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“Hakkın hatırı âlîdir; hiçbir hatıra feda edilmez.” dedi bir 
arkadaş. Yanındaki dostum itiraz etti ve “Kime ve neye göre 
hakikat?” sorusunu sorduktan sonra şöyle devam etti.

Bilirsiniz meslekte eski olan bir büyüğümüzle karşılaşınca 
başlar size -melekelerini yitirmediği dönemlerde- başından 
geçen olayları anlatmaya...

Ben, der falan yılda falan okulda çalışırken...

Sene...

Sen daha ilkokulda iken...

Birazdan sizlere anlatacağım olayı paylaşmaya karar verince 
benzer bir yargıyı sizlerde uyandırır mıyım kaygısını 
taşıyorum. Buna rağmen önemsediğim ve konumuzla ilgili 
olduğunu düşündüğüm için paylaşmak istiyorum.

Doksanlı yılların sonuna doğru Van’da merkeze yakın 
bir köyde sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktaydım. 
Zaman zaman şehir merkezine gidiş gelişte sorun yaşar 6-7 
kilometrelik yolu yürürdük. Geçtiğim yol güzergâhında 3-4 
köy vardı.

Bir gün okul çıkışında şehre gitmek için yola çıktım. Gelen 
giden araç olmadığını görünce yürümeye başladım. Hava 
oldukça güzel… Erek dağı olanca haşmetiyle görünüyor. Farık 
Suyu diye bölgede meşhur sodalı kaynak suyunun yanından 
geçerken kısa bir mola verdim. Moladan sonra 3-4 kilometre 
yürümüştüm ki yaklaştığım köy girişinde çocukların 
koşuşmaya başladığını fark ettim. Çocukların kaçıştığını 
görünce içime bir korku düştü. Bilirsiniz, köy girişlerinde 
yabancı görünce havlayan bazen de saldıran köpekler olur. 
Bazen araçla -o sıralar Renault ya da Fiat tipi araçlarla gidip 
geliyorduk- geçince bile tedirgin olurduk. Bazı köpekler bozuk 
olan ve haliyle aracın yavaşladığı yerlerde aracın plastik 
aksamını ısırırlardı. Gözümle gördüm. Tek başımayım ve 
kendimi koruyacak herhangi bir nesne yok... Elimde günlük 
planları kitapları, ders materyallerini koyduğum suni deriden 
yapılmış siyah bir çanta var... Neyse, korka korka yolda 
yürümeye devam ettim. O gün etrafta köpek yoktu ya da 
ben görmedim. Dışarda oynayan iki üç kız çocuğu var. 

Kızlardan biri cesaretini toplayıp bir soru sordu.

Ben ne demek istediğini ilk başta anlamadım. Çekinerek bir 
daha sordu aynı soruyu. İkinci kez soruyu sorunca bu kez ne 
sorduğunu anladım ve hemen cevap verdim.

Ne sordu biliyor musunuz?

“Sen sünnetçi misin?”

Çocuklar cevabımı duyunca rahatladı.

Tabii ben de en az onlar kadar rahatladım.

Beni sünnetçi zanneden erkek çocuklar korkudan 
saklanmışlar. Eskiden sünnetçiler köylerde gezer sünnet 
olmayan çocukları sünnet ederlerdi. Tüm malzemelerini 
çantalarında taşırlardı. Çocuklar benim evrak çantamı 
görünce eyvah demişler...

Onlar benden korkmuş, ben de köpekten…

Gerçek durumda, benim korkum da en az onların korkusu 
kadar yersiz bir korku. 

Benim ve çocukların gerçek/hakikat zannettiğimiz şey aslında 
geçmişte bizlere öğretilen korkularımız.

Evet, Hakkın hatırı âlîdir; hiçbir hatıra feda edilmez ama 
çoğu zaman hakikat zannettiğimiz şey başkalarının bize 
dayatmaya çalıştığı ya da bizim pratiğimiz için faydalı 
olduğunu düşündüğümüz şeylerden ibaret. Hakikatle hiçbir 
bağı yok. 

Dostumun söyledikleri çok önemliydi.

Çoğu korkumuz yersiz.

Bazen algı ve hakikat arasında çok büyük bir uçurum 
olabiliyor.

Algı ve olgu arasında bir denge olmalı. 

Bizim hakikatimizi yansıtan bir denge.

Değerli Dostlar Merhaba,

Yeniden yüz yüze eğitimle birlikte öğrenciler, öğretmenler 
okullarımızda birbirlerine kavuştular. Tarif edilemez bir 
ayrılık böylece son bulmuş oldu. Milli Eğitim Bakanımızın 
ortaya koyduğu vizyon ve bunu destekleyen sağlam adımlar, 
yüz yüze eğitimle ilgili ‘yersiz’ tartışmaları da bitirmiş oldu. 

Okulların yüz yüze eğitime başlamasında hiç kuşkusuz 
öğretmenlerin aşı konusunda gösterdikleri duyarlılığın 
çok önemli bir işlevi var. Yine salgın döneminde 
öğretmenlerimizin gösterdiği özveri de kayda değerdi. 
Öğretmenlerimizin bu süreçte başat rol üstlenmesi bizleri 
de 24. sayımızı öğretmenlerimize ayırmaya sevk etti. 

Bu sayımızda öğretmenlerimizin birbirinden kıymetli 
çalışmalarını sizlerin takdirlerine sunuyoruz. Diğer 
sayılarımızda olduğu gibi değerli bir yazarımızla Dr. Necdet 
Subaşı ile keyifli bir söyleşi de bu sayımızda yer aldı. Bu 
vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü bir kez daha 
kutluyor, keyifli okumalar diliyoruz.
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Sinan AYDIN*

COVİD-19 salgını normal 
hayatın akışını değiştirdiği 
gibi eğitime yönelik yerleşik 
işleyişi de değiştirdi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM:  
BİR MİLLİ GÜVENLİK 
MESELESİ

Salgın, yüz yüze eğitime ara verilmesini, eğitimin 
uzaktan ve dijital ortamlarda sürdürülmesini zorunlu 
kıldı. Tüm dünyada uzaktan eğitime erişim, internet 
alt yapısının yeterliliği gibi sorunları da gün yüzüne 
çıkardı. Bununla birlikte eğitim ile ilgili bazı fırsatları 
da beraberinde getirdi.  Uzun zamanlara yayılarak 
dahi gerçekleşmesi güç görülen dijital dönüşüm, tüm 
paydaşların teknolojiye maruz kalması suretiyle kısa 
bir sürede gerçekleşmiş oldu. Ayrıca öğrencilerin 

*Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü
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alternatif öğrenme ve bilgi kaynaklarına ulaşabilme 
imkânını, öğretmenler ile yöneticilerin ise eğitimin 
farklı yol ve yöntemlerle de verilebileceği seçeneğini 
ortaya çıkarmış oldu.

Yaşanan salgın süreci eğitimin, okullarda ve yüz yüze 
sürdürülmesinin ne kadar elzem olduğunu her kesime 
ve herkese bir daha göstermiş oldu. Çocukların 
fiziki ve zihinsel olarak daha sağlıklı ve refah içinde 
yetişmelerini sağlamak için, çocukların akranları ile 
sınıf ortamında ve okul kültürü ikliminde bulunmaları 
hayati öneme sahiptir. Çünkü okul sadece bilgi 
aktarım yeri değildir. Okul, öğrencilerin sosyalleşme, 
kendilerini ifade etme, kriz yönetimi ve sorumluluk 
alma gibi hususlarda da beceri kazandığı merkez 
konumundadır. Görgü, kültürel aktarım, disiplin 
ve ahlaki gelişim için de okul, zararlı içeriklerden 
korunmuş “temiz” bir ortam sağlar. Ayrıca okulların 
açık olması okulun tüm paydaşlarının içerisinde 
bulunduğu ekosistem açısından da çok önemlidir. Bu 
eğitim yılının başında, büyük illerde öğrenci servisi 
bulma konusunda yaşanan sorun bu durumun bariz 
bir örneğidir.

UNESCO verilerine göre 16 Mart 2020 - 31 Mayıs 2021 
tarihleri arasında hafta sonlarını ve tatil günlerini 
çıkarınca Türkiye’de okullar salgın nedeniyle 130 gün 

boyunca kapalıydı. Türk Eğitim Derneği’nin (TED) 
düşünce kuruluşu TEDMEM’in hesaplamalarına göre 
ise 16 Mart 2020 - 2 Mart 2021 tarihleri arasında 
okula gidilmesi gereken gün sayısı ise 175’ti. Yani bu 
zaman zarfında okullarımızı ancak kısa bir süre açık 
tutabilmişiz. Bahse konu tarihler arasında “Türkiye, 
OECD ülkeleri arasında Meksika’dan sonra okulların 
en uzun süre kapalı kaldığı ikinci ülke olduğunu da 
öğrenince aklıma 2018 yılında katıldığım “Yarının 
Eğitim Zirvesi” programı geldi. Zirvenin o yılki 
konuk ülkesi Güney Kore’ydi. Misafirlerden eğitim 
üzerine etkili bir konuşma yapan Prof. Dr. Ki Seok 
Kim, “Güney Kore, eğitimi merkeze koyan bir ülke 
ve her aile çocuklarını mutlaka okutur.” diyerek biz 
katılımcılara fotoğraflarla II. Dünya Savaşı yıllarında 
açık havada, bomba düşen bir yerin yakınında ve 
çatısı olmayan mekânlarda eğitim alan öğrencileri 
göstermişti. Seok Kim, devamla “Güney Kore’de 
eğitim pali pali” dedi ve bu ifadenin “zor olmakla 
beraber yavaş ama istikrarlı ilerlemek” anlamı 
taşıdığını belirtti. II. Dünya Savaşı, ülkelerinde devam 
ederken eğitimi tüm zorluklara rağmen sürdürmeleri 
benim ve salonda bulunanların dikkatini çekmişti. 
Bugün geldiğimiz aşamada, Güney Kore’nin başarı 
hikâyesinin arkasında, savaşta dahi eğitime ara 
vermemeleri olduğunu düşündüm.

Çocukların fiziki ve 
zihinsel olarak daha 

sağlıklı ve refah içinde 
yetişmelerini sağlamak 

için, çocukların akranları 
ile sınıf ortamında ve 

okul kültürü ikliminde 
bulunmaları hayati öneme 

sahiptir.



Hüseyin TÜRKMEN*

*Üsküdar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

BİZ 
ÖĞRETMENİZ 

HER  
YERDEYİZ

bilerek geç girme, mevzuata aykırı davranma, verilen 
görevlerden kaçınma, yenilikleri kabullenmeme, 
eğitim teknolojilerini kullanamama vb.- öğretmenlik 
meslek ahlakıyla ve değerleriyle bağdaşmayacak 
davranışlara rastlamak mümkün olmaktadır.

Öğretmen; gençlerin artık bir tıkla öğrenebilecekleri 
akademik bilgiyi sadece aktaran bir nakledici değil, 
bilgiyi hazmetmiş, hayatına aksettirmiş, toplumun 
gençlere model olarak göstereceği canlı bir örnek 
olmalıdır. Kendi örnekliğiyle, öğrencilerine aklını 
kullanabilmeyi, öğrendiklerinden sentez yapabilmeyi, 
sentezlediği bilgiyi mantıklı bir sıra içinde 
aktarabilmeyi öğreten bir rehberdir. Öğretmenlik 
mesleğinin ehemmiyeti ve kutsiyeti, maddi bir 
değerle ölçülmeyecek kadar kıymettar bir nitelik 
göstermektedir. Daha açık bir ifade ile öğretmen 
yaptığı işi sadece gönül gönüle yapar, karşılığını da 
ancak gönülden alır. Bir adanmışlık mesleği olan bu 

Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla 
ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas 
mesleğidir. Öğretmenler, bu görevlerini Türk millî 
eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 
ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine 
hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik 
formasyon ile sağlanır. Ancak öğretmenlikte meslek 
ahlâkı, alan bilgisi ve genel kültürden çok daha 
önemlidir. Doğru, dürüst, güvenilir, adil, hoşgörülü; 
toplumsal değer yargılarına ve yasalara saygılı; 
yeniliklere açık olmak gibi değerlerden yoksun 
bir öğretmenin, uzmanlık bilgisi ne olursa olsun, 
öğrencilere katacağı pek bir şey olmadığı gibi, yetişen 
nesil üzerinde telafisi mümkün olmayan davranış 
bozukluklarına da neden olabilir. Tüm öğretmenler 
pedagojik formasyon eğitimi aldığı halde, eğitim-
öğretim süreçlerinde maalesef hiç istenmeyen 
uygulamalara -ders içinde zamanı boşa geçirme, derse 
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iş ancak aşk ile olur. Öyle bir aşk ki sabahları “işe” 
değil yuvanıza gider gibi “okula” gidersiniz. 

Öğretmen, her şeyden evvel milletimizi millet 
yapan manevi değerlerin, özümüzü tarif eden 
inancımızın faziletli bir temsilcisidir. Hayatımızın 
sahibi olmaktan ziyade sanatkârıdır. Kullanıcısı değil, 
yapıcısıdır. Seyircisi değil, aktörüdür. O, en doğru, en 
güzel hayat örneğini yapar, hazırlar, bize sunar, biz 
yaşarız. Öğretmen bu anlamda rol modeldir. Zamanın 
gerektirdiği donanıma sahiptir. Hayatın en anlamlı 
ve ideal halini sunabilen kişidir. Geçeceği yol bütün 
engellerle örtülü olduğu halde, buna tahammül 
etmesini bilen, her türlü zorluğa göğüs geren, hata 
ve kusurları ısrarla düzeltmeye devam eden idealist 
bir insandır. Adeta bir doktorun bedeni tedavi 
etmesine benzer biçimde ruhun mustarip olduğu 
hallere manevi merhem sürebilendir. Sahip olduğu 
sorumluluklar nedeniyle, yeterince özgür olmalıdır.

Bunun yanında; memlekette ticaret ve alışveriş 
tarzı bozuksa; gençlik işsiz güçsüz, hedefsiz ve 
ümitsizse; aileler otoritesizse, kadınlar ve çocuklar 
öldürülerek her türlü istismara maruz kalıyorsa; din 
hayatı bir riya veya taklit merasimi haline gelerek 
vicdanlar sahipsizse; öğretmenin toplumda ve 
öğrencinin gözünde saygınlığı iyice azalmışsa, aile 
denetimi ve toplum denetimi yok olmuşsa tüm 
bu olumsuz durumlardan öğretmen kendi payına 
düşeni almalıdır. Elbette ki bu sorumluluk sadece 
öğretmenin değildir. Öğretmenlik, sadece okul ve 
öğrenciyle sınırlı tutulmayıp, hayatın her alanında 
sorumluluk sahibi olmayı gerektiren zor bir görevdir. 

Daha ilk ana kucağında, onun şefkatli kollarıyla 
öğrenmeye başladığımızı düşünürsek öğretmenin 
okul ve öğrenciyle sınırlı olmayan, beşikten mezara 
zorlu yolculuğunu daha iyi anlamamız mümkün olur.

Öğretmenlikte mesleki ahlâk ilişkilerin niteliği 
yönünden her ne kadar öğretmen-öğrenci ilişkileri, 
ilgili yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş resmi 
nitelikte ilişkiler ise de mesleğin doğası gereği bu 
ilişkilerin duygusal ve ahlaki yönü ağır basmaktadır. 
Adına ister öğretmen öğrenci ilişkileri ister 
öğretmenin ahlaki vazifeleri diyelim, düşünce 
ve davranışlarıyla öğrenciler için model olan 
öğretmenden beklenen birçok davranış vardır:

Öğretmen; gençlerin artık 
bir tıkla öğrenebilecekleri 

akademik bilgiyi sadece 
aktaran nakledici değil, 

bilgiyi hazmetmiş, 
hayatına aksettirmiş, 

toplumun gençlere model 
olarak göstereceği canlı bir 

örnek olmalıdır.

ÖĞRETMENİN 
ETİK
İLKELERİ
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• Mesleğini, öğrenciyi sevmeli ve sevdiğini 
hissettirmelidir. Çünkü eğitim sevgiyle başlar. 
Sevgiyle yaklaşmak aynı zamanda güven 
duygusunu da pekiştirir. Başarı ancak sevgiyle 
mümkündür. 

• Empati kurabilmeli, bunu öğrenci ve velilerine 
hissettirmelidir. Sadece sorun olduğunda değil, 
öğrencilerin başardıkları hakkında velilerini 
bilgilendirmelidir.

• Hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır. Bireysel 
farklılıklardan dolayı yavaş ve hızlı öğrenenler 
olduğunu unutmamalı, duygularını kontrol 
altında tutmalı, en küçük olumsuzluklarda 
hemen cezalandırma yoluna gitmemeli, olumlu 
davranışları pekiştirmek için ödüllendirmelidir.

• Yüksek başarı için öğrencileri öğrenmeye karşı 
cesaretlendirici ve destekleyici olmalı, hiçbir 
başarının tesadüf olmadığını vurgulamalıdır. 
Önemli şahsiyetlerden örnekler vermelidir.

• Rol model olduğundan iyi giyinmeli, temiz ve 
düzenli olmalı, güzel ve etkili konuşmalı, Ayrıca 
güler yüzlü, adil, yardımsever, dürüst ve güvenirlik 
gibi sosyal özelliklere sahip olmalıdır. 

• Öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri 
demokratik ortamlar hazırlayabilmelidir. Çağdaş 
bir liderlik özelliği ile herkese karşı önyargısız bir 
tavır içinde olmalıdır. Yeni görüş, bilgi ve fikirlere 
açık olmalı ve bunu öğrencilere hissettirebilmelidir. 

• Farklı öğrenme modellerini göz önünde tutarak 
süreçleri öğrencilerle birlikte planlamalıdır.

• Kişisel sorunlarıyla sınıfı ve okulu meşgul 
etmemelidir. Mesleği ile ilgili mevzuatı iyi 
bilmelidir.

• Her toplumun kendine özgü kültürel yapısı ve 
değerleri anlayışıyla öğrenme-öğretme ortamını 
düzenlemelidir.

• Kendisini sürekli yenileyebilmeli, mesleki 
ihtiyaçlarının farkında olarak gerekli hizmet 
içi eğitim, toplantı ve seminerlere katılmalı, 
alanı ile ilgili yayınları izleyebilmelidir. Bu tür 
organizasyonlara katkı sağlayabilmelidir. Dijital 
yetkinliklerini arttırmalı, derslerinde kullandıkları 
yöntem ve teknikleri zamanın şartlarına göre 
planlamalıdır.

Dolayısıyla yeni neslin kıymeti, öğretmenlerin 
mahareti ve fedakarlığı ölçüsünde olacaktır, bu 
nedenle “Mevlâna’nın Pergel Metaforu” çerçevesinde 
bir ayağı millî manevi değerlerimizde sabitlenmiş 
öğretmenlerimiz bir dünya vatandaşı yetiştiren 
liderler olarak her yerde her coğrafyada her gönülde 
olmak zorundadır. Bu temel düşünceden hareketle 
“Öğretmen Yetiştirme ve Hizmet İçi Eğitim” ile ilgili 
Millî Eğitim Politikamızın geliştirilmesi önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda 20. Millî Eğitim Şurasında 
üçüncü alt tema olarak “Öğretmenlerin Mesleki 
Gelişimi”nin ele alınması anlam kazanmaktadır. 
Böylece meslek ahlakına sahip öğretmenlerimiz millî 
ve manevi değerlerimize bağlı kalarak toplumumuzu 
muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, her yerde 
her gönülde anlamlı ve kıymetli bir iz bırakacaktır.
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Halil ÖNGE*

Bir yaz mevsimi... Gün sayıyorum. Öğretmenlik 
gibi yedi iklim dört bucakta yollarına gül döküp 
penceresi önünde serenat yapılan bir mesleğin 
adayı olma yolunda şanla şerefle ilerlemekteyim. Bu 
ilerlemede yeni yüzlerle, temiz gönüllerle buluşmayı 
düşlemek keyfimi arttırdığı gibi düşüncelerimi de 
güzelleştiriyor.  Atanmadaki gecikmeye bağlı kırık 
gönlümde nilüferlerin açmasına neden oluyor. 

Bu sevinç buz dağıma düşen kor, bu sevinç zemherime 
çalan güneş oluyor. Manevi takının yeri istediği kadar 
gönül olsa da maddi takılarda o kadar benden uzakta 
duruyor. Tatlanmamış olsam da meslek bayrağını 
onurla taşıma vadisinde çoklarından daha ileri 
durumda idim. Bitlis yolunda ilerlerken dağların 
karı, vadilerin sisi adeta beni kendine çekiyor, içinde 
eritiyordum. 

Uzayan yolculuk, bitmeyen saatler sadece bedenimde 
değil gönlümde de yorulmalar meydana getiriyordu.  

Menzile vardığımda Ankara’nın okulları ile 
karşılaşmayacağımı elbette hayal ediyordum. Ama 
baraka evlerin arasındaki kerpiç duvarlı adeta hayalet 
okulla karşılaşacağımı da düşlemiyordum.  Baraka 
evlerin kerpiç duvarlarına anlattığım hayali dersler 
benim diyen öğretmenlere örnek teşkil ediyordu. 

Bize orada öğretmenlik öğretildi adeta.  Orada 
öğretmenliğin en idealini, erişilmez ufkunu gördüm.  
Orada öğretmenlik kalbimde ak korlaşan ışık oldu.

Öğretmen dediğin kırk metre öteden seçilmelidir. 
Baktıkça gözlerde büyümeli, fark atmalıdır diğer 
insanlara. Bizim gerçi ziyafetimiz, ziyaretimiz ve 
belki kıyafetimiz bile yoktu ama meslek aşkımız vardı 
gerçek sevgiden öteye.

Cebimizdeki kalem bile çif çiftti dertlerimizi daha 
fazla yazabilmek için.

Bugün halkın gözünde şablon olamıyorsak, şu giden 
öğretmendir diye halkı camlara dökemiyorsak iç ve 
dış muhasebeyi hep beraber yapmalıyız.

GÜN SAYIYORUM.
ÖĞRETMENLİĞE

*Nezahat Ahmet Keleşoğlu Ortaokulu Müdürü
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Muallim, kaderimizin 
hakikatinin işleyicisi, 
karakterimizin yapıcısı, 
kalbimizin çevrildiği 
her yönde kurucusudur. 
Fertler gibi, nesiller de 
onun eseridir.

Mahmut Said CELAYİR*

OKU’DAN OKULA

İnsan muhatap olduğu “Oku” emrinin âleme tecelli 
etmesiyle nefes alır. Ancak bu nefes alış hangi manayı 
idrak etmekle gerçekleşecektir? “Oku” emrinin 
tecellisi sadece kulağa mı hitap etmektedir yoksa 
kulağa dolan sesin kalbe dökülen bir kaynağı var 
mıdır? Elbette okumanın kalbe dökülen bir muhtevası 
vardır ancak buna aracılık eden mekân ve insan 
faktörünü de unutmamak lazımdır. İnsanı inandıran, 
tereddüt içindeki varlığına güven telkin eden, her 
cihetiyle onu tamamlayıp filizden ağaca misali onu 
olgunlaştıran kuvvetlerdir bunlar. Böylelikle kulağa 

“

„

TECELLİLER

*Kuzguncuk İlkokulu Sınıf Öğretmeni
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dolan sesin kalbe inmesiyle muazzam hadiseler 
barındıran okuma eylemi, bir okul çatısı altında ve 
bir öğretmenin müdafaasında çağları aşarak yeni yeni 
hayatlar ortaya koymaktadır.

Hayatımıza bir anlam katmak istiyorsak, bir 
insanın gönül penceresinde taze baharları solumak 
istiyorsak, gönlümüzün huzurunu ve memnuniyetini 
çevremizdeki her bir varlığa bihakkın aktarmak 
istiyorsak “oku” emriyle/sesiyle başlayan ve okul ile 
devam eden sürecin tesirini en yükseğe çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Ses ve onun birleştiği nefes, 
terbiye ile muamele görmediği sürece okulun ihtiva 
ettiği mana da ortadan kaybolacaktır. Peki, okulu 
nasıl tarif edeceğiz? Var olan bilgilerin aktarıldığı 
ve belirli akademik kaygıların giderildiği, yüzeysel 
okumaların yapıldığı bir yer midir? Yoksa öğrencide 
farkındalık duygusunu ortaya çıkaran, toplumu 
anlayabilecek veriler ortaya koyan, sevgi ve hoşgörü 
iklimini besleyen, ses ile başlayan süreçte idrak 
ve mananın şekillendiği, ruhi melekelerin inkişaf 
ettiği, insan vasfına haiz bütün unsurların karaktere 
yüklendiği bir nevi mabet midir? Ne diyordu Nurettin 
Topçu: “Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede 
nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.” Ne muazzam 
bir ifade! O halde okulun manasını idrak etmek 
öğretmenle başlıyor ve ses ile çocuk bütünleşiyor. 
Çünkü “Muallim, kaderimizin hakikatinin işleyicisi, 
karakterimizin yapıcısı, kalbimizin çevrildiği her 
yönde kurucusudur. Fertler gibi, nesiller de onun 
eseridir.” diyordu yine Nurettin Topçu.

İdrak ve mana sathında ses ile bütünleşen çocuklar, 
bir mürebbinin yani hakikat yolcusu bir öğretmenin 
elinde şekillenecektir. Okulun ihtiva ettiği en önemli 
hususlardan birisi (sosyal mecraların da etkisiyle 
günümüzde eksikliğini bir hayli hissetmekteyiz) 
iletişim ya da daha doğru bir ifadeyle sohbetlerdir. 
Hocaların hocası Mahir İz’in “Yılların İzi” adlı 
kitabında bununla ilgili pek çok anekdot vardır, 
meraklısı bakabilir. Öğretmen ve öğrenci arasında 
cereyan eden sohbetler bilginin aktarımını o kadar 
kolay ve keyifli bir hale getirmektedir ki hiç kimse 
o anın keyfiyetinden çıkmak istemez. Sadece belirli 
kademelerde değil, okul öncesinden üniversiteye 
kadar bu atmosferi yaşatmak zor olmasa gerek. 

Velhasıl, öğretmen eğitimin her zerresini öğrencisine 
aktarırken bu hasbihal şuurundan yoksun olursa, 
öğrenci de “neme lazım canım” mesafesinde 
bir uzaklıkta kalırsa tatsız tuzsuz bir yemeği 
kaşıklamaktan öteye gidemeyeceğiz gibime geliyor. 
Bu aynı zamanda kalp mesabesinde eksikliklere 
de yol açacaktır. Eğitimdeki bu öğretmen-öğrenci 
sohbet (bilgi) aktarımına en mühim örnek ise Hz. 
Peygamber’dir. Ashabına muallimlik yaparken O’nun 
temel eğitim metodu sohbetti. Bu sayede öncü âlimler 
yetişti Ashab-ı Suffe arasından. Öğretmen olarak 
bizler, bunu bir vazife şuuruyla yüklendiğimiz zaman 
bilginin dikta edici tarafından uzaklaşıp merhamet 
odaklı yanına konuşlanmış olacağız aslında. Çünkü 
öğretmen bilginin ışığında iyi bir hatiptir. Konuşma 
esnasında öğrencisine bilgiyi o kadar güzel bir 
şekilde işler ki eğer gönlünü de devreye sokarsa can 
bülbül olur. Bu sırada manayı özümsemeye çalışan 
öğrenci ise, öğrenmeye kalbini verdiğinden idrakini 
de kullanmış olacaktır. Tam da “oku” emrinin tecelli 
ettiği bir makam! Ne dersiniz, okul bize böyle bir 
çağrı yapsa fena mı olur?

Okulu tarif etmekte kalmıştık değil mi? Araya idrak 
ve mana girdi, sohbetin mahiyeti tecelli etti, bir 
nevi teneffüs oldu.  Peki, okulu tarif etmeye nasıl 
devam etmeli ya da okul bizatihi kendisini mi anlatsa 
bilemedim. Fertlere göre farklı muhtevalar barındıran, 
her pencerenin farklı bir manzaraya açıldığı, okul 
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öncesinden başlayıp akademik basamaklara kadar 
süregiden bu duraklar, kimine göre nimet kimine 
göre külfet addediliyor. Aynı zamanda varlığı olmazsa 
olmaz olmasına rağmen her daim tartışmaları da 
peşinde getiriyor. İnsan işte, yaşadığı hayatın her 
zaman nankörüdür. Ufkumuzu çizen münevverlerin 
bakış açısına göre ise okul, etrafı duvarlarla çevrilmiş 
fizikî oluşumlardan ziyade çocuk felsefesinden 
yetişkin felsefesine kadar büyük bir yükü ve 
sorumluluğu sırtında taşıyan manevi duraklardır. 
Öğretmeniyle, öğrencisiyle, idarecisiyle şahısları 
belli bir mertebeye çıkaran, akıl ve gönül iştiraki 
sonucunda tekâmül basamaklarını sağlamca çıkaran, 
zahirde ve batında müthiş tesirleri olan, sadece dört 
duvar arasında değil gök ile yerin buluştuğu her 
yerde temaşa eden ve beşikten mezara kadar süren 
bir yolculuktur. Göz ile başlayan, ses ile zihni açan 
ve nefesle kalbe dokunan okumaların uğrak yeridir 
okul. Her milletin mutlaka kendisine göre inşa edip 
nesilleri ihya ettiği yerdir. Yine Nurettin Topçu’ya 
dönelim isterseniz: “Hakikat şu ki, millet bünyesinde 
inkılâplar mektepte başlar ve her milletin, kendine 
özel olan mektebi vardır. Millî mektep, zihniyet 
ve örflerde, metotları ve müfredatıyla, terbiye 
prensipleri ve psikolojik temellerde, hatta binasının 
yapı tarzıyla kendini başka milletlerinkinden ayırır.”

Okul, topyekûn bir milletin, nesilden nesile inşasında 

varlığıyla tecelli edendir. Karşımıza çıkan her kapının 
ardında şafağın nuru gibi bizi karşılar. Kâinatın 
ebediyete kadar sürecek bilgilerini taşıyan dillerin 
söylediklerini, tasdik ve teyit edicidir. Okul, aydınlık 
havasının teneffüs edilmesiyle öğretmeninden 
öğrencisine hiç kapanmayacak ahlâkî bir menfez 
açar. Bu yüzden okulun varlığı mühimdir. Okul 
buluşturandır, kavuşturandır, terbiye edendir. 
Günlerin aldatmacası içinde varlığımızı bile sorgular 
haldeyken, kaybolup gittiğimiz o günün ve hayatın 
içinden bizi çekip kurtaran, idrak kanallarımızda 
bıkmadan usanmadan ışıklar yakan, ebedi âleme 
doğru çıktığımız bu yolculukta bizlere ömür 
sermayesinin yanında ilim heybesini yükleyen 
müstesna bir hakikate sahiptir. Muhtevasıyla, 
dersiyle öğrencinin zihninde geniş ufuklar açan ve 
hikmetli meseller barındıran yegâne sığınaktır.

Okulun ulvi gayesi: İnsan! Günümüzde üzerinde çokça 
durduğumuz ve eğitim hayatımızın olmazsa olmazı 
olarak kabul ettiğimiz sosyal beceri eğitimlerinin hem 
öğretmenleri hem de öğrencileri yeterli miktarda 
geliştirememesinin temel nedeni insan olmanın 
gereğinden çok bu eğitimlerin ne kadar çok olursa o 
kadar iyi olacağı. Hâlbuki insan yetiştirme ve buna 
binaen insanlar içerisinde kendini yetiştirme gayreti 
kaçınılmazdır. Tekâmül sürecinin yegâne unsuru olan 
insan, cihanşümul değer aktarımından ve manevi 
seyrinden uzaklaştıkça selâmete ulaşamayacaktır. 
Kimiz, amacımız ne, varlığımızın okumaktan gayesi 
ne, gönlümüzün zihnimiz üzerinde hakkı ne? İsteyen 
çoğaltabilir bu soruları ancak temeldeki mesele asla 
gözden kaçırılmamalı: Okul, okumanın kemaliyle 
hemhâl olana lütuftur. Yaşınız kaç olursa olsun! 
Okulların nasıl insanlar yetiştirmeleri gerekliliğini 
gelin bir kez daha Nurettin Topçu’dan dinleyelim: 
“Filhakika zekâ ve ruhumuza bir yük değil bir irfan 
ve olgunlaşma aracı olabilmesi, okullarımızın birçok 
şeyler bilerek hiç düşünmesini bilmeyen bir tek 
makinadan çıkarılmış sürü halinde kafalar değil de 
şahsiyet sahibi fertler, haksızlığa ve eksikliğe isyan 
ederek eser yaratabilen kuvvetli ruhlar yetiştirebilmesi 
için temel olan iş, derslerin bugünkünden başka 
metotlarla ve başka ruh ve gayelerle okutulmasını 
temine çalışılmalıdır.”
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Gürhan KURUKAYA*

Hayret damarları tıkalı! 
Gözler hevânın oyuncağı. 
Us, çoktan sırra kadem basmış. 
Heyhat! Zihin ağır yaralı.

Tutku işgal etmiş benliği. 
İrade artık kısık sesli. 
Esir kalplerde derin hüzün! 
Kesik, sağduyunun nefesi.

Nefse geçmiş hakimiyet! 
Ruh bir kavramdan ibaret. 
Kurumuş maneviyat bağı. 
Sürgün olmuş hakkaniyet.

Yalan, dudaklarda tebessüm! 
Hile simalarda kör düğüm. 
Yollara düşmüş masumiyet. 
Edep, rüyalarda gördüğüm...

İrfan göçmüş, mantık putlaşmış. 
Zulmün sesi, arşa ulaşmış. 
Beklemekte nice mâsumlar... 
Beşeriyet mi? mankurtlaşmış!..

Girdaplar derin; yol mu, yokuş... 
Bahara inat, mevsimler kış... 
Gölgesi kaybolur zamanın. 
Ne kadar acı bir yok oluş!

Ey Âsım!, Yedi Güzel Adam; 
Mahrum etme bizi duadan. 
Tutuşur kalplerde meş”ale. 
İcabet ederse Yaradan.

Ne hile kalır, ne de yalan. 
Ey nefsim sen, daha oyalan! 
O masumiyetle birlikte, 
Çıkar meydana azîz olan.

Kar, güle yol verir elbette! 
Yol düz olur iyi niyetle. 
Bir gün aziz olur mazlumlar... 
Hiç bitmeyen samimiyetle.

24.09.2020

ASRA İNTİZÂR

*ARGEM Müdürü
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Sinan Yılmaz*

KARACAAHMET’TE
8. ADA BİZE NE 

SÖYLER?

Adı, İstanbul ile en çok özdeşleşmiş iki şairimizden 
biri olan Yahya Kemal’in Rumeli Hisarı’ndaki 
kabrini ziyaret edenler hatırlayacaktır. Şairin, bir 
kaide üzerinde yükselen mezarı, mermer bir lahit 
üzerindeki üstüvanî bir şâhide şeklindedir. Bu lahdin 
üzerine ise, hemen yanındaki, hayatı ve ölümü aynı 
anda hatırlatan büyük bir mermer panonun gölgesi 
düşer. Panonun bir tarafı, kalanların gidenlere 
dualarla seslenmesi için açılan niyaz pencerelerini 
hatırlatan metal parmaklıklı bir şebeke şeklindedir. 
Bu şebekenin yanında ise, üstadın o güzeller güzeli 
şiirinin son kıtası okunur:

Ölümü, daha pek çok şiirinde, hep böyle bir gül 
yaprağı hafifliğinde, bir manevi istirahat lezzetiyle 
hatırlayan Yahya Kemal’e, Madrid elçiliği sırasında 
Türkiye’nin nüfusu sorulur. Henüz on beş milyonluk 

bir ülke olduğumuz hâlde, şair bu soruya elli milyon 
cevabını verir. Çevresindekilerin şaşkınlığını ise, 
devamında kurduğu şu cümle ile başka türlü bir 
şaşkınlığa dönüştürür:

“Biz, ölülerimizle birlikte yaşarız.”

Yaşadığımız şehirlerin herhangi bir sokağında 
ilerlerken, ansızın karşımıza çıkaran hazireler, o 
hazirelerdeki taşlar üzerinde okuyup da kalbimize 
işleyen dua ricaları, beyaz mermerler arasından 
başını uzatan sevimli bir kedinin bakışı, bütün 

Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.

*Saffet Çebi Ortaokulu Tarih Öğretmeni
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bunlara huzurlu gölgeler ikram eden servilerin 
gökyüzüne uzanışı, ölülerimizle birlikte yaşadığımız 
gerçeğini bugün de bizlere hatırlatır. Sait Faik’in 
bir öyküsünde, Hüseyin Rahmi’nin bir romanında, 
Refik Halid’in bir İstanbul anısında okuduklarımız, 
bu hatırlayışımızı hem ziyadeleştirir, hem de 
güzelleştirir. Julia Pardoe, Moltke, Gereard de Nerval 
gibi ülkemize başka diyarlardan misafir olanların 
yazdıkları ise, bütün bildiklerimizi bambaşka bir 
ufka taşır. Onlar bizlere, her an gözümüzün önünde 
oldukları için sıradanlaştırdığımız güzellikleri en 
güzel şekilde yeniden hatırlatırlar. Bu seyyahların 
yazdıkları arasında çok özel bir yere sahip olan 
ve de güzel Üsküdar’ın içinde bir serviler ülkesi 
olarak hatırladığımız Karacaahmet’in 8. adası, 
Yahya Kemal’in anlatmaya çalıştığını en güzel 
hissedebileceğimiz bir köşe durumundadır. Bu 
adanın ortasından geçen bir yol, Kapıağası ve 
Çiçekçi semtlerini birbirine bağlar. Bu semtlerde 
yaşayan insanların pek çoğu, geliş gidişlerini bu yolu 
kullanarak gerçekleştirir. Bu insanların içinde vaktin 
ne, saatin kaç olduğunu hiç önemsemeyenler bile 
vardır. Günlerden Çarşamba ise pazar arabalarının 
tıkırtıları etrafa yayılır, caddelerde annelerinin elini 
sımsıkı tutan ama burada serbest kalmış çocukların 
neşeli gülüşleri kuşların seslerine karışır, arada 
çiçekler koklanır, kediler sevilir. Hayatın neşesi ile 
ölümün sessizliği burada birbirine pek güzel karışır. 
Kimi yolcular, yürüyüşlerine dua molaları verir. 
Dua edenle dua alan, kimseciklere sezdirmeden 
kucaklaşmış gibi olur. Burada dinlenenlerin en 
büyük korkusu unutulmak, yolcuların en güzel çabası 
unutmamaktadır. Zira Yaman Dede’nin söylediği gibi, 
asıl ölüm, unutulmaktır.

İşte bizlere, asıl ölümün unutulmak olduğunu ve 
daha nice güzelliği öğreten Yaman Dede’nin kabri 
8. adada, iki semti birbirine bağlayan yolun hemen 
kenarındadır. O, Mevlânâ Hazretlerinin, asırlar 
ötesinden bugüne ulaşan ışığı ile aydınlananlardandır. 
Yaman Dede’nin pek yakınında, yolculuğu kendi 
yolculuğuna benzeyen bir ressam vardır. Zef Clement 
olarak başladığı hayatını Muhammed Said olarak 
tamamlamıştır. Onu tanıyanlar, Bağdat Caddesi 
üzerindeki Galip Paşa Camii mihrabının, vefat ettiği 

1983’ten beri kendisini özlediğini sezerler. 8. ada, 
çok önemli başka ressamlara da ev sahipliği yapar. 
Onlardan biri Müfide Hanım’dır. Acılarını hep sanatla 
avutmaya çalışan, Osman Hamdi Bey gibi çok önemli 
bir ismin rahle-i tedrisinden geçen Müfide Hanım, 
1912 yılında, henüz 22 yaşında iken bu hayata 
gözlerini yummuştur. Halide Edip’in “Son Eseri” 
adlı romanı, aynı zamanda arkadaşı olan bu değerli 
ressamdan izler taşımaktadır. Kitabın ithafı ise “Büyük 
hayatını yaşamadan ölen Müfide’ye…” şeklindedir. 
Bilmem ki, bir hayatı bu kadar güzel özetleyebilecek 
başka bir ithaf cümlesi acaba kurulmuş mudur? 
Müfide Hanım’ın mezarını, o devrin en seçkin 
müesseselerinden Osmanlı Ressamlar Cemiyeti 
yaptırmıştır. Mezar taşının başlığı fırça ve palet 
şeklinde olup Tıbbiye Caddesi’nden geçenleri bugün 
de selamlamaktadır. Bizlere birbirinden güzel 
İstanbul resimleri hediye eden, özellikle de Salacak, 
Göksu ve Kurbağalıdere’ye duyduğu aşkı sanatına 
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yansıtan Hasan Vecihi Bereketoğlu’nun mezarı da 
burada, 8. adadadır. Bir başka değerli ressam, Selim 
Turan da kendisine komşudur. Nice gönül, bu değerli 
ressamları, resim öğretmenleri eşliğinde ziyaret eden 
öğrencileri tahayyül ederek kendini avutur.

Hepimizin en çok, Galata Kulesi’nden Üsküdar’a 
uçuşu ile bildiğimiz Ahmet Çelebi’nin unvanından 
aşina olduğumuz hezarfenlik, ‘bin ilim, bin fen, 
bin sanat sahibi’ manalarına gelen bir terimdir. 
Ahmet Çelebi’nin neden bu unvana sahip olduğuna 
dair bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Ama neden bu 
unvanla anıldığını bildiğimiz hezarfenler de elbette 
bulunmaktadır. İşte onlardan biri, belki de birincisi 
olan Necmeddin (Okyay) Efendi de buradadır. 

Kendisi hat, ebru, tezhip, mücellitlik, okçuluk ve gül 
yetiştiriciliği gibi pek çok farklı sahanın zirvelerinde 
dolaşmış, eserler vermiş ve birbirinden kıymetli 
talebeler yetiştirmiştir. Bugün en çok yapılan çiçekli 
ebruyu ilk deneyen de O olmuştur. Bu tarz ebrulara 
‘Necmeddin Ebrusu’ denmesi de bu yüzdendir. 
Okyay, ebru sanatının günümüze ulaşmasındaki en 
önemli isimlerden biri olan Mustafa Düzgünman’ın 
da hem hocası hem de büyük dayısıdır. Ebru 
sanatının günümüzde böylesine yaygın olarak icra 
ediliyor olması, bu iki güzel insan vesilesiyledir. İşte 
Mustafa Düzgünman’ın mezarı da buradadır. Mezar 
taşı, ebruludur. Bu taş kendisine, öğrencilerinin 
bir hediyesidir. Gelenekli sanatlarımızın bir başka 
değerli ismi İsmail Hakkı Altunbezer ile babası Hattat 
İlmî Efendi de bu adanın sakinlerindendir. Bütün 
güzellikler iç içe geçmişçesine, Altunbezer’in mezar 
taşı kitabesi Necmeddin Okyay hattı ile yazılmıştır. 
Ve güzellikler birbirini takip ediyormuşçasına, İsmail 
Hakkı Altunbezer’in kıymetli öğrencilerinden biri 
olan tezhip sanatçısı Muhsin Demironat da bu 
adada hocasına komşudur. Muhsin Demironat’ın 
mezarı, adanın küçük meydanına bakar. Meydanın 
diğer tarafında ise, son asrın önemli simalarından 
biri olan Ali Fuat Başgil’in mezarı bulunur. Taşı 
üzerinde “Kırk yıl Türk milletine ilim ve irfan aşılayan; 
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ilmi âsârından, şahsı ilminden, kalbi âlemden büyük 
Anadolu’nun asil evladı Ali Fuad Başgil, burada Rabbinin 
eşiğine ulaştı. Ruhu için Fatiha istiyor.” yazısı okunur. 
Bu herkese nasip olmayacak güzel ifadelerin sahibi 
ise, ruhunun önünde yürüyen o insanın peşinde 
topladığı güzellikleri eserleriyle bizlere hep aktaran 
Nurettin Topçu’dur. Onun biraz arkasında Ahmed 
Yüksel Özemre vardır. Bugün, maalesef ki başka bir 
şeye dönüşmüş olan Üsküdar’ın güzelliklerinden 
bizleri en çok haberdar eden isimlerin başında o 
gelir. Üsküdar’ın tarihine dair en önemli başucu 
kaynağımız olmayı bugün de sürdüren eserlerin 
müellifi olan İbrahim Hakkı Konyalı da bu adanın 
sakinlerindendir. İsmi bugün Üsküdar’ın bir zengin 
kütüphanesinde yaşamaya devam etmektedir. 
Zengindir, zira Konyalı’nın arşivinden oluşmaktadır. 

Sonra 8. adanın, şiiri sevenlere de bir özel daveti 
vardır. Başlarken Yahya Kemal için, adı İstanbul ile en 
çok özdeşleşmiş iki şairden biri tabirini kullanmıştık. 
İkincisi de burada, hemen İbrahim Hakkı Konyalı’ın 
yanındadır. O şair, divan edebiyatının zirvedeki 
isimlerinden biri olan Nedim’dir. İsmail Hami 
Danişmend’in, “Nedim Divanı, manevi bir İstanbul 
demektir. Bence Fatih, bize İstanbul’un hakikatini 
bıraktıysa, Nedim de hayalini bırakmıştır.” sözü, bu 
fasılda söylenmesi gereken pek çok şeyin bir tatlı 
özetidir. Nedim’in diğer komşusu ise, tıpkı Yaman 
Dede gibi gönlünde Konya’ya çok özel bir yer ayırmış 
olan şair ve devlet adamı Nâzım Paşa’dır. Nâzım 
Paşa, oğlu Hikmet Bey ile aynı mezarı paylaşır. Biri 
Nâzım Hikmet’in babası, diğeri de dedesidir. Divan 
edebiyatının bir diğer büyük şahsiyeti Neylî’nin, bir 

başka büyük şair Üsküdarlı Talat Bey’in, güzelliği 
gariplikte bulanlardan Oktay Rifat’ın mezarları da 8. 
adadadır. Doğrusu burada, Oktay Rifat’a kendi şiirini 
duyurmanın insana kattığı başka türlü bir zenginlik 
vardır:

Kurtuluş Savaşının büyük komutanı Bekir Sami 
Günsav, edebiyat tarihçisi, değerli öğretmen Sadettin 
Nüzhet Ergun, “İnsanlar kötüydü, kitaplara sığındım.” 
diyen Cemil Meriç, bizlere bozkurtlardan haberler 
getiren Nihal Atsız, büyük musikişinaslar Neyzen 
Halil Can, Sebilci Hüseyin Efendi ve Emin Ongan, 
büyük Türk hukukçusu Ebül’ula Mardin, orta 
oyununun dev şahsiyeti İsmail Dümbüllü, ülkemizde 
gazetecilik denildiğinde ilk akla gelenlerden Burhan 
Felek de son istirahatlerine bu güzel gölgelikte çekilen 
isimler arasındadır.

Daha sayamadığımız pek çok isimle beraber, 8. ada 
bizlere çok şeyler söylüyor. Bütün söylediklerinin 
üzerine şu soruyu sormayı da ihmal etmiyor:

-Siz hâlâ ölülerinizle birlikte yaşıyor musunuz? 

*Bu yazı ilk kez, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından çıkarılan “İstanbul Akademi Dergisi”nin 
birinci sayısında yayınlanmıştır.

Akşamları parka çıkmaktı
En büyük eğlencesi
Şair Orhan Veli’yi
Melih Cevdet’i severdi hayatında
Ağaçlardan kavağı severdi
Yıldızları da severdi
Ve en rahat
Anasının serdiği döşekte uyurdu
Şimdi burada yatıyor
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1961 yılında Artvin’de doğan Necdet Subaşı, Atatürk 
Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi’nde ilahiyat 
eğitimi aldı. Doktorası Din Sosyolojisi alanındadır 
(1995). Akademik çalışmalarını Yüzüncü Yıl, 
Muğla ve Gazi Üniversitesi’nde sürdürdü. 60. T.C. 
Hükümeti’nce başlatılan “Alevi Açılımı”nda genel 
koordinatör olarak görev ve sorumluluk üstlendi 
(2009-2011). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Strateji 
Geliştirme Başkanı olarak görev yaptı (2011-2015). 
2015 yılında atandığı Başbakan Başdanışmanlığı 
görevini hâlihazırda MEB danışmanı olarak 
sürdürmektedir. Subaşı, 2020 yılından itibaren 
tüm dünyayı kuşatan covid-19/koronavirüs salgın 
sürecinde dijital düzeyde gerçekleştirilen Karantina 
Sohbetleri’nin daimi moderatörlüğünü üstlendi. 
Çok sayıda esere imzasını atan Subaşı, edebiyat ve 
araştırma alanlarında çeşitli ödüllere layık görüldü. 
Necdet Hocamızla dergimizin bu sayısı için verimli 
ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Siz değerli 
okurlarımızın istifadelerinize sunuyoruz.

Aydın kavramının “Çağının ve içinde yaşadığı 
toplumun durumu ve sorunları hakkında 
zengin bir bilgi birikimine sahip ve bu birikim 
temelinde analiz, sorgulama, değerlendirme 
yapan, düşünce üreten, daha iyi bir toplum ve 

giderek daha iyi bir insanlık için gerektiğinde 
politik bir eylemde bulunan insan tipi” tanımı 
üzerinden yola çıkan kapsamlı bir makaleniz 
var. Ancak siz “aydın” kavramından başka 
“âlim”, “entelektüel” kavramları üzerinde de 
durarak farklı bir çerçeve çiziyorsunuz. Tabii 
bizim kültürümüzde bir de işin “arif” olmak 
boyutu var. Yarının Türkiye’sinde söz sahibi 
olacak gençlere bu kavramlar arasında nasıl 
bir duruş önerirsiniz?

Kuşkusuz hepimiz aynı düzeyde sorumluluklar 
taşımakla yükümlü değiliz. Tek tek her birimizin 
aydın, entelektüel ya da âlim olma olasılığından söz 
etmek de pek makul değil. Bununla birlikte içinden 
geçtiğimiz şartların ve hayata ilişkin olmazsa olmaz 
dikkatlerimizin sonuçta bizi taşıyıp götüreceği yerler 
var. Bana kalırsa insanın etrafında olup bitenlere 
karşı bigâne kalmaması önemli. İyi bir sosyal bilimci 
olmak tabi ki bütün bunları okuyup anlamak için 
kayda değer fırsatlar yaratabilir. Bir dile, bir bakış 
açısına sahip olmak için gerekli yetkin bir teçhizata 
ihtiyacımız olduğu kesin. Ne var ki bu da sıkı bir 
hazırlık, esaslı bir tecrübe ve yaşanmışlıklardan uygun 
ve elverişli çıkarımlarda bulunmayı gerektiriyor. Bu 
düzeyde bir emeği ve yoğunluğu etrafımızdakilerden 

Dr. Mine Kılıç* - Ayşe Yazıcılar**

DÜNYAYI

NE YAPIP EDİP 
CANLI TUTMALIYIZ

*Validebağ Fen Lisesi Okul Müdürü - **Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ANLAMA DERDİNİ
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beklemek her zaman akıl kârı bir tercih değil. Ama 
bununla birlikte ferasetimizi sürekli canlı tutacak, 
olup bitenleri anlama ve değerlendirme konusunda 
bize uygun bir dil ve bakış açısı kazandıracak düzeyde 
sahici bilgiye ve donanıma ihtiyacımız var. İhmal 
edilmemesi gereken dünyayı anlama derdini ne yapıp 
edip canlı tutmaktır. Gerisi gelir. İlerleme adımları 
sabır ve cesaretimize, bilgi ve irfanımıza bağlı olarak 
seyreder.

Anılarınızda “Yuvarlanan taş yosun tutmaz.” 
diyorsunuz, daim bir değişimin içinde olmaktan 
bahsediyorsunuz. Bu değişim sanki sadece 
mekanla sınırlı değil, değişen her mekânın 
insana kattığı farklı bir boyut, farklı bir ufuk 
var mutlaka. Hem vatan coğrafyasını tanımak 
hem de dünya vatandaşı olmak yönünde 
yaşadığınız ve gördüğünüz coğrafyaların size 
kattıkları hakkında neler söylemek istersiniz?

İnsanın sözüm ona çakılı dünyasından arada 
çıkıp dünyayı kolaçan etmesi bir canlılık alameti. 
Dünyayı en yakınımızdan başlamak üzere tanımaya 
yönelmek kendi insanlık durumumuzun çeşitlenmesi, 
derinleşip güçlenmesi için vazgeçilmez bir tecrübe. 
Farklı insanlar, sesler, diller ve yaşama desenleri 
sadece bilgi evrenimize değil aynı zamanda kavrayış 
haritalarımıza da katkıda bulunur. “Dışarıda neler 
oluyor?” sorusu mütevazi olduğu ölçüde de geliştirici 
bir merak duygusunu harekete geçirir. Arada evren 
genişletmek için ağırlıklarımızdan kurtulmak, değişik 
dünya bilgilerine açık olmak sonuçta döndüğümüz 
yerde bizi yeniden inşa edebilecek bir tazelenmenin 
de kurucu enstrümanları. İhmal etmemek ve uzak 
yakın demeden şartları zorlayarak açılmak gerekir. Ne 
var ki bu açılma da fantastik ilgilerimizin ya da asla 
tatmin edilemeyecek zaaflarımızın izinde olmaksızın 
sonuçta bizi hakikatin peşinde olmaya ikna edecek 
bir arayışla taçlanmalıdır. 

Kitaplarınızdan birinin adı “Ev’rengiz”. Yüz 
yılın tecrübesi olarak evlerimize kapanmak 
zorunda kaldığımız salgın döneminde belki de 
farkına varmadan dışarda olmayı temel yaşam 
biçimi olarak kabul etiğimizi bize gösterdi. 
Aslında toplumsal kültürümüzün en önemli 

dinamikleri arasında yer alan “ev” olgusu bizim 
için dört duvardan öte bir huzur iklimidir. 
İlahiyatçı kimliğinizi de içine alan bir bakış 
açısıyla birbiri içindeki halkalar olarak ev- aile- 
toplum yapısı hakkında salgın öncesi ve sonrası 
değişenler değişmeyenler ve sorgulanması 
gerekenler neler olabilir?

Evi kaybettiğimize yönelik sinyaller artık bir alarm 
şiddetinde fark edilmeye başlandı. Geleneğin 
güçlü olduğu toplumlarda bu sarsıntıları biraz 
daha geç idrak etsek de yeni dünya tasavvurunun, 
küreselleşme çabalarının sonuçta tek tek her 
birimizi muhafaza eden evlerimizi hedef aldığı 
muhakkak. Dediğiniz gibi ev bir huzur iklimi, daha 
ileri giderek konuşmak gerekirse bizi her türlü sıra 
dışı fitne ve fesada karşı tahkim eden bir zırh hatta 
bir kale. Bu zeminin saldırı altında olduğuna dair 
sayısız bilgi artık anonimleşmiş durumda. Pandemi 
sürecinin hemen herkesi kendi evine kapatan malum 
baskısı bizde yeni farkındalıklara, duygusal ilgi ve 
yakınlıklara yol açması beklenirken ne yazık ki 
tam tersi sayılabilecek gelişmelerle şekillenen yeni 

Dinin güçlü etkisinin 
yer yer istismarla 

yer yer de haksız bir 
şekilde kullanımından 

kaynaklanan bir tüketimi 
söz konusu. Bu durumda 

belki de yapılması gereken 
dini bu dilden, üslup 
ve kötü pedagojiden 

kurtarmak. 
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birtakım hayal kırıklıkları öne çıkmaya başladı. 
Hepimiz küçük ve mütevazi sayılabilecek evlerimizde 
sanki kendi kompartmanlarımıza çekildik. Algılar, 
yönlendirmeler birebirlik üzerine geliştirdiğimiz 
geleneksel rollerimizi altüst etti ve biz aynı evde farklı 
odacıklarda biraz da dijital araçların kendine özgü 
yapısına teslim olmuş bir şekilde neredeyse atomize 
olduk. 

Çok değer verdiğim bir öğretmen arkadaşım 
derslerinin ilk on dakikasını “hayata dair” 
adını verdiği muhtemelen öğrencinin hayatında 
akademik bilgiden daha çok gerek duyacağı 
günlük hayatın işleyişi içindeki kültür, 
ahlak, inanç ilkelerine değindiği bilgilere 
ayırırdı. Öğrenciler okul yıllıklarında önce 
“hayata dair”i anlatmışlardı. Sizin de hayata 
dairi önemsediğinizi yazdıklarınızda takip 
etmek mümkün. Hayatın bir ders olduğunu 
kabul edersek bu dersten öğretmenlerimizle 
paylaşacağınız bilgiler neler olabilir?

Bu bağlamda Derdimiz Hayat başlığıyla okuyucuyla 
buluşan bir çalışmam oldu. Bir tür “gençlerle başbaşa” 
da sayılabilecek bu çalışmamda onlara hayatın akışı, 
önümüze çıkan, zorluk ve sıkıntılar hakkında bir 
bilgi vermeye çalıştım. Yer yer imtihan yer yer de 
çileyle eşleştirilebilecek hayat yolculuğunun acı 
tatlı yanlarından kendi kıvamımızı ortaya çıkaracak 
bir ders nasıl alınabilir, onları yazmaya yöneldim. 
Gerçekten de geçmiş, tarih ve gelenek ihmal 
edilmemesi gereken bir hafıza deposu olarak bizim 
onları incelememizi bekliyor. Zamanın ruhunu ihmal 
etmeden atacağımız adımların bizi beklenenden daha 
çok yoracağını kestirmek zor değil. Dahil olduğumuz 
ve bize her zaman makul derecede yakın gelen yaşama 
üslubunun enine boyuna konuşulması, tartışılması 
ve bütün bu müktesebattan başka yeni çıkarımlarla 
yola devam etmek gerekiyor.

“Din Yorgunluğu” kavramsallaştırmanız epey 
dikkat çekiyor. Nedir din yorgunluğu? Neden 
kaynaklanır? Bu yorgunluk nasıl atılır? Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

Din yorgunluğuyla dinin sahiplendiği, üstlendiği 
bir yorgunluğun kastedilmediği açık. Bizim dinî 
pedagojimizin, etrafımızdaki insanlara bir davetçi 
duyarlılığıyla erişme çabamızın yeniden gözden 
geçirilmesi gerekiyor. Din sanıldığının aksine ne 
hayattan çekiliyor ne de gücünden bir şey kaybediyor. 
Dinin güçlü etkisinin yer yer istismarla yer yer de 
haksız bir şekilde kullanımından kaynaklanan bir 
tüketimi söz konusu. Bu durumda belki de yapılması 
gereken dini bu dilden, üslup ve kötü pedagojiden 
kurtarmak. Bizi yoran bunlar. 

Bir söyleşinizde “Bugün dünya yeniden 
kuruluyor” diyorsunuz. Nasıl bir dünya 
kuruluyor sizce? Eski dünyadan anlamamız 
gerekenler nelerdir? Eski ile yeni dünya 
arasında bir mukayese yapacak olsanız nelere 
dikkat çekerdiniz?

Tabii ki hayat hızla değişiyor. Sosyal bilimcilerin 
“bildiğimiz dünyanın sonu” ya da “elimizden 
uçuk giden dünya” demeleri boşuna değil. Aslına 
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bakılırsa epeyce bir süredir bu konudaki kaygıları 
dillendiren pek çok söylemle karşı karşıyayız. Aslında 
bütün bunlar anlaşılır bir şey. Teknolojik hamleler, 
dijitalleşme ve küresel ölçekte güç kazanan yeni 
hegemonyalar dünyayı yeniden şekillendirmekte 
akla hayale gelmedik yol ve yöntemleri denemekten 

çekinmiyor. Bu bağlamda söz konusu edilebilecek 
bir dünyaya ne ölçüde hazır olduğumuz, bizi 
karşılayacak soruları cevaplamakta ne ölçüde başarılı 
olabileceğimiz içinden geçtiğimiz sürecin önümüze 
çıkardığı ödev ve yükümlülükler olacak. Bakalım 
altından kalkabilecek miyiz?

Popüler kültürün baskısından kurtulmak için üç tavsiyeniz?

Anne ve babamızla vakit geçirmek, cami cemaatiyle sohbet, ev ortamında muhabbet.

Yazılarınızı her şartta yazabilir misiniz, özel bir ortam mı oluşturursunuz?

Her şartta her koşulda yazabilirim. Yeter ki zihnimde beni tahrik edecek şeylerden başka bir şey 
olmasın.

Yazarlık serüveninizde motivasyon kaynağınız?

Benim birbirini kovalayan dertlerim.

İradenizi güçlendiren en önemli saik?

“Kıyamet ha koptu ha kopacak!” O hâlde az kaldı.

Her şeyi bilmek mi, bir şeyi bilmek mi?

Haberdar olmak, aşina olmak, yeterlilik arzusu. Belki de iyi başlangıçlar.

Çok kitabı bir defa okumak mı, bir kitabı çok defa okumak mı?

Her birinin ayrı ayrı anlamları var. Benimkisinde hepsi var.

Yazdıklarınız mı güçlü, yaşadıklarınız mı?

Tabii ki yaşadıklarım. Onları yazıya geçirdiğimde hafifliyor.

Temaşa etmeye doyamadığınız manzara?

Bizim evin penceresinden ancak görülebilecek karşıdaki mahallemizin pazarı (sadece Cuma günleri 
görülebilir), Bir de Akyaka’daki seyir tepesinden Ege’ye bir bakış.

Başucunuzda duran üç kitap?

-Elmalılı Hamdi Yazır, Hasan Basri Çantay, Ömer Nasuhi Bilmen. Sonra da benim kendi-güzel 
kitaplarım.

İstirahat halindeyken arka planda dinlediğiniz o müzik?

Serap Mutlu Akbulut bıktırmaz, Mahsuni Şerif azdırmaz, Sezen Aksu çıldırtmaz.

Hayat bu... Ayağınız takıldı ve düştünüz?

Allah beterinden saklasın.

KISA KISA
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Dr. Mine Kılıç*

1918’de Yahya Kemal’in öğrencisi olmak için 
veteriner fakültesini bırakıp edebiyat fakültesine 
geçen Tanpınar, böyle bilinçli bir öğretmen seçiminde 
bulunduğuna göre ideal öğretmenlik konusunda 
sağlam bir temel kurmuş olmalıdır.

Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki 
kalabalık roman kadrosunda, Muvakkit Nuri 
Efendi, kıymetli bir eğitimci olarak daha romanın ilk 
sayfalarında hayata veda ederse de onun dikkat çekici 
kişiliği ve şahsında oluşturulan değerler manzumesi 
bütün bir esere sindirilmiştir.

Romanda “bir çeşit aralıkta yaşayan, muasır zamana 
giremediği için kapının dışında kalmış” ifadesiyle 
ironik bir şekilde eleştirilen onlarca kahraman 
arasında Nuri Efendi; bu ironinin dışında, geçmişin 
tutunulacak sağlam bir parçasıdır ve bu parça geleceğe 
taşınması gereken değerleri ile bir öğretmen, bir 
ustadır.

Mazi ile halin bir bütünü olarak gördüğü “zaman” 
mefhumu, Tanpınar’ın üzerinde en çok kafa 
yorduğu kavramdır. Yazarın, saat felsefesi üzerinden 
oluşturduğu zaman yaklaşımını, Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü gibi çok katmanlı bir eserin temeline 

oturtmuş olması da Muvakkit Nuri Efendi’ye verdiği 
değerin bir göstergesidir. Burada bir parantez açarak 
Tanpınar’ın felsefe ve sosyoloji bilimleri üzerinde 
çalışmayı toplumda yerleştirmek düşüncesini de 
her daim eserlerinde işlediğini ifade etmek yerinde 
olur. Tanpınar, bu bilimler üzerinde kafa yoran 
toplumların hem geçmişi hem de şimdiyi sorgulama ve 
yorumlama açısından sağlam bir zemin oluşturacağı 
kanaatindedir.

Tanpınar, Nuri Efendi’nin portresini çizmeden 
önce İslam dünyasında saat mefhumunun kıymeti 
ve muvakkithanelerin gelenekteki anlamı üzerinde 
durur. Muvakkit Nuri Efendi’ye göre Avrupa 
saatçiliğinin en büyük müşterisi Müslümanlardır ve 
onlar arasında da en çok Türklerdir, çünkü eski hayat 
saat üzerine kurulmuştur.

“Adım başında muvakkithaneler vardı. En acele 
işi olanlar bile onların penceresi önünde durarak 
cebinden servetlerine, yaşlarına, cüsselerine göre 
altın, gümüş, savatlı, kordonlu, kordonsuz kimi bir 
iğne yastığı yahut kaplumbağa yavrusu kadar şişkin, 
kimi yassı ve küçük, saatlerini besmeleyle çıkarırlar, 
sayacağı zamanın kendileri ve çoluk çocukları için 
hayırlı olmasını dua ederek ayarlarlar, kurarlar, sonra 

TANPINAR’IN ÖĞRETMENİ: 

MUVAKKİT
NURİ EFENDİ

*Validebağ Fen Lisesi Okul Müdürü
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kulaklarına götürerek sanki yakın ve uzak zaman için 
kendilerine verdikleri müjdeleri dinlerlerdi (S.A.E.**, 
s. 23).”

Semtin muvakkithanesinde otuz beş yıldır 
çalışan Nuri Efendi’nin, en dikkat çeken tarafı ise 
etrafındakilere önce yaşadığı zamanın şuurunu 
hissettirmesidir.

“Şurada burada tesadüf ettiği yaymacılardan bu cins 
bozuk saatleri satın alıp ötesini berisini değiştirerek 
tamir ettikten sonra fakir dostlarına hediye ederdi: 
“Al bakayım şunu! Hele bir zamanına sahip ol… 
Ondan sonrası Allah kerimdir!” sözü kendisine dert 
yananların -fakir olmak şartıyla- çoğuna cevabı idi. 
Böylece Nuri Efendi’nin sayesinde zamanına tekrar 
sahip olan insan sanki darıldığı karısıyla daha kolay 
barışabilir, çocuğu daha çabuk iyileşirmiş yahut 
hemen o gün borçlarından kurtulacakmış gibi 
sevinirdi. Bunu yaparken iki türlü sevap işlediğine 
inandığı muhakkaktı. Çünkü bir yandan yarı ölü bir 
saati diriltmiş oluyor, öbür yandan da bir insana 
yaşadığının şuurunu, zamanını hediye ediyordu 
(S.A.E., s. 29).”

Bu davranışıyla eğitimcinin ilk ve en önemli görevini 
ifa eden muvakkit, etrafındakilere hayatta zamanın 
üstlendiği rolü hatırlatarak zamanı değerli kılmak 
felsefesini de benimsetmektir.

Tanpınar, romanda: “iş” insanı temizliyor, 
güzelleştiriyor, kendisi yapıyor, etrafıyla arasında 
bir yığın münasebet kuruyordu. Fakat “iş” aynı 
zamanda insanı zapt ediyordu. Ne kadar abes ve 
manasız olursa olsun bir işin mesuliyetini alan ve 
benimseyen adam, ister istemez onun dairesinden 
çıkmıyor, onun mahpusu oluyordu. İnsan kaderinin 
ve tarihinin büyük sırrı burada idi (S.A.E., s. 
291).” derken aslında çalışma disiplini hakkındaki 
görüşlerini de özetlemektedir. Planlanmış bir çalışma, 
insana zamanın ve hayatın efendisi olmak niteliğini 
kazandırmaktadır.

“…, Nuri Efendi işi ağırdan alır. Günlerce haftalarca, 
elini bile sürmeden kendisine teslim edilmiş 
saatleri izler, dinler, önce dertlerinin ne olabileceği 
konusunda net bir fikre sahip olup, sonra harekete 

geçmek sabrını gösterir. Bu sadece sabırla sınırlı 
değildir, aynı zamanda yürekten gelen bir merhamet 
de işin içindedir: “Onlardan biri eline geçince çehresi 
adeta yumuşardı: ‘Nasıl yürüsün biçare, iki ayağının 
ikisi de yok…’ diye büsbütün beşerî bir dil konuşurdu 
(S.A.E. , s. 29).”

Bu satırlardan da anlaşılacağı üzere Nuri Efendi’nin 
bilgeliği, emek ve sabrın meyvesidir. Doğru dürüst 
bir okul eğitimi almamış olduğunu hiç gizlemeyen 
bu adam, birçok insanın gözünde bir alim intibaı 
uyandırır. Çünkü o gün boyunca saatlerle uğraşıp 
gözleri yorulduğunda bile saatleri düşünerek 
dinlenmektedir ve işinde “bir meslek adamından 
ziyade, işin zevkinde bir keyif ehli gibi” çalışmak 
disiplinini kazanmıştır.

Muvakkithanede geçirdiği yıllar boyunca bir kez 
hiddetlendiği ya da sesini yükselttiği görülmeyen 
Nuri Efendi’nin hayatına girdiği insanların hayatını 
güzelleştiren ve kolaylaştıran bir yönü vardır. Burada 
üzerinde durulması gereken önemli meselelerden 
biri de Nuri Efendi’nin bu iyilikleri yaparken taşıdığı 
vicdani motivasyondur. O bu kadar insanın hayatını 
sırf sevap kazanmak için güzelleştirmektedir. Bu da 
az bir şey değildir (Gündüz, 2009, s. 253).

Tanpınar Nuri Efendi’nin bakışlarındaki tevazuu 
da “… kestane rengi çok yumuşak bakışlı gözleriyle 
insanın üzerinde garip bir tesir yapardı. Bu bakışlarla 
karşılaşanlar onu sadece iyilik yapmak için yaratılmış 
tasavvur ederlerdi (S.A.E., s. 28).” ifadeleri ile 
anlatır ki herhalde birçok insan için ilk okuldaki 
öğretmenlerini hatırlatacak bir tasvirdir bu.

** Saatleri Ayarlama Enstitüsü
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Nuri Efendi’nin etkileyici bir başka özelliği 
“konuşmasının çok tatlı” olmasıdır. “Tane tane 
kelimelerine dikkat ederek, onları adeta seçerek 
konuşurdu (S.A.E., s. 28).” Çizilen bu portre bir 
öğretmenin de iki önemli niteliğidir: anlayarak 
dinlemek ve bildiğini öğreterek anlatmak.

“Bozuk bir saate bir hastaya bir muhtaca bakar 
gibi bakma”yı öğretmeye çalışan Nuri Efendi, 
ayarsız saatler söz konusu olduğunda ise çileden 
çıkmaktadır. “Ona göre işlemeyen, kırılmış, bozulmuş 
saat hastalanmış bir insana benzerdi. Tabiatında 
mazurdu. Fakat ayarsız saatin hiçbir mazereti yoktu. 
O içtimai bir cürüm, korkunç bir günahtı (S.A.E., 
s. 31).” Hayat felsefesi saniyeler 
üzerine kurulmuş bu adamın 
mazeretsiz harcanan bir saniyeye 
bile tahammül edemiyor olması 
her eğitimcinin taşıması gereken 
bir başka önemli özelliğe işaret 
etmektedir. 

Nuri Efendi’nin, öğrencisini 
tanımakta ve yönlendirmekte 
gösterdiği maharet de ayrıca 
dikkate değerdir.  Roman 
kahramanına: “Sen erken yaşta 
bir iş tutup ona kendini vermezsen 
büyük sıkıntılara uğrayabilirsin. 
Yaradılışın mütevazi insan 
yaradılışı… Hayata ve etrafa karşı 
yeter derecede dayanıklı değilsin. 
Seni ancak iş kurtarabilir (S.A.E., s. 
32).” derken ne kadar doğru bir tespitte bulunduğunu 
okuyucu, romanın ilerleyen sayfalarında aslında 
merak duyduğu hatta bir saat sahibi olduğu günü 
doğum günü olarak kabul eden roman kahramanının 
bu ilgisini derinleştirecek imkân bulmadığında nasıl 
da anlamsız bir hayata sürüklendiğini görerek anlar.

Muvakkit Nuri Efendi ve onun köklü bir gelenekten 
beslenerek yetiştiği muvakkithaneler bir kenara 
itilip yenilik adına yapılan yüzeysel ve taklitten 
öte varamayan “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” 
kurulduğunda yazık ki roman kahramanı içindeki 
iyi ve dürüst her şeyi borçlu olduğu ustasına, 
öğretmenine de ihanet etmekten geri durmaz. Ondan 

öğrendiklerini tamamen uydurma bir şahsiyete 
yükleyerek -Ahmet Zamanî Efendi- anlatmaktan 
da çekinmez. Bu noktada eğitim felsefesinin 
bireysel olmaktan çok öte toplumsal bir yapı olması 
gerektiğini de görür okuyucu. Toplumun “umumî 
kanaati” izin vermiş olsaydı roman kahramanı, Nuri 
Efendi’den aldığı terbiye ve iş ahlakı ile oldukça iyi bir 
hayata, saygı duyulan bir kişiliğe sahip olabilecekken 
maalesef ahlaki yıkımların en kötüsüne uğramıştır.

“Mektep, gençlik için daima ehemmiyetlidir.… 
Bırakın ki vaktinde yetişir, sonuna kadar sabreder 
aktarmaları tam zamanında yaparsanız, içindekini 
behemehal bir yere gören trenlere benzer. Ben bu 

trenden vaktinden çok evvel 
adeta çölün ortasında inmiştim 
(S.A.E, s. 50).” Tanpınar’ın roman 
kahramanı Hayri İrdal’ın ağzından 
okul çatısı altındaki eğitime verdiği 
değeri anlatan bu satırlar, son 
derece anlamlıdır. Ancak Tanpınar, 
Nuri Efendi aracılığı ile eğitimin 
yaşamın her anına sindirilmiş 
şeklinin çok daha kıymetli olacağını 
eser boyunca vurgular. Muvakkit, 
doğru düzgün okula gitmemiş 
olmasına rağmen, üzerine bastığı 
köklü geleneğin örnek bir kişiliği 
olarak çizilirken romanın dünyaca 
ünlü okullarda okumuş, ekol 
olmuş bilim insanlarından dersler 
almış Doktor Ramiz karakteri; 

dinlemek, anlamak ve teşhis koymak gibi mesleğinin 
hayatiyetini oluşturan hiçbir yeteneğe sahip değildir 
(Gündüz, 2009, s. 251).

“Belki de şahsiyet dediğimiz şey bu, yani 
hafızanın ambarındaki maskelerin zenginliği ve 
tesadüfü, onların birbiriyle yaptığı terkiplerin bizi 
benimsemesidir (S.A.E., s. 45).” diyor romanın 
kahramanı Hayri İrdal, burada eğitimin bir başka 
önemli hayata dairi ile karşılaşıyor okuyucu: Nesilleri 
“mazi ile nasıl ve nerede buluşturacağız?”

T.S. Eliot’un, “gelenek, hiçbir çaba harcanmadan 
edinilecek bir miras değildir” derken kastettiği 
bu olsa gerek. Nesillerin şahsiyetini oluştururken 
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onları hangi zeminde, kimlerle buluşturacağız ki 
yeni bir ufuk, sağlam bir karakter sahibi olsunlar. 
“Köksüz şeyler daima yüzer, daima beyhude yere 
bir sahil arar. Hâlbuki millî hayat devamdır. Devam 
ederek değişmek, değişerek devam etmektir. Çünkü 
yaratmanın ilk şartı devamdır, hakikî kırılışlar ve 
kopuşlar ancak yaratış ucubeleri, yarım mahlûklar 
vücuda getirir (Tanpınar, 2001, s. 24).” diyen 
Tanpınar, geçmişimizi değiştirmemiz mümkün 
olmadığına göre, geçmişle kurduğumuz ilişkiyi 
değiştirmemizin gerekli olduğuna işaret eder. Ancak 
onun geçmişle kurduğu ilişki; kuru kuruya bir nostalji, 
geçmişteki her şeyi romantik bir yaklaşımla yüceltip 
bugünü sürekli eleştirme yanlısı bir tutum değildir. 
Tanpınar’ın temel amacı, geçmişe dönmek değil, 
geçmişle gelecek arasında zengin bir bağ kurarak, 
sosyal realitelerimizle ilgili ortaya çıkan problemlere 
uygun cevaplar bulmak ve hem çağdaş dünyayla hem 
de kendi kültürümüzle barışık yaşamaktır (Demir, 
Şahin, 2018, s. 472).

Saatleri Ayarlama Enstitüsünün baş kahramanı 
maalesef ki aklın ve mantığın süzgecinden 
geçirilmeden körü körüne kabullenilen ve yapılan 
işlerin çarkında ezilir. O, oğluna kendini değil 
hayatındaki sayılı iyi şeylerden biri olan Nuri 
Efendi’yi model olarak gösterir: “Çok temenni 
ederim ki, Nuri Efendi’ninkine benzesin, çünkü 
iş, ona benden fazla hakimdi (S.A.E, s.47).” Zaten 
romanda sadece bu iki kahraman Nuri Efendi ve 
Hayri İrdal’ın oğlu Ahmet alanlarında uzmandırlar 
ve bu uzmanlıklarını dürüstçe ve sabırla insanlığın 
hizmetine sunmaktadırlar. Her iki kahraman da 
kendilerinde insanlığa karşı görev telakki eden bir 
çalışma disiplini içindedirler. Yazar eleştirdiği onca 
olumsuz tipe karşın Türk toplumunun geleceğinden 
umutludur. Bunu da geleceği temsil eden Ahmet›i, 
geçmişin olumlu yönünü temsil eden Nuri Efendi ile 
aynı hedefte buluşturarak gösterir (Günday, 2007, 
s. 98).

“Onun bu takvime çalıştığı günlerde ben hakiki 
bir mucizeye şahit oluyormuşum gibi kendimi 
esrar içinde kaybederdim. Bir sene evvelki takvimi 
de aynı şekilde ömrümüzün bütün merhaleleriyle 
hazırladığını bildiğim için adeta onun tarafından 

tanzim edilmiş bir dünya, onun iradesinden çıkmış bir 
ışık içinde yaşadığımı zanneder ve rahmetli üstadıma 
biraz da korku karışan başka türlü bir hayranlıkla 
bağlanırdım (S.A.E, s. 33).”

Tanpınar, Muvakkit Nuri Efendi’yi anlattığı sayfaların 
son satırlarında, onu geleceğin planlayıcısı, ömrün 
her merhalesinde karşılaşılacak zorlukları ve 
güzellikleri bilen ve hazırladığı planla tedrisatından 
geçen her insanı bu yolculuğa hazırlıklı çıkaran bir 
rehber olarak anlatır.

Nuri Efendi, roman kahramanı için bir masal 
mucizesi gibidir. Sakalından üç tel vermiştir, Hayri 
İrdal’a “başınız sıkıldığı zaman yakıp imdadınıza” 
çağırmak için ama yazık ki İrdal, bilememiştir bu 
tellerin kıymetini.
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Sema BEKİROĞLU*

İstanbul’un hayat damarlarında dolaşan bir şair, öykü 
ve roman yazarı, aynı zamanda bir eğitimci Ahmet 
Hamdi Tanpınar… Aslî kimliğinin peşinden koşan, 
tarihimizin çok önemli bir dönemine tanıklık etmiş; 
hayatı boyunca bu zor ve önemli süreçlerin üzerine 
yazılar yazmış, düşünmüş, farklı bakış açıları ortaya 
koymuş bir isim…

Hocası Yahya Kemal’in İstanbul okumalarıyla 
İstanbul’u okumuş, büyük ölçüde ondan ilham 
almıştır. İstanbul şairi olarak da tanınan Tanpınar, 
İstanbul’un sadece bugününü yaşayan bir topluma, 
farklı bakış açıları kazandırarak ve İstanbul sevgisi/
şuuru oluşmasına eserleri aracılığı ile katkıda 
bulunmuş kıymetli bir değerimiz. Doğu ve Batı 
düşüncesini derin ve detaylı bir şekilde tanıyan 
Tanpınar,  kültürel birikimini eserlerinde etkileyici 
bir tarzda işleyebilmesi ve özgün üslubu ile fark 
oluşturmuş; kadim medeniyetin izini sürerek 
mevcut topluma yansımalarını geniş bir vizyon ile 
ele almıştır. Gelenek ve modernlik arasında sıkışan 
insanın psikolojisini derinlemesine tahlil etmiş 

ve bu tahlillerini eserlerinde kelimelerle adeta 
resmetmiştir…

Gençlerimizin kültür ve medeniyetimizi, pek 
çok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul’u 
(Dersaadet’i), yaşadıkları mekânı/Üsküdar’ı, Suriçi’ni, 
Boğaziçi’ni tanımaları, Tanpınar’ın eserlerindeki 
bakışla bu mekânları anlamaları ve idrak etmeleri 
düşüncesiyle Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde başlatılan “Tanpınar ile İstanbul’a 
Yolculuk Projesi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde hayata 
geçirilen -abartılı bir ifade olarak algılanmazsa- harika 
bir proje…

Bizler proje kapsamında seçilen öğrenci ve 
öğretmenlerimizle öncelikli olarak Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın kitaplarını okuyarak bu güzel çalışmaya 
başlamış olduk. Akabinde düzenlediğimiz İstanbul 
gezilerinde ilk rota Üsküdar’ı, ikinci rota olarak da 
Suriçi’ni belirledik. Yolculuğumuza başlamadan 
önceki ilk durağımız Tanpınar’ın “Beş Şehir ve 

İSTANBUL’A YOLCULUK 1
(ÜSKÜDAR)

TANPINAR İLETANPINAR İLE

*Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Huzur” adlı eserlerini okumak oldu. Huzur’da 
hayatın her zerresinin farkında olan ve tümüyle 
yaşamaktan zevk alan fakat tutkulu bir aşkın esiri 
olmuş romanının kahramanı Mümtaz ile Nuran’ın 
aşk hikâyesine tanık olurken, İstanbul sokaklarını 
Tanpınar’ın betimlemeleriyle dolaşmak hem insanda 
derin izler bırakıyor hem de bu sokakları adım adım 
arşınlama isteği oluşturuyor. “Huzur’un” Üsküdar 
rotasında Mümtaz ile Nuran’ın “eski medeniyetimiz” 
diye ifade ettikleri tüm semboller yan yanadır. 
Bu rota üzerinde III. Ahmet Çeşmesi, Mihrimah 
Sultan Camisi, Yeni Valide Camisi, Sultantepe, Aziz 
Mahmut Hüdai, Rum Mehmet Paşa Camisi, Ayazma 
Camisi, Selimiye, Karacaahmet, Atik Valide Camisi, 
Çinili Camisi, Çamlıca, Şeyh Selami Efendi Tekkesi, 
Küçük Çamlıca gibi duraklar var. Tanpınar’ın Beş 
Şehir kitabındaki İstanbul bölümünü okuyanlar için 
Huzur romanı İstanbul’un kurgulanmış hali gibidir.

Tanpınar’ın ifadesiyle: “Üsküdar bir hazineydi ve 
hiç bitmiyordu.”Bizler de bu hazineyi aramak için 
proje vesilesiyle öğrencilerimizle birlikte keşfe çıktık; 
zamanımız yettiğince bu duraklarda Üsküdar’ın her 
hususiyetine ayrı bir dikkatle ‘bakmaya’ daha doğru 
ifadeyle ‘görmeye’ gayret ettik. 

Ne içindeyim zamanın, 
Ne de büsbütün dışında; 
Yekpare, geniş bir anın 
Parçalanmaz akışında

Tanpınar’ın söylediği gibi gezi ekibimizle anın 
parçalanmaz akışına kendimizi bıraktık. Bu akışta 
en büyük kısmetimiz kendi ifadesiyle “Üsküdar’a 
aşık” bir hocamızın /rehberimizin olmasıydı. “Altın 
Şehir Üsküdar” kitabıyla da tanıdığımız Sinan Yılmaz 
Hocamız ile ilk durağımız Üsküdar’ın bugün de 
buluşma noktası olarak bilinen 3.Ahmet Çeşmesi’ydi. 

Lale Devri deyince akla ilk gelen isim 3.Ahmet, 

hattatlığıyla tanınan bir padişahtır. 3.Ahmet Çeşmesi, 
gelip geçenlerin su ihtiyacını karşılamak üzere padişah 
tarafından annesi için yaptırılmış. Kitabeleri kendisi, 
devrin önemli şairi Nedim, şair Şakir ve Rahmi 
tarafından yazılmış olan bu çeşmeyi restorasyondan 
dolayı göremesek de o an Sinan Hoca’nın verdiği 
bilgileri hafızamıza bir bir kaydediyor ve restorasyon 
bittikten sonra öğrendiklerimizi pekiştirmek ve bir 
daha gelip bu noktadan seyre dalmak için ekibimizle 
sözleşiyoruz. 

Sonraki durağımız çeşmenin hemen arkasındaki 
Mihrimah Sultan Külliyesi oluyor. Havanın soğuğuna 
aldırmadan öğrencilerimizle caminin denize nazır 
avlusundaki şadırvanın önünde rehberimizin 
anlattıklarını can kulağıyla dinliyoruz: “Üsküdar’ın 
ismi nereden geliyor?” Çoğumuz belki de hiç merak 
etmemiştir, ta ki rehberimiz anlatana kadar… Üsküdar, 
tarih boyunca önemli bir ticaret ve konaklama 
merkezi olmuş; Persler, Araplar ve Osmanlılar gibi 
pek çok devlet tarafından ele geçirilmiştir. İsmi ile 
ilgili farklı kaynaklarda değişik bilgiler olsa da bilinen 
ilk ismi “Altın Şehir” manasına gelen “Khrisopolis’tir. 
En kuvvetli kaynak olarak da kabul edilen Evliya 
Çelebi eserlerinde  “Eskidar” olarak geçen şehir, 
daha sonra bugünkü adını almış.  Bizans’a karşı 
kazanılan Palekanon Savaşı ile Gebze’den Üsküdar’a 
kadar bütün kıyı şeridi Osmanlı’nın hâkimiyetine 
geçmiştir. Kimilerinin “İstanbul’un Medine’si” olarak 
tanımladığı bu belde sevgi, hoşgörü, sulh ve irfanı 
da içinde barındıran Yahya Kemal’in ifadesiyle “Bu 
şehirde hayat bir murakabeye benziyor” dediği yere 
dönüşmüş.
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“Üsküdar her şeyden önce bir üsluptur, bir yaşam 
üslubudur ”diyen merhum Ahmet Yüksel Özemre’nin 
sözü aklıma gelirken rehber hocamız bize Mihrimah 
Sultan Camisi ile ilgili bilgileri anlatamaya devam 
ediyor. Bu külliye, Kanuni Sultan Süleyman’ın biricik 
kızı Mihrimah Sultan tarafından kendi adına yaptırdığı 
ilk dönem Mimar Sinan eseri. İskele Camisi olarak 
da bilinen külliyede o dönem neler yokmuş ki… Dış 
avluda, çifte hamam, imaret, şimdilerde sağlık merkezi 
olarak kullanılan medrese, türbelerin olduğu hazire, 
bugün çocuk kütüphanesine dönüştürülen gölgeli 
çeşmesi olan döneminin Sıbyan Mektebi (ilköğretim 
kurumu) ve yan avlusunda güneş saatinin bulunduğu 
muvakkithane. Bir an gözümüzün önünden geçti 
3.Ahmet, Mimar Sinan, Nedim, Mihrimah Sultan… 
Detaylarını burada anlatmakla bitirmeyeceğim nice 
hikâyeler daha doğrusu yaşanmışlıklar… Bu arada 
unutmadan söyleyeyim caminin önündeki bugünkü 
otobüs duraklarından itibaren sahil boyu o dönemin 
kervansaray noktasıymış. Mihrimah Sultan Camisi de 
o vakitler Boğaziçi’ne sıfırmış, camiden Boğaziçi’ne 
doğru Üsküdar Meydanı sonradan deniz doldurularak 
yapılmış.  Karşıdan kayıklarla gelen sultanlar, 
kayıklarından inip Mihrimah Sultan’a geçerlermiş. 
Caminin üst kısmı bugün Sultantepe olarak bilinen 
yer de o dönem Sultan validelerimizin saraylarının 
olduğu mekânlarmış.

Avludaki soğuk rüzgâr, rehber hocamızdan 
dinlediğimiz ve öğrendiğimiz yeni bilgilerle çoktan 
içimizi ısıtmaya başlamıştı. Mihrimah Sultan 
Külliyesi’nin ara sokaklarını arşınlarken burada 
zamanı durdurup ekibimizle bir hatıra fotoğrafı 
çekme zamanı gelmişti. Zamana kayıt düştükten 

sonra seyrimize devam ediyor ve rotamızı bir başka 
selâtin camisine- Valide-i Cedid Cami Külliyesi’ne- 
çeviriyoruz. 

3.Ahmet’in annesi Emetullah Rabia Gülnuş 
tarafından Mimar Kayserili Mehmet Ağa’ya yaptırılan 
ve Yeni Valide olarak da bilinen Valide-i  Cedid Camisi 
revaklı avlusu, hüsn-ü  hatla yazılmış ayetlerin olduğu 
kitabeleri, şadırvanı, üstü açık bırakılan Emetullah 
Rabia Gülnuş Türbesi, mermer taş işçiliğinin ihtişamlı 
örneğini gösteren iç avlunun girişindeki yüksek taç 
kapısı, zarafetiyle kendini gösteren kuş evleri, caminin 
dışındaki sebil ve çeşmesi ile tam olarak Lale devrinin 
özelliklerini kendisinde toplamış Üsküdar’ın en 
merkezî yapılarından biri. Yılların, asırların geçmesi 
ona sanki hiçbir şey kaybettirmemiş. Mekânın 
her noktası sanki size bir şey fısıldıyor; bir huzur 
kaplıyor içinizi… Tanpınar’ın Huzur’undaki gibi 
zaman duruyor, Mümtaz ile Turhan’ın konuşmalarını 
burada duyar gibi oluyorsunuz. Sonra Sinan Hoca’nın 
Üsküdar tasvirleri gözünüzde canlanıyor:

“Tıpkı insanlar gibi, şehirleri de zengin kılan, 
biriktirdikleri değil midir? Üsküdar altın şehir, 
Üsküdar zengin şehir. Onda bütün bir tarihimiz 
birikti, edebiyatımız, sanatımız, musikimiz… Öyle 
gayesiz adımlarla sokaklarında yürümek ve bunca 
birikmiş olana yokmuş muamelesi yapmak olur mu 
hiç? İşte, ustalar ustası Koca Sinan, bir parça Mihrimah 
ve bir parça da Şemsi Paşa olmuş, Boğaz’ı seyrediyor. 
Nedim, bir Lale Devri çeşmesinin kitabesinden bizlere 
tebessüm ediyor. Aziz Dede’nin neyinden yayılan ses, 
Doğancılar Caddesi’ne bir uhrevi neşe saçıyor. Serviler 
ülkesinin birbirine yaslanarak ayakta kalabilmiş iki 
şâhidesi, yine kardeşlik destanı söylüyor.”

Burada uzun uzun seyre daldıktan sonra gezi 
ekibimizle hızımızı kesmeden Uncular Caddesi’nden 
geçip, Üsküdar’ın merdivenli yokuşlarına 
doğru ilerliyoruz. Tabii ki bu yokuşlarda aralara 
kondurulan “aramgâhlarda”(dinlenme noktaları) 
biraz soluklanıyoruz. Nihayet Aziz Mahmut 
Hüdayi sokağından çıktığımızda bizi karşılayan 
yer ise Osmanlı dönemimde önemli bir derviş 
olan Aziz Mahmut Hüdayi adına yaptırılan Aziz 
Mahmut Hüdayi Tekkesi/Camisi oluyor. İmaret, 
türbe, kütüphane, hünkâr mahfili, derviş hücreleri, 
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şeyh evi, fırın, hamam ve çeşmeden oluşan bu 
külliye, Üsküdar’ın manevi havasını yoğun olarak 
yaşadığınız en güzel mekânlardan bir tanesi. 
Burada da rehberimizin anlattıklarını can kulağıyla 
dinlerken ebedi âleme irtihal etmiş bu güzel insanları 
selamlayarak ve dualarımızı ederek ekibimizle oradan 
ayrılıyoruz.

Şimdi yönümüzü Üsküdar’ın en eski camilerinden 
olan Rum Mehmet Paşa Camisi’ne çeviriyoruz. 
Mihrimah Sultan Camisi’nin avlusundan da rahatlıkla 
görülen bu yapı, Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamı 
Rum Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiş olup 
Osmanlı’nın Anadolu’da yaptırdığı ilk camilerden. 
Özgün planda külliye olarak tasarlansa da günümüze 
sadece cami ve haziresi kalmış. 

Tanpınar ile Üsküdar’a tarihi yolculuğumuzda 
zaman su gibi akıp giderken bir ara öğrencilerimiz 
bize acıktığımızı hatırlatınca burada bir mola verip 
enerji depolamak için Üsküdar Belediyesi’nin 
yemekhanesinde misafir oluyor ve sonra kaldığımız 
yerden gezimize devam etmek üzere servislere binip 
Ayazma Camisi önünde buluşuyoruz. 

Ayazma heybetiyle bizi karşılıyor. Rehberimizin 
ifadesiyle “2 senede yapılan,8 senedir restorasyonda 
olan bir cami” için belki yazılacak çok şey var ama 
restorasyon sebebiyle caminin içine giremediğimiz, 
rehberimize mutlaka restorasyon sonrası gelmeye 
söz verdiğimiz ve içini görmek için can atacağımız 
bir mekan oluyor Ayazma… 3. Mustafa’nın annesi 
için, Mimar Mehmet Tahir Ağa’ya yaptırdığı bu 
cami Rumlarda kutsal su anlamında kullanılan 
“Ayazmadan” geliyor. Borok tarzındaki mimarisi, 
kuş evleri, güneş saati, yangın havuzu, özel kitabesi, 
ince mermer sütunları ile ön plana çıkan bu eser de 
Üsküdar’ın muhteşem siluetine hakim ve mutlaka 
görülmesi gereken yerlerden…

Ayazma’dan sonra o mahallede yaşayan ve ismi 
sokağa verilen Ressam Ali Rıza Sokağı ve sonrasında 
Öğdül Sokağı’ndan geçerek İmrohor’a doğru 
Üsküdar’ı keşfetmeye devam ediyoruz. Üsküdar’ın 
en özel noktalarından birinde duruyoruz; Üsküdar 
Mevlevihanesi… Haziresindeki mezar taşları ve 
kitabeleri adeta bir sanat eseri. Sonrasında İmrahor’a 

doğru ilerliyoruz.  İçi oyuk yaşlı bir çınar bizi 
karşılıyor, hemen ilerisinde harika bir çeşme sanki 
gelen geçenlere su dağıtmaya hazır öylece İmrahor ’da 
bekliyor… Yine burada İmrohor Camisi ve karşısında 
Rüstem Paşa Sıbyan Mektebi var.  Osmanlı’nın 
sadaka taşlarından birine rastlıyoruz İmrohor’da 
ve bir de kesme taşlı, sadece gövde kısmı kalmış 
olan su terazisine. Su terazileri Üsküdar’ın yüksek 
yerlerindeki mahallelere, evlere su taşımayı sağlayan 
bir sistemle yapılmış. Evlerde suların olmadığı 
dönemler için anlaşılan o ki çeşme ve su terazileri 
hayatı oldukça kolaylaştırmış.

İstanbul büyük mimari eserlerin olduğu kadar küçük 
köşelerin, sürpriz peyzajların da şehri. Belki de 
İstanbul’u oralarda aramak daha da keyifli. Büyük 
eserler ona uzaktan şehrin görünen yüzünü verirler; 
daha küçük gibi görünen şeyler ise çizgi çizgi işleyerek 
büyük portrenin içini dolduran, bin türlü psikolojik 
haliyle yaşanmış hayat izleriyle büyük eserleri 
tamamlayan unsurlar olurlar. İnsan tam da Üsküdar’ı 
gezerken sokak ve cadde aralarında bunu hissediyor. 
Bunu hissettiren sokaklara doğru rehberimizin 
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yönlendirmesiyle heyecanla ve keyifle yürümeye 
devam ediyoruz. Yürümekten, hareket etmekten 
korkmadan keşfetmeye hazır; alıcılarımız açık, 
hocamızın hiçbir kelimesini, cümlesini kaçırmama 
gayretiyle... 

Salacak İskele Caddesi,    Muhtar Tahsin Şahin 
Sokağı,  İhsaniye İskele Sokağı, Hafız Mehmet Bey 
Sokağı, Bestekâr Selahattin Pınar Sokağı,  Şerif 
Kuyusu Sokağı derken kendimizi eski ismi “İhsaniye” 
yeni isimi Salacak’ta buluyoruz. Selimiye Kışlası ile 
Karacahmet arasındaki bu mahallede önceden bir 
saray varmış. Zamanın padişahı yıkılmaya yüz tutan 
bu sarayı halka ihsan ettiği (bağışladığı) için semt 
adını buradan almış. Boğaz manzaralı, Arnavut 
kaldırımlı şirin mi şirin denize açılan dar sokakları ile 
insanı mest ediyor İhsaniye... Hele bir de Kız Kulesi’ni 
ve Avrupa yakasının gözbebeklerini (Sultanahmet’i 
Ayasofya’yı, Süleymaniye’yi…) bu kadar güzel gören 
Üsküdar’ın en eski köşkü Çürüksulu’yu görünce 
bir kez daha Üsküdarlı olmanın nimetlerine 
şükrediyorsunuz.  Rehberimiz bizlere köşke giderken 
boğazın incisi Erguvan ağacını göstermek istiyor. 
İstanbul’da nisan ve mayıs aylarında erguvanları 
izlemeye doyum olmaz. Yaprakları oluşmadan önce 
pembe ve mor çiçekleri açar ve hoş kokusuyla ve 
görüntüsüyle boğazın el bebeği gül bebeği denecek 
cinstendir Erguvan ağaçları…

Şehrin, mekânın bir ruhu olduğunu gezdiğimiz, 
gördüğümüz keşfettiğimiz yerlerde her an 
hissediyoruz. Bir caminin, bir şadırvanın, bir 
çeşmenin, bir avlunun, bir kitabenin, bir sokak 
arasının, bir ağacın, çiçeğin ve hatta bir kedinin 
önünden geçerken bu ruh sirayet ediyor insana. 
Şehrin mekânın ruhu eserleriyle bize yansıyor, 
görebilene çok şey katıyor. Şehir insana ne kadar şey 
öğretiyor ve insan şehre ne kadar çok şey katıyor…

İmrahor Camisi’nde namaz arası verip kaldığımız 
yerden gezimize devam ediyoruz. Gezinin bugünlük 
son noktası Selimiye’deyiz. Büyük Selimiye Camisi 
tüm ihtişamıyla bizi karşılıyor. Selimiye kışlası 
yanında bulunan camii yine bir üçüncülerden. Sinan 
Hoca’nın dediği gibi 3.Ahmet, 3.Selim ve 3. Mustafa 
Üsküdar denilince akla gelen dönemin padişahları. 
Selimiye Camisi de padişah 3.Selim tarafından inşa 

ettirilmiş. Barok mimaride yapılan bu caminin ana 
binasına ek olarak tüm büyük camilerde olduğu 
gibi mektep, muvakkithane, çeşme ve sebilden 
oluşan ek yapılar burada da mevcut. Farklı olarak 
yan kanatlarının altında su havuzları(depoları) var. 
Camii, dikdörtgen biçimli geniş avlusu, bol pencereli 
ve büyük açık kemerleri, her birinde farklı ayetlerin 
yazılı olduğu kitabeleriyle ve tabi ki kuş evleri daha 
doğrusu kuş saraylarıyla dikkati çekiyor. Avlusunda 
gezerken karşılaştığınız üç ulu çınar,  gölgesinde 
dinleneceğiniz ve dinginleşeceğiniz güzel bir atmosfer 
sağlıyor. 

Tanpınar ne güzel ifade ediyor: “İstanbul ya hiç 
sevilmez yâhut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir; 
yâni her hâline, her hususiyetine ayrı bir dikkatle...” 
Dikkat kesildiğimiz her şey aslında bizi bir hakikate 
de ulaştırıyor. Bu şehre renk katanların dayandığı 
değerleri, kültür ve medeniyetimizi daha iyi idrak 
etmemizi sağlıyor. Bir şehir gezisindeki yolculuk, 
yaşayan tarihi, kültürü ve medeniyeti tanımaya, 
merak etmeye götürüyor. Bir geziden bize kalan hem 
hayranlık hem merak duygusu başka keşiflere de kapı 
aralıyor...



Sibel ZEREYALP*

İKİ BOYUTTAN 
BİR TAM BAKIŞA

Derin bir nefes çekti… Oh… Şükür…

“Günaydın” sesine döndü ve maskesini burnunun 
üstüne aldı hemen. Bu alış, kendisinin hastalığa 
yakalanma korkusu değil de sanki başkasını tehlikeye 
atabilme ihtimaliydi. Açık hava da olsa çekti alışıp 
alışamadığı bu kalkanı burnunun üstüne. Kalkandı 
kalkan olmasına ama gülmesine engel değildi ki. 
Gülmesinin görünmesine de engel değildi. Gözlerinin 
parlaklığını kim karartabilirdi? Kırışan göz kenarları 
anlatıyordu yüreğinden gelen tebessümünü 
karşısındakine.

-Hadi hayırlı olsun, öğlenci misin?

Kafa salladı, selamlaştı ve iyi dersler dilekleriyle 
koyuldu yola. Ağaçların dansına ritim tutarak, hafif 
sağa, hafif sola savurdu kendini. Bulutlar daha mı 
maviydi sanki? Minik bir kelebek geçti sağ yanından, 
içimden taştı herhalde, dedi, hafif sesli bir gülüşü 
eşlik ettirerek cümlesine. 

Kalbinin atışını ağzında hissetti adımları sıklaştı, 
nihayet yuvasındaydı.

Okulum… Ah tatlı bir telaş… Kocaman bir özlem… 
Çocuklarıma sarılsam… Ama sarılamam… Öpsem 
doya doya… Ama öpemem… “Sabrederim” dedi 
içinden, “Buraya getiren Rabbim oraya da götürür”. 
Kalbi ferahladı. 

Onları görünce gözleri parladı. Yanına gelip önünde 
duran, kucağını açsa ona uçacak bal çocuklar… Oh… 
Şükür…

Tıpkı onunki gibi kırışmış göz kenarlarıyla kendisine 
bakan, ışıldayan anne gözleri…

“Merak etmeyin önce Allah’a, sonra bana emanetler.” 
dedi. Çocuklarıyla beraber içeri girdiler. O iki boyutlu 
düzleştiren alandan bu sıralara konmak, sağdan 
soldan aşağıdan yukarıdan her şeye bakmak, 
dokunmak belki, hafif sağa yatırıp kafayı hayranlıkla 
etrafı izlemek. Kırk dakika içinde o kadar şey gördü 
ki belki de meslek hayatı boyunca gözlemleyemediği 
tonla şeyi fark etmişti. Algısı açık, tüm ses ve 
görüntüleri yakalıyordu. Kendi sesine küsen kulakları 
ve bilgisayara bakmaktwan bozulan gözleriyle hem 
de… Çocukları da heyecanlı, kendi de. Bir sohbet bir 
muhabbet, zil çalmış, çalmamış anlamadılar bile. 

“Çıkın bahçeye” deyince çocukların yaşadığı o neşe. O 
canlı dersin kutlamalı emojisi vardı ya yavan, tuzsuz 
olan, işte o sanki gerçekten sınıfta patlamıştı. İşte 
öyle bir neşe…

Yokluğu bilmeyen varlığın kıymetini bilir mi?  “Çalsa 
zil”, dedi, “yeniden girseler derse, doluşsalar içeri.” 
Çocukları da tam tersi belki, “hiç çalmasa oynasak 
bahçede doya doya” diyorlar diye düşünüp, “o zaman 
bahçede yapalım dersimizi” dedi kendi kendine. Oyun 
oynayalım, belki duruyorsa yerinde o çok mavi buluta 
bakarız beraber; kelebek yetişir belki olduğumuz 
yere… 

Evet o canlı sınıfa giremeyen kelebek, rengini 
koklayamadığımız bulut, odalara ayrılıp yan yana 
gelememelerimiz… İşte bu anların hepsi şimdinin 
kıymetini arttırmıştı. Perdeleri kaldırmıştı. Artık tüm 
perspektifler tam boyutlu açılmıştı.

Şimdi okulun bahçesinde,

Derin bir nefes çekti… Oh… Şükür… 
*Dilaver Cebeci İlkokulu Sınıf Öğretmeni
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Ömer Emre DİŞÇİ*

YETİŞEN NESİL 
NE İZLİYOR, NE OKUYOR, 
ROL MODELLERİ VE 
ÖĞRETMENİN ETKİSİ

YETİŞEN NESİL NE İZLİYOR?
Dijital dünya artık hepimizin hayatının vazgeçilmez 
bir parçası oldu. Herhangi bir konuda adım atmadan 
önce sosyal medyayı kullanarak destek alıyor, ona 
göre karar veriyoruz. Bu hususta gençlerimiz özellikle 
eğlenmek adına daha yoğun bir şekilde dijital dünyada 
vakit geçirmektedir. 

Site, Gerçek İzleyici (Gençler İnternette Ne Tüketiyor 
Araştırma Sonuçları)

youtube.com facebook.com instagram.com

4.018.382 1.769.657 710.705

puhutv.com twitter.com

681.259 605.097

Yukarıdaki istatistiğe baktığımızda gençler arasında 
sosyal medyanın gücünü görüyoruz. Haber, siyaset, 
ekonomi, toplumsal problemler vb. konular yetişen 
neslin ilgi alanından çıkmıştır. Kısa ve öz videoları 
izleyerek vakit geçirmekte, kendilerini bu şekilde 
daha mutlu hissetmektedirler. Youtube, Tiktok, 
Instagram vb. sosyal medya araçları gençler 
arasında popülaritesi yüksek programlar olmuştur. 
Hatta kendini ifade etme, gösterme bakımından 
hazırladıkları video, görsel vb. materyalleri bu alanda 

paylaşarak psikolojik olarak rahatladıklarını, mutlu 
olduklarını ifade ediyorlar. 

Maalesef sosyal medya kanalları belli bir zamandan 
sonra değerlerimize karşı olumsuz davranışlar 
göstermesine ön ayak oluyor. Yurtdışında paylaşılan 
bir videoda öğretmenlere karşı dayak atıp videosunu 
çekerek tiktokta paylaşılmış ve bunun bir akım haline 
gelmesi sağlanmıştır. Düşünün toplumu yetiştiren, 
çocuklarımıza şekil veren öğretmenlerimizin bu 
gibi davranışlar sonucunda değeri ne durumda 
olur! Yine instagram gibi mecralarda yediğimizi, 
içtiğimizi gösterip aile fotoğraflarımızı paylaşarak 
kendimize özel bir alan bırakmamaktayız. Sözün özü 
sosyal medya zamanla aile mahremiyetini, kültür ve 
değerlerimizi yok etmektedir.

SQUID GAME DİZİSİNİN 
ÇOCUKLARIMIZDA YAPMIŞ OLDUĞU 
TAHRİBAT
Güney Kore yapımı bir dizi olan “Squıd Game” daha 
küçük yaştaki evlatlarımızın bilinç altına neoliberal 
bireyciliğe yönelik mesajlar vermektedir. Dizide 
gençler daha çok kazanmak için oyun oynamakta, 
şayet “rekabet etmezsen hayatta kalamazsın” fikri 
ön plana çıkmaktadır.

*Sabri Artam Vakfı İlkokulu Müdür Yardımcısı
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DİZİDE OYNANAN 6 OYUN

• Zarf
• Kırmızı Işık, Yeşil Işık
• Şekerin İçinden Şekil Çıkarma
• Halat Çekme
• Misket
• Kalamar

Zarf oyununda istasyonda tokat bahsiyle 
başlıyorsunuz. Yani tokat yemeye hazırsanız “para 
kazanmaya ve şirkete uyumlu bireysiniz” mesajı 
veriliyor. Kırmızı Işık ve Yeşil Işıkta “şirketteki 
kurallar ve ona uyum göstermek zorunda olduğu” 
mesajı veriliyor. Şekerin içinden şekil çıkarma 
oyunundan ise “şirkette yükselme nasıl olur” ile ilgili 
hedefler veriliyor. Sonra Halat Çekme Oyununda 
benzer özelliklere sahip gruplar yarıştırılır, iyi 
olan hayatta kalır, kaybeden düşer. Yine burada 
da “hayatta kalmanın başarı ile olunabileceğini, 
kaybedenin ise bir aşağı mevkide çalışma hayatına 
devam edeceğini” belirtir. Ancak dizide “beyaz yakalı 
profesyonel” ayak oyunlarını çok iyi bildiğinden 
yarışmayı kazanmak için bu yola başvurur. Yine 

burada da “hayatta kalabilmek, başarabilmek için 
her türlü hileye başvurmalısın” mesajı verilmektedir. 
Bir sonraki oyun Misket oyunudur. Artık takımın 
kazanmış, ancak yarışmanın sonuna doğru kazanan 
bir kişi olacağından en yakın iş arkadaşlarını 
diskalifiye etmeye sıra gelmiştir. Burada da başarılı 
olursanız son oyuna yükseldiniz demektir. En son 
Kalamar oyunu ile dizideki oyunlar bitmekte bu son 
oyun ile “kazanmak için her şey mubahtır” mesajı 
verilmektedir. (2) 

Kısaca verilen mesajlar :

• Hayatta kalmak için sürekli rekabet et!
• Sistemde hatalar olsa bile  uyumlu birey ol!
• Haklı olmak için hep kazan!
• Kaybedersen yaşamanın anlamı yok!

Evet oyunları gördük. İşin tuhaf tarafı bu diziden 
elinde tablet, telefon olan 6 yaşındaki çocuğun da 
haberi var, 16 yaşındaki gencin de… Normalde bu 
diziyi izlemek ücretlidir. Ancak diziden alıntılanan 
küçük videolar youtube kanalında yayınlanmakta 
ve maalesef küçücük çocuğun bile izlemesi için 
önüne düşmektedir. Bu yaştaki çocuğun bilinçaltına 
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verilen mesajları bir düşünün! Ne yazık ki yapılan 
bu tahribatlar ileride büyük yıkımlara sebebiyet 
verecektir. Teneffüslerde okul koridorlarında 
her yaştan çocuk bu oyunları kendi aralarında 
oynamaktadırlar. Biz ebeveynler ve eğitimciler olarak 
bu olayın ne kadar farkındayız?

UZAK DOĞUDAN YAYILAN K-POP 
TEHLİKESİ
K-Pop, Güney Kore ülkesinden çıkan bir pop müzik 
türüdür. Youtube kanalında izlenme sayısı 1 milyara 
ulaşmıştır. Bu müzik gruplarının imaj ve yaşam 
tarzları özellikle 12-18 yaş arası çocuklarımızı 
olumsuz etkilemektedir. Cinsiyetsizliği hedef alan 
bu akımın doğu toplumundan çıkması gençlerimiz 
arasında bunlara karşı masumiyet kazandırmaktadır. 
“Batı tarzı hayata karşıyız” imajı verilirken başka bir 
alandan çocuklarımız manevi tahribata uğramaktadır.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu dönem içinde gençlerin 
kendilerini mutlu edeceği örnekler yoksa bağlanacağı 
bir destek arayacağını dile getirerek, bu tarzdaki 
gruplar veya herhangi bir bilgisayar oyununun da 
gençleri ciddi şekilde etkileyip kendilerine bağladığını 
söylemektedir.  

K-Pop’ın gençleri etkileyen üç temel özelliğinin 
bulunduğunu aktaran Tarhan, şöyle konuyu özetliyor: 

“İnanç grubu gibi hareket ediyorlar. Cinsiyetsizlik 
öneriyor ve kendilerine ciddi bir sadakat istiyor. 
Birçok büyük örgütlerin yapamayacağı şekilde 
kendi aralarında yardım toplama faaliyetleri de 
yürütüyor. Gençlerdeki idealist duyguları bu 
dayanışma duygusu içinde etkiliyorlar. Bir alt kültür 
oluşturmuş durumdalar. Bu özellikleri itibariyle de bir 
kahramanlar ideolojisi yaratmış, koruyucu yaklaşımla 
hareket ederek çocuklarını dışarı çıkartmayan ailelerin 
evde çocuklarının internete girmelerini sağladığını 
anlatarak, arkadaşsız kalan gençlerin bu tür akımlara 
yöneldiğini ifade etti. Burada anahtar kavramın “aile” 
olduğunu vurgulayan Tarhan, çocuklarıyla her türlü 
konuyu konuşan ailelerin çocuklarının, sosyal medya 
üzerinden gelecek risklere daha az maruz kaldığını 
ifade eder. (3)

YETİŞEN NESİL NE OKUYOR?
Bırakın gençleri toplum olarak çok az okuyoruz. 
TÜİK verilerine göre 2020 yılında kitap okuyan 
vatandaşlarımız % 4 civarındadır. Ortalama 
günde 3 saat TV izleyen, 7 saat internete giren 
vatandaşlarımızın kitap okumaya ayırdığı vakit 
sadece 1 dakikadır. Ülkemizin kitap okuma oranı da 
% 0,1 dir. (4)

Bu verilerden sonra yaptığımız araştırmalarda 
gençlerin okudukları konular şunlardır:

• Popüler filmlerin kitap haline gelmiş romanları

• Bilim kurgu kitapları

• Dünya klasikleri

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için okullarda 
kitap okuma saatleri düzenlenmeli, teşvik 
edici faaliyetler yapılmalıdır. Okunan kitapları 
tahlil çalışmaları yapılması daha kalıcı olması 
bakımından önemlidir. Ayriyeten bu faaliyetleri 
evde de sürdürmek adına velilerden destek alınmalı, 
evde ailece kitap okuma saatleri düzenlenmeli ve 
bunların öğretmenlerimiz tarafından takip edilmesi 
sağlanmalıdır. Muhakkak bu faaliyetleri yapan 
öğretmenlerimiz vardır. Ancak bunu tüm eğitimcilere 
ve evlere yayarsak okuma alışkanlığı konusunda 
büyük bir yol kat etmiş oluruz.
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ROL MODELLERİ KİMLER?
Rol model olarak gençler yine youtuberlar, tiktok 
fenomenlerini görüyor. Bir de ilgi alanlarına göre 
değişebiliyor. Spor merakı olanlar ünlü sporcuları 
örnek alırken müzik tutkunları ise sanatçıları 
kendilerine rol model olarak görüyor. Ancak çoğu 
genç sosyal medyada vakit geçirdiğinden internet 
fenomenleri daha ön planda olmaktadır. Lise 
çağlarında evlatlarımız ise artık yavaş yavaş çalışma 
hayatı ile ilgili ne yapacaklarına dair düşünceleri 
oluşmakta, daha az çalışıp kolay para kazanma fikri 
ön planda olduğu için dünyaca tanınmış iş adamlarını 
örnek almaktadırlar.

Çocuklar neyi okuyor, neyi izliyorsa sonuçta 
örnek olarak onları alıyorlar. Maalesef üretmenin, 
çalışmanın, okuyup araştırmanın değeri günümüz 
dünyasında önemsiz hale geldi. Ahlaki değerlerimiz, 
manevi önderlerimiz ikinci plana düşmüş durumda. 
Bunları ön plana çıkarma görevi yine biz eğitimcilere 
düşmektedir. Bu konuyu gündemde tutmamız önem 
arz etmektedir.

Okulda eğitim ne kadar önemli ise ailede verilen eğitim 
de bir o kadar önemlidir. Yetersiz kalan ebeveynlere 
yönelik “yetişkin eğitimi” desteği sağlamak ta eğitim 
camiamızın bir başka görevidir. “Veli akademileri” 
adı altında devam eden eğitim sürecini velilerimizin 
katılımını artırıp veliler tarafından önem verilmesini 
sağlarsak başarılı olabileceğimiz kanaatindeyim.

ÖĞRETMEN’İN ETKİSİ
Çocuklarımızın yaşı ilerledikçe öğretmenlerimizin 
etkisi de azalıyor. Etki bakımından en verimli 
dönem ilkokul çağıdır. Tamamen öğrencilerin 
gözünde öğretmen kahramandır. Bundan dolayı 
özellikle ilkokul öğretmenlerimizin “ağaç yaşken 
eğilir” atasözümüzden de yola çıkarak çocuklarımızı 
şekillendirirken gereken önemi göstermeli, ona çok iyi 
rehber olmalıdır. Milli ve manevi değerlerimize göre 
çocuklarımızı yetiştirmeli, örnek olacak şahsiyetleri 
o yaşlarda çocuklarımıza öğretmeliyiz. Ortaokul ve 
Liselerde öğretmenin etkisi gençlerin sosyal medyaya 
kaymalarından dolayı azalmaktadır. Peki bu konuda 
ne yapabiliriz? En önemli faktör öğretmenlerimizin 

sosyal medya okuryazarlığını arttırması, dijital 

dünyayı takip etmesi, orada karşılaşılan olumsuz 

davranışlar konusunda önlem almak için Rehber 

öğretmenlerimiz ve aileler ile iletişimde olmasıdır.

Haz ve hız çağında yaşıyoruz. Maneviyatın azaldığı, 

etik ve estetik değerlerin önemsizleştiği, sözün yerini 

görselin aldığı, iç dünyamıza yatırım yapmamız 

gerekirken görünüşe önem verildiği, hakikate 

yabancılaşan, oyun ve filmler aracılığıyla şiddetin 

normalleştiği, mahremiyetin kalmadığı, pragmatik 

bakış açısının değer gördüğü bir dünya oluştu. 

Eğitimciler olarak bu konulara kafa yormamız, çözüm 

önerileri getirmemiz gerekiyor. Öğretmenin konumu 

zayıflamakta, gençler kendilerine sosyal medya 

aracılığı ile öğretmenleri yerine yeni önderler yeni 

rol modeller belirlemektedir. Bu kişiler ise tamamen 

her şeye maddeci gözüyle bakmakta, toplumun 

değerlerine ters profil çizmektedir.  Düşünün, 

haberlerde izlediğimiz gibi daha ilkokula giden 

bir çocuk kedinin kulağını kesebilmekte, köpeğe 

eziyet edebilmektedir. Bu yaşta bir çocuk nasıl bu 

duruma gelir diye düşünmemiz gerekiyor. Sosyal 

medyada o kadar çok şiddet haberlerine, videolara 

maruz kalan, oyunlarda sürekli “öldürürsen hayatta 

kalırsın” mesajına muhatap olan çocuk için şiddetin 

normalleşmesi de kaçınılmaz bir sondur. Hepimiz 

üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Bu konuda zayıf 

olduğumuz noktalarda destek almalı, gençlerimize 

sahip çıkmalıyız. Henüz vakit varken, yarın çok geç 

olabilir….

KAYNAKÇA

https://digitalage.com.tr/gencler-internette-ne-

tuketiyor-arastirma/

 (https://twitter.com/guventurks/status)

https://www.nevzattarhan.com/uzak-dogudan-yayilan-
k-pop-tehlikesi.html

https://www.tuik.gov.tr/

https://twitter.com/guventurks/status
https://www.nevzattarhan.com/uzak-dogudan-yayilan-k-pop-tehlikesi.html
https://www.nevzattarhan.com/uzak-dogudan-yayilan-k-pop-tehlikesi.html
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‘’Kim biraz sihir görmek ister?’’

Sınıfa girdiğimizde bizim gördüğümüz sadece minik 
yüzlerden, masum ya da muzip bakışlardan, bazen 
de büyük öfkeli suratlardan ibaret olsa da okul 
kapısının gerisinde yer alan dünyada neler olduğunu, 
öğrencilerin nasıl bir hayatın içinden geçip gittiğini 
hiçbirimiz bilemiyoruz. Kimi ailesini kaybetmiş 
kimi terk edilmiş kimi evsiz barksız kalmış kimi de 
şiddet ortamında büyüyen biçareler olabilir pekâlâ. 
Dolayısıyla karatahtanın ardında görünmeyen bu 
karanlık tarafa ışık tutmak da öğretmenlere kalır 
çoğu zaman. İşte konuya tam bu noktadan yaklaşmak 
isteyen yönetmen Jeff Bleckner, kamerasını evsiz ve 
yoksul öğrencilerin arasına doğrultarak bir öğretmen 
için mesleğin henüz başında nasıl ürkütücü bir tablo 
olabilirin altını çiziyor. Gerçek bir olaydan uyarlanan 
filmi böylece bizlerle buluşturuyor. 

Bayan Bess, Utah Üniversitesinden mezun olduktan 
yedi yıl sonra koridorda hızlı adımlarla ilerlerken 
ideallerinin ayak seslerini duyuruyordu. Bu seslere 
lirik kalp atışları karışmaktaydı. Biraz endişeli 
görünüyordu çünkü koridorun sonundaki kapının 
ötesinde onu bekleyen personel müdürünün nasıl 
bir öneride bulunacağını henüz bilmiyordu. Belki de 

işe kabul edilmeyecekti.

Nihayet kendisini öğretmen kimliğiyle tanıştıracak 
olan personel müdürünün sorularıyla yüz yüzeydi. 
Fakat yönetimin ona önerdiği yerin, öğretmenliğe 
başlamanın bir ödülü mü yoksa cezası mı olduğu 
tartışılır durumdaydı. Öğretmenlik yapmak için 
gidebileceği tek bir yer vardı: Barınak. Sokakta kalmış 
yoksul ailelerin çocuklarıyla geçici olarak sığındıkları 
bir barınağın, bırakın okul demeyi sınıf demeye bin 
şahit isteyen deposunda bulmuştu kendini. Lağım 
farelerinin cirit attığı, yoksulluğun havada asılı duran 
bir is kokusu kadar ağır hissedildiği, adı bile olmayan 
metruk bir yapıda, birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar 
okul çağında olan çocuklara geçici öğretmenlik 
yapacaktı. Gördüğü manzara karşısında öğretmenliğe 
çocukluğundan bu yana gönüllü yazılmış bir kadının 
yaşadığı ilk mesleki hayal kırıklığı, gözlerinden 
kızgınlık, reddediş ve acıyla karışık süzülmekteydi. 

Stacey Öğretmen, bir taraftan annelik bir taraftan 
da öğretmenlik yapmanın sorumluluğuyla her sabah 
çamurlu yollara düşüyordu. Kendisini merakla 
bekleyen bataklığın tam ortasına düşmüş ve belki 
de yolun sonunda hapishane duvarlarından başka 
bir yer göremeyecek olan bu yitik çocukları nasıl 
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kurtarabileceğinin, en azından öğrenciliğe nasıl 
alıştırabileceğinin derdiyle debelenip duruyordu. 
Depo görünümlü sınıfını ilk gördüğünde ne doğru 
dürüst bir sıra ne tahta ne de bir kitap vardı ortalıkta. 
Duvarların boyası yoktu. Fayansları çoktan dökülmüş 
hayalet bir sınıftı burası. Barakalar yoldan geçen trenle 
sarsılıyor ve ürkütücü bir çığlık kulakları deliyordu. 
Üstelik aileler yan bölmede kalıyorlar ve çocukların 
eğitimine dair hiçbir şey bilmiyorlardı. İlk derste 
öğretmenlikten dem vurup ahkâm kesmenin pek de 
bir işe yaramadığını anlamış ve ümitsizce hemşirenin 
yanında almıştı soluğu. O gün eve gittiğinde tam 
her şeyi başlamadan bitirecekken kendi çocuklarına 
kötü örnek olmamak adına, istemeden de olsa 
öğretmenlik dürtüsüyle vazgeçmeme kararı almıştı. 
Ertesi gün tıpış tıpış arabasına atlamış ve bir kez daha 
barınağın yolunu tutmuştu. Sabahın ilk saatinde 
kendisini kızdıran öğrencisi Danny’nin annesinin onu 
kaygılar içinde karşılayıp ‘’eti senin kemiği benim’’ 
sözleri üzerine ruhuna dramatik bir hüzün dalgası 
yayılıvermişti. Öğretmenliğin kalbe işleyen o yoğun 
merhamet duygusu aktı damarlarından. Zira mutsuz, 
ne yapacağını bilemeyen, oğlundan başka hiçbir 
şeyi olmayan, kendisi de hayatın çetin şartlarından 
yeterince nasibini almış bu annenin gözyaşları onu 
sarsmıştı. Öyleyse bir şeyler yapmalıydı. Tıpkı Danny 
gibi sefaletin girdabına düşmüş tüm öğrencilerin 
sessiz sesi olmak zorundaydı, kıyıda köşede 

unutulmuş tüm çocuklar adına…

Bir sabah eşinden aldığı destekle ne yapacağına karar 
vermişti Stacey Öğretmen. Köy öğretmenlerinin 
yaptığı gibi eline boyayı ve fırçayı alıp başladı 
deponun duvarlarını boyamaya. Onu gören aileler de 
ona yardım etmek isteyince şaşırtıcı derecede iddialı 
bir sınıf görünür olmuştu. Bu insanlar arasında ne 
yetenekli ne sevgi dolu yüreklerin var olduğunu o 
zaman anlamıştı. Kimi ressam, kimi piyanistti. El ele 
verildi, veli toplantısı yapıldı, kardeşlerin eli tutuldu, 
her bir minik yüreğin bam teline dokunuldu. Hiçbir 
yetkilinin gidip görmediği, ilgi göstermediği, idare 
edilsin yeter denildiği, çocukların kaderin azman 
ellerine terk edildiği bu izbeden bozma sınıfta böylece 
bir mum yanmaya başlamıştı: Öğretmen Stacey. 
Kendisini eritirken yaktığı minik mumlar da bir süre 
sonra yıldız gibi parlayacaktı. Başlangıçta yoksulluğa 
karşı yaşadığı ön yargılarına inat, sefaletin kol gezdiği 
bataklıkta minik bir cennet meydana getirmişti. Tüm 
çocuklar o kadar açtı ki okumaya, öğrenmeye. O 
yüzden kaosun içinde ete kemiğe bürünen ve ‘’okul’’ 
denilen bu kıymetli eserin, ‘’öğretmen’’ denilen 
mucizenin hem parçalanmış aileler hem çocuklar 
için değeri pek bir ayrıydı.

‘’Daha iyi şeyleri hak etmiyorlar mı?’’

Ancak çok sayıda malzeme lazımdı. Stacey Öğretmen 
maaşını almaktan çok harcayarak malzemeleri 
tamamlamaya çabalıyordu. Yeri geliyor öğrencisi 
Maria’ya annelik yapıyor, yeri geliyor velisine okuma 
öğretiyordu. Yine de gücü yetmemekteydi. Yetkililere 
ulaşmak için verdiği mücadele suratına kapanan 
kapılarla son buluyordu. En sonunda Bay Warren’ı 
ikna etmeyi başarmıştı. Kendisine gözetmenlik 
yapmasını, bulunduğu yeri gelip görmesini istemişti. 
Bu isteği karşısında biri ona el uzatmıştı nihayet. 
Gördüklerine inanamayan Bay Warren, böylesine 
ürkütücü bir yerde öğretmen olan genç bir kadının, 
nasıl oluyor da tek başına, minik ama çok sesli bir 
okul ortamı sağlıyordu. Ortada ne bina vardı ne de 
o binanın adı ama ruhu olan bir okul vardı. Derhal 
girişimlerde bulunarak kendisini okulun müdürü ilan 
edecek gerçek bir okul için ne gerekiyorsa elinden 
geleni yapacaktı.… 
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Filmin öğretmenliğin anlamını yeteri derecede 
yansıttığını söylemek, Amerikan yapımı eğitim 
içerikli filmler hakkında fazlasıyla iddialı bir ifade 
olsa da duygusallık o kadar yoğun ki belki de öğretme 
hissiyatı, kalbi ve aklı meşale gibi yananlar için 
büyülü mercekten yansıyan bir dışavurum olacaktır. 
Öte yandan Stacey Öğretmen rolünde gördüğümüz 
Emily Vancamp, kendini rolüne fazlasıyla kaptırmış 
olmalı ki bir öğretmenin yaşayabileceği duygu 
geçişlerini layığıyla aktarmayı başarmıştır. Film 
neredeyse tek bir mekânda çekilmiş, sıkı aile 
bağlarının altı çizilmiş olup okul ortamına bu 
ilişkiler yansıtılmıştır. Ailenin öğrenci ve okul için 
ne kadar önemli olduğu vurgusu, Stacey Öğretmen’in 
kendi aile yapısıyla öğrencilerinin aile yapısının 
karşılaştırılması üzerinden aktarılmaktadır. Filmdeki 
mekânın öğrencilerin çaresizliğinin güçlü bir şekilde 
somutlaşmış hali olduğunu söylemek de mümkündür. 
Getto denilebilecek dar bir alana sıkışıp kalmış 
insanların, çocukları için yapacak hiçbir şeyi olmayan 
dışlanmış birer zavallı olarak karakterize edilmesi, 
eğitimin tek başına işleyen bir süreç olmadığının da 
kanıtıdır. Onlar adeta araftadırlar. Ne gidebilmekte ne 
de kalabilmektedirler. Öğrencilerin geleceği de tıpkı 
yaşantılarının arafta kaldığı gibi belirsizdir. Çarpıcı 
bir eğitim ve yaşam sorunsalı vardır ve sekanslarda 

belirgin şekilde bunun altı çizilmektedir. Bu yönüyle 
gerçek bir hikâyeden ilham alınmış olmasının etkili 
olduğunu söylemek gerekiyor. Stacey’nin çocukluk 
hayallerini süsleyen ‘’öğretmenlik’’ ise filmde hak 
ettiği ölçüde kutsallaştırılarak sunuluyor. Diğer 
taraftan filmde atıfta bulunulan klasik müzik 
eserleri daha ilk sekansta dikkati çekmekte. Bu 
sayede Beethoven’a ‘’Ode to joy’’ eseriyle de bir selam 
gönderiliyor. İzleyenleri öğretmen olmaya sadece 
özendirmekle kalmayıp ikna bile edebilecek bu sıcak 
hikâye, bir öğretmen olarak bizlerin gurur duyması 
için yeterli. Tabii ki estetik yönü güçlü ya da zekice 
bir kurgu denilemez ama birçok açıdan izlenesi hatta 
feyzalınası bir film sizleri bekliyor. En azından ana 
karakterin bir “öğretmen” oluşu, mesleğin dünyanın 
birçok yerinde geçirdiği zorlu evreleri anlamak 
adına oldukça önemli. Dolayısıyla sırf bu sayede 
bile akıcı bir konuyla akıllarda kalacak olan bu filmi, 
biz öğretmenlerin izlemesi tam yerini bulacaktır. 
Kısaca Öğretmenler Günü’müz kutlu olsun diyelim ve 
kendimizi bir kez daha beyaz perdenin dev ekranında 
kahraman olarak görmenin haklı gururunu yaşayalım 
değerli öğretmenlerim. Nice öğretmenlik konulu film 
dolu günlere…
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Şadan SAYGI*

“Bizi Anlatan Ressam”“Bizi Anlatan Ressam”

ÜSKÜDARLI ÜSKÜDARLI 
HOCA ALİ RIZAHOCA ALİ RIZA

Hoca Ali Rıza
Tarihin sayfalarından çıkmış, anlam yüklü, büyülü 
bir semttir Üsküdar. Dile gelse boğaz, yosun kokan 
deniz ve martılar… Bütün sokaklarında, kaldırım 
taşlarında, en kuytu köşelerinde ne hikayeler gizlidir. 
Kim bilir neler anlatırlardı? İşte bu yüzden; sanatçılar 
İstanbul’un bu nadide semtinin asırlardır gözü, 
kulağı ve dili olmuşlardır. Ondan beslenerek ilham 
almışlardır. Nice duygu ve düşünceleri farklı şekillerde, 
ilmek ilmek işlemişlerdir. “İstanbul’un fethini gören 
Üsküdar” kimi zaman bir şiirin mısralarında, kimi 
zaman bir romanın sayfalarında, kimi zamanda 
bir tiyatro oyunuyla karşımıza çıkmış, bazen de bir 
ressamın fırça darbelerinin renk cümbüşüyle tuvale 
yansımıştır.

Bir ressam düşünelim: Üsküdar’da doğmuş ve 
ömrünün sonuna kadar orada yaşamış; hayatını 
adadığı, vaktinin çoğunu geçirdiği Üsküdar’ı hiç 

Medenî milletlerce büyük 
önem verilen resim 

sanatı, birçok faydalar 
sağlaması bakımından, 

hayal etme gücünün ortaya 
konmasına ve bütün insan 

topluluklarının okuyup 
anlayabilmesine vasıta 

olan apaçık bir dil, bir nevi 
yazı gibidir.

*Haydarpaşa Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni
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yüksünmeden her sokağını bütün güzelliğiyle, 
her haliyle ve yaşananları tarihe not düşercesine 
resimlemiş; üstelik yaptığı her tabloya bütün 
içtenliğini, sevgisini, naifliğini işlemiş ve belki de en 
önemlisi “bizi bize anlatan” bir ressam olarak sanat 
tarihimizin altın sayfaları arasında yerini almış. İşte 
bu ressam “Üsküdarlı Ali Rıza”dır.

Hoca Ali Rıza Kimdir?
Ressam Hoca Ali Rıza, Üsküdar’ın Ahmediye 
Mahallesinde 1858 yılında dünyaya gelmiştir. 
Üsküdar’ın Osmanlı dönemini yansıtan geleneksel 
ve mistik havasının yanı sıra; babasının hat sanatıyla 
uğraşmasının, “onda derin izler bırakıp”, resimle 
ilgilenmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 
Üsküdar’da doğup büyümesi ve burayı resimlemesi 
ile sanat tarihine “Üsküdarlı” sıfatı ile geçen Hoca 
Ali Rıza “Üsküdar Ekolü” olarak bilinen bir tarz 
oluşturmuştur.

Tutku dolu fırçasıyla asker ressamlar kuşağının 
empresyonist ressamı olarak da bilinir. İlk gençlik 
yıllarında II. Abdülhamid dönemini, ilerleyen yılların 
ardından Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini 
de görür. Bu üç ayrı süreçte İstanbul’un değişimine 
tanıklık eder. İlk resim eğitimlerini Üsküdar 

Rüştiyesi’ndeyken alır. 1879 yılında Kuleli Askeri 
İdadisi’ndeki eğitimine devam ederken, arkadaşlarıyla 
birlikte resim derslerinin verilmesini talep eder. Bu 
ders için Osman Nuri Paşa görevlendirilir. Böylece 
çok istediği resim eğitimlerini askeri okulda da devam 
etme fırsatı bulur. Bir yıl sonra Sultan II. Abdülhamid’e 
resimlerini gösterme fırsatı yakalar. Sultanın 
takdirini kazanır ve Nişan-ı Mecidî ile ödüllendirilir. 
1914 kuşağı olarak anılan sanatsal akımın köprüsü 
olarak görülen, birçok kaynakta “Türklerin millî 
ressamı” olarak ismi geçen Hoca Ali Rıza Bey, Osmanlı 

“Bu fani dünyadan bir gün 
göçüp gideceğim. Ama 

yeniden dünyaya gelmek 
olanağım olsa, Allah’tan 

yine ressam olmayı 
dilerim.”
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Ressamlar Cemiyeti’nin kurucularından biridir. Resim 
derslerini aldığı hocaları arasında Süleyman Seyyid 
ve Mösyö Quez’in bulunması ona farklı teknikler ve 
bakış açıları kazandırır. 1884 yılında Harbiye’nin 
Menşe-i Muallim programından teğmen olarak 
mezun olur ve Osman Nuri Paşa’nın yardımcılığına 
atanır. Böylece resim öğretmenliği hayatı başlar. 
Türk Resminin “Hoca”sı olarak tarihe geçen Ali Rıza 
Bey, 47 yıl boyunca çeşitli okullarda öğretmenlik 
yaparak yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, derviş-meşreb, 
mütevazı, sabırlı ve hoşgörülü kişiliğiyle tanınmıştır. 

“Ressam, hayatından hakkıyla faydalanır. Çünkü 
eline almış olduğu bir çiçekte bulunan renk ve 
şekilleri, aralarında olan ahengi görüp düşünerek, 
tabiatta mevcut ilâhî kudreti idrak eyler. Bu 
zevkin vereceği ferahlıkla tabiidir ki hayatından 
istifade etmiş olacaktır.”

1891 yılında Türk İslam Eserleri’ni karakalem olarak 
resimler. Yıldız Porselen Fabrikası’na porselen 
takımların desen tasarımlarını yapar. 1895’te 
Osmanlı Devleti’nin son saray ressamı olan Fausto 
Zonaro’la tanışır.1897’de Değirmendere’de resim 
çalışmalarına başlar. Şevket Paşa’nı isteğiyle 1903 
yılında eski Osmanlı kıyafetlerini içeren bir albüm 
çalışmasına katılır. 1903 yılında Türk Asliha-i Antika 
Müzesi’nin kuruluşu için oluşturulan komisyonda 
görev yapar. Harbiye Matbaası’nda Baş Ressam olarak 
iki yıl çalışır. 1910 yılında Şehzadegân sınıflarında ve 
Darüşşafaka’da hocalık yapan Hoca Ali Rıza, 1911 
yılında Kaymakam (Yarbay) rütbesindeyken emekli 
olur. Emeklilik sonrasında resim çalışmalarının 
yanı sıra İnas Sanayi Nefise, Çamlıca İnas Sultanisi, 
Üsküdar Kız Sanayi Mektebi gibi çeşitli okullarda 

resim öğretmenliği yapar. Kuruluş yıllarında Osmanlı 
Ressamlar Cemiyeti’nin bir süre başkanlığını yürüten 
Ali Rıza Bey, cemiyetin dergisine yazılar yazar. 
Karakalem ve sulu boya tekniğindeki yetkinliği ve hızlı 
çalışma temposuyla, çok sayıda İstanbul manzarasını 
betimleyen ve aynı zamanda natürmortlara imza 
atan Hoca Ali Rıza, 5000’den fazla eser sahibidir. 
Hemen her eserine tarih ve imza atmayı, kısa notlar 
eklemeyi ihmal etmeyen ressam, İstanbul ve özellikle 
Üsküdar’ın pitoreskini bir ermiş edasıyla tekrar tekrar 
yorumlamıştır.

30 Mart 1930’da Üsküdar’da yaşama veda eder. 
Ömrünün son yıllarını geçirdiği Ayazma Mahallesi’nde 
evin bulunduğu sokağa “Ressam Ali Rıza Sokağı” ismi 
verilmiştir.

Hoca Ali Rıza’nın Sanatı ve Üslubu
“Resim san’atının icâb ettirdiği diğer bazı 
tarzlardan da nasîb almakla beraber, mesleğim 
peyzaj ressamlığıdır. Yegâne zevkim memleketimin 
tatlı semaları altında zümrüt yeşili görüntüler 
üzerine serpiştirilmiş, yerli ve millî bir yaşayışı 
anlatan Osmanlı âşiyanlarını, mahallelerini, 
manzaralarını, ağaçlıklarını, tarihî ve kıymetli 
eserlerini öldürmek ve onlara uzun bir hayat 
vermek olduğu için, bu yolda yaptığım pek çok 
poşadlar, krokiler; gerek karakalem gerek suluboya 
ve yağlıboya tabiî resimlerin sayısı her gün 
artmaktadır…”

Bu sözler Hoca Ali Rıza’nın sanat yaşamının 
manifestosu gibidir. Hoca Ali Rıza eserlerinde 
doğayı merkezine alır. Bunu resimlerinde peyzajlara 
daha çok yer ayırmasından görmek mümkündür. 
Onun bir izlenimci gibi çalışması figürden çok doğa 
ile ilgilenmesine sebep olmuştur. Resimlerinde 
fotoğraf gibi detaylara yer verdiği foto-gerçekçi 
özellikler gösteren peyzaj çalışmaları ağırlıktadır. 
Titiz çalışır. Detaycı bir üslupla resimler yapar. 
Eserlerinde ışık gölge oyunlarıyla perspektifi 
derinlemesine gösterir. Resim sanatının temel 
öğelerini tekniğiyle harmanlayarak kendi üslubunu 
oluşturur. Resimlerinde peyzajların yanı sıra, iç 
mekân, natürmort, obje ve figürler görülür. Hoca 
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Ali Rıza’nın deseni güçlüdür. Renk ikinci plandadır.

Hoca Ali Rıza sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un 
birçok semtinin manzaralarını da yapar. Eserleri 
İstanbul’un yüzyıl öncesine, yüzlerce yıl kaynaklık 
edecek eşsiz bir birikim ve görsel kaynaktır. Gebze’den 
Beykoz’a Boğaziçi’nin bütün sahil köylerini, tepelerini 
gezip gördüğü semtleri kayda geçirir. Gözlem yaparak 
benzersiz detaylarla tarihi çeşme ve dar sokakları 
anlatır. Osmanlı için bir sembol olan eski Türk evleri 
de döneme özgü pek çok şey gibi kendi dönemleri 
için birer temsil nesnesine dönüşeceklerdir. Bu 
mekânlar, çoğu yapıtta tamamlayıcı bir fon olarak 
kalırken erken dönem Türk resminde, Üsküdarlı 
Ressam Hoca Ali Rıza’nın resimlerinin ana temasını 
oluşturur. Daha çok kamusal mekânların içlerinin 
tasvir edildiği yıllarda ev içi ve oda betimleri ile diğer 
sanatçılardan ayrılan Hoca Ali Rıza, iyi bir gözlemcidir. 
Dönemin ruhunu resimlerinde tüm gerçekliği ile 
yansıtan sanatçının söz konusu resimlerinde kendi 
deyimiyle önce öldürdüğü sonra da resmettiği bu 
evler ve odalar bugün birer belge niteliğine sahiptirler. 
Renkçi bir anlayışa sahip olduğu için koyu kasvetli 
renkleri tuvalinde görülmez. Paletinde yeşilin tonları, 
maviler ve pembeler vardır. İzlenimci ressamlar gibi 
doğada paletiyle çalışmayı tercih eder. Özellikle doğa 
resimlerinde fırça darbelerinin izleri görülür. Yağlı 
boya çalışmalarının yanı sıra sulu boya ve karakalemle 
resimler yapar. 

Resimlerinde göstermiş olduğu titizliği hocalığında 
da gösterir.

İnsan onun yanından mutlaka bir şey öğrenerek 
ayrılır. Hiçbir şey öğrenmese de sukutun birçok 
yerlerde fazilet olduğunu öğrenir. Rıza Bey iyi 
ahlaklı sevimli ve ressam olarak doğmuştur. 
Peygamberimiz gibi kâmil insan olarak yaşadı.

Öğrencisi Süheyl Ünver’in 
kaleminden Hoca Ali Rıza
Öğretmenlik mesleğini o kadar benimsemiştir ki 
“Hoca” adı asıl adının bir parçasıymış gibi tarihe 
geçmiştir. Hoca Ali Rıza’nın “asker ressamlar kuşağı” 
olarak bilinen sanatçıların yetişmesinde önemli bir 
rolü olmuştur. Bu ressamlar Türk izlenimci ressamlar 
olarak resim tarihimizde önemli bir yer etmiş Sami 
Yetik, Ali Rıza Toroslu, Üsküdarlı Cevat Gökdengiz, 
Diyarbakırlı Tahsin, Mehmet Ali Laga, Ahmet Ziya 
Akbulut, Ali Rıza Beyazıt, Celal Esat Arseven gibi 
isimlerdir. 

Hoca Ali Rıza resim eğitimi almak üzere İtalya’ya 
gönderilmek istense de kolera salgınından ötürü 
gidememiştir. Yurt dışına gidememesi onun sanatında 
tamamen yerli ve millî olmasının temellerini atmıştır. 
Kendine has üslup ve teknik geliştiren, kendi 
değerlerinden beslenen, sadece bizi anlatan bir 
ressam olmuştur. Kullandığı renkler, yumuşak fırça 
darbeleri, ışıklı renkli geçişlerle, İstanbul resimleriyle 
bizi bütün dünyaya anlatmıştır. Ve “bizi anlatan 
ressam” olmuştur…
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Dr. Mine KILIÇ*

AKM YENİDEN AKM YENİDEN 
“KOCA SİNAN”LA“KOCA SİNAN”LA

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir asrı tamamlamasına 
sadece iki yıl kaldı.

Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlamaları Türk sanat 
tarihi için de bir dönüm noktası oldu. İlk defa 1969’da 
dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak 
açılan Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) uzun 
ve badireli bir 50 yılın ardından küllerinden yeniden 
doğarak “Sinan Operası”nın dünya prömiyerine ev 
sahipliği yaptı ve sanatseverlerin hizmetine girdi. 
AKM’nin ilk mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu’nun 
oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından ortaya konan 
bina yine Murat Tabanlıoğlu tarafından ‘yeniden 
inşa edilmiş değil, yeniden düzenlenmiş’ bir versiyon 
olarak tanımlanıyor. İkinci AKM’nin orijinal eserden 
en çarpıcı farkı dışarıdan da görülecek dev kırmızı 
mercan renkli bir küre olarak göze çarpıyor.

Binanın en heyecan verici özelliği olan mercan 

renkli dev kürenin içine yerleştirilen 2040 kişilik 
AKM Opera Salonunun akustiği de Mimar Sinan’ın 
hatırasına tamamen doğal sesle sağlanıyor ve 
mikrofon kullanılmadan bütün salonda gayet iyi bir 
performansla duyuluyor.

Yine salonun -Avrupa’nın en büyüklerinden biri 
olarak- 118 kişilik orkestra çukuru ve şef Gürer 
Aykal’ın sadece orkestraya değil sahneye de olan 
hakimiyeti mükemmel bir performansı ortaya 
koymasına da imkân veriyor. Gürer Aykal AKM ve 
Sinan Operası hakkında verdiği röportajlarda eserin 
kültürel ve manevi anlamda zenginliğine değindikten 
sonra salonun muhteşem yapısından da gururla 
bahsediyor: “Dünyada bu kadar zenginliği içinde 
barındıran bir yapıt pek bilmiyorum. Dünyanın her 
yerini gezmedim ama en azından 40 ülkesinde opera 
yönettim, salonları biliyorum. Yineleyeceğim, bu 

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur.
M. Kemal Atatürk

*Validebağ Fen Lisesi Müdürü
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salona hayran kaldım ve çok gururluyum bir Türk 
olarak.” diyor.

Oyunun librettosunun oyun akışı içinde elektronik 
bir panoda yansıtılması anlaşılmayı kolaylaştırması 
bakımından son derece güzel bir uygulama olarak 
dikkat çekiyor.

Sinan Operası, Cumhuriyet tarihimizde İran Şahı 
Pehlevi’nin 1934’teki Türkiye ziyareti için Atatürk 
tarafından sipariş edilen “Özsoy Operası”ndan sonra 
bir cumhurbaşkanı tarafından sipariş edilen ikinci 
opera olarak da kayıtlara geçti. Dünya tarihinde 
önemli dönüm noktalarından biri olan Süveyş 
Kanalının açılış töreni için de bir opera sipariş edilmiş 
ve bugün de beğeniyle izlenen bir eser olan Aida 
Operası ortaya çıkmıştı.

İtalyan sanatçı V.G. Travaglini’nin sahneye koyduğu 
eserin dekoru Zeki Sarayoğlu tarafından hazırlamış. 
Osmanlı’nın muhteşem dönemindeki zengin zevkini 
sergileyen kıyafetlerin tasarımı Serdar Başbuğ’a, ışık 
tasarımı ise G. Pirandello’ya ait.

Sinan Operasının hazırlıklarına 2019’da başlanmış. 
Eserde, Halit Refiğ’in “Koca Sinan” adlı senaryosundan 
büyük ölçüde faydalanılmış; beste Hasan Uçarsu, 
libretto ise Bertan Rona tarafından hazırlanarak 
Türk opera ve balesine imza atmış 65 eserin 
ardından sahneye konmuştur. Aslında iki perde 

olarak hazırlanan eser ilk temsilinde kesintisiz olarak 
seyirciye sunulmuştur.

Librettonun yazarı Bertan Rona, Doğu’ya ilişkin bir 
konuyu Batı medeniyetinin en yüksek anlatımın 
bulduğu bir opera formunun estetiği içinde ele 
almanın zorluğu dile getiriyor ve eserde tarihsel 
süreci aynı ruh etrafında toplayarak “tevhit” fikri 
üzerinde durduğunu anlatıyor:

“Bizler bu coğrafyanın insanları olarak vakit dediğimiz 
şeyin yaratılmış bir şey olduğuna inanıyoruz. … bu 
metinde kronoloji değil ontoloji kıymetli, yani tevhit 
kavramı bütün yapıtın temelinde yer alıyor. Hem yerde 
hem de vakitte birlik söz konusu. Yahya Kemal’in 
Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiiri bağlantılı olarak 
o günün koşullarında yaşanması mümkün olmayan 
birçok sahne var.”

Bertan Rona librettoyu yazarken Sinan’nın hayatının 
senaryo olmaya müsait olmadığını, dramatik çatışma 
ögesi az olduğunu, bu nedenle bu konuyu işleyenlerin 
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çoğunun yaptığı gibi Rüstem Paşa ile yaşadıkları 
üzerine odaklandığını anlatıyor.

Sahnedeki Sinan, heyecanlı ve hayatını işine adayan 
biri, Sultan Süleyman ise çok bilge ve kışkırtmalara 
karşın Sinan’a yani sanatkara güvenen bir karakter 
olarak görülüyor. Onun dışında Rüstem Paşa, devlet 
terbiyesiyle yetişmiş ve aslolanın devletin devamlılığı 
bekası olduğuna inanan istikametiyle ortaya çıkıyor. 
Mihrimah Sultan’ı hem sanat düşkünü hem de 
dünyanın maddi manada da en güçlü sultanı olması 
özelliğiyle görüyoruz. Ebusuud Efendi ise hakikaten 
yana olan tipik bir kadı.

Eserin bestecisi Hasan Uçarsu, operadaki olay 
ağının en gergin noktasının Süleymaniye’nin yapımı 
sırasında uzayan inşaattan sonra Sinan ve sanatı 
hakkında ortaya çıkan dedikodular olduğuna dikkati 
çekerek bazı kişilerin Mimar Sinan hakkında Sultan 
Süleyman’a kötü niyetli dilekçeler yazdığını, caminin 
inşaatında sıkıntılar olduğu iftirasında bulunduğunu 
anlattıktan sonra: “Her devirde bu yalan dolan 
rüzgârı büyük ruhların başındaki en büyük dert ve 
cihanşümul bir insanlık durumudur. Vasat sınırlı 

kişiler yüce ruhların engin duyuşlarını, gaybın 
kapılarını zorlayan gayretlerini her zaman kendi sığ 
zeminlerine çekmek için nafile yere çırpınıp dururlar. 
Her ne kadar engeller zorluklar çıkarsalar da zaten 
tüm bu engellerin zorlukların üstesinden ellerindeki 
tek güç olan ilimleri ve sanatlarıyla gelebildikleri için 
Sinanlar Sinan olmuştur.” açıklamasını yapıyor.

Eserin iki muhteşem sahnesinden biri Sultan Süleyman, 
Rüstem Paşa, Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultanın 
Sinan’ın sorgulanması noktasındaki tartışmaları 
ve Sinan’ın bütün yalan dolana rağmen elinde 
Süleymaniye’nin anahtarı ile sahneye girmesiydi. 

Bir başka etkileyici sahne böylesine muhteşem 
bir mimari eserin kapısını açmak şerefinin Sultan 
Süleyman tarafından binanın banisine verilmesi ve 
Sinan’ın “Ya Fettah!” narasıyla yüz yıllara hükmedecek 
bu muhteşem mabedin kapılarını açmasıydı.

Son sahnede yavaş yavaş doğan güneş ve Yahya 
Kemal’in tevhit inancıyla örülmüş her taşı söze 
döktüğü şiirinin koro ile okunması sanırım bütün 
salonu bir tek ruhta birleştiren ve heyecanı doruğa 
taşıyan mükemmel bir kapanıştı.
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Havva CEBECİOĞLU*

Hakikatin kesesinden gün gün eksiliyor ruhum 
Nefsimin zalim sesinden Rabbime sığınıyorum

Bu nasıl perişan dünya ne hadsiz beşer duruşu 
Beynimde yankılanıyor harflerin dibe vuruşu

Kemiklerim çatırdıyor nefesimin eyvahından 
Gözlerime perde inmiş kederin girizgahından

Kulaklarımda fırtına bir çocuğun ‘Anne!” sesi 
Küçülüyor gerçek dünya kırıldı aklın kefesi

Ellerimin ayasında son kalan âminlerim var 

Al çocuk, al da üşüyen minicik yüreğine sar...

Üsküdar Mihrimah Sultan KAİHL Müdür Yardımcısı

DÜNYADAKİ
TÜM ÇOCUKLARA

*ARGEM Müdürü
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Amine Sağlam*

1. Giriş: Bilim ve Fuat Sezgin 
Bilim tarihi, bilimsel bilgi adına üretilmiş içeriği 
araştıran, bunların yapısal, zamansal ve mekânsal 
gelişim basamaklarının izlerini süren, her türlü 
bağlantı ve etkileşimini felsefe, din, kültür ve bir 
bütün olarak medeniyetin unsurları bağlamında 
irdelemeyi, bütüncül yaklaşım doğrultusunda 
araştırmayı amaçlayan özel bir alanı imgelemektedir. 
Bilim, İnsanlık tarihi boyunca kuruluşu, içeriği ve 
işlevleri bakımından değişen fikirler ile beraber 
değişimler geçirmiştir. Bütün bu değişimlerin ve 
ortaya çıkan yeni düşüncelerin ardında, genel 
doğruların ya da temel yasaların bilgisine ulaşma 
amacı yatmaktadır. Bilimler arası bir disiplin olarak 
ortaya çıkan bilim tarihi, her şeyden önce bir düşünce 
tarihidir. Ayrıca tarihsel kökenleri de bulunmaktadır. 
Başlangıçtan itibaren bir tür erken klasik döneme ait 
bilimlerin tarihi olarak sunulan bilim tarihi, bilimin 
salt Batı kaynaklı bir yapıya sahip olduğu fikrini de 
doğurmuştur. Bilim J. Gribbin dediği gibi “İnsan 
aklının en büyük başarılarından biridir (belki de en 
büyüğü) ve ilerlemenin akıllı sıradan insanlarca büyük 
oranda kendilerinden önceki nesillerin çalışmalarının 
izinde adım adım yürüyerek sağlanmış olması, bilim 

Özet 
İslam bilim adamlarının tıptan astronomiye, matematikten 
kimyaya, fizikten siyaset bilimine kadar dünyaya 
kazandırdıkları birikim, bugün dahi insanlığın yolunu 
aydınlatmayı sürdürüyor. Geniş bir coğrafyada süren bu 
çalışmaların kıymetini Fuat Sezgin gibi ilim erbabımızın 
çalışmalarıyla adeta yeniden keşfediyoruz. İslam Bilim 
Tarihini bizler için önemli kılan ve Fuat Sezgin’i bu alanda 
bu kadar düşünmeye ve araştırmaya yönelten şey tarihi bilince 
sahip olmasıdır. Bilim tarihimizi öğrenmek ve geliştirmek 
adına çalışmalarda bulunmak, tarih bilincine ne kadar sahip 
olduğumuzun bir göstergesidir. Bununla birlikte 2019 yılının 
Fuat Sezgin Yılı olarak seçilmesi, ülkemizde İslam Bilim 
Tarihi adına araştırma çalışmalarının ön plana çıkmasını 
sağlamıştır. Bilim insanlığı konusundaki kararlı bir duruş 
sergileyen Sezgin, aynı zamanda ülkesine ve milletine derin 
bir muhabbetle bağlıdır. Bu sebeple ömrünün son yıllarında 
eserlerini, kitaplarını, tüm birikimini ülkemize kazandırmanın, 
milletimizin istifadesine sunmanın gayreti içinde olmuştur. 
Fuat Sezgin’in Bitlis’te başlayıp İstanbul’da süren, ardından 
Almanya’ya uzanan ve yeniden İstanbul’da nihayete eren 94 
yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. 
Araştırmamızda bu amaçla hem Sezgin’in İslam Bilim Tarihi 
alanında göstermiş olduğu önemli çalışmaların hem de 
Müslüman âlimlerin bilim tarihine nasıl öncülük ettiklerine 
değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilim tarihi, İslam bilim tarihi, İslam 
bilim insanları, Fuat Sezgin

İSLAM BİLİM 
TARİHİ VE 

PROF. DR. FUAT SEZGİN 
ÜZERİNE

*Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi
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öyküsünü daha az değil, daha fazla ilginç kılmaktadır.” 

Bilimsel düşüncenin mantığını, bilimin ilerlemeci 
yönünü, onun bireyi ve toplumu nasıl etkileyip 
yönlendirdiğini anlamanın genel bir yolu, bilim tarihi 
çalışmalarından geçmektedir. Ülkemizde bilim tarihi 
alanında anılması gereken isimlerden biri kuşkusuz 
Fuat Sezgin’dir. Sezgin, oryantalistlerin yöntemlerine 
uygun olarak, bitmeyen bir disiplin ve gayretle İslam 
bilim tarihinin en önemli kesimlerini keşfetmiş, 
yorumlamış ve alan bağlamında ilgili çevrelere 
sunmuştur. 

Fuat Sezgin, 1924 yılında Bitlis’te doğmuştur. Devlet 
hizmetinde bulunmuş bir aileden gelen Sezgin, ilk, 
orta ve lise eğitimini bitirdikten sonra 1943 yılında 
mühendis olma gayesiyle gittiği İstanbul’da büyük 
bir Alman âlim olan Hellmut Ritter’ın seminerine 
katıldıktan sonra ondan çok etkilenip onun öğrencisi 
olmaya karar vermiştir. Ritter, ona Müslümanların da 
büyük bilginler yetiştirdiğini anlatmış ve onu bilim 
tarihi üzerine araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. 
Altı ay eve kapanıp günde 17 saat çalışarak Arapçayı 
öğrenen Sezgin, 1950 yılında Ma’mer b. El-Müsenna et-
Teymi’nin Mecazu’l-Kur’an adlı eseri hakkında tezini 
bitirmiştir. Bu çalışma esnasında Sezgin, Buhari’nin 
bir eserinde Ma’mer’in eserinden alıntılar yaptığını 
fark etmiş ve bunun üzerine hadis eserlerinin şifahi 

geleneğe dayanması hakkındaki yaygın kanaatleri 
de düzeltme adına Buhari’nin kaynakları üzerine 
çalışmalar yürütmüştür. Sezgin, 1950-1953 yılları 
arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
asistan olarak çalışmış, sonrasında İstanbul’a dönerek 
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Umumi Türk Tarihi 
Kürsüsünde asistan olarak çalışmalarına devam 
etmiştir. 1957-58 yıllarında Almanya’da çalışmalar 
yapmış ve 1960 yılında yapılan askeri darbeyi 
müteakip ihraç edilen 147 akademisyenin içinde yer 
almıştır. Bir süre sonra Sezgin, gelen teklif üzerine 
yine Almanya’da bulunan Marburg Üniversitesinin 
Şarkiyat Kürsüsünde çalışmaya başlamıştır. 1965 
yılında ikinci bir doçentlik çalışması yapan Sezgin, 
Bilimler Tarihi alanında Profesörlük unvanı 
almıştır. 1982 yılında Frankfurt Üniversitesi’ne 
bağlı, finansmanını bir vakfın karşıladığı bir enstitü 
kurmuş ve İslam bilimleri tarihi araştırmalarının ve 
etütlerinin hudutlarını genişletmeyi, aynı zamanda 
da genel bilimler tarihinde Müslümanların iyi 
tanınmayan yerlerini ve yanlış olarak koyulan 
hükümleri tashih etmeyi amaçlamıştır. Zamanına göre 
ileri düzey sayılabilecek bilimsel-teknolojik unsurları 
barındıran modellerin Türkiye’de de sergilenmesi 
için girişimlerde bulunan Sezgin, bu amacına 2008 
yılında ulaşmıştır. İstanbul’da bulunan Gülhane Parkı 
bünyesinde kurulan müzede söz konusu yapıların 
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büyük çoğunluğu sergilenmiştir. Fuat Sezgin, 
kendi ifadeleriyle bu müzenin kurulmasının temel 
nedenlerini şu şekilde özetlemiştir: 

“…Bu müzenin İstanbul’da açılmasıyla öncelikle 
Türklerin kendi medeniyetlerine karşı yanlış 
görüşlerinin değişeceğine inanıyorum. Bunun 
yanında İstanbul gibi milyonlarca turisti çeken bir 
şehirde ziyaretçiler, İslam medeniyetinin ne kadar 
yüksek bir medeniyet olduğunu da göreceklerdir.”1 

2. Kısa Bilim Tarihi 
Toplumlar, bilginin elde edilme sürecinde, 
kullandıkları ya da geliştirdikleri yöntem ve 
teknikler açısından karşılaştırılabilirler. Bilimsel 
bilgiyi önemseyen ve hayatın problemlerinin 
çözümünde kullanan toplumlar, hayatla mücadelede 
daha etkin olduklarından, tarihin her döneminde 
başarılı olmuşlardır. Günümüz dünyasında da 
toplumların başarıları ve gelişmişlik düzeylerinin 
değerlendirilmesi, Bilim ve Teknoloji alanlarındaki 
kazanımları üzerinden yapılmaktadır. Bilgiyi güç 
olarak gören medeniyet algısına sahip toplumlar, güç 
değerlendirmelerini bilimsel ve teknolojik başarıları 
üzerine yapmaya yatkın olduklarından, bilimsel 
başarılarının kaynağının kendileri olduğu düşüncesine 
kapılarak yanılgıya düşebilmektedirler. Prof. Dr. 
Fuat Sezgin, Müslümanların İlimler Tarihindeki Yeri 
başlıklı yazısında “Bilimsel gelişmelerin, birincisinin 
Kadim Grek aşaması ve ikincisinin ise Rönesans 
olarak anılan olaylarla başlayan Batı dünyası aşaması 
biçiminde ısrarla ileri sürüldüğünü ve bu algının 
değiştirilmesi yönündeki girişimlerin ise şiddetli bir 
muhalefetle karşılandığını ifade etmektedir.” diyerek 
bu dirence dikkat çekmektedir. 

Tarihsel dönemleri doğu ve batı arasında ilerleyen bir 
süreç olarak başlatan bilim tarihi genel çerçevesini 
Eski dönem, Orta Çağ ve Modern zamanlar olarak 
çizer. Eski dönemlerin ilk halkası Mısır uygarlığı 
olmuştur. Sonra “Bereketli Hilal” diye de adlandırılan 
Mezopotamya ile varlığını devam ettirmiştir. Fırat 

1  Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, Çev. Abdurrahman Aliy, İstanbul: İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları 1/5, 2008. 

2  Müslüman Aydın eserinde M. watt, Müslüman Aydının vasıta olma, sistemleştirme, fikirlerin taşıyıcısı ve sezgici olma fonksiyonlarına değinir. W. M. 
Watt, Müslüman Aydın (Gazali Hakkında Bir Araştırma), Çev.: Hanifi Özcan, DEÜ Yayınları, İzmir-1989, ss. 1-2. 

3  Jon McGinnis -David C. Reisman, Classical Arabic Philosophy: An Anthology of Sources, (Indianapolis: Hackett Publishing, 2007), 12-19. 

ve Dicle nehrinin beslediği bu uygarlık Sümer, Akad 
ve Babil’le temsil edilmiştir. Doğu uygarlığının diğer 
bir tarihsel kökü de Hint ve Çin uygarlığıdır. Buradan 
batıya geçen bilimsel etkinlikler Grek dünyasında 
Antik Yunan’ın akılcı sistemleriyle tarihsel serüvenini 
sürdürmüştür. 

3. Müslüman Toplumlarının Âlimleri 
Sezgin, Müslüman âlimlerin ilme ve bilime yönelik 
tutum ve tavırlarını, Batılı meslektaşları ile mukayese 
ederek ortaya koymakta ve “Müslüman Âlim”2 
portresini şu şekilde çizmektedir: 

“Bir kere, h. 5. asrın ortalarına kadar, Müslüman 
âlimler, kendilerini Kadim Greklerin öğrencileri 
addederlerken, artık; ilimlerin diğer sahalarında 
da göz alıcı yeni neticeler elde ettikleri bu tarihten 
itibaren bu âlimler başarılarının devamından ötürü, 
başkalarını değil, kendilerini onların Müslüman 
hocaları saymaya başlamışlardır.” Böylece Sezgin, 
Müslüman âlimlerin, maneviyatlarının da bir bakıma 
göstergesi olan kendine güven duygularının ne 
kadar yüksek olduğuna dikkat çekmektedir. Tarihsel 
olarak Yunan felsefi ya da bilimsel mirasının önemli 
kesimi, Roma imparatorluğunun yıkılışından 13. 
yüzyıl zaman dilimine kadar Batı için kelimenin tam 
anlamıyla kayıptır. Bir açıdan geriye bakıldığında 
karanlık dönem olarak nitelendirilen aralıkta 
söz konusu miras, Doğu dünyasında korunmuş 
ve hatta kurtarılmıştır.3 Bununla birlikte Helen 
ve Helenistik mirasın üzerine önemli ekleme ve 
katkılar sunan Müslüman toplumlar etkinliğinin, 16. 

Gökyüzünün incelenmesi için 
gözlemevleri ile  

büyük araçlar kullananların ilki  
İslam uygarlıklarıdır.
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yüzyılda ortaya çıkan bilimsel ve felsefi devrimlerin 
önemli kaynaklarından olduğunu savunabiliriz. Bu 
bağlamda İslam bilim tarihine bakacak olursak Cabir 
b. Hayyan kimyanın babası olarak kabul edilir. Benî 
Musa kardeşler (800-873) tercüme faaliyetlerinde 
bulunmuşlar, matematik okulu, gözlem evleri 
kurmuşlar, mekanik aletler tasarlamışlardır. Kindî 
(ö. 873) felsefe üzerine yazılar kaleme alan ilk filozof 
aynı zamanda matematik, fizik, optik, tıp ve metalürji 
uzmanıdır. İbn Haldun (ö. 1406), tarih ve toplum 
felsefecisidir. İzzeddin Celdekî (ö. 1360), önemli bir 
kimya bilginidir. Uluğbey (ö. 1449), devlet adamı 
ve önemli bir astronomdur. El-Kalasidi (ö. 1486), 
matematikçidir ve cebirde sembolizm bağlamında 
çalışmaları bulunmaktadır. Gıyaseddin Kâşi (ö. 1437), 
Semerkant rasathanesinde çalışmış yeni keşifler 
yapmış, astronom ve matematikçidir.4 

İslam uygarlıklarındaki âlimler, her alana olduğu 
gibi astronomiye çok önem vermişler ve bu alanda 
çalışmalarını geliştirmişlerdir. Özellikle miladın 10. 
yüzyılında astronomide çok ilerlediler. Gökyüzünün 
incelenmesi için gözlemevleri ile büyük araçlar 
kullananların ilki İslam uygarlıklarıdır. Ayrıca 
gökyüzünü gözlemlemek Müslümanların Mekke 
yönünü bulmalarına yardımcı olmuştur. Bununla 
birlikte eski Tahran’da Rey şehrinde rasathane 
kurmuşlardır. Kutbiddin Şirâzî de (ö. 1311), 
Batlamyusçu gezegen teorisi üzerine çalışmalar 
yapmış önemli bir astronomdur. Bütün bu zikredilen 
Müslüman bilim insanlarının bilim tarihine önemli 
katkılar sağladığını ortaya koymaktadır. 

SONUÇ 
Bilimin yadsınamaz bir olgu olarak gün geçtikçe 
hayatımızın her alanına nüfuz etmesi, insanlığın 
genel tarihiyle karşılaştırıldığında küçük bir zaman 
diliminde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte bu 
kabul, sonuçları açısından tüm insanlığı etkisi altına 
almış görünmektedir. Günümüzde hiçbir otorite, 
bilim insanlarının ve bilimin saygın konumuyla 
boy ölçüşecek durumda değildir. Bilim tarihi 
çalışmalarıyla ayrıcalıklı bir konum elde etmiş Sezgin, 
stratejik önemi başta olmak üzere akademik boyutun, 

4  Muzaffer İkbal, The Making of Islamic Science, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2009), 18. 

ilgili konular bağlamında üst noktayı oluşturması 
ve elbette Türkiye’de hatta İslam dünyasında bu 
konuda oluşmuş büyük boşluk nedeniyle bilim 
tarihine odaklanmıştır. Uzun yıllar süren çalışmaları 
sonucunda Fuat Sezgin, İslam dünyasının insanlığın 
gelişmesine ve ilerlemesine olan katkılarını açıkça 
ortaya koymuştur. Bu anlamda Fuat Sezgin’in 
çalışmaları bilim tarihinde bir dönüm noktasıdır. 
Nitekim Fuat Sezgin’in bu çalışmaları İslam 
dünyasının bilimsel başarılarının ön plana çıktığını 
gösteren kaynak niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla 
Fuat Sezgin, geçmişi geleceğe taşıyabilen dünyaca 
ünlü değerli bir Türk bilim tarihçisidir. 

Son olarak; Fuat Sezgin, geride bıraktığı eserler ve 
kurumlarla büyük bir değere sahiptir. 93 yaşında 
hayata veda eden bilim adamı Fuat Sezgin ile 
yalnızca geçmişimiz ortaya çıkmamıştır. Zira onun 
ortaya koymaya ömrünü adadığı, kimliğimiz de Fuat 
Sezgin’in sayesinde bizi geleceğe taşıyacaktır. Bunun 
için yapılması gereken en önemli şey Fuat Sezgin’in 
eserlerini anlamak ve onun yönlendirdiği yolda yeni 
bilimsel buluş ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için 
çalışmak olacaktır. 

KAYNAKÇA 
Güzeloğlu, Tuğşat Fuat Sezgin’in Bilim ve Bilim Tarihi 
Anlayışı = Fuat Sezgin’s Understanding of Science and 
History of Science, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 2019, cilt: XXI, s. 94-100 Türkçe [D02422] 

Çetin, Ali Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Üzerine Bir 
Değerlendirme, Kalemname [Kırıkkale Üniversitesi İslâmî 
İlimler Fakültesi Dergisi (KİİFAD)], 2019, cilt: IV, sayı: 8, s. 
359-389 Türkçe [G00154] 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/ Cilt 
21, Sayı: Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı, Kasım 2019, 119 

Sezgin, Fuat, Bilim Tarihi Sohbetleri, Timaş Yayınları, 
İstanbul, Ekim 2011, 25-113

Geçtiğimiz Mart Ayında Üsküdar İlçe MEM 
Tarafından Düzenlenen “Lise Öğrencileri Arası 
Fuat Sezgin Bilimsel Makale Yazma Yarışması” 
Birincisi
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Ayşe Yazıcılar*

ALDOUS HUXLEY

CESUR YENİ 
DÜNYA

2000’li yıllardan geleceğe bakınca insan çok da 
şaşırmıyor.

İnsanların kuluçkalandırma merkezlerinde 
şişeler içinde çoklu olarak üretileceğine yani 
“bokanovskileştirileceğine”.

Daha aşılama aşamasında alfa, beta, epsilon gibi 
toplumsal sınıflara ayrılacağına.

Bilinçaltı telkin yöntemi ile eğitimin uykuda 
verileceğine yani “hipnopedyaya”.

Herkesin kendi sınıfında mesud bir hayat 
yaşayacağına.

Çünkü hırs dahil sevgi, nefret, korku, hüzün, heyecan 
gibi temel insani duyguların neredeyse hepsinden 
soyutlanmış olacağına.

Bu duygu mahrumiyetinden habersiz olacak kadar 
iradelerinin daha varlıkları vücut bulmadan iptal 
edileceğine.

En nihai gayenin haz odaklı yani bir hedonist olarak 
yaşayıp ölmek olacağına.

Mutsuzluğun akla bile gelmemesi için hafif bir 
psikolojik gerilimde hemen “soma” adı verilen dozları 
sınıflarına göre belirlenmiş uyuşturucu ilaçlardan 

içeceklerine.

“Herkes herkes içindir” anlayışından dolayı bırakın 
tek eşliliği az sayıda gayri meşru ilişkinin bile 
kınanacak bir durum olacağına.

Annenin müstehcenliği babanın argoyu temsil 
edeceğine ve ailenin ahlak dışı görüleceğine.

Doğurganlığın bir özür kabul edilip kısırlığın doğal 
durum olacağına.

*Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Mahremiyetin hiçbir boyutta yer bulmayacağına.

Huzur ve refah uğruna insanların 
standartlaştırılacağına.

Savaş, kıtlık, kaos gibi tehditlerin olmadığı istikrarlı 
bir dünya kurulacağına.

Ama bunun için tüm insani, ahlaki, manevi değerlerin 
devre dışı bırakılacağına.

Tanrının yerini temsîlî bir figür olarak Ford’un 
alacağına.

Kültür, sanat, edebiyat hatta bilimin dahi adının 
anılmayacağına.

Hiçbir kitabın yasaklılar listesinde olmayacağına 
çünkü insanların kitap okuma gibi bir ihtiyaçlarının 
olmayacağına.

Ölmek üzere olanların ölüm merkezlerinde ölüme 
terk edilmelerine, öldükten sonra yakılarak ortaya 
çıkan enerjiden elektrik üretileceğine.

Fakat tüm bunları Aldous Huxley distopya türünde 
verdiği Cesur Yeni Dünya isimli eserinde 1932 yılında 
kaleme almış.

Ford’dan sonra 632 yılını yani bizim anlayacağımız 
şekliyle 2500’lü yılları tahayyül etmiş.

Dönemin şartlarını düşününce Huxley için epey 
ileri görüşlüymüş demekten kendini alamıyor insan. 
Keşke yazdıkları bir bir gerçek olmaya doğru koşar 
adım gitmese de Huxley’nin ileri görüşlülüğü için 
aslında ne kadar da abartmış, kitabın çarpıcılığı da 
buraya kadarmış diyebilsek.

Kitabı henüz okumayanların duygu, düşüncelerini 
etkilememek için ipucu niteliğindeki detaylardan ve 
olay örgüsünden çok bahsetmiyorum. Popüler tabirle 
ifade etmek gerekirse “spoiler” vermiyorum.

Günümüz insanının hiçbir baskı altında bulunmadan, 
hür iradesi ile hayatı anlamlandıran pek çok değeri 
terk etmesini, iyiyi - güzeli - faydalı olanı gereksiz 
bulup içini boşaltmasını; onuruna yakışan, orijinine 
uyumlu bir hayat tarzı yerine bayağı bir yaşayışı kendi 
isteği ile tercih etmesi ve bundan zevk duymasına 
kafa yoranların okuması gereken distopya türünde 
modern bir klasik Cesur Yeni Dünya.

Bir not: Cesur Yeni Dünya, George Orwell’ın 1984 
isimli kitabı ile mukayese edilerek tahlil edildiğinde 
görüş alanı daha da genişleyecektir. Önemli bir 
tavsiye olarak burada dursun.
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Dr. Mehmet Dinç*

Gençlik heyecan demek, enerji demek, ideal demek, 
iddia demek. Bu yüzden gençler yerlerinde duramıyor, 
yapılanları beğenmiyor, dünyayı kurtarma derdine 
düşüyorlar. Dert güzel de dermanı var mı? Dünya 

kurtulacak mı? Kim kurtaracak, nasıl kurtaracak? Her 
şeyin ötesinde dünyanın kurtarılması gerekiyor mu? 
Benim düşüncem dünya nasıl geldiyse öyle gidecek, 
biz kendimizi kurtaralım. Dünyanın her döneminde 
kötüler de oldu, kötülükler de. Savaşlar da oldu, 
göçler de. Açlıklar da oldu, hastalıklar da. Bundan 
sonra da olacak. Çünkü bütün bunlar dünyayı dünya 
yapan değişmez gerçekler. Değişmezler, bu imkânsız, 
ama azaltılabilirler, bu mümkün. Dolayısıyla gençlik 
döneminin yüksek enerjisi ile dünyayı kurtarmaya 
kalkmak ve bu büyük yükün altında ezilip hayal 
kırıklıklarıyla yaşlanmak da bir seçim, yaşamın her 
döneminde dünyadaki olumsuzlukları gücümüz 
yettiğince azaltmak da bir seçim. Bu konuyu 
hakikaten dert eden biri olarak gözlemim ikinci seçimi 
yapanların daha kalıcı izler bıraktıkları yolunda.

Peki ne yapıyorlar ikinci seçimi yapanlar, nasıl 
azaltıyorlar, dünyanın kötülük ağırlığını? Birçok 
şey yapıyorlardır ama ortak olarak yaptıklarını beş 
maddede özetleyebiliriz diye düşünüyorum:

DÜNYAYI
KURTARMAYIN

KENDİNİZİ
KURTARIN

*Klinik Psikolog
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Herkes işini yapsın: Herkesin kendi işini iyi bildiği 
ve en güzel şekilde yaptığı bir dünya ne kadar güzel 
olurdu değil mi? Bu yüzden hiçbir şeye bakmadan, 
kimsenin işini yapmadığından şikâyetlenmeden 
kendi işimize odaklanalım. İşimizi çok iyi öğrenelim 
ve severek, sevindirerek icra edelim.

Yenilik güzeldir: İşimizi en güzel şekilde bilip 
yaparken işimizle ilgili küçük de olsa yeni bir fikir veya 
uygulama geliştirelim. Hem bizim hem başkalarının 
işini kolaylaştırsın bu fikir veya uygulama. Sonrasında 
bunu insanlara anlatalım, yayılmasına çalışalım. 
Mümkünse yazı veya video ile ilgili yerlerde yayınlayıp 
daha çok insanın istifade etmesine gayret edelim.

İltifat iyidir, eleştiri daha iyidir: Bulduğumuz fikir 
veya uygulama ile ilgili gelen her türlü eleştiriyi 

dinleyelim. Yıkıcı ve yararsız olanları kulak ardı edip 
işimize heyecanımızı hiç kaybetmeden devam edelim. 
Yapıcı ve yararlı olanlar için ise müteşekkir olup fikir 
veya uygulamamızı söz konusu eleştiri doğrultusunda 
geliştirelim.

Disiplin şart: Yeni fikir her zaman gelmez. Bir iş 
üzerine hem beden hem zihin olarak yoğunlaşmayı 
gerektirir. Dolayısıyla düzenli ve devamlı olarak hem 
bedenen hem zihnen fikir veya uygulama geliştirmek 
istediğimiz konuya odaklanalım.

Sabırsız otobüse binilmez: Sabır her yerde olduğu 
gibi burada da lazım hatta burada daha da fazla lazım. 
Bu nedenle dünyayı güzelleştirmek için işimize 
yoğunlaşıp yeni bir fikir ve uygulama bulmamız, 
bu fikir veya uygulamanın üzerinde disiplinle hem 
zihnen hem bedenen çalışıp mümkün olduğu kadar 

çok insanın istifade etmesi için insanlara yayınlar 
vasıtasıyla ulaştırmamız, bu fikir veya uygulama 
ile ilgili bize dönen yapıcı ve yararlı eleştirileri göz 
önünde bulundurarak onu geliştirmemiz nereden 
baksanız en iyi ihtimalle yirmi sene sürebilir. Daha 
kısa sürerse oldukça kısa zamanda istediğiniz noktaya 
ulaşmışsınız demektir. Dolayısıyla sabır olmadan 
olmaz. Sonucu hemen bekleyip çabuk ümitsizliğe, 
hayal kırıklığına kapılmak yok. Sabırla, adım adım 
gidip ilmek ilmek dokumamız lazım hayallerimizin 
örgüsünü.

Bu sürecin sonunda dünyayı kurtaramayacağız ama 
kalıcı bir iz bırakarak kendimizi kurtarabiliriz.

Mehmet Dinç’in “Bırakma Kendini” adlı kitabından alınmıştır.

İltifat iyidir, eleştiri daha 
iyidir: Bulduğumuz fikir veya 
uygulama ile ilgili gelen her 
türlü eleştiriyi dinleyelim. 
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ÜSKÜDAR
FAALİYET BÜLTENİ
Ayşe YAZICILAR – Sema BEKİROĞLU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenimiz, 
Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulunda büyük coşku 
ve heyecanla gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerimize 
başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.

OKUL VE KURUM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI

Kaymakamımız Sayın Murat Sefa DEMİRYÜREK 
başkanlığında, Belediye Başkanımız Sayın Hilmi 
TÜRKMEN, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan 
AYDIN ve daire müdürlerimizin katılımlarıyla, 2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılı okul/kurum müdürleri sene 
başı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

TEKNOFEST 2021

Halide Edip Adıvar AL “Elektrikli Araçlar Kulübü”nün 
yaptığı araç, TEKNOFEST 2021 Liseler arası Efficiency 
Challenge Elektirikli Araç Yarışmasında piste çıktı.

TEKNOFEST’te ilçemizi başarıyla temsil eden Halide 
Edip Adıvar AL, Hüseyin Avni Sözen AL, Ahmet 
Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi ile Validebağ 
Fen Lisesi okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi 
tebrik ederiz.
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“ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK” PROJESİ

Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında uygulanan “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” 
kapsamında Şehit Ayşe Aykaç Kız İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi. Çamlıca 
Camii’nde düzenlenen merasimde, hafızlıklarını tamamlayan 45 öğrencimiz icazet belgelerini aldılar.

Programa Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ, Kaymakamımız Sayın Murat Sefa 
DEMİRYÜREK, Genel Müdürümüz Sayın Nazif YILMAZ, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanımız 
Sayın Hafız Osman ŞAHİN, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent YAZICI, Belediye Başkan Yardımcımız 
Sayın Zekeriya ŞANLIER, İlçe Müftümüz Sayın Esat YAPICI, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan AYDIN 
ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.

“İSTİKLÂLDEN İSTİKBÂLE” PROJESİ

“İstiklâlden İstikbâle” projemiz kapsamında; 
Milletvekilimiz Osman BOYRAZ, Kaymakamımız 
Murat Sefa DEMİRYÜREK, Belediye Başkanımız 
Hilmi TÜRKMEN, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Sinan AYDIN ve İlçe Müftümüz Esat YAPICI’nın 
katılımlarıyla Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu’nda 
bayrak töreni ve akabinde Üsküdar Belediyemizin 
okulumuza kazandırdığı Kapalı Spor Salonunun 
açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında her hafta okullarımıza yapılan 
ziyaretler devam etmektedir.
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“ÜSKÜDAR EĞİTİM KÜLTÜR ATLASI” YAYIMDA

Müdürlüğümüz tarafından çıkartılan Üsküdar Eğitim 
ve Kültür Atlası her ay düzenli olarak yayımlanmaya 
devam ediyor. Eğitim atlasının Ekim, Kasım ve Aralık 
sayıları öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin 
istifadesine sunulmuştur.

“İSTANBUL’A 100 ANAOKULU” PROJESİ

Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine ERDOĞAN 
Hanımefendi’nin himayelerinde, “İstanbul’a 100 
Anaokulu ”projesi lansman programı Küplüce Cahit 
Zarifoğlu İlkokulu’nda, Milli Eğitim Bakanımız Sayın 
Mahmut ÖZER, Valimiz Sayın Ali YERLiKAYA ve 
diğer misafirlerimizin katılımlarıyla icra edildi.

HENZA AKIN ÇOLAKOĞLU AİHL AÇILIŞ TÖRENİ

“İstiklâl’den İstikbâl’e” projemiz kapsamında Henza 
Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 
İlim Yayma Vakfı Başkanı Sayın N.Bilal ERDOĞAN, 
Kaymakamımız Sayın Murat Sefa DEMİRYÜREK, Din 
Öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Nazif YILMAZ, 
Belediye Başkanımız Sayın Hilmi TÜRKMEN, İl 
Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent YAZICI, 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan AYDIN, 
İlçe Müftümüz Sayın Esad YAPICI, bağışçımız 
Sayın Henza AKIN ÇOLAKOĞLU ve davetlilerin 
katılımlarıyla yeni haftaya İstiklal Marşımızı 
okuyarak başladık. Ardından bağışçımız tarafından 
yaptırılan atölyeler ile diğer sosyal alanların açılış 
törenini gerçekleştirdik.
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HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ AÇILIŞ TÖRENİ

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER 
ve İstanbul Valimiz Sayın Ali YERLİKAYA’nın 
katılımlarıyla, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinin yeniden yapılan binalarının 
açılış töreni gerçekleştirildi. 

“VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE TARİHE 
YOLCULUK” PROJESİ

Üsküdar Belediyemiz işbirliğiyle yürütülen “Valide 
Sultan Gemisi İle Tarihe Yolculuk” projemiz 
kapsamında liseli öğrencilerimizle boğaz turu 
eşliğinde şehir- tarih derslerimiz devam ediyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

Kaymakamımız Murat Sefa DEMİRYÜREK, 
Belediye Başkanımız Hilmi TÜRKMEN, Milli 
Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN ve diğer ilçe 
protokolümüz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz ve halkımızın katılımıyla Hükümet 
Konağı önünden Şemsipaşa Atatürk Anıtı’na 
coşkuyla “Cumhuriyet Yürüyüşünü” gerçekleştirdik. 
Sonrasında Kaymakamımız, Milletvekilimiz, 
Garnizon Komutanımız, Belediye Başkanımız ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüzün katılımlarıyla Şemsipaşa 
Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni yapıldı.
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 “GENÇLER TURNUVADA SEN NEREDESİN?” 
PROJESİ

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
işbirliğinde organize ettiğimiz «Gençler Turnuvada 
Sen Neredesin?» projesi kapsamında liseler arası 
futbol turnuvası ödül töreni gerçekleştirildi. Şampiyon 
olan Çağrıbey Anadolu Lisesini ve turnuvaya katılan 
tüm okullarımızı tebrik ederiz.

MEVLİD-İ NEBÎ ÖZEL PROGRAMI

Bakan Yardımcımız Ahmet Emre BİLGİLİ ve Din 
Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif YILMAZ’ın 
teşrifleriyle Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Musiki Projesi öğrencilerimizin hazırladığı Mevlid-i 
Nebi Özel Programını gerçekleştirdik. Programın 
icrasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi 
tebrik ederiz.

 “ÜSKÜDAR EĞİTİM ÖNCÜLERİ” PROJESİ

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN’ın 
katılımıyla “Üsküdar Eğitim Öncüleri” 
projemiz kapsamında projeye katılım sağlayan 
öğretmenlerimizle mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 
toplantısı gerçekleştirildi.

ÜSMEK AÇILIŞI

Yaşam boyu eğitim faaliyetleri kapsamında Üsküdar 
Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ÜSMEK ) /Yavuztürk 
ve Aziz Mahmut Hüdayi Kurs Merkezlerinin açılışı, 
Belediye Başkanımız Hilmi TÜRKMEN ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.



MEKTEB-İ    Ü S K Ü D A R 63

“EĞİTİM OKUMALARI” PROJESİ DEVAM 
EDİYOR

Müdürlüğümüzce organize edilen Üsküdar Eğitim 
Okumaları projemiz kapsamında eğitimci yazar Erol 
ERDOĞAN ile “N’apsak Bu Gençleri” kitabını ve Sinan 
YILMAZ hocamızla da Ahmet Yüksel Özemre’nin 
Üsküdar Külliyatını okul müdürlerimizle okuyarak 
yazarlarımız öncülüğünde okuduğumuz kitapların 
tahlilini yaptık.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİKLERİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri kapsamında; 
Vali Yardımcımız Hasan Hüseyin CAN, Garnizon 
Komutanımız Hava Tuğgeneral İbrahim GALİP, 
Belediye Başkanımız Hilmi TÜRKMEN, İlçe 
Millî Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN, daire 
müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve öğrencilerimizin 
katılımıyla Şemsipaşa Atatürk Anıtında Çelenk 
Sunma Töreni gerçekleştirildi.

56. kitabın okunduğu programımıza katılan 
konuklarımıza ve okul müdürlerimize teşekkür 
ediyoruz.
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“TANPINAR İLE İSTANBUL’A YOLCULUK” 
PROJESİ

Müdürlüğümüzce organize edilen Belediyemiz ve 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 
işbirliğinde yürüttüğümüz “Tanpınar ile İstanbul’a 
Yolculuk” projemiz kapsamında, öğretmenimiz Sinan 
YILMAZ rehberliğinde projeye dâhil olan hocalarımız 
ve öğrencilerimiz ile gezimizin Üsküdar rotasını altı 
haftada 12 okulla tamamladık. Son hafta gezimize 
Kaymakamımız Murat Sefa DEMİRYÜREK ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN da katıldılar. 

Ayrıca proje kapsamında MSGSÜ Rektörü Prof.
Dr. Handan İNCİ ELÇİ’yi proje okul koordinatör 
öğretmenlerimizle birlikte ziyaret ettik ve 
üniversitemizin rehberliğinde Ahmet Hamdi 
Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi ve Türk İslam 
Eserleri Müzesi’ni gezdik.

GELECEĞE NEFES DÜNYAYA NEFES

“11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü” kapsamında 
Belediye Başkanımız Hilmi TÜRKMEN ve İlçe Millî 
Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN’ın katılımlarıyla 
Şeyh Şamil MTAL öğrencileri ile birlikte fidan dikme 
etkinliği gerçekleştirildi.
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ÖĞRETMEN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

“Kendini Geliştir Geleceği Değiştir” projesi 
kapsamında hazırladığımız Öğretmen Destek 
Eğitim Programları düzenli olarak devam ediyor. 
Öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine 
destek sağlayacak programlarımıza katkı sunan 
konuklarımıza ve katılım sağlayan öğretmenlerimize 
teşekkür ederiz.

GENÇLERLE KİTAP TAHLİLİ

 İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN, Üsküdar 
Fikir Sanat Merkezi’nde kitap tahlili yapmak üzere 
üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Çamlıca Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu ve Nezahat 
Ahmet Keleşoğlu Ortaokulunda gerçekleştirildi. 
Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik 
ederiz.
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“DEĞİŞİM BENDEN BAŞLAR/SOSYAL MEDYA 
FARKINDALIĞI” PROJESİ

Kaymakamlığımız ve İ lçe Milli  Eğitim 
Müdürlüğümüzün ortaklığı, Üsküdar Üniversitesinin 
yürütücülüğünde “Değişim Benden Başlar/
Sosyal Medya Farkındalığı” projesi protokolü, 
Kaymakamımız, Üsküdar Üniversitesi Rektörümüz 
ve Milli Eğitim Müdürümüz tarafından imzalandı.

HÜZZAM MEVLEVİ ÂYİN-İ ŞERÎF ÖZEL 
PROGRAMI

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki 
Projesi öğrencilerimizin düzenlediği “Hüzzam 
Mevlevî Âyin-i Şerîfi Özel Programı” Kaymakamımız 
Murat Sefa DEMİRYÜREK, Belediye Başkanımız 
Hilmi TÜRKMEN ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Sinan AYDIN’ın katılımlarıyla Bağlarbaşı Kültür 
Merkezinde gerçekleştirildi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 
24 Kasım Öğretmenler Günü programı İstanbul 
Valimiz Ali YERLİKAYA’nın teşrifleriyle Üsküdar 
Bağlarbaşı Kültür Merkezinde yapıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, 
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Mustafa AKHAN’ın 
katılımıyla öğretmenlerimizle birlikte Validebağ 
Korusu’nda yürüyüş, Adile Sultan Öğretmenevinde 
kahvaltı programı gerçekleştirildi.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İSTKA KAPSAMINDA 
ÜÇ PROJE İLE HİBE ALMAYA HAK KAZANDI

İSTKA 2021 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek 
ile Yenilikçi İstanbul Mali Destek programları 
kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 
“Bi Bavul Oyun ile Oyun Kurucu Öğretmen Eğitim 
Destek” ve Kaymaklığımız bünyesinde “Haydarpaşa 
Dijital Dönüşüm ve Verimlilik Merkezi”, “Validebağ 
Teknoloji ve Tasarım Merkezi” projeleri ile hibe 
almaya hak kazandık.

PROJE OKUL MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI

“Proje Okul Müdürleri Değerlendirme Toplantısı”İlçe 
Millî Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN’ın 
başkanlığında, Validebağ Fen Lisesinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

“AİLE SICAKLIĞINDA SOHBETLER” PROJESİ

“Aile Sıcaklığında Sohbetler” projesi kapsamında 
Kaymakamımız Murat Sefa DEMİRYÜREK ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN, Türkan 
Sabancı Görme Engelliler Okulunda pansiyonda 
kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya 
geldiler.
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OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARI 
KOORDİNASYON TOPLANTISI

Okul Aile Birliği Başkanları Koordinasyon Toplantısı, 
Belediye Başkanımız Hilmi TÜRKMEN ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN’ın katılımlarıyla 
Üsküdar Belediyesi Mavi Salonda gerçekleştirildi.

ÇOCUK ZİRVESİ ÜSKÜDAR’DA YAPILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan AYDIN, Üsküdar 
Belediyemizin ev sahipliği ve organizatörlüğünde 
Nevmekân Sahil’de gerçekleştirilen “Kardeşlik, 
Arkadaşlık ve Akranlık” temalı Üsküdar Çocuk 
Zirvesi’ne katıldı.

“VELİ AKADEMİLERİ PROJESİ” PROGRAMLARI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
yürütülen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 
koordine edilen “Veli Akademileri” projesi kapsamında 
Uzman Psikolojik Danışman Selin Özkan ve Klinik 
Psikolog Emine Bıçak velilerimiz ile bir araya geldiler. 





YÜZ YÜZE EĞITIM: 
BIR MILLI GÜVENLIK  

MESELESI


