan milletvekili seçimlerinin gerçekleştiği sıkıntılı süreç…

Değerli Hocam, son sorumuz. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım? 

Karamsarlığa kapılma yerine, karantina günlerini fırsata çevirmenin imkânına 
ve sorunların üstesinden gelmeye bakmalı. Herkes kendi kişisel fırsatının ne 
olduğunu kendisi tayin edebilir. Ben bu günlerimi okuyarak, yazarak, daha önce 
fırsat bulamadığım eski metinlerimi bir daha gözden geçirip yayına hazırlayarak 
değerlendirmeye çalışıyorum.
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“Salgın süreci bugüne kadar hiç yaşamadığım 
ve deneyimlemediğim bir ruh hali oluşturdu. 

Yalnızlık, çaresizlik ve tecrit. İnanan bir insan 
olarak manevîyata dokunduğumu hissettim…”

Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

Yazar

14 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Fatma Zehra LALEOĞLU

Muhterem Hocam, değerli vaktinizi ayırıp mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için 
çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzla izninizle mülâkatımıza başlayabiliriz. Salgın 
için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Kovid-19 salgınının tüm insanlığın başına niçin geldiği sorusunu mensup 
olduğunuz medeniyet tasavvuruna göre değişen iki ayrı cevabı vardır diye 
düşünüyorum. Eğer günceli takip eden modernist bir insansanız bu salgının 
Çin’den çıktığı anda yükselmekte olan bu ülkenin ticaretine zarar vermemek için 
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından hafife alındığını ileri sürebilirsiniz. Bu suretle söz 
konusu salgın umulmadık bir hızla bütün dünyayı gafil avlamıştır. Yine modernist 
bakış açısıyla değerlendirirsek komplo teorileri de gündeme geliyor. Bir görüşe göre 
salgın küreselciler tarafından çıkarılmıştır. Hedefi de ulusal devletleri çaresiz ve 
aciz bırakmak, tüm insanlığı küreselcilerin insafsızlığına terk etmektir. Yine aynı 
açıdan bakıldığında bir başka görüşe göre en güçlü ulus devlet olarak görüntüsü 
veren ABD, bu salgını Çin’den başlatarak küreselcilerin göz bebeği olan bu ülkeyi 
mecbur ve mahkûm etmek istemiştir. Bütün bunlar rasyonel modernitenin ürettiği 
düşüncelerdir. Bu akış içinde başlayan salgın giderek kontrolden çıkmış, ulus 
devletleri ciddî sıkıntılara sokmuş olsa da küreselcilerin ulus devlete karşı açtığı 
savaşın akıbeti henüz meçhuldür. 

İslam medeniyet tasavvuru açısından bakıldığında ise bu salgın insafsız modernitenin 
bütün insanlığı kasıp kavuran hırsına karşı ilahi bir ikazdır. Yeryüzündeki verilere 
bu salgının açtığı maddi manevî zarara ve buna karşı koymak üzere üretilen 
bilimsel bilgiye de sırtımızı çevirmeden bu rasyonel birikimi yine rasyonel bir terazi 
ile tartarak bir neticeye bağlamak istersek şunu görüyoruz. En geniş anlamıyla 
modernite bu pandemi karşısında çaresizdir. Fakat bu çaresizliğini açıklayacak 
cesareti ve gücü yoktur. Hâlbuki bilimsel zihniyet başarısını ifade ettiği kadar aczini 
de ifade ettiği sürece kıymet kazanıyor. Bilimi eleştirinin yapıcı gücünden mahrum 
bıraktığımız zaman kaldıramayacağı bir yükün altına sokmuş olursunuz. Ancak 
modernistin bu aczi ifade edecek bilinci ve kudreti de kayboldu. Çünkü bilimi bir 
din yerine geçirdi. Bu realiteyi tespit ettikten sonra insanın derununda var olan aşkın 
âlem sezgisine doğru yola çıkarsak külli bir gücün iradesinin tecellisini görüyoruz. 
Cenab-ı Allah kullarından adil ve müşfik olmalarını istiyor. Şeytanın emrine uyup 
hırslarının esiri olmamalarını emrediyor. Bu noktadaki ilahi tebliğ unutulduğu ya da 
ısrarla ertelendiği zamanlarda ise kendi ordularından bir orduyu ikaz mahiyetinde 
dünyaya gönderiyor. Bu ikazın ise ilk muhatabı şüphesiz Müslümanlardır.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz?

Karantina günlerinde masamda bekleyen iki kitapla meşgul oldum. İkisi de sanat 
üzerine yazılmış, biri telif biri tercüme. Telif olan Turan Koç hocanın İslam Estetiği 
kitabı. Tercüme olanı ise yine aynı hocanın Burckhardt’dan yaptığı çeviri; İslam 
Sanatı. Hiç film seyretmedim. Mülâkat niteliğinde olan ama gerçekte makale 
hüviyeti taşıyan iki yazı kaleme aldım. Birisi yine salgınla ilgili düşüncelerim 
üzerine idi. Diğeri de şehir, mimari ve deprem üzerine. Bu süreçte yaşadıklarımı bir 
şekilde yazacak olsam yukarıda da belirttiğim gibi bunun ilahi bir ikaz olduğunu ve 
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insanoğlunun bütün iddiasına rağmen bu virüs ordusuna karşı aciz kaldığını ifade 
etmek isterdim. Başlangıçta epey uzman seyrettim ve dinledim. Sonunda gördüm 
ki uzmanlar da tahminden öte bir şey söyleyemiyorlar. Fakat söylediklerinin 
birer tahmin olduğunu ya bilmiyorlar ya da söylemeye güçleri yetmiyor. Hâlbuki 
insanoğlunun bütün bilgisi, kurduğu teoriler ve yaptığı çıkarsamalar veya kurgudan 
ibarettir. Ancak modernitede bilim dinin yerine geçtiği için bilimsel önermeler 
birer nas gibi kabul ediliyor. Evvelden de bildiğim bu gerçeğin burada tekrar gün 
yüzüne çıkışını gördüm.

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Salgın süreci bugüne kadar hiç yaşamadığım ve deneyimlemediğim bir ruh hali 
oluşturdu. Yalnızlık, çaresizlik ve tecrit. İnanan bir insan olarak manevîyata 
dokunduğumu hissettim. Sanki daha evvel manevîyatın sözünü ediyormuşum 
gibiydi. Ama şimdi ona dokunuyordum. Bu günlere ilişkin duygularım bu dokunuş 
üzerine bina edilebilir kanaatindeyim.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere araverdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Evimizin çocuklarımızın ve dostlarımızın ne kadar büyük birer nimet olduklarını 
fark ettim. İnsanoğlu nimet elindeyken onun kıymetini idrak etmez. Bu gerçeklik 
her zaman söylenir durur ama biz onu sıradan bir olgu olarak algılarız. Ne zaman 
ki nimet elimizden gider, o zaman kıymetini hasret ve iştiyakla takdir ederiz, bu 
beşeri bir haldir. Bu yüzden eskilerden çok işitmişimdir. Allah bizi gördüğümüzden 
ayırmasın. Şimdi ona bir ekleme yapıyorum: Eğer bir nimetten bizi ayıracaksa o 
nimeti de bize göstermesin. Buna rağmen O’na sığınmaktan başka hiçbir çaremiz 
yoktur. Bu İslam tefekkürüne ait bir bakış açısıdır. Modernist ise bir çözüm 
getiremeyeceğini bildiği halde bilime sığınıyor. Çünkü gidecek başka bir yeri yok. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Salgın sonrası dünya ahvalinin nasıl olacağını merak ediyorsunuz. Bu konuda zaten 
epey zamandan beri farklı senaryolar yazılıyor, söyleniyor, tartışılıyor. Bunların 
hepsi de rasyonalist senaryolar yani egonun hâkim olduğu, hırsın yönettiği 
dünya tasavvurları. Benim niyazım odur ki bu ilahi ikaz üzerine bütün insanlar 
ne yapıyoruz? sorusunu kendilerine sorsunlar, dünyanın herkese yeteceğine kani 
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olarak ötekine de hayat hakkı tanısınlar. Bu konuda rehber olmak ise kanaatime 
göre ikazın ilk muhatabı olan Müslümanlara düşüyor.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Salgın günleri neticesinde yaşadığım tecrit bütün bir hayatı tekrar gözlerimin 
önüne getirdi. Geçmiş zamandaki tatlı hatıralar, kendi medeniyetimizin özgün 
insanları ile ülfetim ve onlardan öğrendiklerim bana ciddî manada destek oldu. 
Bu süreçte alışkanlığın ne büyük bir nimet olduğunu tekrar hissettim ve kendi 
kendime; alışırsın ya hû telkininde bulundum. Bu da geçer ya hû sözü dilimde ve 
gönlümdeydi ve tanığım büyüklerden öğrendiğim usuller üzere Âlemlerin Rabbi’ne 
yapabildiğim kadarıyla iltica etmeye çalıştım. Tevekkülün ve teslimiyetin ne büyük 
bir nimet olduğunu yine kudretim nisbetinde hissetim.

Muhterem Hocam, son sorumuz. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Neleri niçin yapalım diyorsunuz? Allah bu ikazla bizi uyardı. Diyor ki beni 
unutmayın. Hudutları çizdim, sınırları koydum. Siz kullarsınız, bu hudutları 
aşar sınırları çiğnersiniz, yani günah işlersiniz ama günahta sabitkadem olmayın. 
Günahta ısrar ederseniz, isyanda devamlı olursanız size ilahi ikazlarımdan birini 
gönderirim. Kanaatime göre bu salgın bir ikaz süreci idi. Bu sürecin getirdiğini 
gördükten sonra imtihanın nasıl olacağını değil düşünmek, telaffuz bile etmek 
istemiyorum. Aman yarabbi deyip Celalinden Cemaline iltica ediyorum. 
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“Herhalde Graham Bell bu güne kadar aldığı 
duaların birkaç mislini bu dönemde almıştır…”

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

Türk Halk Edebiyatı Araştırmacısı

2 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Öznur Selen KEMALOĞLU

Kıymetli Hocam, projemize gösterdiğiniz samimi ilgi için öncelikle çok teşekkür 
ederiz. Salgın sürecinde süre, size ve hayatınıza dair bir takım sorularımız olacak, 
ilk soruyla izninizle başlayalım. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme 
baktığınızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını 
imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Benim Korona Günleri’ni yaşamam, devletin resmî yasağından öncedir. Ben Mart’ın 
15’inde dış dünya ile ilgimi kestim. Üç tarafı açık, ağaçlık ortamlarla çevrili evimde 
yaşarken içimden sokağı çıkma arzusu bile geçmedi. Şehirde en çok indiğim üç 
yer; Zafer Alanı, kitapçıların bulunduğu Rampalı Çarşı ve Kadınlar Pazarı civarı… 
Buraları düşününce evde Korona mahkûmu olmanın daha iyi olduğunu anladım. 
Gerçi site bahçelerinde dolaşmanın dahi yasak olduğu yazıldıysa da benim için 
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pencerelerden bakmak, neredeyse ayağımı uzatırcasına toprağa ve çimene basmak 
büyük bir boşalma sebebi idi. Kısacası ben kendimi, milyonlarca “65 yaş üstü” kader 
arkadaşımın pek çoğundan biraz daha farklı gördüm. Hemen hatırlatayım, şimdiye 
kadar (02.06.20) bize tanınan üç pazar dolaşmasının hepsinde de bir saat bile dışarıda 
kalmadım. Ama şunu fark ettim. Sokağa çıkılmayınca yürüme yeteneğiniz zarar 
görüyor. Mahkûmların volta atma sahnelerini hatırladım, durmadan yürüyorlardı.

Konya Lisesi’nde öğrenci iken (1956-1957), o zaman adı Millî Savunma olup biz 
öğrencilerin Askerlik dediği bir dersimiz vardı. Bir yıl dersimize gelen bir albay, 
ülkelerin savaşları sadece topla tüfekle değil başka yöntemlerle de ele geçirebileceği 
söylemiş. O ülke/ülkelere zarar verebileceğini dile getirmişti. Yıllar sonra yedek 
subay okulu öğrencisi iken (1971)  bir dersimize gelen yine bir albay hocamız da 
benzer sözleri söyledi;  nükleer, biyolojik ve kimyasal kavramlarını dillendirdi. 

Bu iki yaşanmış olaydan yola çıkarak şöyle bir sonuca ulaşmak istiyorum. Atalarımız, 
“Baskın basanındır.” demişti. Artık baskınlar topla, tüfekle değil farklı ortamlarda 
gerçekleştiriliyor. Ben bu salgını bir imtihan olarak da görmüyorum, bir tehdit 
olarak  da… Belki bir imkân diye düşünüyorum. Siyasi ve ekonomik güçlerin savaş 
alanına dönen dünyada imkânı yakalayan gücünü denemeye ve ortaya koymaya 
çalışacaktır. Çin’den dünyaya yayıldığı belirtilen bu hastalık virüsü kendiliğinden 
mi ortaya çıktı, yoksa birtakım laboratuvarlarda özel olarak mı geliştirildi? Asıl 
konu bu soruya cevap bulabilmektir. Cevap eğer ikinci şık ise silah yanlış yerde 
patlamış demektir.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Çok cevaplı bir soru… Bir kere roman okumaya zamanım olmuyor. Bunu, vaktiyle 
okuduğum romanlara sayıyorum. Bir de geceleri yatak odasında, sabaha bitirmek, 
ödünç aldığımız arkadaşa vermek için aceleye getirilmiş roman okumalarına da 
karşıyım. Yetmişinden sonra şiire başlayan romancı, neredeyse iki otuzundan 
sonra romana başlayan bilgin veya şair… Yeni çıkan, imzalanıp gönderilen, zamanı 
gelince ele alınması için ayrılan bilim ve hatıra kitapları varken ben, romanının 
kapağına adını bile yazmayıp soyadıyla reklamı yapılan yazardan hangi edebî zevki 
alacağım ki?

Filmi de geçelim. 1955’ten beri izlediğim onca filmden sonra yeni konu (!) 
kalmış mıdır acaba? Bazen internetten küçük kaçamaklar yapıyorum. Onları da 
tanıdıklarımın önerisi üzerine gündemime taşıyorum. TV’den de yorulmadan 
izleyebileceğim filmlerin de hakkını vermeliyim.
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Vallahi bu dönem yazı hayatım için bir fırsatlar dönemi oluverdi. Bitirilmesini 
bekleyen çalışmalarım var, onlara sarılıyorum. Ayrıca belirli aralıklarla yazılar 
gönderdiğim yayın organları var, onlara karşı da mahcup olmuyorum. Bu 
kitaplarımdan biri basım aşamasına geldi. Bir çalışmamda da, eski ve yeni yazılarıma 
ulaşamayan gençler için onları konularına göre bir araya getirmek şeklinde gelişiyor.

İnsanımızın sıkıntı içinde ve zor şartlar altında yaşadığı bir dönemde elbette 
onların dertlerine de ortak olmaya çalışıyorum. Bu “ortak olma”nın sınırlarını 
sizler çizebilirsiniz. Ayrıca günlük olmasa bile sık sık tutulan küçük notlar da belki 
geleceğe ışık tutabilecektir. 

Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Bu ‘nazik günler’, çocukluğumdan beri yaşadığım veya başıma gelen, önemli bir 
bölümü pek de sevimli olmayan olaylar elbette geleceğim için bana yol gösterici 
olmuştur. Çocukluk yıllarımı anlattığım, Ben de Çocuktum (Konya 2020) ve 
İstanbul’daki gençlik yıllarımı dillendirdiğim Benim İstanbulum / 1959-1965 
(Konya 2018) adlı kitaplarım uzun yıllar sonra hayata bakışımı, belki daha doğru 
bir ifadeyle hayata yaklaşımımı hazırladı. 

Korona günleri benim, hayatımda fazla bir değişiklik yaratmadı. Okunmayı 
bekleyen hatıra notlarımın, tamamlanmayı bekleyen yazılarımın yüzleri güldü. 
Keşke biz bu sıkıntılı günleri yaşamasaydık da benim bu çalışmalarımı daha sonraki 
sağlıklı bir dönemde gündeme getirseydim. Ama takdir böyleymiş. 

Doğrusu bu dönemde yaşanılanların kendi alanım açısından da bir 
değerlendirilmesini yapmamız gerekiyor. Değişik kanallardan bize ulaşan 
görüntülü, çizgili ve yazılı, hatta anlatılan gerçekler belki geleceğin halk bilimi 
insanlarına bir kaynaklık görevini yerine getirebilir. Gençlik yıllarımda yaşanılan 
Asya Gribi karikatüre, hikâyelere ve küçük çapta gösterilere kadar uzansa da korona 
Virüsünün yarattığı tehlikenin eline su bile dökemezdi. Genç kuşak bu felaketin 
edebiyatını yapacaktır, inanıyorum.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 

Bu soru elbette aileden aileye değişecek cevapları beklemektedir. Şu andaki aile 
yapımız bizi de, herkes gibi, sevdiklerimizden geçici olarak ayrı koyduysa da değişik 
iletişim yöntemleriyle teselli bulmaya çalıştık. Herhalde Graham Bell bu güne kadar 
aldığı duaların birkaç mislini bu dönemde almıştır. Telefonla ninesine sarılmaya 
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çalışan torun, yıllarca sonra Bell’i öğrenince kim bilir diline hangi güzel sözler 
dökülüverecektir. Elbette hasretlerin giderilmesi belki de aile bütçelerine ek yük bile 
getirmiştir. Ama sevdiğini görüp konuşmanın bedeli asla para ile ölçülemez. Galiba 
biraz da eski fotoğrafların aracılığı da devreye girmiştir. Ama hep düşünmüşümdür, 
ilkokula gidinceye kadar bir vesikalığı olmayan bir insanın böyle bir günde eski 
fotoğraflardan nasıl teselli bulduğunu günümüz kuşağı asla anlayamayacaktır. 

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek?

Birbirini tamamlayan üç kardeş soru… İlkinden yola çıkalım. Vallahi bazı büyük 
devletler birbirlerini itham etmeye devam edecektir. Eskilerin kayıkçı kavgasının 
modern şekli… Ama işin içine ihracat, kredi, vb. girince, büyük ihaleler devreye 
sokulunca bugün birbirlerine demediklerini koymayan devler yarın belki de değişik 
alanlarda sevgi günleri düzenleyeceklerdir. Onların bir tür danışıklı dövüşlerin 
kahramanı olduklarını unutmayalım.

Salgın, herkesi aynı derecede etkilemedi, etkileyemez de. Yasakları çiğneyerek 
caddelerde fink atanlar ile beni elbette aynı derecede etkileyemeyecektir. Ama 
inanıyorum ki pek çoğumuzda ilerleyen yıllarda hatırladığımız zaman bizi ürperten 
izler bırakacaktır.

Salgın elbette pek çok özelliğimizin yapı taşlarını oynatacaktır. Vallahi bizim 
insanımızın sabun kullanımı artacak, inanıyorum ama sanıldığı kadar değil. Biz, 
sabunun işlevini peçete türü kâğıtlarla halletmeye çalıştıkça o hain virüs saklandığı 
köşeden baş göstermeye başlayacaktır. Genelde, “Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak” 
deniliyor ama yerine konulacak yeni bir hayat tarzı belirlenmedikçe bu tür iyi niyetler 
pek de yaygınlaşamayacaktır. Bu durumu herkesin sokağa çıkıp hafta boyunca 
sokaklarda dolaşmasından bir süre sonra göreceğiz. İnşallah ben yanılırım.  Belki 
en büyük kârımız; dayanışma, yardımlaşma ve kimsesizleri koruma duygularımızın 
yükselmesi olacaktır.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

İnsanoğlunun hayatında unutamayacağı acı hatıraları beraberinde getiren 
yaşanmışlıkları vardır, olmalıdır da. Ben, ne zaman bir sokağa çıkma yasağı konsa 
insanımızın o yasağı delmek için olmadık yöntemlere başvurduklarını biliyorum. 
Son olayda da hastaneden randevu alıp bir tür sokağa çıkma hakkı (!) elde eden 
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insanımızın hastanenin semtine bile uğramaması bizim yasak delme konusundaki 
zenginliğimizin (!) göstergesi olarak kabul edilmelidir. Çocukluğumdaki küçük 
de olsa hastalanmalarımın sonucunda evde yatağa uzanıp bir tür sokağa çıkma 
yasağıyla karşı karşıya kalmamın çocuk ruhumdaki izlerini hâlâ hatırlarım. Demem 
o ki, bu sokağa çıkamama bizlerin neredeyse kaderi gibi algılanabilir. 

Günümüze gelince… Mesela bazı işlerimin, evimin konumu sebebiyle pencereden 
halledilmesini unutmayacağım. Kargocu arkadaşların çoğu da ne kimlik numaramı 
sordular, ne de imzamı istediler. 65 yaş üstü ile 20 (sonradan 18) altı çocuk ve 
gençlerin izin (!) günlerinde iki sokağımızın birden âdeta canlanıvermesi… Hasılı 
bunlar küçük şeylerdir ama benim üzerimde izler bırakan gelişmelerdir.

Vallahi biz, günümüzün insanları, bundan yüz yıl kadar öncesinin çok önemli 
olaylarını nasıl değerlendiriyoruz, önce ona bakmamız gerekecektir. Mesela 1918 
yılında Konya’da kutlanan o, tam anlamıyla muazzam Nevruz Bayramı’nı bugün 
kaç kişi veya hangi Konyalı biliyor ki? Yerel ile geneli ayırt edelim dersek büyük 
büyük dedelerimizin gencecik yaşlarda vatan savunması için cephelere koşması 
hangi torunda ne gibi bir iz bıraktı? Teknolojinin insanları âdeta bir tür robot 
haline getirdiği günümüzden yüz yıl sonrasının insanının neler düşüneceğini pek 
tahmin edemiyorum. Artık birer robot olan bu gelecek kuşakların insanının bu tür 
olayları inceleme ve irdeleme için zamanları bile olmayacaktır, hatta akıllarından 
bile geçirmeyeceklerdir. Kullanıma sürüldüğü zaman çok büyük kolaylık 
sağlayan bir çağrı cihazı dönemimiz vardı. O dönemde yaşayıp da bu cihazı hiç 
kullanmayanlara göre böyle bir dönem bile yoktur. Selam sana 2120’nin insanı… 
Sen sakın günümüzün olaylarını hatırlayıp da o dönemde seni içine alacağını 
düşündüğümüz sarmalın içinden kurtulmanın yollarını ara. Araya eğer, adına 
Üçüncü Dünya Savaşı denilecek bir büyük kavga çıkmazsa bile insanoğlunun 
huzursuzluk araması başına başka belaları da açacaktır. İnanınız, 2120 yılı insanının 
korona virüsü tıp tarihi ve toplu ölümler konularının dışında asla hatırlamayacaktır. 
Haydi, bu soruyu eskilerin bir güzel sözüyle bağlayalım: Hâfıza-i beşer nisyân ile 
malûldür. İsterseniz sözümüzü biraz gençleştirelim. Bakınız, sizlerin çok sevdiğiniz 
bir amcanız/dedeniz (!) atasözleri bahsinde bu sözümüz için ne diyor? İnsan 
hafızasının eksikliği unutkanlığıdır ve unutkanlık insan halidir. Siz, biraz daha 
değişik şekilde yorumlayabilirsiniz. Bir de kısa mısra, o şair o şiirinde, ‘Umurunda 
mı dünya’ demişti; 2120’liler de aynı sözü tekrarlayacaklardır.

Bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Yapacağımız işler ruh ve beden sağlığımızı korumaya yönelik olmalıdır. Bunları 
sıralamak istemiyorum. Ancak ekonomik sıkıntı içinde olan kişiler için bu 
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sözümüzün geçerli olacağını sanmıyorum. Ben daha çok genç arkadaşlarımız için 
söylüyorum. Birbirimizin sıkıntılarını paylaşmak en iyi tedavi yöntemi olacaktır. 
Başkalarının sıkıntılarını paylaşırken onları az da olsa mutlu etmek bizlere de iç 
huzuru vermelidir. Tabii gücümüz oranında… 

Mehmet Akif Bey’in sözünden yola çıkarak, bizlerin bir daha böyle büyük felaketlerle 
karşı karşıya kalmamaları için çaba harcayalım..

Söz konusu proje başarıyla tamamlandığında bugünlere ilişkin fikir, kültür ve sanat 
dünyamızın üstatlarının duygu ve düşüncelerini ilk elden öğrenebileceğimiz ve bu 
doğrultuda tarihe not düşebileceğimiz bir eser vücuda gelecektir.
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“Gemisini kurtaran kaptan sözünün bundan 
böyle geçerli olmadığını düşünüyorum. Bundan 
böyle gerçekte birçok gemi olmadığını, tek bir 

gemide olduğumuzun farkına varacağımızı 
düşünmekteyim…”

Sinan GENİM

Mimar

1 Haziran 2020

Mülâkatı gerçekleştirenler: Şeyda ÖZGÜL-Burçak AKTAŞ

Değerli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul edip, gönüllü projemizde bizi yalnız 
bırakmadığınız için teşekkür ederim. İlk sorumuzla başlamak istiyorum. Salgın 
için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın başına 
neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Dünya nüfusu süratle artıyor, çoğu ülkenin bu hızlı artışa karşı yeteri kadar sağlık 
planlaması yapmadığını, yapamadığını gördük. İnsanlığın büyük bir bölümü açlık 
sınırına yakın yaşıyor ve yiyebileceğini düşündüğü hemen her şeyi yemekte hiçbir 
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mahzur görmüyor. Bazı ülkelerde yaşam çok zor, insanlar birbirlerine çok yakın 
yaşamak mecburiyetindeler ve gerekli hijyen ne yazık ki sağlanamıyor. İnsanlık, 
yaşam şartlarını iyileştirmek yerine, elindeki kaynakların çok büyük bir bölümünü, 
öteki olarak değerlendirerek savaşmak ve bir diğerini öldürmek için kullanıyor.

Bu salgın bence insanlığın önüne yeni bir imkân sunmakta, bugüne kadar çok büyük 
olarak algıladığımız dünyanın, gerçekte çok küçük olduğunu, büyük harcamalarla 
korumaya çalıştığımız ülke sınırlarının kolaylıkla aşılabileceğini gösterdi. Bundan 
ders alıp, yeni bir dünya düzeni kurmak için çaba göstermeye başlamalıyız. 
Gördük ki küçücük bir virüs insanı, renk, ırk, dil, din ayırmadan, ötekileştirmeden 
yalnızca insan olduğu için tehdit edebiliyor. İnsanoğlunun varoluşundan beri ilk 
defa tüm ülkeler hemen hemen aynı önlemleri almaya mecbur oldular. Bu tehdit 
ortaya çıkmadan bu tür önlemlerin alınabileceğini, aylar boyu insanların sokağa 
çıkmalarına mâni olunabileceğinin düşünülmesi bile kabul edilemeyecek kurallar 
olarak algılanır, büyük protestolara neden olurdu. Küresel bir tehdit tüm insanları 
aynı doğrultuda karar vermeye zorluyor ve bu kararı vermede farklı davranmıyorlar. 
Bu tehdit tüm insanlığın aklını başına toplayıp, bir arada yaşadığımızın, aramızda 
çok da bir fark olmadığının farkına varıp, insanlık için yeni bir yol çizmesi gerektiğini 
gösterdi.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Karantina günleri benim için nerede ise bir lütuf oldu. Uzun zamandır günlük 
koşuşturmadan vakit ayırıp tamamlayamadığım bazı yazılarımı ve kitaplarımı 
tamamlamaya çalıştım, bazıları bitti, bazıları ise bitmek üzere. Elbette bu arada 
çok kitap okudum, daha çok yaptığım çalışmaları destekleyici bilimsel kitapları 
karıştırdım. Zaman zaman Marcus Aurelius, Feridüddin Attâr, Beydaba gibi 
yazarları da okudum, ama en ilginci uzun zamandır okumaya fırsat bulamadığım 
Ahmet Emin Yalman’ın dört ciltlik Yakın Tarihte Gördüklerim Geçirdiklerim 
kitabını okudum. 1908’de gazete yazıları yazmaya başlayan Yalman’ın elli yılı aşkın 
gazetecilik anılarını topladığı bu kitabı, herkesin okumasını öneririm. Bu kitap 
iktidarın hemen herkesi nasıl yozlaştırdığının en güzel örneklerini kapsıyor, kişisel 
bazı yorumları kapsasa da bu ülkeyi ve bir dönem onu yöneten insanları tanımak 
açısından mutlaka okunmalı.

Kıymetli Büyüğümüz bu gönüllü proje aslında tam dediğinizi yerine getirecek 
aslında. Kıymetli Hocamız Muhammed Enes Kala, nezaretinde yürüttüğümüz bu 
proje sağlık çalışanlarımıza mütevazı bir hediye olacak. Bir sorumuz da şudur: 
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Hayat hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz? 

Hayat hikâyemin son bölümlerini yaşarken, başımıza bu tür bir iş geleceğini doğrusu 
hiç düşünmezdim. Üstelik bilim-kurgu hikâyelerini severim. Ama insanlığın 
yaşamına bu kadar müdahale edecek bir dönemin gerçekleşebileceği aklımın ucuna 
bile gelmedi. Bu günlerin içinde yaşarken ifade edilecek duyguların çok sağlıklı 
olacağını düşünmüyorum, çok çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz ve gelecek hakkındaki 
beklentilerimiz daha çok net değil, bugünleri değerlendirmek için üzerinden biraz 
zaman geçmesi, bizim sağduyuya, objektif değerlendirme imkânına kavuşmamız 
gerekiyor.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 

Çok sık misafirlik yapmadığım için bu eksiklik beni fazlaca etkilemedi, üstelik 
gerek sosyal medya gerekse internet üzerinden yapılan bağlantılar ile sevdiklerim 
ve arkadaşlarım ile yüz yüze görüşme imkânına da sahip oldum. Büyük kızım ve 
torunum bizimle birlikte olduğu için herhangi bir sıkıntı olmadı, ama küçük kızım 
ve torunum ile fazlaca görüşemedik, birkaç kere görüştükse de aramızdaki sosyal 
mesafe eskisi gibi candan sarılmalara olanak vermedi, üzüldüm. Ama hayatın 
gerçeği bu, zaman zaman sevinç ve mutluluk, zaman zaman üzüntü.

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek? 

Bu salgın sonrası nasıl bir dünya ortaya çıkacak, yüzyıllar boyu bir başkasının 
emeğini istismar ederek zenginleşen insanlar gerçekte bu zenginliklerinin 
insanlığın yaşamının devamı için yeterli olmadığının farkına varıp hep birlikte 
yaşamanın gerektiği düzenlemelere katılacaklar mı, yoksa her şey alışıldığı şekilde 
devam mı edecek? “Gemisini kurtaran kaptan” sözünün bundan böyle geçerli 
olmadığını düşünüyorum. Bundan böyle gerçekte birçok gemi olmadığını, tek bir 
gemide olduğumuzun farkına varacağımızı düşünmekteyim. Var olduğundan beri 
aklını kullanan insanın değil, bu kez de insanlığın galip geleceğini umuyorum. Bu 
tehdit insanlığın bekasının ayrıştırmak değil, birlik olmak, var olan problemleri 
birlikte çözmek gerektiği fikrinin yaygınlaşmasıyla mümkün olduğunu göstermesi 
açısından bize ders olmalı.

Kişi veya küçük bir topluluklar olarak yaşamanın ve de zenginleşmenin hiç de 
sanıldığı kadar önemli olmadığını, eğer hep birlikte var olabiliyorsak, hayatın 
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yaşanabileceğinin biraz da olsa farkına vardık ise, bu salgını bir felaket değil, aklımızı 
başımıza getiren bir nimet olarak algılamamız gerekir.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülakatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

Hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın özgürce dolaşmanın, dilediğimiz şehre veya 
ülkeye seyahat etmenin büyük bir nimet olduğunun sanırım farkına vardık, zaman 
zaman herhangi bir sebeple kişisel olarak benzer kısıtlamaları yaşadığımız zaman 
farkına varmadığımız, varamadığımız bu özgürlüklerin bize yaşamın birer armağanı 
olduğunu düşündüm. Hayatın elimizde olmayan sebeplerle bizi bazı kısıtlamalar 
yaşamaya mecbur edebileceğinin farkına vardım. Eğer insanoğlu bu yaşadıklarından 
ders almaz ve bundan önce yaşadığı gibi yaşamaya devam etmeyi düşünürse, 
sanırım 100 yıl sonra bu yazdıklarımızı okuyacak insan bulmakta zorlanacağız. 
Hepimizi sonsuza kadar etkileyecek bir süreç yaşıyoruz. Bu yaşadıklarımızı insanlık 
daha önce yaşamadı, salgın hastalıklar, savaşlar zaman zaman çok geniş grupları 
etkilediyse de günümüzdeki gibi tüm dünyanın an be an takip ettiği, her yaşam 
hikâyesinin dakika dakika hayatımıza girdiği bir başka örnek yok. Kaybettiğimiz 
çok şey olduğunu düşünüyorum, ancak kaybettiklerimizin yanı sıra bu yaşadığımız 
günlerin bize sunduğu yeni şeylerde var. Bundan böyle insanlığın düşünme yapısı 
tümden değişecek, bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesinin artık insanlık 
tarihinde yeri yok. Ben yerine biz demeyi öğreneceğiz, önce insan demeyi öğrenmiş 
olmamız, hiç değilse farkına varmış olmamız gerekiyor. Büyük bir geminin içinde 
hep birlikte yaşıyoruz, kaptan köşkünde oturduğunu sananlar ile alt güverte de 
yolculuk edenler aynı kaderi paylaştığını unutmamamız gerekiyor.

Değerli Hocam son sorumuza geldik. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım? 

Bugünler bize kişisel olarak başarının hiçbir şey ifade etmediğini, eğer hep birlikte var 
olabiliyorsak gerçek başarının bu olduğunu öğretmesi açısından değerlendirilirse, 
insanlık için yeni bir adım olarak görülürse, yaşadığımız sıkıntılı dönemden 
ders almış ve tüm insanlığın yaşamında yeni bir sayfa açmış oluruz. Geçmişi, 
yaşananlardan hiçbir ders almaksızın tekrar tekrar yaşamanın hiçbirimize faydası 
yok. Yüzyıllar önce Mevlana’nın söylediği gibi; “Bugün yeni bir gün cancağızım 
yeni şeyler söylemek lazım” sözünün arkasında yatan gerçeğin farkına varırsak ne 
mutlu bize. Bundan böyle bilgi ve birikimimizi, her ne surette olursa olsun elimize 
geçirdiğimiz gücü kişisel değil, toplumsal yaşamın gelişmesi ve mutluluğu için 
kullanmayı şiar edinmeliyiz. İnsanlığın geleceğini ayrışmanın değil, bir olmanın 
sağlayacağını unutmamamız gerekiyor. Sanırım tüm insanlığın en küçükten en 
büyüğe günümüzde unutulmuş bir kelime olan ferasetin ne olduğunu hatırlaması 
gerekiyor.
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“Yaşadığım tecrübeye dair bir eser kaleme 
alacak olsaydım, nasıl kurgulardım 

bilemiyorum ama herhalde ana temanın  
sabr ü sebat olmasını isterdim…”

Prof. Dr. Şeyma GÜNGÖR

Türk Halk Edebiyatçısı

15 Temmuz 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Rumeysa Hazel PEKACAR

Kıymetli Hocam, mülâkat teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür 
ederiz. İzninizle ilk sorumu yöneltiyorum. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük 
resme baktığımızda bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu 
salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirebilirsiniz?

Virüsler, bakteriler doğada tabii olarak var olan mikroskobik varlıklardır.  Bunların 
bir kısmı insanlarda ölümle sonuçlanan hastalıklara sebep olabiliyor. Tarihte benzer 
salgınların olduğunu biliyoruz. Günümüze doğru yaklaştıkça bu tip hastalıkların 
önemli kısmını tedavi eden ilaçlar veya koruyucu aşılar bulundu.  Fakat Kovid-
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19‘un  nitelikleri bilinmediğinden acilen gerekli tedbir alınamadı, salgın süratle 
dünyaya yayıldı, 12 milyon insan hastalanırken,  can kaybı altı yüz bine yaklaştı. 
Tarih boyunca bazı hastalıkların  salgın halini almasının ana sebebi  bilgi sahibi 
olmamamızdır.  Hastalığın sebebi, nasıl yayıldığı ve tedavisinin bilinmemesi.  
Günümüzde de durum aynı.  Kovid-19’un nitelikleri, nasıl geçtiği yavaş yavaş 
keşfedilmekte, buna bağlı olarak aşı ve/veya ilaçlarla ilgili çalışmalar başarılı bir 
şekilde ilerlemektedir. 

“Salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında nasıl değerlendirebiliriz?” sorunuza 
gelirsek, dünya zaten bir imtihan sahnesidir.  İnsan yaşarken zorluklarla, sıkıntılarla 
karşılaşarak tecrübe ve bilgi sahibi olur, yeni durumlara kendini hazırlar. Kovid-
19’a bu açıdan baktığımızda insanlık için bir imtihan olduğunu düşünebiliriz. 
Koronavirüs salgınının insanlık için imkân olduğu meselesine gelince; ancak 
elektron mikroskobu ile görülebilecek kadar küçük olan virüsün getirdiği felaketten 
ders alabilirsek,  bu salgının bir imkân; yani olumlu sonuçlar getirebilecek bir durum 
olduğunu söyleyebiliriz.  Salgını imtihan, imkân veya tehdit olarak değerlendirmek 
insanların bakış açısına bağlıdır. Bu felaketi nasıl değerlendirirsek değerlendirelim, 
umarım en doğru sonuca ulaşırız.   

Karantina süresinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, hangi 
filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız tecrübeye 
dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden,  niçin bahsedersiniz?

Karantina diye adlandırılacak bir süre yaşamadım. Rutin işlerden başka,  pek çok 
hanımın yaptığı gibi evdeki eşyaları gözden geçirip düzenleme, ailemle, dostlarımla, 
hatırımı soran eski öğrencilerimle telefonda konuşma, ev şartlarında egzersiz 
yapma gibi faaliyetlerle günümü geçirmekteyim.  Uzmanların temizlik, maske, 
mesafe tavsiyelerine dikkatle uyuyorum.  Yani hastalanmamak için tedbirimi 
alıyorum. Takdir Hüda’nın.  Virüs salgınından önce eşim merhum Erol Güngör’ün 
kitaplarının yeniden neşri üzerinde çalışmaktaydım,  bugünlerde de aynı çalışmaya 
devam ediyorum.  Kitaplardan birisine şahıs ismi, yer ismi, kavramlarla ilgili 
açıklamalar eklemek amacıyla,  yalnız bu konuyla alakalı yayınları okuyorum. 

Filmlere karşı özel bir ilgim yok, TV’de dikkatimi çeken bir film olursa izlerim.  
Bu süreçte kaleme aldığım çalışmam; biraz önce söz ettiğim gibi, eşimin kitabına 
eklemekte olduğum açıklamalardır. Yaşadığım tecrübeye dair bir eser kaleme alacak 
olsaydım, nasıl kurgulardım bilemiyorum ama herhalde ana temanın sabr ü sebat 
olmasını isterdim. Sabır bilindiği gibi, sıkıntılarla karşılaşan bir kimsenin paniğe 
kapılmadan duygularına, davranışlarına belli ölçüde de olsa hakim olması demektir. 
Sebat ise içinde bulunulan zor, problemli durumu olumlu yöne çevirmek, yılmadan, 
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vazgeçmeden, kararlıkla çalışmak demektir.  Sabr ü sebat kelimelerinin birlikteliği 
birçok kavramı içinde barındırır.  İnanç başta olmak üzere; disiplin, sorumluluk, 
fedakarlık, ısrarla devam eden çalışma, nefse hakimiyet gibi.   Bir insan söz konusu 
niteliklere ne kadar sahip ise, kendisi için de toplum için de o derece faydalı bir 
insandır. Bu özelliklere ancak iyi bir eğitim ve öğretimle sahip olunabilir. Ailede 
başlayan görgü, bilgi, okullardaki öğretim, hayatın getirdiği tecrübe… Yaşadığım 
tecrübeye dair eser yazmak istesem, yukarda söylediklerimi içine alan bir çalışma 
kaleme almak isterdim. 

Hayat  hikâyenizde yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Daha önce de söylediğim gibi çok zor, üzücü, endişe verici günler yaşıyoruz.

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi, dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Elbette çok güç bir durumdayız ama buna katlanmak mecburiyetindeyiz. 
Teknolojik imkânlar sebebiyle bizden önceki nesillere göre çok şanslı olduğumuzu 
düşünüyorum. Telefon, bilgisayar gibi vasıtalarla sevdiklerimizden haber alabiliyor, 
ihtiyaçlarımızı ısmarlayabiliyor, işlerimizi belli ölçüde devam ettirebiliyoruz. 
Konuya hasret açısından bakacak olursak; bu edebiyatımızda çok işlenen bir 
konudur.  Kavuşma ile sonuçlanacağını ümit ettiğimiz hasret; insanı olgunlaştıran, 
insanın hayatına anlam katan güzel bir duygudur.  

Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi koyacak, 
neyi götürecek? Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı?  Bu 
günlerde en çok neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin 
bu mülâkatınızı okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Bu salgın,  önem derecesini unuttuğumuz birçok şeyin değerini hatırlamamıza 
vesile oldu. Sağlıklı olmanın,  bir dilim ekmeğin değerini fark edenler çoğunlukta. 

“Bu salgın insanlık hanemize neyi koyacak, neyi götürecek” sorunuzun cevabı 
salgının devamlılığıyla bağlantılı olduğundan sonucu şimdiden tahmin etmek zor. 
Bununla birlikte şunları söyleyebiliriz: Gıdanın ve barınmanın temini başta olmak 
üzere, asayişin sağlanması, psikolojik sarsıntı gibi durumlar karşısında insanlık ne 
derece zarar görürse,  salgının etkisi o derece büyük olacaktır. 

Tehlikeli, sıkıntılı günlerde insanlar arasında dayanışmanın, yakınlaşmanın arttığı 
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malumdur.  Dayanışmanın ve diğer tarafı suçlamanın izlerini şimdiden görüyoruz. 
Bu konu o kadar önemli ki bazı uzmanlar salgının yeni bir dünya düzeni getireceği 
ifade ediyorlar.  Ayrıca şunu da ifade etme isterim: “Hafıza-i beşer nisyanla 
maluldür.” Virüs tehlikesi ortadan kalkınca insanların büyük çoğunluğunun bu 
günleri, bu günlerin getirdiklerini kısmen de olsa unutacağı kesindir. 

Yaşadığımız günler bana 1999 İzmit-Düzce depremini hatırlattı. Tabiatın gücü 
karşısında aciz kaldığımız günler… Ölüm mutlak ama göçük altında çaresizlik 
içinde, ızdırapla ölmek… Virüse yakalanarak hayat mücadelesi verenlerin, bir nefes 
için dua edenlerin, onları tedavi etmeye uğraşan sağlık personelinin anlattıklarının,  
deprem felaketine çok benzediğini düşünüyorum.   

Bugünlerle ilgili unutamayacağım durumlardan birisi; bazı insanlarda, özellikle 
gençlerde gördüğümüz aldırmazlık. Devlet erkanı, sağlık personeli, emniyet ve 
diğer kurum mensupları gerçekten fedakârca çalışıyorlar. Sayın Sağlık Bakanımız 
başta olmak üzere, uzmanların “Şöyle tedbir alın, bu sizin için de yakınlarınız için 
de toplumumuz için de hayatî bir durumdur.” demelerine rağmen, birçok kişinin 
toplum bilincinden uzak, aldırmazlık içinde olması çok üzücü.    

Kıymetli Hocam son sorumuza geldik. Gelecek nesillere bu günlere dair neler 
söylemek istersiniz?

Kovid-19 salgını vesilesi ile gelecek nesillere çok şey söylenebilir. Bireysel bakımdan 
şu anda aklıma geleni ifade edeyim; asıl işlerinin, mesleklerinin dışında hobi sahibi 
olanların kendilerini olumlu yönde meşgul ettiklerini, bu sebeple de günlerini 
nispeten daha kolay geçirdiklerini görüyor, duyuyoruz.  Meseleye çok daha geniş 
açıdan yaklaşırsak; tarihî olaylar gösteriyor ki tabiat varlığını devam ettiriyor. 
Meteor düşüyor, buz çağı, kuraklık çağı geliyor-geçiyor; sonuçta dünya, insan nesli 
olsun veya olmasın, yaşam dengesini buluyor. 

Elbette dünyanın da sonu var, o zaman gelinceye kadar, bu dünyada hayatta 
kalmak istiyorsak; bireysel, sosyal, ekonomik, siyasî vb. alanlarda çok daha dikkatli 
olmalıyız.  Tabiatı yendik diye övünüyoruz. Tabiata zarar vererek yendiğimiz bir 
dünyanın değil, doğanın imkânlarının insanlığın yararına kullanıldığı, tabiatla 
uyum içinde yaşayabileceğimiz bir hayatın peşinde olmalıyız.  Uzmanlar çevre 
kirliliği dolayısıyla bu gibi salgınların,  iklim değişikliğiyle ilgili felaketlerin bundan 
sonra artarak devam edeceğini haber veriyorlar. Buna karşılık bizler, bu konunun 
ciddîyetini idrak edip, gerekli önlemleri almıyor, alamıyoruz.  

Umarım insanlığın ne derece tehlikede olduğu, vakit geçmeden idrak edilir ve 
gerekli koruma tedbirleri alınır.  Yoksa bu gidişle 100 sene sonra insanlık, ne 
durumda olur?  Bu soruya cevap vermek çok zor. 
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“Hayatta en hakiki mürşid güvendir. Güven 
kaybedilirse hayatı kaybetmiş oluruz…”*

Prof. Dr. Teoman DURALI

Filozof

25 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Merhaba hocam, öncelikle bayramınız mübarek olsun ellerinizden öpüyorum. 

Eksik olmayın, sağolun sizin de. Daha nice bayramlar inşallah sağlık esenlik içinde.

Hocam bu özel günde bizleri kırmadığınız için teşekkür ediyorum, teveccüh 
gösterdiniz, sağolun. TYB tarafından, Karantina Günlükleri adı altında kadim 
kültürümüze katkı sağlamış muhterem hocalarımızla, gençleri buluşturmak 
için düzenlenen bir projede bize katkı sağlamayı kabul ettiniz. Kıymetli 

* Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamızın kendisine has imla ye yazım tercihi olduğunu biliyoruz. Ancak 
kendisinin de engin affına mahsuben eser içerisinde birliği sağlamak için genel imla ve yazım kurallarına 
riayet etmek durumunda kaldık. 
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deneyimlerinizi, tecrübelerinizi bizimle paylaşmanız çok değerli. Sanıyorum 
Necati Öner hocamın hatırına bu görüşmeyi kabul ettiniz çok teşekkür ediyorum 
tekrar.

Estağfirullah, sizin için kabul ettim diyelim. Necati hocamın da katkısı vardı 
mutlaka.

Sıra dışı bir ramazan ve bayram oldu. Siz bu bayramı ve karantinayı 
birleştirdiğinizde neler deneyimlediniz? Neler düşündünüz?

Sadece bayram olarak değil tabii, herhalde iki ay oluyor ev hapsi başlayalı. Bu yeni 
birtakım şeyler getirdi. Yaşamadığımız bir şey değil tabi ki. Ülkemiz askerî, siyasî 
bunalımlarla dolu olan bir ülke ve benim de ömrüm bunlarla dolu. Her darbede 
sokağa çıkma yasağı gelir, içeri kapanırsınız ama tabii bu kadar uzun süre gitmedi 
bunlar. Bir, iki veya üç gün süren olaylar. En azından bu olayda bir tehdit yoktu. 
Olayların en kötü tarafı karşınızda beşerî bir tehdidin olmasıdır. Beklemediğiniz, 
ummadığınız bir anda kapınız çalınır ve içeri adamlar dalarlar. Bunlarla ben 
karşılaştım, bunun yarattığı olağanüstü bir tedirginlik vardı. Bazı şeyleri dile 
getiremezsiniz bu da öyle bir olay. Doğal olaylarda bir düşman yok en azından. 
Tamam bir virüs var düşman olarak ama o bir benzetme. Tedbir aldığınız takdirde 
bunları başınızdan savuşturabilirsiniz. Ancak insanî olaylarda, tehditlerde tedbiriniz 
yok. Hele darbelerde, iç savaşlarda bu büsbütün kötü. Kim dost, kim düşman belli 
değil ve düşman çok insafsız oluyor. Benim bu zamanlarda en korktuğum, bağlı 
bulunduğum kadın milleti. Annem olur, karım olur vs. Yani o dert bir de bunun 
üstüne biniyor. Hiçbir şekilde korunma ihtimaliniz yok. 12 Mart Darbesi’nde bir 
ara annemle babamın yanında kalmıştım karımla, evimize Rumelihisarı’ndan 
döndüğümüzde bir baktık ki tüm dolaplar, çekmeceler boşaltılmış iç çamaşırlara 
varıncaya kadar her şey yerlerde. Her şeyi aramışlar, taramışlar. Özellikle insanın 
mahrem tarafının ortaya atılması kadar feci bir şey yoktur. Neyse ki karantina 
günlerimizin en azından bu yanı olmamıştır. Ancak çok uzun sürmesinin verdiği 
bir rahatsızlık var elbette. Bu zaman zarfında bir arada olması gereken insanlar, 
biraradalığın faturasını ödediler. Ailece, çoluk-çocuk, genç-yaşlı uzunca bir süre 
biraradalığın tadını ve tatsızlığının bedelini ödediler. Bu da ayrı bir tecrübe.

Hocam ben ilahiyatçı olduğum için meseleyi bir şekilde dinî açıdan düşünüyorum. 
Kur’an kıssalarını okurken, o süreçleri “Olmuş bitmiş ve bir daha asla ortaya 
çıkmayacak meseleler” olarak görmüş olduğumu fark ettim. Çünkü bundan 
3-4 ay öncesine kadar bize deselerdi ki iki üç ay boyunca anne babalarınızı 
göremeyeceksiniz, onları görmeniz, onların kötülüğüne olacak. Artık herkesin 
birbirinden kaçtığı bir dönemdeyiz ve sanki Kur’an-ı Kerim’in çağları aşarak 
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kendi mesajını gerçekleştirdiğini görüyoruz bu süreçte. Büyük resme baktığınızda 
siz ne görüyorsunuz? İmkân, tehdit ve imtihan açısından koronayı nasıl 
değerlendirirsiniz?

Hayat aslında acı bir olaydır. Dinin görevi, insanı bu acılığa, bu ıstıraba 
alıştırmaktır. Günümüz medeniyeti, hayatı oyun sahasına döndürmeye yöneliktir. 
Bu, hayata aykırıdır. Diyeceksiniz ki “Biz insan olarak mazoşist miyiz?” Hayır. 
Azab duymaktan zevk almıyoruz fakat gerçeklik böyle. Zevk aldığımız anlar çok 
kısadır. Uçsuz bucaksız çöldeki bir vahaya benzetirim onları. O bakımdan tekrar 
başa dönüyorum. Din, buna hazırlık maksadını taşır. Hz. Peygamberin harika bir 
lafı var: “Mümine hayat cehennemdir,” diyor. Ahireti bırakıp bu hayata bakalım 
mesela. Neden mümine dünya hayatı cehennemdir? Bizim en büyük ıstırabımız 
cehennemdir. Allah’ın kulu vicdansız olabiliyor, utanması, arlanması olmayabiliyor. 
Gene Peygamberin lafı: “Utanmadıktan sonra her şeyi yap!” diyor. Yani tamamıyla 
serbestsin. Utanma her an bizim en büyük derdimizdir. Utanmanın ucunda Allah 
oturur, o sürekli seni gözetler durumdadır. Hiçbir anın gözetim dışında değildir. 
Bugün ise herkes kameralardan şikâyet edebiliyor, zaten dînen sürekli gözetim 
altındayız, unuttuğumuz nokta da bu. “Eylemleriniz, niyetlerinize göredir” diyor. 
Eylemimi ben dışarı güzel gösterebilirim. Niyetim kötü ise kırık not aldım demektir. 
Hukuk benim davranışlarıma bakar, Allah niyetime… Hukuk, niyeti hiçbir zaman 
göz önünde tutmaz. Niyetim iyiydi ama adamı yanlışlıkla öldürdüm. Hukuk burada 
niyete bakmaz. Ama belki Allah’ın kısmen affına mazhar olabilirsiniz, niyetinize 
göre. O Allah’a kalmış. Bu gibi felaketler -korona meselesinde gördüğümüz sıkıntı 
diyelim. - Ölenler ve onların yakınları için bu süreç sıkıntı değil tabii felaket olarak 
nitelendirilebilir. Çünkü kıyamet iki türlü olur: Bireysel kıyamet ve topyekûn tüm 
evrenin yok olması. 

Bu sıkıntı bize hayatın zorluğunu, sorumluluğunu hatırlatma açısından yararlı 
olmuştur. Çünkü günümüz yaşama biçimi bize hayatın kendisini unutturmuştur. 
Önceki yüzyıllarda sıkıntılar daha fazlaydı, bu insanları zorluklara hazırlıyordu. Karl 
Marks’ın harika bir betimlemesi vardır: “Din kitlelerin yani insanların afyonudur” 
der. Yanlış anlaşılmıştır. İnsanları uyuşturur gibi algılansa da o maksatla söylemez. 
Hayat bir iştir, din olmazsa bu hayatı çekemezsin demektir. Ameliyatlarda 
anestezi yoktu o zamanlar, afyon koklatırlardı, afyonsuz mümkün değil ameliyat 
edemezsiniz hastayı. Onu kastediyor. Din de böyle bir olaydır. Bizi bu büyük, hayat 
denen sıkıntıya alıştırmaya yönelik bir iştir din diyor. Günümüzde dinin ağırlığı 
kalmadı. Bizi hayata alıştıracak bir kurum yok artık. Dolayısı ile günümüzde böyle 
bir felaketle apışıp kaldığımızda en fazla yoğunlaştığımız konu “Kime yönelelim?” 
konusudur. Yaslanılacak bir dayanak kalmadı onu çok yakından görüyoruz. O dinî 
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telkin olmayınca insanlar, son dayanak olan Allah’a yönelemez olmuşlardır. Din, 
kendiliğinden oluşan ortaya çıkan bir şey değildir. Bir terbiye işidir. Bu terbiyeyi 
veren kimse olmayınca, telkini verecek kimse olmayınca durum bu oluyor. Telkin 
hayatî bir önem taşır.

Oysa biz Marks’ın o cümlesini biz hep dini dışlama olarak algılamıştık. Bu 
açıklamalarınız bakış açımı değiştirdi. Teşekkür ederim. Hz. Peygamberin: 
“Alimler gökteki yıldızlar gibidir, alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir.” sözü 
aklıma geldi. Biz alimlere (Alimden kastımız sadece dini alanda değil, sizin gibi 
insanlığa katkı sunan her alandaki alimleri kastediyorum) gökteki yıldız gibi 
bakıyoruz, onları karanlıkta bize yol gösteren kimseler olarak görüyoruz. Bu 
konuda ne söylemek istersiniz?

İslam’da dinî olan ile olmayan ayrımı yoktur bu da çok önemli bir nokta aslında. 
Her şey dinîdir bizde. O bakımdan o alimin de öbür dinlerdeki rahibin göreviyle 
yükümlenmiş olduğunu görüyoruz. Rahiplikte ilahîlik vardır. İslam’da ise hiç kimse, 
Allah’tan başka kimse ilâhî değildir. Bizde Allah ayrı bir varlık sahası, âlem ayrı bir 
varlık sahasıdır. Varlık bir bütündür. İbn Arabi’nin kastettiği vahdet-i vücut O’dur. 
Varlık bütünlüğüdür. Allah’ı içine almıyor bu, çok dikkate değer bir olaydır. Bu 
bakımdan dinî olanla olmayanı ayırmanın bir manâsı yoktur. Camiye girseniz de 
dinî bir yapıdır, eviniz de dinî bir yapıdır. Evinize ayakkabı ile girmezsiniz. İbadet 
edersiniz çünkü orada, orası da kutsaldır. Dinin esas derdi kutsallığı getirmektir. 
Günümüz medeniyeti ise kutsallığı bertaraf etmektir. Kutsallığı elinden alınan 
insan, sömürüye açık olmaktadır. Müslümanlıkta köleliğin kalkması Allah-kul 
ilişkisinden bellidir. Kul nedir? Bir tek Allah’a köle olmaktır. İnsanın insana köleliği 
mümkün değildir. Bu olmuş mudur? Evet olmuştur ama bu doğuştan gelen bir şey 
değil, iktisadî bir özelliktir.

Özümüze, içimize döndüğümüzde hız ve haz çağının yavaşladığı, duraksadığı, 
kendimize geldiğimiz, kendimizi ne kadar ihmal ettiğimizi düşündüğümüz 
yaklaşık 2.5 aylık bu süreçte siz neler yaşadınız? Evde olmak nasıldı? Okuyamadım 
deyip, okumaya; izleyemedim deyip, izlemeye fırsat bulduğunuz şeyler oldu mu? 
Yani bu zamanlarda rutininizin dışında neler yaptınız? 

Hayatım rutin üzerine kuruludur çünkü tasarladığım bir program var. Yaşlandıkça 
bu program daha keskinleşiyor çünkü günlerim azalıyor. Ben kalan günlerime ne 
kadarı sığdırabilirim diye endişeleniyorum. Bu bakımdan rutinim dışında bir şeyle 
karşılaştığımda canım sıkılıyor. Ben bu eseri yazacağım, onunla ilgili şu okumaları 
yapmam lazım. Onun dışında gönlüm, başka bir şeye yöneldiği vakit canım sıkılıyor. 
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Yani bunu şöyle örnekleyeyim; evlendik diyelim (bunu erkek açısından söylüyorum 
tabi) bir süre sonra güzel bir hanım gördüm, o sizi celbediyor, çekiyor tabii gençsin. 
“Bakmayacaksın, senin burada karın var bak, buradan sapmaman lazım” diyorsun. 
Rutin de böyle bir şey bence. Bu ibadette, namazda da böyledir. Kendinizi tamamen 
ibadete verip, onunla dolup taşmanız gerekirken, akla başka şeyler de geliyor. Mesela 
Hz. Ömer der ki; İran seferini namaz sırasında tasarladım. Onun tam zıddı da Hz. 
Ali’dir. Onun kadar kendini namaza veren çok azdır. Kendisini o kadar duygusal 
açıdan kesmiş ki namaz sırasında ayağına saplanan oku hissetmemiş. İnsanı sürekli 
olarak caydıran unsurlar akla geliyor. Benim de en büyük derdim bu unsurlara 
kapılmamak. Dolayısı ile tabii ki okuyamadığım o kadar çok şey var ki. Ama onları 
zaten artık okumamam gerekiyor. Kendi işimi tamamlamam lazım. Hayat, en 
önemli caydırıcılardan biridir. Ders veriyorsunuz, derse hazırlanıyorsunuz, sınav 
yapıyorsunuz vs. Sınava girmek kadar, sınav yapmak benim için en büyük eziyet 
olmuştur hayatım boyunca. Onlar hep beni yolumdan alıkoyan sebepler olmuştur. 
Zengin bir babanın oğlu olsaydım direkt devam ederdim mesela. Ancak bunun 
yanında ders benim laboratuvarım olmuştur. Çok şeyler öğretmiştir bana. Öbür 
türlü sırça köşke kapanıp, hayattan kopuyorsunuz. Her şeyin bir olumlu bir de 
olumsuz yanı var. Bunları göz önünde tutmak lazım.

Hocam dediniz ya zengin bir babanın oğlu olsaydım diye, ben az buçuk biliyorum 
kaptan olma hayalinizi, dünyayı dolaşma arzunuzu. Zengin bir babanın oğlu 
olsaydınız, yine bu hayatı tercih eder miydiniz?

Yine bu hayatı tercih ederdim. Hiçbir zaman zengin bir babanın oğlu olmayı 
arzulamazdım. Çünkü, en zararlı olaylardan biri şımarıklık. Bu koronavirüs 
karantinaları, bu çağa, günümüze damgasını bir bakıma “Ayranı kabarmışlar” 
üzerine vurmuştur. Yani büyük bir şey oldu ki, muazzam bir ders oldu bu. Bu 
şımarıklık olayının ne kadar ters olduğunu, fuzuli olduğunu bu vesile ile gördük. 
Deniyor ki çevre çok temizlendi. Hakikaten dışarı bakıyorum uzun zamandır ilk 
kez temiz bir hava ciğerlerime dolduruyorum. Bir sessizlik var. Meğer gün boyu 
işittiğimiz sesler ne kadar fuzuli seslermiş. Günün nerdeyse 24 saati adamlar arabada 
gezmek için dolaşıyorlar. Saat sabah 10-11 de işte olmanız gerekirken. Nerede aşırı 
zenginlik yani safahat varsa orada aynı zamanda sefillik vardır. İki son derece zıt ve 
kötü olay. Sefillik, aşırı yoksulluk insan haysiyetinin yerlerde süründüğü bir olaydır. 
Öbürü de aynı şekilde insanı insanlıktan çıkaran aşırı zenginlik, ne yapacağını 
şaşırma hali. Gün boyu kumar oynayan, vaktini nasıl geçireceğini bilemeyen, 
üretmeyen tanıdıklarım var. Dolayısı ile babam zengin olsa dahi bu ruh yapımla 
ben o zenginliği tadamazdım. Babam zaten parayı sevmeyen bir insandı. Bana da 
sirayet etmiş. Bir arkadaşıma; “Yedi sülalene yetecek kadar paran var, ne yapacaksın 
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artık parayı boş ver” dedim. Bana “Sende de yedi sülalene yetecek kadar kitap var ne 
yapacaksın da hâla kitap alıp okuyorsun? Sendeki bilgi tutkusu neyse bendeki para 
tutkusu da o” dedi. 

Sağlığınız hamdolsun yerinde, eşiniz de iyidir inşallah onu da sormuş olayım?

O biraz hasta, bu da bir imtihan. Dedik ya hayat bir imtihan düzlemidir. Benim de 
ağır bir hastalığım olmuştu, onun artçı sarsıntılarını yaşıyorum. Bugününü düşün, 
yarını Allah’a bırak diyor ya Hz. Ali, ben de öyle yapıyorum.

Şifalar diliyorum hem eşinize hem size. Hocam bu süreçte pek çok işten, sevdiğimiz 
pek çok şeyden mahrum kaldık. Belki bu mahrumiyet bizim değerlerimizi, 
elimizdekilerin kıymetini anlamamıza yardımcı olan bir şefkat tokadı gibi oldu. 
Sevdiklerimizden ayrı düştük, onları rûberû göremedik. Sizin de dostlarınızdan, 
akraba ve sevdiklerinizden bu süreçte ayrı kalışınız size ne düşündürdü ne 
hissettirdi?

Ben, çok sevdiğim insanlarla ve yerlerle kavga ederim. Böyle tuhaf bir huyum var. 
Onları kaybettikten sonra, ne kadar sevdiğimi anlarım. Korona günlerinde 70 yıla 
yakın süre tanıdığım bir can dostumu kaybettim. Yaşım itibari ile de cenazesine 
gitmekten alıkondum. Kendi kendime bu heriften kurtulursam bayram edeceğim 
derdim. Böylesine kaba, inceliği olmayan bir adamım ben. Onu ne kadar sevdiğimi, 
boşluğunu dolduramadığımı görüyorum. O yüzden artık kalan kim varsa, yar, 
yaren bunlara kaba davranmamalıyım diye düşünüyorum. Ömür bir pişmanlıklar 
zinciridir. Bu konuda en pişmanlık duyarak hatırladığım insanlar annem ve 
babamdır. Onları çok üzdüm. “Ah bile deme!” deniyor, ben ne ahlar söyledim.  
Bunun pişmanlığını kendi içimde yaşıyorum. Yani cehenneme gitmek sadece öteki 
tarafta olmuyor bazen. Ne ekersen onu biçiyorsun. Sorunuza dönersek bu günlerde 
bana en çok hatırlatılan olay; baştan kara, ben bu adamı sevmiyorum vs. diye kesin 
hükümler, kararlar vermemek. İnsanın kadir, vefa duygusunu bilmesi çok önemli 
bir şey. Baştan boş bir levha olarak geliyoruz bence dünyaya. Ne öğrenirsek burada 
öğreniyoruz. Yeter ki Kur’an’ın bahsettiği kalbi mühürlenmişlerden olmayalım. 
Hayatta en önemli olay, hayat bilgeliği ve tecrübedir. Tecrübenin beraberinde 
getirdiği bir bilgelik vardır eğer kalbin mühürlenmemişse.

Hocam geriye dönüp baktığınızda, hayat defterinizde sizi kendinize getiren bir 
veya birkaç olay var mı desem aklınıza ne gelir?

O kadar çok ki kütüphane dolusu kitap yazarım. Ve ben bu anıları hatırlamaktan 
çekinmiyorum ve kendimi takdir ediyorum. Bu bir cesaret işidir insanlar 
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olumsuzlukları hep örtmeye çalışır. Ben elimden geldiğince kendime karşı da 
başkalarına karşı da hatalarımı ifşa etmeye çalışırım. Bunu yaparken başkalarını 
içeri çekmemeye gayret gösteririm. Başkalarının mahremini ortaya koymam, bu 
çok büyük bir suçtur. Sadece beni bağlayan şeyleri ortaya koyar ve pişmanlıklarımı 
dile getiririm. Tövbe ediyor muyum? Tövbe etmek demek bir daha aynı şeyleri 
yapmamak demek ben ise pekçok hatamı tekrarlamışımdır. Dolayısı ile Allah’a yalancı 
çıkıyorum. Böyle bir ikilem var sürekli bende. Burada son derece önemli bir örnek, 
Hz. Peygamberin hayatı. Bir peygamber, devlet adamı, aile reisi ve aynı zamanda 
yaşayan Allah’ın bir kulu. Hepsini bir arada kendisinde barındıran olağanüstü biri. 
Övgü dolu laflarla onun hayatını ortaya koyanlara bakmıyorum; bundan ziyade onu 
tarafsız gözle ele alanlara bakıyorum ve hayran oluyorum. Müslüman olmasaydım 
Muhammetci olurdum. Tutkuyla bağlıyım, peygamberliğinin dışındaki kişiliğine, 
bilgeliğine ve yaşama üslubuna. İkinci adamım Hz. Ali’dir. Örneklik bakımından.

Salgın süreci kontrol altına alındı ama bitmedi, ne kadar süreceği de maalesef 
belli değil. Tabii herkes, çapı kadarınca kendisine göre bu süreçten çıkaracağını 
çıkardı. Sizce bu süreçte, salgın sonrasında hayat normale döndüğünde dünyanın 
ahvali ne olur? Salgın hangi alışkanlıklarımızı değiştirdi, bizden neler aldı, bize 
neler kattı?

Hafıza-i beşer nisyan ile ma’luldür. Bu kadar nefis bir şey yoktur. Hiç merak 
etmeyin bundan 5 yıl sonra kimse hatırlamayacak, unutmuş olacağız. Bundan bir 
önceki salgını, kat kat fazla ölümlere sebebiyet veren İspanyol gribinin dehşetini 
kimler hatırlıyor? En kötüsü 1. ve 2. Dünya Savaşı var, kim hatırlıyor? Benim birinci 
dereceden yakınımı adam öldürmüş, öldürmekten de kötüsü ırza geçmek var. Bu 
kötülükleri yapmış insanların çocukları ve torunlarıyla bir arada yaşayacağım. Bu 
nasıl mümkün? Maalesef mümkün oluyor. Tekrar ediyorum unutmak kadar olumlu 
bir şey yok. Zaman her şeyin merhemidir. Ben buna dayanamam, onların kaybına 
dayanamam diyorsun, üzerinden 3-5-10 yıl geçiyor her şey yatışıyor. Bizler de bu 
musibeti belki 1-2-3 yıl çekeceğiz. Yeni insanlar dünyaya gelecek ve bu salgından 
haberdar olmayacaklar, kulaktan dolma bilgilerle anımsamaya çalışacaklar. Dolayısı 
ile bu sanal dünya hiçbir zaman gerçekliğin yerini tutmuyor. Bir şeyi yaşamak ile 
ona sanal âlemde muttali olmak apayrı bir olay.

Hocam bir de felsefe deyince insanların bakış açıları maalesef farklılaşıyor. “Aman 
ha dikkat et, felsefe tuzağına düşme!” diyen ve kendini dindar olarak tanımlayan 
bakış açısında insanlar var. Bu yönü ile siz felsefeyi nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl 
bakmak lazım? Felsefe hayatımıza aslında ne katar?
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Felsefe hayatımıza hiçbir şey katmaz. Aklın ve akıl ürünlerinin incelenme tekniğidir. 
O bakımdan felsefe ile din karşılaşmazlar. Buluşmazlar. Dolayısı ile karşılaşmayan, 
buluşmayan olayın düşmanlığı veya dostluğu da olmaz. Siz sapına kadar dindar 
olursunuz ama aynı zamanda felsefe ile uğraşırsınız, zerrece müdahalesi yoktur. 
Belki felsefenin ahlâk sahasında müdahalesi olur o da çok üst bir noktadır. Ahlâk 
ile dinin ortaya koyduğu edebin birbirine zıt çıkma durumu olabilir o da binde 
birdir. Toplama kamplarının birinde bir adam vardı adı aklıma gelmiyor. İnsanlar 
üzerinde feci testler yapmış. Fransız dergilerinde, makalelerinde raporlarını okudum 
çıldıracaktım. O derece allak bullak oldum. İnsanın bu derece canavarlaşması nasıl 
olur? Sonra bilim ahlâkı toplantısında bu adamın bulgularının bilimde kullanılıp 
kullanılmayacağı soruldu. Çok önemli bir soru. Adamın, bu işkenceli deneylerden 
çekip çıkardığı çok önemli bulguları olmuş. Günümüz ahlâk anlayışı açısından 
baktığımızda nasıl elde edilirse edilsin bu bulgular kullanılabilir. İnsanlığın 
yararına sunulabilir. Dinî açıdan baktığınızda ise olmaz. Dinde, amaç kadar araç da 
önemlidir. Yanlış bir aracı kullandıysa, doğru amaca götürse dahi o şey geçerliliğini 
yitirmiştir. Böyle uç noktalarda felsefenin ahlâkı ile dinin edebi çatışabilir. Bunun 
dışında bir şey yoktur. Çocuk düşürme, kürtaj yani aldırma, felsefe bunun kararını 
vermez, ahlâk bu konuda karar vermez. Bu karar senin inanç dünyana göre değişir. 

1994’te Viyana’da ders verirken Boşnak olan bir talebem bana bir hanım getirdi. O 
savaş esnasında ırzına geçilmiş ve hamile kalmış. “Ne yapayım?” diye bana sordu. 
Ben de Allah’a döndüm ve “Yarabbi taşıyamayacağım yükü verme” dedim. Nasıl 
bir cevap vereceğim? “Bana ne ya!” diyemezsin. Orada yaşadığım sıkıntıyı size 
anlatamam. İnsanın en büyük sıkıntısı empatidir. Öyle kararlar vardır ki hemhal 
olmak, kendinizi onun yerine koymak zorundasınızdır. Bunun sıkıntısını hâla 
yaşıyorum. 94’ten beri. “Bu sıkıntıyı bana çektirmeye ne hakkınız var?” dedim. Çok 
güzel cevap verdi; “Bu sizin göreviniz!” dedi. 

Bazı sınavlar, başkasının sınavı gibi durur ancak biz onu gördüğümüz, duyduğumuz 
andan itibaren bizim de sınavımız olur. Siz de meselelere yalnızca akıl ile değil, 
duygu yönü ile de baktığınız için sanıyorum meseleler daha da ağırlaşıyor.

Hayat duygu üzerine kuruludur. Felsefenin kısa vadede işe yaramıyor olması salt 
akıl üzerine kurulu olmasındandır. Din ise duygu üzerinedir. Hayat da duygu 
üzerinedir. Dinî alanda en başta gelen şey, Allah’ın sıfatı olan rahim, merhamet ve 
onun yanında adalettir. Bunu akılla çözemezsiniz. Çağımızın en büyük sakatlığı, 
felsefeyi hayata yönlendirmektir. Buna ideoloji diyoruz. Dinin yerini tutsun diye 
yapıyorlar, tutmaz. Felaketleri yaşadık. Tüm bu çağdaş ideolojilerin getirdiği 
felaketleri yaşadık.
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Bir röportajınızda lisedeki hocanızın sizinle yaptığı o etkileyici konuşmadan 
bahsetmiştiniz. Okuldan kaydınızı almaya gittiğiniz günden bahsediyorum. Sizi 
tekrar yormak istemiyorum ama bir öğretmen olarak sormak isterim. Hocamız 
olarak öğretmenlere bir insanın hayatına dokunabilmek adına neler önerirsiniz?

Demin bahsettim ya günümüz kutsallıktan uzaklaşıyor. Kutsallık kalmayınca 
hayatın önemi de ortadan kalkıyor. Hayat kutsaldır çünkü. Ve hayatın kutsallığını 
omuzlayan iki insan var, öğretmen ve sağlıkçı. Bunlardan biri Allah’ın rablığını, 
diğeri ise rahmanlığını temsil ediyor. Her işin hayatîliği var ancak bence en 
mukaddes olan öğretmenlik ve hekimlik veyahut sağlıkçılık diyelim. Bunlar birer 
meslek değil, çağrıdır. Siz çağrılıyorsunuz işinize. Mühendis, kâtip, ayakkabı boyacısı 
birer meslektir. Ancak bu bahsettiğim iki şey meslek değildir. Kedinizi adarsınız. 
Böyle insanları ben çok küçükken gördüm. Babam ağır hastaydı burada tedavi 
edilemedi. Almanya’ya götürdüler. Almanya’nın güneyi Katolik’tir. Katoliklerde, 
rahip ve rahibe kendini topyekûn adayan, evlenmesi yasak olan kişilerdir. İsa’ya 
ve insanlara kendisini adayan kimselerdir. Oradaki hemşireleri görünce ödev 
insanının ne olduğunu küçücük yaşımda anlamış oldum. Ödevini yerine getirme 
dışında bu kişilerin başka bir hayatı yoktu. “Zevk alıyor musunuz?” dediğimde, 
“Hayatım zevkten ibaret. Baban veya herhangi bir hasta ayağa kalktığı an benim 
için en büyük zevktir” dedi. “Bu cennetin anahtarı mı oluyor?” diye sordum. “O, 
lafın gelişi yaptığım işin maddî anlamda hiçbir karşılığı yoktur, benim ödevim 
budur, ben bunun için yaşıyorum” dedi. Düşünün ailesi, evi, eğlencesi yok, tek 
işi bu. Öğretmenlik de böyle. Bu kadar ağır olmamakla beraber ona yakındır. Bu 
azaptan zevk alacaksın, bedeni değil bir ruhânî zevkten bahsediyorum. Hekimin 
ve öğretmenin karşılık beklemesi işine ihanettir. Hiçbir karşılığı yoktur. Manevî 
anlamda vardır fakat maddî anlamda yoktur.

Hocam çok teşekkür ediyorum, karşılaştığımız zorluklar ve insanların sizin 
çabalarınızı küçümsemesi gibi nedenlerle bazen boşa kürek çektiğimizi 
düşünüyordum. Bu çok iyi, çok motive edici oldu. Bir de sizin söyleşilerinizde 
kadına verdiğiniz değerle ilgili şeyleri dinleme fırsatım oldu. Bu bağlamda birkaç 
cümle ile “kadın” dediğimizde neler söylemek istersiniz?

Asıl insan kadındır. Erkek ara yerde, hayvanla insanın arasında bir yerdedir. 
Darwin’in tüm insanlar için söylediğini ben erkekler için söylüyorum, kim ne 
derse desin. Baktığım zaman erkekler benim için ya ayıyı ya maymunu andırıyor. 
Erkeklere bakınca hayvanî vasfı, şekli olmadığını düşündüğüm çok az insan var. 
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Ancak kadınların hiçbirinde böyle bir şey görmedim. İnsana mahsus ne özellik 
varsa, kadında görüyorum. Kadını yere seren, süründüren ne varsa lanetliyorum 
ve bence insanlık suçu işlenmektedir, diyorum. Burada erkeğe eziyet etmenin de 
yerinde olduğunu asla söylemiyorum. Ama aynı kefede değiller. Eşitliğin olduğu 
yerde adalet, adaletin olduğu yerde eşitlik olmaz. Kadın ve erkek eşit değildir. Kadın 
mutlak surette kat kat üstündür.

Nihayetinde cennet, annelerin ayakları altındadır hocam, annelik bahşedilmiş 
bir varlıktan söz ediyoruz. Neşet Ertaş’ın dediği gibi: “Kadınlar insandır, biz 
insanoğlu.” mesele bu. Son sorum olacak sizi çok yordum hakkınızı helal edin. 
Belki 100 yıl sonra bu söyleşiyi biri izleyecek veya okuyacak, ne söylemek istersiniz 
gençliğinize ve gençlere?

Tüm bu söylediklerimin özeti vefa duygusunu kaybetmeyin, sadakat en önemli 
varlığımızdır. Hayatta en hakiki mürşid güvendir. Güven kaybedilirse hayatı 
kaybetmiş oluruz. İman hayatımızın yüzde seksenidir. İman sadece Allah kul 
arasında değil; insanla insan arasındadır. Ben size şüphesiz güveniyorum, siz de 
bana öyle. Bu şüphesiz hayatın temelini oluşturan kadın-erkek ilişkisinin olmazsa 
olmazıdır. Bunun en temelinde ise Allah-kul ilişkisi vardır. Orada başlar Allah ile 
olan tüm bağlantılarımız. Bu da dile getirdiğimiz sözlerin temelidir. İmanın aslı 
oradadır. Yani kadın-erkek ilişkilerinde. Temellendirilmeyi, ispatı gerektirmeyen 
inançlarda yer alır. Sürekli neden, niçin dersek hayatımızı sürdüremeyiz. Ha 
inanılmaması gereken yerler var mı? Elbette. Siyaset. O ayrı bir konu. Ama insan 
insan ilişkisinde, bireyler arası ilişkilerde, güven, sadakat ve vefa baş tacı edilmesi 
gereken olaylardır.

Kıymetli vaktinizi bize ayırarak, tecrübelerinizle bizi zenginleştirdiğiniz için çok 
teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim. Başarılar. 
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“Büyük resme baktığımız zaman fanilik 
kavramının ruhumuza damla damla zerk 

edildiği bir tecrübe oldu bu…”

Prof. Dr. Ümit MERİÇ

Sosyolog

25 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Şule KALA

Kıymetli Hocam, projemizde bizi yalnız bırakmadığınız, mülâkat teklifimizi geri 
çevirmediğiniz için çok teşekkür ederiz. İzninizle ilk sorumu yöneltmek isterim. 
Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda bu salgın insanlığın 
başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân ve tehdit arasında 
nasıl değerlendirirsiniz?

Bu karantina dönemi, genel olarak benim indimde, sadece benim için değil, 
sadece Türkiye için değil, dünyada yaşayan 8 milyarı aşkın insan için “Ölmeden 
önce ölünüz” tecrübesi olmuştur. Bir manada hepimiz hapisteyiz. Bir manada da 
hepimiz kabirdeyiz. Bu sanıyorum ki faniliğimizi, sonluluğumuzu, fert olarak da 
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sekiz milyarı aşkın beşeriyet olarak da dünya olarak da kâinat olarak da bir sonumuz 
olduğu idrakini önümüze getirdi. Sizin “Büyük resme baktığımız zaman…” diye bir 
tabiriniz var. Bence büyük resme baktığımız zaman fanilik kavramının ruhumuza 
damla damla zerk edildiği bir tecrübe oldu bu. Dolayısıyla herkes kendisini biraz 
Zeus’un ya da Hera’nın tahtına oturtuyor, öyle değil.  Yani eski Yunan Tanrıları 
öldü, biz de öleceğiz. Bu tecrübe o açıdan çok saygıdeğer bir tecrübe benim için. 
Ve ilginç olan şu, tabii bu virüsün insan eliyle mi üretilip piyasaya servis edildiği 
konusu belki hiçbir zaman bizim bilgi alanımıza girmeyecek, bu hep saklanan 
bir bilgi olacak. Belki de Çin’in Vuhan kentinden dünyamıza ayak basan virüsün 
gerçekten de bir dipfrizden es kaza mı kaçtığı bilgisine erişemeyeceğiz. Bende, 
başından itibaren virüs “Yecüc Mecüc” çağrışımı yaptı. Çünkü biliyorsunuz, Yecüc 
Mecüc de o civardan dünyaya neş’et edecek ve kıyamet alametlerinden birisi 
olarak bizi son kez ikaz eden hayırlı sebeplerden birisi olacak. Gerçekten de bu 
gözle görmediğimiz hatta mikroskopla dahi zor görülen ve toplam ağırlığı bütün 
dünyadaki salgından etkilenen insanların vücudundaki ağırlığı bir miligramdan 
fazla olmayan, bu muhterem ve muhteşem, çok küçük ama etkisi çok büyük korona 
hazretlerinin diyorum ben... Çünkü hazret kelimesi biliyorsunuz, hazır ve nazır 
olmaktan gelir. Yani şu anda hepimizden çok fazla hazır ve nazır dünyada. Bizim 
ismimizi bilmeyen milyarlarca insan var ama koronanın adı artık herkesin malumu. 
Arkadaşım Ruhi Ayangil’in çok sevdiğim bir tabiri oldu koronayla ilgili. Malum 
dinimizde itikaf diye bir sünnet vardır ramazanın son on gününde oruçlu olan 
şahıs bir kenara çekilir, bazen bir haymenin, bir çadırın içine girer ve orada on gün 
boyunca hiç konuşmadan tesbihatla, tefekkürle varlık üzerine, açlık üzerine, tokluk 
üzerine, hayatın anlamı üzerine, kendi kendisiyle olan ilişkisi, kendisinin insanlarla 
olan ilişkisi, kendisinin tabiatla olan ilişkisi üzerine derin derin düşünmek imkânına 
sahip olur. Bu, sosyologların çok kullandıkları tabirle haz ve hız toplumunda 
insanların ne dünyevi hazlardan ellerini çekip böyle bir tefekküre dalma ihtiyacını 
hissettikleri düşünülebilir ne de hızlarını kesip durmak ihtiyacını hissettikleri 
düşünülebilir. Kemal Sayar Hoca’nın böyle bir kitabı var zannediyorum, “Yavaşla” 
değil mi? O, beşeriyete, bize önce bu tecrübeyi hatırlattı. Yavaşla dedi yavaşla. 

Biliyorsunuz yeni yeni tecrübeler yaşandığı söyleniyor. Wallenberg ailesi, Rothschild 
ailesi gibi ailelerin isimleri veriliyor. Hatta aşının zaten çoktan bulunduğu, onların 
hepsinin aşılı olduğu, dünya nüfusunun 2 milyara düşürülene kadar bu salgının 
2. 3. dalgalar halinde beşeriyeti tırpanlamaya devam edeceği gibi söylentiler var. 
-Azrail’i (a.s.) bir tırpanla resmetmiştir etnografi kitapları.- O, tamamı 1 gram olan 
virüs elinde devasa bir tırpanla beşeriyeti -şimdilerde 500 binlere vardı ölü sayısı 
zannediyorum- 500 bin insanı o minicik mahlûk, elindeki devasa tırpanla ahirete 
yolladı. Bu süreç içinde dediğim gibi belki de hakikaten bilerek ya da bilinmeyerek 
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ama sonuç olarak 500 bin insanın hayatına mal olan bir salgınla karşı karşıyayız. 
Ben şimdiki boyutlarında Koronanın ürkütücü olmaktan uzaklaşmaya başladığını 
düşünüyorum. İnşallah dua da ediyoruz. Rabbimizin dünyamıza verdiği bu belanın 
bir bela olmadığı, bir hayır vesilesi olacağı yolunda ben şahsen bir mümine olarak 
inanç sahibiyim. Hepimizi bir haymenin içine soktu. Evlerimize kapandık ve 
ölmeden önce kabir tecrübesini yaşamaya başladık. Bu tecrübe insanlıkta ne gibi 
sonuçlara yol açacak? Herkes iktisadi, siyasî falan diyor. Bence önemli olan bunun 
düşünce ve inançla ilgili olan boyutu. Çünkü iktisadî ve siyasî hayat da düşüncemize 
ve hatta inancımıza bağlı. Yani Korona, düşünce ve inanç dünyamızda ne gibi 
sonuçlar yarattı? Mesela şu anda Mars’ta hayat aranıyor  rivayete göre. Bunu biz tabii 
bilemiyoruz, ben bir teknik insan değilim. Çevremde de pek kimse yok bu konuda 
bana bilgi verecek olan ama yani diyelim ki yüzlerce yıl havada kalabilecek olan 
bir gök cisminin içinde bizim hayatımız nasıl devam edebilir? Yani bazı insanlar 
hayatta kalacak iki buçuk milyar, iki milyar civarında. Afrika’dan Amerika’ya 
götürülen siyahiler var biliyorsunuz. Afrika insanı Amerika’yı bulduktan sonra 
orda yaşayan milyonlarca insanın hayatının sonunu getirdi. Bunu yaparken sadece 
at üzerinde kılıçlarla tüfeklerle değil, beraberlerinde getirdiği Avrupa mikroplarıyla 
da yaptılar bunu. Yani bilerek ve isteyerek değil şüphesiz ama eski kıtasında 
Amerika’nın yani henüz ismi Amerika’dan önceki Amerika’da yaşayan o büyük 
medeniyetleri kurmuş olan İnka, Aztek değil mi bütün bu medeniyetler?  Maya 
Medeniyeti belki de bizim eski dünya dediğimiz? -Aslında öbürleri de eski dünya 
çünkü aynı zamanlarda yaşamışız.- Eski dünyada yaşayan insanların bilmediği 
bazı şeyleri de biliyorlardı biliyorsunuz, çok büyük piramitler var orada da. Mısır 
Piramitlerini biz eski dünyalar olarak biraz gururla anıyoruz. Şunları bunları 
yapmışlar Mısırlılar diye. Ama büyük piramitleri ben Meksika’da gezdim, Mısır 
Piramitlerini de ziyaret etmiştim içine de girmiştim. Hiç de geri kalan bir medeniyet 
değilmiş oradaki medeniyet. Fakat oradaki insanlar -tekrar ediyorum- Avrupa’dan 
gelen o bağışıklıkları olmayan mikroplarla milyonlar halinde ölmüşler. Şimdi bu 
Koronanın dünyada ne kadar insan bırakacağını henüz bilmiyoruz. İnşallah en iyi 
yorumla yani çok şükür Türkiye’de de çok aşağıya düştü bulaşma sayısı. İnşallah 
böyle birden sıcaklar da bastı. Şimdilerde 30 derece hatta Mersin’de 37- 40 dereceyi 
görmüş. Sıcağa da pek dayanıklı değilmiş bu mahluk, öyle söyleniyor, bakıp 
tecrübe edeceğiz. Rabbim insanların gafletlerinin ya da ihtiraslarının ürünü olan bu 
mahlukun sonunu bu şekilde getirir. Yani hava ısınınca bunlar ölüyorsa ne kadar 
ala. Yani hiç aşıya falan masraf yapmaya gerek yok. 

Bir de kötü senaryo yazalım, bunlar mutasyona uğrayıp aşılarla da baş edilemez 
hale gelirlerse ve beşeriyetin nüfusu istenen sayıya ulaşırsa...-Kimler tarafından 
istendiğini bilmiyorum ama bu komplo teorileri aldı yürüdü, biz de zaten artık 
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cep telefonundan bilgisayardan hepsine bir şekilde vakıf oluyoruz. Vakit çok bol 
hızımız ve hazzımız kesildiği için.- Bu belli grupların tahminlerinin, temennilerinin 
aksine onların da sonlarını getirir diye yeni senaryolar üretiliyor. Ve hatta çalışmalar 
yapılıyor bu konuda da. Havada ne kadar süre yaşayabilirse artık son yani bigbang’in 
son noktası. Açılan zaman kapanırken bunlar artık şartlarını zorlayarak son yaşama 
senaryolarını üretmeye başlamışlar. Ancak şu var, sonsuz zannettiğimiz zamanın bir 
sonu olduğu anlaşılacak, benim en büyük temennim bu, hepimiz için. Çünkü istesek 
de istemesek de bu zaman hepimiz için bitecek, bu dünya için de bitecek, bu kâinat 
için de bitecek. Zaman bir yelpaze Rabbül Âlemin’in bir lütfu. İnanan insanlar olarak 
hem ölümden korkmuyoruz hem zaman üzerinde bize yeniden düşünmek imkânı 
verdiği için korona virüsüne teşekkür ediyoruz. Yani bu biraz otoriter bir anne gibi 
hepimize “Dersinize çalışın, bakın imtihan var, iyi çalışın dersinizi” dedi. Bu açıdan 
ben şahsen tabii ölen insanlar adına müteessirim. Mesela benim de çok yakın bir 
arkadaşım, eski bir komşumun oğlu ilk yardımda doktor. O eve getirdi koronayı ve 
ana oğul ikisi birden yakalandılar hastalığa. Tabii ki çok telaşlı bir süreçti hepimiz 
için çünkü arkadaşıma gidemiyorum, ateşler içinde yandığı için telefon edip hatırını 
sormaktan dahi çekiniyorum. Bir on gün kadar anne oğul ciddî şekilde koronanın 
ziyaretine uğradılar. Arkadaşım bayram münasebetiyle beni aradı ve biraz detay 
verdi hastalık hakkında, hamdolsun iyileştiler. Gerçekten Lokman Hekim’in, 
İbn Sina’nın, Hipokrat’ın torunları var aramızda onlara gerçekten minnettarız. 
Arkadaşım şöyle dedi: “Vücudum santimkarelere ayrılıyor idi ve o santimkarelerde 
dolaşan bir ağrı oluyor yani nerden olacağını bilmiyorum. Ayağım ağrıyor, belim 
ağrıyor derken, kolum derken boynuma geçiyor. Derken kafatasımdan beynimi 
boşaltmış gibi hissediyorum ve akciğerlerimde müthiş bir ağrı, çok ıstırap veriyor.” 

Böyle bir yeni tanışıklık içinde olmamız bedenimizle de bizim yeniden tanışmamıza 
ve bedenimizde başka mahlukların da yaşayabileceğini idrak etmemize yol 
açtı. Şimdi salgın hastalık için çok neden sayılabilir büyük resme baktığımızda. 
“Bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir?” sorunuzu ben bu şekilde 
cevaplandırıyorum. 

Bu salgın imtihan imkân ve tehdit arasında hem bir imtihan hem çok ciddî bir 
tehdit hem de eşi bulunmaz bir imkân. Zamanın üzerinde tefekkür etmemiz için 
korona bizi evlerimize hapsetti. 

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden, niçin bahsedersiniz?

Medyanın yüzü değişti, cümlesinden biraz önceye gitmek lazım. Şu anda bizim de 
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yüz yüze görüşmemize vesile olan bu internet ağları, web ağları, bilgisayarlar, akıllı 
telefonlar… Şimdi benim sorum şu; elektrik kesilse ne olacak? Şu anda bu kadar 
önemli bulduğumuz sosyal medya “Bir tel kopar ahenk ebediyyen kesilir” dediği 
gibi şairin, ahengin ebediyyen kesilebileceği bir tele bağlı her şey. Ben asıl bunu 
son derece tehlikeli buluyorum. Yani elektriğin kesilmesi bizim can damarımızın 
kesilmesi. Mesela petrol için hep söylenir; “Eğer beşeriyet bir vücutsa onun kanı 
petroldür” denir. Petrol olmadan her şey duracak, uçaklar, arabalar gidemez, evler 
ısınamaz ama elektriğe bu kadar esrarkeşlerin esrara bağlanmasından çok daha 
yoğun bir şekilde göbekten bağlanmış olan beşeriyet, elektrik kesildiği anda ne 
yapacak bakalım? Mesela ben, 75 yaşa yaklaşan bir insan olarak bankaya gitmiyorum 
ve ne yapıyorum? Bankada müşteri temsilcisi var, ona bir dilekçe yazıyorum işte şu 
kadar. “Parayı şu hesaptan bu hesabıma yollayınız.” O para geliyor. Hesap uzmanım 
-şu kadar para, bu kadar diye- hesap ediyor, e-posta adresimden haber verdiği için 
ben de hiç adımımı bile dışarı atmadan,  bankadan para hesabıma geliyor. Hesabıma 
gelen para benim hesabımdan muhasebecime gidiyor, muhasebecimin hesabından 
da Türkiye Cumhuriyeti’nin vergi toplayan ağına dahil ediliyor. Şimdi bakın bu 
tabii ki bana çok zaman kazandıran bir şey, aslında çok güzel bir şey. Ama bir anda 
elektriğin kesildiğini düşünelim. -Ama bir saat için değil bir gün için değil bir yıl 
için değil; elektrik kesildi elektrik yok.- Ne yapacağız? Yani lambalar yanmayacak, 
klimalar yazsa çalışmayacak, kaloriferler kışsa yanmayacak, buzdolabı bozulacak, 
benim evimdeki ocak elektrikli ocak, yemeğimi nerde pişireceğim, çayımı nerde 
kaynatacağım? Elektriği bu kadar yüklenmiş bir hayatın son derece yanlış olduğunu 
düşünüyorum. Hani suyun başında olan tabiri vardır ya, biz o tabiri elektriğin 
başında olana çevirelim, yani bu virüs eğer bir elden, bir faniden dünyamıza geldiyse 
bu elektriğin başında olan bir el var ise hep, bu elin sigortayı indirmesi halinde biz 
mahvolacağız, demektir. Beşeriyetin elektriğin esiri olduğu bir döneme giriyoruz. 
Kendimizi bu kadar bağlamış olduğumuz elektriğin, son derecede tehlikeli bir 
şekilde hayatımıza girdiğini görüyorum ve bunun bir tehlike sinyalinin verilmesi 
gerektiğini de düşünüyorum beşeriyete. 

Mesela evinizde bir tane sobanız olmalı ve bir köşede de odunlarınız olmalı ısınmanız, 
banyo yaparken suyunuzu kaynatabilmeniz, yemeğinizi yapabilmeniz için... Malum 
ütopyalar ve distopyalar vardı tarihte, şu anda biz en vahim distopyayı yaşıyoruz 
aslında. Hiçbir insan muhayyilesinin ulaşamadığı kadar korkunç bir anti-ütopya 
yaşıyoruz. Fakat tabii yani bu korku senaryolarını da çok fazla üretmemek lazım 
ama bunlar üzerinde düşünmek gerekir. Ben o açıdan, elektriğin mutlaka yanında 
telafisi olabilecek olan sistemlerin ihdas edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu da 
beraberinde aslında tabiata dönüşü getirecek. Benim koronadan sonra en büyük 
tahminim insanlık adına düşünen namuslu vicdanlı insanlar -tabii siyaset adamları, 
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iktisat adamları, toplum bilimciler, felsefeciler hepsini buraya dahil ediyorum - 
konu üzerine kafa yoracaklar. Beşeriyetin bundan sonra karşılaşması ihtimali olan 
tehlikeleri, yani bu salgın hastalıklar dışında elektriğe olan bağımlılığımızın bizi 
getirebileceği büyük çok büyük tehlikeleri de belki düşünecekler. Elektriğin yanında 
-elektik inşallah devam etsin diyelim- birtakım telafi mekânizmalarını hayatımıza 
sokmak yönünde çalışmalar yapacaklarını, yönlendirmeler yapacaklarını ve tabii 
asıl bunun da tabiata dönüşle mümkün olabileceğini düşüneceklerini tahmin 
ediyorum. 

Herkesin bahçeli bir evi olmalı. Benim ütopyam bu, korona sonrasında bahçeli bir 
evi olmalı. Ben bu konuda önden fikir ürettiğim için biraz kendime iltimas geçeyim 
diyorum: Bahçede mevsimine göre tarım yapılabilecek alanlar olmalı. Mesela 
ıspanak dikebilmeliyim. Salatalık dikebilmeliyim, maydanozum olmalı, dereotum 
olmalı, taze soğanım olmalı, patatesim olmalı. Hepsi yani bütün sebzeler mevsimine 
göre olmalı ve genleriyle oynanmamış ata tohumlarını istiyorum. Sonra bir kenarda 
kümes olmalı, horozum olmalı, tavuklarım olmalı, civcivlerim olmalı yanında 
ördek de olabilir, hindi de besleyebilirim. Yumurtamı bahçemdeki tavukla horozun 
aşkından üretmeliyim, canım istediği zaman ördeği kesip nerde pişirmeliyim? 
Kuzinem olmalı, yani odunlarımı işte küçük dalların eşliğinde çıra eşliğinde yakıp 
üzerinde güzel güzel ördeğimi pişirebileceğim, yanında ördek suyuna pilavımı 
yapabileceğim. Tabii koyunum da olmalı. Koyunlarım koçlarım olmalı. 5 koyun 1 
koç bana gayet iyi geliyor. Ben dört kişilik bir aileyim kızım damadım, torunum. Bu 
dört kişilik aileyi 1 koç 5 koyun gayet iyi idare eder. Sütünü almalıyım, koyunumun 
kuzuları olmalı, çok severim ama onlar ürediği zaman kesilmemesi geldiğinde iki iki 
doğuran koyunum olmalı. En azından bir tanesini kesip bir aya yakın bir süre bana 
haşlamamı, kıymamı her şeyimi alabileceğim evimde servet olarak ağılım olmalı. 
Bahçemde meyve ağaçları olmalı.  Muz, hayatımın sonuna kadar yemesem olur ama 
mesela can eriğim olmalı, vişnem olmalı, kirazım olmalı, kayısım olmalı, cevizim 
olmalı. Trabzon hurması da olursa memnun olurum severim çünkü. 

Demek ki bu şekilde kendi kendine gıda olarak yetebilecek olan bir sistemi de 
beşeriyet mutlaka oturtmalı. Bir evin detay olmayan unsuru da aklıma geldiği için 
onu da söyleyeceğim. Tabii israf haramdır. Biz suyu çok israf ediyoruz bu da kesin. 
Bahçede mutlaka bir artezyen kuyusu olmalı ve yağmur sularının toplandığı bir 
de sarnıcı olmalı evin. Elektriği çok hayatî buluyorum evimde ama su ihtiyacının 
mutlaka kendi kendine yeter bir tarzda tabiattan sağlanması lazım geldiğini 
düşünüyorum. Dolayısıyla artezyen kuyusu, ağaçların ve meyvelerin, sebzelerin 
yıkanması için… Sarnıç da biliyorsunuz. -Nisan yağmuru saçlarınız için fevkalade 
kıymetlidir, biz yağmuru düşman gibi görmeye başladık ama en büyük dostumuz 
o.- Yağmurun da israf edilmeden sarnıçlarda toplanmasını öneriyorum. 



318

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

Tekrar ediyorum, elektriğin kesilmesi hayatımızın sonu olsun istemiyorsak 
şimdiden bunları düşünmek mecburiyetindeyiz. Her ailenin kendi kendine 
yetebilecek, varlığını sürdürmek için kendi kendine yetebilecek bir tabiat ortamına 
dahil olması lazım. Peki böyle bir bahçenin ortasındaki ev nasıl olmalı? En fazla 
iki katlı, güneş ve rüzgâr durumunu dikkate alan bakın Le Corbusier, -şöhretini 
biliyorsunuz İstanbul’a da gelmiştir - 20. Yüzyılın dahi mimarı ve şunu söylemiştir: 
“Her şey olduğu gibi kalsın hiçbir şeye dokunmayın.” Yani vatan ve millet 
caddelerinin açılmasına da mutlaka karşı gelecek idi haberi olsaydı. Le Corbusier’in 
yapmış olduğu bir apartman sistemi var. Fransa’nın Marsilya kentinde ilk şöhreti 
apartman sistemiyle başlıyor. Şöyle yapmış Le Corbusier, onun Paris’te milli 
servetin bir parçası olarak Fransa’nın kullandırdığı, mekâna kazandırdığı çeşitli 
örnekler bir müze içinde toplanmıştır. Aynı modeli bu müzenin içine de kurmuşlar. 
Ben apartmanı görmedim ama Le Corbusier’in yapmış olduğu bu evin içine o müze 
sayesinde girdim. Orası bir hilal şeklindedir, bir tarafı insan müzesi, bir tarafı 
mekân örnekleri müzesi. Şöyle yapmış Le Corbusier, malum Akdeniz’in kenarında 
cephesini denize vermiş her apartman dairesi kendi içinde iki katlı daha doğrusu 
metro denilen bir orta kat da var, iki  katlı. Bu iki kat merdivenle çıkılan evde ön 
cephesi deniz, arka cephe dağ. Önde ailenin hayatının güzel günlerde, gecelerde 
ferah geçmesi için kapalı bir balkon yapıyor çok açık bir balkon değil bu. İlk defa 
açık mutfağı orada kullanıyor Le Corbusier. Açık mutfak kadınların Fransa’da 
çalışma hayatına girmesinden sonra meskenlerde uygulanmaya başlayan yeni bir 
model. Ondan önce dünyada açık mutfak diye bir şey yok. Özellikle apartman 
sisteminde. Açık mutfağı kısaca anlatayım. Hanım ve bey ikisi de çalıştıkları 
için çocuk da okulda olduğu için ailenin bir arada bulunduğu saatler çok kısıtlı, 
dolayısıyla hanım mutfakta salata yaparken eşi de gelip çorbayı karıştırırken çocuk 
da salonda ders yaparken üçü irtibat halinde olabiliyor. Dolayısıyla konuşmanın 
devam edeceği bir mekân olarak açık mutfak devreye giriyor. Tekrar ev modeline 
dönelim, o metro kısmı ve arkada yukarda yatak odaları, iyi bir hava akımı kuruyor 
ki tabii Marsilya sıcak bir şehir. Akdeniz’den esen rüzgâr gün boyunca evin içinde 
dolaşıyor ve yatak odalarından yukarı kata doğru gidiyor, denizden esiyor çünkü 
rüzgâr. Bu şekilde hiç klimaya ya da vantilatöre ihtiyaç hissedilmeden sıcak bir 
şehirde evin içinde dolaşan tabii akımla evi ve yaşayan insanları serinletiyor. Şimdi 
tabii bu Le Corbusier örneğini verdim, müstakbel mimarların bizi yaşatacakları belki 
torunlarımızın torunlarını yaşatacakları evlerde bu tür tabiatla diyalog düşünülerek 
evlerin inşa edilmesi gerekiyor. Biz bunu tamamıyla unuttuk ve şu anda mesela ben 
İstanbul’un herhangi bir yeni semtine gittiğim zaman gölgesi kaldırıma düşmeyen, 
yüksek katlı apartmanlarla karşılaşıyorum. Bakın güneş giren eve doktor girmez 
denir, bizim evlerimize maalesef doktor giriyor çünkü güneş girmiyor. Hava akımı 
son derecede zayıf, yeşil alan son derecede az. Bu açıdan ben müstakbel mimarlara 
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torunlarımın torunlarına ev yapacak olan mimarlara rahmetli Turgut Cansever’in 
eserlerini okumalarını ve ondan da istifade ederek yeni dönemin imkânlarıyla yeni 
kuşakların zekalarıyla yeni meskenleri bize yapmalarını salık veriyorum. 

Şimdi karantina günlerinde Ümit Meriç ne yaptı? Ümit Meriç karantina günlerinde 
diğer günlerinde ne yapıyorsa onu yaptı yani okudu ve yazdı, yazdı ve okudu. Ben 
film seyretmiyorum, bu benim için bir övünç kayağı mı yoksa bir utanç kaynağı mı 
buna da karar veremiyorum, maalesef benim vaktim yok. Ben dünyanın en büyük 
dehalarının çok önemli filmler ürettiklerini ve hatta beşeriyetin birçok sorununun 
da bu filmler vasıtasıyla insanoğlunun dikkatine sunulduğunu da biliyorum ama 
hepimizin bir iş bölümü var. Benim toplum tarafından görevlendirilmiş olduğum 
konu ömür boyu üzerinde çalışmış olduğum meseleleri kitap haline getirip benden 
sonra gelecek olan kuşaklara hayırlı bir ömrü geçirmiş olduğumu düşünmelerini 
sağlayarak hediye etmektir. Ben film seyretmiyorum, çok istediğim halde yalnız 
Londra ile ilgili bir bölümü olacak kitabımın -Londra’yı Dickens üzerinden 
anlatacağım için- Dickens ile ilgili olarak da iki şehrin hikâyesinin filmini seyretmek 
istedim ve korona günlerinin başında onu seyretmeye başladım. Fakat o kadar 
yoğunum ki daha filmin 2. bölümünü seyredemedim. Televizyon asla seyretmem, 
dizilerle hiçbir alakam yok, haber saatinde geliyorum birkaç tane tarafgir -hepsi 
tarafgir nerdeyse- kanalı birbirlerini telafi edecek şekilde. Birinin söylediğinin 
öbüründe olmadığını görüyoruz. Bu arada objektif kanallara çok ihtiyacımız 
olduğunu söylemeliyiz. TRT yine de bu konuda çok iyi, ister istemez bakıyorum 
ve son durumları öğreniyorum. Ben kitap okuyorum, yazdığım konularla ilgili 
olarak kütüphanemden mesela 10 tane kitabı getirip masamın üzerine koyuyorum. 
O sırada hangi konuda yoğunlaşacaksam, onları okuyarak kendi kitabıma girecek 
malzeme haline getirene kadar onların üstünde çalışıyorum. Sosyal medyayla alakam 
buna rağmen oldu. Bir ara Twitter’ım vardı, yetmiş bini geçen takipçim de vardı, 
fakat Twitter’da maalesef internet ahlâkı yok. Benim hayatımla hiç ilgisi olmayan 
birtakım hoş olmayan konular girmeye başladı. Böyle hakkımda nerde çıkarıldığını 
bilemediğim birtakım ithamlarda bulunuldu. Ben tabii çok rahatsız oldum. 
İnsanlarla dualarımı paylaşıyor idim. Bunlardan ötürü kitaplarımla yetinmeyi 
tercih ettim. Fakat tabii sosyal medya bugünün realitesi ve sizinle yaptığımız bu 
zoom programı gibi iki tane programa katıldım. Bir tanesi sosyologlar sitesi 
kuruldu, dernek ortamında ondan çok memnunum. Çünkü benim tabii 30 sene 
üniversitede sosyoloji bölümünde hocalığım var, birkaç tane rektör talebem, birkaç 
tane dekan talebem, birkaç taneden ziyade birçok profesör talebem var, onlarla o 
ortamda bir arada bulunmak gibi güzel bir imkânı yakaladım. O açıdan onu takip 
ediyorum oradan arkadaşlar benimle görüşmek istediler, kabul ettim, böyle üçlü bir 
zoomla onların programına katıldım. Bir de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden 
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yine birkaç öğretim üyesi arkadaş, bu korona günleriyle ilgili ne dersiniz diye soru 
sordular, bir de onlarla konuştum. Yani talep benden gelmedi, maruz kaldım sizi 
de reddedemedim doğrusu. Sosyal medyayla irtibatım bu merkezde. Yaşadığımız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz 
diye sordunuz. Doğrusu ben koronayı unutmak istiyorum. Hatta mesela 65 yaş 
üstüne üç defa dışarı çıkma izni verildi ben her üçünü de değerlendirdim. Mesela 
en sonuncusu dündü, yürüdüm evim Caddebostan’da. Sahilden Suadiye’ye kadar 
gittim. 8.600 adım attım ama o maskeyle hiç selfie yapmadım çünkü ben bu dönemi 
unutmak istiyorum beşeriyet adına. Tabii ki kitaplara girecek, gerçekten tarih 
yazılıyor şu sırada bizim yaşadığımız şu günler. 25. asırda bu yılların tarihini yazmış 
kitaplar olacak tabii ki ama orda ben maskeli bir Ümit Meriç olarak hatırlanmak 
istemiyorum. Başörtüm benim için yeterince anlamlı. 

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz?

Doğrusu benim hayat süremde buna en çok benzeyen tecrübe 27 Mayıs 
1960’da oldu. Çünkü o zaman da sokağa çıkma yasağı vardı. Ben o zaman da 
Caddebostan’daydım. Sokaktan geçen askeri araçların “Sokağa çıkma yasağı devam 
etmektedir, evlerinizden sokaklara çıkarsanız hakkınızda adli tahkikat yapılacaktır” 
gibi çok sert askeri anonsları ilk genç kızlık yıllarımda duymuştum. Ve bu karar, 
bu askerî tebliğ tarzı benim gibi özgürlüğünü çok seven bir insan için çok ürkütücü 
gelmişti. Şimdi istesek de çıkamıyoruz, istemiyoruz. Can tatlı ve hepimiz -tespih 
böceği vardır biliriz, vurdunuz mu böyle kendi içine yuvarlanıp kapanır tespih 
böceklerine döndük. Fakat gerçekten de bu elektronik ortam aslında bizi fizikî 
olarak birbirimizden uzaklaştırırken, fikrî ve hatta manevî ve duygusal planda 
birbirimize yaklaştırdı. Mesela benim Orhan Gazi’de bir gazeteci tanıdığım var, o 
gazeteci olduğu için dışarı çıkabiliyor, zeytin fideleri diken işçi kadınlarla röportaj 
yapıyor. Onlar 65 liraya bütün gün çalışıyor ve bir torbanın içine bilmem kaç aylık 
ya da yıllık bir zeytin fidesini dikiyorlar. Onlarla ilgili röportajı öğrenmiş oluyorum. 
Ya da mesela gidiyor, Orhan Gazi tepelerinde bir pınar başı buluyor, orada bir tane 
erik ağacı buluyor, orada bir tane kuş ötüyor onu bana yolluyor. Aman ne iyi geliyor. 
Yani oturduğum yerden Orhan Gazi’nin o pınar başlarında açmış olan bir erik ağacı 
ve orada şakıyan bir bülbülü dinlemek benim algı alanımı genişletiyor. Bu sanal 
âlem devam etsin, bunu kötü bulmuyorum ama tekrar ediyorum bunun yanına 
mutlaka %50 kendi kendine yeten bir aile modelini içeren çalışmalar yapılmalı. 

Ben Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda olduğum için bazı 
projeler hazırladım, onları ilettik Cumhurbaşkanlığı makamına bir kısmının da 
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uygulanmakta olduğunu büyük bir sevinçle görüyorum. Bir tür hafıza tazelemesi 
oldu eski filmler, eski konserler. Müze gezileri başladı dünya çapında, kütüphaneler 
kendilerini çevrimiçi olarak açtılar. Birdenbire sanal gerçeklik bizi oturduğumuz 
iskemleden adeta böyle dünyayı sırtında taşıyan atlas gibi dünya çapında her 
şeye sahip olan bir fert haline getirdi. Bunun faydalı olduğunu pek tabii ki kabul 
ediyorum ama bunun boyutlarını çok iyi hesaplamamız ve asla %51’e geçmemesini 
hatta irademizi kullanarak sağlamamız lazım. 

Çok teşekkür ederim Hocam. Eğer mahsuru yoksa bir soru daha sormak isterim 
babanızla ilgili. Babanız Cemil Meriç’i okumaya nereden başlamalıyız?

Tabii benim bu konuda vereceğim cevap benim babam hakkında yazdığım kitap 
olacaktır, “Babam Cemil Meriç” kitabı. 11. baskısı genişletilmiş baskı. Onu ve 
sanıyorum ki bir insanı, bir düşünürü, insan olarak tanımadan onun düşüncelerine 
yeterince nüfuz etmek mümkün değil. Çünkü önce sevmek lazım. Cemil Meriç’i 
okumak için onu önce insan olarak tanımak lazım. Kendi kitabımı tavsiye 
ediyorum. Ondan sonraki okuma sırasını ise belirlemek çok zor ama mesela 
Sosyoloji Konuşmaları nispeten konuşma olduğu için kolay gelebilir. Jurnaller yine 
bir manada Cemil Meriç’in iç âlemini yansıttığı için anlamlı olabilir. Ama hangi 
kitaptan başlanılırsa başlanılsın Cemil Meriç’in eşittir yeni bir üniversite tahsili 
olduğu unutulmamalı. Ve Cemil Meriç sayfaları çevrilerek geçilecek bir yazar 
olmadığı için ağır ağır ve öğrenerek okumak lazım. Yani kelimeler, kavramlar, özel 
isimler bunların hepsi okurun hızını keserek, onu yeni dünyalara kanatlandırmalı. 
Mesele Cemil Meriç’i bitirmek değil, mesele Cemil Meriç’i derinliğine tanıyarak 
bitirmek. Bu açıdan nereden başlanırsa başlanılsın tekrar ediyorum, ben hep tabii 
bilgisayar çağındayız ama ben yine de Gutenberg galaksisinin bir ferdi olduğum için 
defterle çalışılmasını tavsiye ediyorum. Ya da dosya kağıtlarla, dosyalarla... Bilmediği 
bir kelime ya da bilmediği bir isim geçti, bir isim defteri bir kelime kavram defteri 
olmalı. Cemil Meriç’i kapatıp o ismi, o şahsı, o kavramı internetten de tanıyabilirler 
ama mutlaka yanlarında lügatlar da olmalı. Ve ana dilini bilmenin düşüncenin 
ön şartı olduğunu idrak ederek kelime hazinelerini Cemil Meriç’in rehberliğinde 
genişleterek ilerletmeli okumaları. Bir lisan bir insan denir, aslında bir kelime 
bir insan yani kelimeleri öğrenmemiz son derecede önemli. Şu anda çok dar, çok 
zayıf, çok argolaşmış Türkçeyle konuşuyoruz, bu bizim düşüncemizi de sakatlıyor, 
dolayısıyla kelimeleri öğrenmeye üşenmemek mecburiyetindeyiz. Ve dünyanın 
en büyük dillerinin, en geniş kelime hazinesi sahip diller olduğunu, bunlardan bir 
tanesinin de Türkçe olduğunu bilerek Cemil Meriç’i okumalıyız. 
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Gerçekten benim için paha biçilemez bir deneyim oldu, sizinle sohbet etmek, çok 
kıymetliydi. Hürmetle muhabbetle ellerinizden öpüyorum, teşekkürlerimi arz 
ediyorum. 

Sağolun canım, eşinize de selamlar ediyorum, yavrularınıza da hayır dualar 
yolluyorum, inşallah söyleşimiz insanlarımızda, bizi dinleyenlerde memnuniyet 
yaratır, gelecekleriyle ilgili birtakım yeni kararlar almaya onları sevk eder. Güzel 
programlarınız daim olsun. 

Programınızı çok önemli buluyorum. Türkiye’nin ve dünyanın korona sonrasıyla 
ilgili olarak ufkunu açacak olan isimlerin bu şekilde sosyal medya aracılığıyla 
düşüncelerini ve duygularını yaygınlaştırıyorsunuz tebrik ediyorum, çok başarılı ve 
önemli bir iş yapıyorsunuz. 
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“Annelere babalara çocuklara önemli 
bir tavsiyem var, zamanlarını çok iyi 

değerlendirsinler, yakınlarına gidemiyorlarsa 
bu süreyi mutlaka okuyarak ve 

yazarak geçirsinler…”

Yavuz Bülent BAKİLER

Şair-Yazar

19 Mayıs 2020

Mülâkatı gerçekleştiren: Öznur Selen KEMALOĞLU

Kıymetli Hocam, projemizde bizi yalnız bırakmayıp, mülâkat teklifimiz geri 
çevirmediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzla ve izninizle mülâkatımıza 
başlamak istiyorum. Salgın için çok neden sayılabilir, büyük resme baktığınızda 
bu salgın insanlığın başına neden gelmiş olabilir sizce? Bu salgını imtihan, imkân 
ve tehdit arasında nasıl değerlendirirsiniz?

Siz nasıl değerlendirirsiniz bilemiyorum, kesin bir şey söyleyemiyorum. Bilim 
adamı değilim tabi ama bir bela olduğu ayan beyan ortada. Bu belayı Allah’tan 
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başımızdan def etmesini temenni ediyorum. Millet olarak daha doğrusu bütün 
dünya devletleri olarak büyük sıkıntılar içerisindeyiz, zaman zaman tarih içerisinde 
böyle büyük belalarla karşılaştığımız oldu. Bazı ilim adamlarının veyahut siyaset 
adamlarının ifadesine göre bu virüs Çin tarafından bizzat hazırlanmış ve insanlığın 
başına bela edilmiştir. Bazı kimseler bunun aksini söylüyor ama herhalde belirli bir 
zaman sonra gerçek doğru ortaya çıkacaktır. Yalnız şurası muhakkak ki bir büyük 
sıkıntıyla bir büyük belayla karşı karşıya bulunuyoruz Allah sabrımızı arttırsın, 
Allah yardımcımız olsun, söyleyecek başka bir sözüm yok.

Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Özellikle hangi eserleri okudunuz, 
hangi filmleri izlediniz? Bu süreçte bir çalışma kaleme aldınız mı? Yaşadığınız 
tecrübeye dair bir eser üretecek olsanız o eserde nelerden niçin bahsedersiniz? 

Şimdi karantina günlerinde yaptıklarımı size açık açık söylemek istiyorum. 
Ben kitaplarla doğan, kitaplarla büyüyen, kitaplarla yaşayan bir kimseydim. Bir 
yazımda açıklamıştım. Ben Sivas Şems-i Sivasi Kütüphanesi’ne beş bin kitabımı 
bağışladım. Evimde beş bin kitaptan ibaret bir kütüphanem vardı. Ancak, maalesef 
ki kütüphanemdeki kitapların zamanla taşlaştığını gördüm. İçim kan ağlayarak bu 
kitapları götürdüm ve Sivas Şems-i Sivasi Kütüphanesi’ne bağışladım.

Ben çok okuyan, çok düşünen ve çok yazan bir insanım ve her şeyimi tamamen 
okumaya borçluyum. Neden Kur’an-ı Kerim oku emriyle başlıyor?  Bunu yakinen 
bilenlerdenim. Ancak, 81 yaşına girdiğim için eski bir takım özelliklerimi kaybettim. 
Eskisi kadar okuyamadığımı, yazamadığımı ifade etmek isterim. Sabahleyin 
uyanıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Ben oruç tutamıyorum. Çünkü günde 5 kere 
ilaç alıyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra uykum geliyor, uyuyorum. Hiç yaşadığım 
başıma gelen bin hadise değildi. Öğlene kadar uyuyorum, öğlen uyanıyorum ve 
tekrar yemeğe oturuyorum. Yemeği yedikten bir süre sonra yine uykum geliyor ve 
yine uyuyorum. Akşamdan önce tekrar uykum geliyor. Benim 81 yıllık hayatımda 
hiç karşılaşmadığım bir durum bu bakımdan.

Okumaktan ziyade şimdi elimde olan bir kitabı bitirmeye çalışıyorum. Devlet 
hayatımda yaşadıklarımı Vay Başıma Gelenler ismi altında yazmaya karar verdim. 
Vay Başıma Gelenler bu aşağı yukarı 27 yıllık evlilik hayatımda yaşadıklarımı ortaya 
koyan bir kitaptır. Ben açık açık söylüyorum ki; devlet hayatımda çalmadığım için, 
rüşvet almadığım için, haram yemediğim için, komünist olmadığım için; devletimi, 
milletimi, vatanımı, ordumu sevdiğim için çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya 
kaldım.

Vay Başıma Gelenler adlı kitabımı yazmaya başlayalı yaklaşık bir yıl oldu. Şimdi 
kitabın son üç konusu yazdıktan sonra kitap baskı işlemine geçecektir. Bakalım böyle 
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bir düşünce içerisindeyim. Şuan da elimde, Ayşe Hür’ün Öteki Tarih isimli kitabı 
var. Bu kitabı dikkatlice okuyorum. Bir takım gerçeklere bastığını söyleyebilirim.

Hayat hikâyeniz de yaşadığımız nazik günler nereye oturuyor? Bu günlere ilişkin 
duygunuzu ifade etmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

Bu günlere ilişkin şunu söylemek istiyorum. Necip Fazıl’ın bir sözü var. Diyor ki 
“Bir milletin edebiyatı yoksa, o milletin hiç bir şeyi yok demektir”. Bu çok doğru bir 
tespittir. Ayrıca bir tarihte Türkiye’ye gelen Kırgızistan’ın, dünya çapındaki yazarı 
Cengiz Aytmatov’un bir açıklaması vardı, hiç unutmuyorum. Demişti ki “Bana 
edebiyatını söyle sana nasıl bir topluma ait olduğunu anlatayım” yani edebiyat bir 
milletin hayatında anlatılmaz derecede değere sahiptir. Bu bakımdan hem dün, hem 
de bugün her vesileyle edebiyatımızı ve birliğimizi canlı tutmak mecburiyetindeyiz. 
Şahsen ben bunun çok büyük faydalarını gördüm. Bunu şu şekilde açıklamak 
istiyorum. Abartmadan söylüyorum. 1955 yılında, Ankara Hukuk Fakültesi’nin 
1. sınıfına kaydımı yaptırdım. Vallahi ve billahi o 1955 yılında benim bir topluluk 
önünde irticalen yani kitaba ve kâğıda bakmadan 5 dakika konuşma kabiliyetim 
yoktu. Konuşamıyordum, konuşurken ikide bir şey diyordum, yani diyordum, 
tamam mı diyordum, hani diyordum, eeee diyordum.

Anlatılmaz çirkinlikler dünyası içindeydim. Bunun neden böyle olduğunu, yani 
neden bir topluluk önünde konuşamadığımı bir gün Namık Kemal’in bir yazısını 
okuyarak gördüm. Namık Kemal diyordu ki “Bütün dünyada ki insanlar kelimelerle 
düşünür, kelimelerle konuşur”. Bu tespitler önemli tespitlerdir. Bütün insanlar 
kelimelerle düşünür ve kelimelerle konuşurlar. Hafızasında yeterli kelime sayısı 
olmayan kişiler topluluk önünde konuşamazlar, hafızasında yeterli kelime sayısı 
olmayan kişiler okuyamazlar, hafızasında yeterli kelime olmayan kişiler önlerine 
koyulan kitabı okuyup anlayamazlar ve kavrayamazlar. O bakımdan Osmanlı’nın 
gerilemesi kelime dünyamızın, edebiyatımızın zayıflamasından kaynaklanmaktadır. 
Eğer biz gerçekten, Osmanlı olarak kalkınmak istiyorsak dilimizi yeni baştan ele 
almak ve zenginleştirmek mecburiyetindeyiz. Öyle söylüyordu Namık Kemal. 
Ben bu yazıyı okuyunca, bir topluluk önünde neden rahat konuşamadığımı 
anladım. Kendi kendime dedim ki. “Senin hafızanda yeterli kelime olmadığı için 
konuşamıyorsun.” Hafızamızda yeterli miktarda kelime olmaması yeteri kadar 
okuma yapmamamızdan kaynaklanıyor. Çünkü biz kitapsız ve kütüphanesiz 
evlerde büyüyoruz. 

Bizim annelerimiz evlendikleri zaman babalarının evinden kocalarının evine sadece 
bir tek kitapla gelirlermiş. Şimdi gelinlerin çeyizlerine baktığımızda bir kamyon 
dolusu çeyiz eşyasıyla gelirler ancak o çeyizlerin içinde kimi zaman bir tane bile kitap 
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bulunmamaktadır. Sadece Kur’an-ı Kerim getirirler onu da okumasını maalesef ki 
bilmezler. Getirir tavana yakın bir yere asarlar ve orada öylece durur. O bakımdan 
biz kitapsız ve kütüphanesiz evlerde büyüyoruz. Kitapsız ve kütüphanesiz evlerde 
büyüdüğümüz için güdük bir Türkçe ile konuşuyoruz. Türkçemiz çok kısırlaşmıştır. 
İşte geldim, baktım, acıktım, doydum, ağladım, güldüm vb. basit kelimeler, bunlar 
sokak Türkçesidir. Bunun dışına çıkmak, edebiyatımızın güzel eserlerini okumak, 
dilimizi zengin bir dil haline getirmek hepimizin asli vazifelerinden birisi olmalıdır.

Ben bunu, Namık Kemal’in yazısını okuduktan sonra fark ettim ve daha çok 
okumaya başladım. Okudukça çok cahil bir insan olduğumu anladım ve daha çok, 
daha çok, daha çok okudum. Okudukça hafızamda kelime dünyası zenginleşmeye 
başladı. Ben Türkiye’de binlerce kişiyi şahit göstererek söyleyebilirim ki en az 70 
şehrimizde kürsüye çıktım. En az 100 bin kişi karşısında bazen iki saat, bazen üç saat, 
bazen dört saat hiç durmadan konuştum.  Şimdi bizim insanımızın, annelerimizin, 
babalarımızın, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin en büyük 
vazifesi kelime dünyalarını zenginleştirmekten geçiyor. Kelime dünyalarımız 
zenginleşirse millet olarak geleceğimize daha emin adımlarla adım atarız, yoksa 
Allah göstermesin geleceğimiz çok karanlık olabilir. 

Salgınla beraber evlerimize çekildik. İnsanlar büyük bir tedirginlik içinde. 
Misafirliklere ara verdik. Çocuklarınızı, torunlarınızı, eşinizi dostunuzu bu 
süreçte belki de rûberû göremediniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 

Madem çıkıp akrabalarımızı göremiyoruz, o halde zamanımızı okuyarak ve yazarak 
değerlendirebiliriz. Ben aşağı yukarı bir yıldan beri zamanımı yazmakla geçiriyorum. 
Eskiden 10 sayfalık bir yazıyı bir günde, 1 günde yazıp bitirebiliyordum. Ama şimdi 
size bir açıklamada bulunuyorum, şaşıracaksınız ve yeminle söylüyorum ki 30 
sayfalık bir metni ben tam 30 günde yazabildim. Neden biliyor musunuz? Çünkü 
yazarken beni derin bir uyku basıyor düşünemiyorum, kalem elimden düşüyor 
uyuyorum. Tekrar uyanıyorum ve inanılmaz bir sıkıntı içerisindeyim. Normal 
şartlar altında yaşamıyorum. Annelere babalara çocuklara önemli bir tavsiyem var 
zamanlarını çok iyi değerlendirsinler yakınlarına gidemiyorlarsa bu süreyi mutlaka 
okuyarak ve yazarak geçirsinler.

Milletleri ayakta tutan iki ana kuvvet vardır. Dikkat edin, bunu bin defa tekrarladım; 
din ve dil. Bundan ne daha mühim diye sorarsan birinci sırada dil var derim. O 
bakımdan milletleri bir araya getiren dil’dir. Dil olmazsa, din de olmaz. Dilimizi 
geliştirmek zenginleştirmek için bu günlerden istifade etmeliyiz ve bol bol okumaya 
çalışmalıyız. Ben bunu düşünüyorum, bunu söylüyorum.
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Salgın sonrası dünyanın ahvalinin nasıl olacağınız tahmin ediyorsunuz? Salgın 
hangi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Bu salgın insanlık hanemize neyi 
koyacak neyi götürecek? 

Bu sorunun cevabı şahsa göre değişir. Bazı kişiler boş boş oturmakla, 
duvarlara bakmakla zamanlarını değerlendiriyorlar,  bazı kişiler ise okuyarak 
değerlendiriyorlar. Ben de vaktimi yazarak değerlendirmeye çalışıyorum. Herkes 
bu süreyi iyi değerlendirmek için sarf etmelidir.

Yaşadığımız günler hangi hatıraları gözünüzde canlandırdı? Bu günlerde en çok 
neleri unutmayacaksınız? Çok daha önemlisi, 100 yıl sonra sizin bu mülâkatınızı 
okuyacak nesillere bu günlere dair neler söylemek istersiniz? 

Ben 10 yaşımdan itibaren oruç tutmaya başladım. Oruç gerçekten insanın sağlığını 
artıran, huzurunu arttıran bir şeydir. Bilim adamlarının da açıklamasına göre oruç 
tutmakla hücreler yenileniyor, güzelleşiyor. Ben zamanımı daha doğrusu çocukluk 
ve gençlik yıllarımı oruç tutarak geçirdiğim için o günleri unutulmaz bir hasretle 
anıyorum. Şimdi oruç tutamadığım için gerçekten de çok üzgünüm ama oruç 
tutamamamın da meşru bir sebebi var. Doktorların tavsiyesini dinleyerek günlerimi 
geçirmeye çalışıyorum ve okumam zorlaştığı için günlerimi yazarak geçirmek 
istiyorum. Böylece hem bu günümü ortaya koymuş oluyorum, hem de yazdıklarımla 
belki okuyanlar olursa onlara yardımcı olacağımı düşünüyorum. Onlara tavsiyem 
bu süreyi okuyarak yazarak geçirmelerini temelli ediyorum, aksini söylemek zaten 
mümkün değildir. 

Kıymetli Hocam, son sorumuza geldik. Bu zamanlarda neleri niçin yapalım?

Bol bol okuyalım, yazalım, kendimizi geliştirelim.

Kaç dakikadır sizinle telefonda konuşuyoruz bu süreçte hiç şey dedim mi fark ettiniz 
mi? Bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum ki

Çok okuyalım, çok düşünelim ve çok yazalım. 

Teşekkür ederim. 



328

Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri

Fotoğrafların alındığı web sayfaları:

Amir Ateş: ariproduksiyon.com/ekibimiz/amir-ates 

Ediz Hun: https://www.instagram.com/p/CH0D1Z7A4X9/?igshid=1byqwgabbj6b4

Teoman Duralı: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Twitter sayfası

Yavuz Bülent Bakiler: https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/yavuz-bulent-bakiler 
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“Süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın aziz hatıralarına...”

-Üstatların Kovid-19 Günlerine Dair Duygu ve Düşünceleri-
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