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EDİTÖRDEN 

 D eğerli okuyucular,  
 

 Dergimizin ikinci sayısıyla karşınızdayız. 
Maalesef henüz ikinci sayımızda, istenmeyen 
sebeplerle isim değişikliğine gitmek zorunda 
kaldık. Bir dergiye isim bulmak, oldukça zor ve 
zahmetli bir süreç. Dolayısıyla ciddi anlamda 
zorlandığımızı söyleyebiliriz. Dergimize efsane, 
mit, söz gibi anlamlara gelen “söylence” ismini 
koymayı uygun gördük.  
 
 Haziran sayımızda kapak konumuz 
“kölelik”. Çağlar boyunca hem insanlığın en bü-
yük sorunlarından biri hem de -ironik bir şekilde
- iktisadi üretim ve gelişmenin temel itici gücü 
olan; yıkıcı sonuçları hâlâ hissedilen bir kurum-
dan bahsediyoruz. Şüphe yok ki günümüzde 
hâlâ varlığını devam ettiren ırk ayrımcılığını da 
kölelik bahsinden ayrı düşünmek mümkün de-
ğil. Bu çerçevede dergimiz köleliği hukuki, ahla-
ki ve felsefi, tarihî perspektiflerden ele almaya 
çalıştı. Ayrıca köleliğin sanata yansıması da de-
ğerlendirildi. Bunların dışında bir önceki sayı-
mızda olduğu gibi şiir, öykü, deneme türünde 
yazıların yanında çeşitli konularda incelemelerle 
de karşılaşacaksınız.  
 
 Bir önceki sayımıza rahmetli Cemil Me-
riç’ten alıntılayarak “Genç düşünce dergilerde 
kanat çırpar.” diyerek başlamıştık. Umduğumu-
zun çok üstünde olumlu geri dönüşler aldık. İn-
ternet istatistiklerimiz 500 civarında görüntü-
lenme bildiriyor. Üstelik okuyucuların çeşitli 
sosyal medya uygulamaları vasıtasıyla dergiyi 
kendi çevrelerine doğrudan doğruya ulaştırma-
ları yukarıda verdiğimiz sayının dışında. Dergi-
miz bu şekilde kaç kişiye ulaşıyor, bilmek müm-
kün değil. Dergiye bir okul etkinliği olarak, ama 
geleneksel okul dergilerini karınca kararınca 
aşan bir iş olması amacıyla başladık. Bu sonuca 

ulaşıp ulaşmadığımız okuyucunun takdirindedir. 
Bununla beraber dergi okuyucuya ulaşmak ba-
kımından kesinlikle okul sınırlarını aşmıştır. Ge-
rek ilimizdeki başka okullardan gerekse ülkemi-
zin çeşitli illerinden okuyucu geri dönüşleri aldık 
ve tarifsiz mutlu olduk.  
 
 “Genç düşünce” demiştik. İlk sayımızda 
hem aktif öğrencilerimizden hem de mezun öğ-
rencilerimizden yazılara yer verdik. Bu sayımız-
da da aynı yöntemi sürdürdük. İstiyoruz ki der-
gimiz öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve me-
zunlarımıza kalem tecrübelerini paylaşacak bir 
mecra teşkil etsin.  
 
 Haziran sayımızla beraber iki aylık bir 
ara vermek zorundayız. Eylül ayında yeni eğitim 
öğretim yılının heyecanıyla tekrar iş başında 
olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.  
 
 Keyifli okumalar.  
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 Ömer Selçuk Yücel* 

 

Tren Düşü 
 
 

ŞİİR 

Ellerimden sonbahar yaprak yaprak dökülür 
Bir menekşe gözlerimden içeri 
Vişnelerin mevsimi değil bu 
Sana anlatacaklarım var kör pencerenin buğusundan 
Belemedik durağı bir kitap bir gözlerin 
Ve çan sesleri gecenin hükümranlığını yad eden 
Çan sesleri, vücudunu tirim tirim titreten 
Benim yalnız çıplak dağlara benzettiğim 
Belki bir rüzgar, bir mısra kadar göğsüme sokulmayan 
Aklımı çelemeyen metal sesli gonglar 
Ne umurum! 
Ellerim nasır tutmamış daha dokunamam dudaklarına 
Büyük cehennemlerde yürümedim yalın ayak 
Yorgun günlerden sonra bulutsuz akşam vakitlerinde 
Okşamadım saçlarını kirli çocukların 
Bana gel deme 
Nefesini tenimde hissetmemeliyim 
Belemedik durağı bir şarkı ve ellerin 
Yürümekten hoşlanırsın geceler ve sonbaharlarca 
Yağmur mu yağmış güneş mi açmış 
Ne umurun! 
Bense avuçlarımda bir yoksul karanlık büyütmüşüm 
Tekinsiz yıldızlar gibi 
Yalnız yağmurlu gecelere dökülen 
Ardımda binlerce kazılmış cephe 
Bana kal deme 
Cesedimi kollarına bırakmamalıyım 

*Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 
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 Ahmet Haşim 

 

O Belde 
 
 

ŞİİR 

Ölümünün 84. yıl dönümü anısına... 

Denizlerden 
Esen bu ince havâ saçlarınla eğlensin. 
Bilsen 
Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-i şâma bakan 
Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!  
Ne sen, 
Ne ben, 
Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ, 
Ne de âlâm-i fikre bir mersâ 
Olan bu mâi deniz, 
Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz. 
Sana yalnız bir ince tâze kadın 
Bana yalnızca eski bir budala 
Diyen bugünkü beşer, 
Bu sefîl iştihâ, bu kirli nazar, 
Bulamaz sende, bende bir ma'nâ, 
Ne bu akşamda bir gam-i nermîn 
Ne de durgun denizde bir muğber 
Lerze-î istitâr ü istiğnâ. 
 
Sen ve ben 
Ve deniz 
Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz 
Topluyor bû-yi rûhunu gûyâ, 
Uzak 
Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak 
Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz… 
 
O belde?  
Durur menâtık-ı dûşîze-yi tahayyülde;  
Mâi bir akşam 
Eder üstünde dâimâ ârâm;  
Eteklerinde deniz 
Döker ervâha bir sükûn-ı menâm. 
Kadınlar orda güzel, ince, sâf, leylîdir, 
Hepsinin gözlerinde hüznün var 
Hepsi hemşiredir veyâhud yâr;  
Dilde tenvîm-i ıstırâbı bilir 
Dudaklarındaki giryende bûseler, yâhud, 
O gözlerindeki nîlî sükût-ı istifhâm 

Onların ruhu, şâm-ı muğberden 
Mütekâsif menekşelerdir ki 
Mütemâdî sükûn u samtı arar;  
Şu'le-î bî-ziyâ-yı hüzn-i kamer 
Mültecî sanki sâde ellerine 
O kadar nâ-tüvân ki, âh, onlar, 
Onların hüzn-i lâl ü müştereki, 
Sonra dalgın mesâ, o hasta deniz 
Hepsi benzer o yerde birbirine… 
 
O belde 
Hangi bir kıt'a-yı muhayyelde?  
Hangi bir nehr-i dûr ile mahdûd?  
Bir yalan yer midir veya mevcûd 
Fakat bulunmayacak bir melâz-i hulyâ mı?  
Bilmem... Yalnız 
Bildiğim, sen ve ben ve mâi deniz 
Ve bu akşam ki eyliyor tehzîz 
Bende evtâr-ı hüzn ü ilhâmı. 
 
Uzak 
Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak 
Bu nefy ü hicre, müebbed bu yerde mahkûmuz... 
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 Hikmet Yolcu  

 

Göç 
 

I 

ÖYKÜ 

 Bulundukları yer bir kartal yuvası gibi. Ka-
yalıklardan aşağıya, derin vadiye bakıyor. Sırtları; 
etekleri çam ormanlarıyla kaplı sarp, kayalık dağ-
lara dönük. Üç kişiler. Orta kesim vücut ölçüleri-
ne sahip üç sıradan adam. Hal ve hareketlerinde 
herhangi bir olağandışılık yok. Yorgun, fakat hu-
zurlu, sessizce manzarayı izliyorlar. Bulundukları 
konum onlara kendilerini hem büyük hem küçük 
hissettiriyor. Şehirdeki büyüklük ve küçüklükten 
çok farklı ama bu. Binaların, sokakların, gürültü-
nün, koşturmacanın ve binlerle, milyonlarla insa-
nın arasında küçülmek ve rakamlarla, sahipleniş-
lerle büyümeye çalışmak. Şehir budur. Oysa bu-
rada, engin boşluğun -ki aslında dopdolu- ortasın-
da az kişinin cesaret edebileceği bir mücadelenin 
içine atılmakla büyük, öte yandan kuvvet ve kud-
retin en çarpıcı misali ulu ağaçlar, sarp kayalar, 
derin vadiler, sonu gelmez ormanlar arasında kü-
çük. Fakat bu küçüklüğün altında ezilmiyorlar. 
Bilakis, anlayışlı bir kabullenişle memnun oluyor-
lar. Memnuniyet, yüzlerinde yayılan yorgun te-
bessümde açıkça beliriyor.   
 
 Kaç gündür yoldalar, orası belirsiz. Yolda 
olmak… Yolda olmak için çıkıldı bu yola, evini sır-
tına yükleyebilmek, asgarinin asgarisi ile yetin-
mek, rahatın kaçtığı yerde rahatı bulabilmek, dağı 
dinlemek ve insanı inadına ezerek küçültenden 
müşfikçe, sarıp sarmalayarak küçültene kaçmak 
için… İçlerinde bir olmuşluk, bir tamamlanmışlıkla 
yüzlerini geri dağa dönüyorlar. Dağ nefes alıyor 
derin derin. Öyle ki biraz dikkatle bakılsa cümle 
dağların hafifçe kabarıp inen yamaçları görüle-
cek. Bu nefesi dağ, ona kalbiyle iltica edene sunu-
yor gibi, dağlarla beraber nefes alıp vermeye ta-
lip olanlara…    
 
 Çantalarının omuzlarında yaptığı baskıyı, 
askılara asılarak azaltmaya çalıştılar, yerlerinde 

şöyle bir yaylandılar, “Bismillah!” deyip tekrar 
vurdular kendilerini yamaca. Mevsimlik akarsula-
rın açtığı ince vadilerden yol tutup, çetin yamaç-
lardan kaçınarak, zirveye yakın yerde yayvanla-
şan ve yolcuya geçit veren sırta ulaşmaya çalışı-
yorlar. Orman örtüsünün giderek seyrekleşme-
sinden, en azından 1600 m’nin üzerine çıkmaya 
başladıklarını fark ettiler. Buralarda öyledir çün-
kü. Yamaçların hem arsız hem de nazlı ağacı çam, 
belirli bir yükseklik aralığını işgal eder ve başkaca 
ağaca meydan vermez. Fakat yükseklik artıp da 
toprak ve hava sertleştikçe ardıcın hükümranlığı 
başlar. Kalendermeşreptir çünkü ardıç. Nerdeyse 
topraksız kayalık yamaçlarda, sert rüzgâr altında, 
yılın yarısından çoğunu sert kış altında geçiren 
yerlerde de tevazuyla yetişir, göğe doğru baş çe-
ker. Hayatta kalır, fakat şartlar onu eğip büker, 
bin bir şekle sokar ve serpilip gelişmesine izin 
vermez. Adı konulmamış bir antlaşma gibidir bu, 
dağla ardıç arasında. Çama güven olmaz çünkü. 
Çetini gördüğünde bırakıp kaçar. Ardıç öyle mi? 
Ardıç dayanır gücünün son haddince.   
 
 Ardıçların çoğaldığını gördüler. Havayı 
dolduran ardıç kokusu, çam kokusundan daha da 
derine işliyor. Dururken bir ardıç kuşu havalanı-
yor, telaşlı uçuşuyla bir ağaçtan öbürüne konu-
yor. Genç olanı “Ardıç âşığı.” diye geçirdi içinde. 
Gül ile bülbülünki gibi şöhretli değil, fakat aşktır 
nihayetinde ve her aşk gibi fedakârlığa, sadakate 
açılan kapıdır. Ona sebep, kıymetlidir, fakat şöh-
retli değil. Dağın nesi şöhretli ki? Âdemoğlu bir 
garip oldu. Eski adamlar dağlara dönerdi yüzünü 
çokluk, şimdikiler sırtlarını dönüyorlar ona.   
 
 Yürüdüler bir nice daha. Fazla konuşma-
dan, sessiz. Sık molalarla birbirlerinin yüzlerini 
gördüler, o zaman konuştular, o zaman güldüler, 
o zaman su içtiler. Sonra tekrar sustular, dağa  
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ÖYKÜ 

kulak verdiler ve yürüdüler. Yamaç giderek sarp-
laştı. Bazı zaman içlerinden biri çantasını bırakıp 
aşılması gereken bir sarp kayaya çıplak elle tır-
mandı. Aşağı ip sarkıttı, çantalarını bağlayıp çekti-
ler yukarı ve kendilerini de… Yamaç sarplaştıkça 
emek çoğaldı, emek çoğaldıkça kıymetlendi, kıy-
metlendikçe bu üç alelade adam o emeği kendi 
aralarında bölüştüler ve hem birbirlerine hem de 
etraflarına pay verdiler o kıymetten. İnsanın top-
rağa ve taşa, ağaca ve suya karışan emeği; karış-
tıkça onları bir başka hâle sokan, onlara isim ko-
yan, onları insana yaklaştıran emeği; dağa karış-
tıkça dağ da bu üç adama yaklaştı. Nefesini onlar-
la alıp verdi, kartalını, keçisini, kurdunu onlara 
yoldaş gönderdi ve adamlar kendilerini vurdukça 
yamaca, dağ onları bir parça daha yukarıya iletti.  
 
 Nihayet vardılar geçidin yakınına. Burada 
sarp kayalık yumuşadı, sırt tatlı bir kavisle öbür 
tarafa uzanır oldu. Dağın en çetin yeri, zirvesi, 
hemen yanıbaşlarındaydı, el atıp da tutuverile-

cekmiş gibi. Fakat üç adam dağın bilgeliğinden 
nasiplenmişlerdi. El atıp da tutuverilecekmiş gibi 
olanın ne yaman uğraşlarla ele geçirileceğini ve 
belki geçirilemeyeceğini biliyorlardı. Şehrin ham-
lığını attılar üstlerinden böylece. Yan yana durdu-
lar sırtta. Şimdi günün erken vakti vadiye baktık-
ları sarp yerden de yüksekte, kilometrelerce uza-
ğa hükmeden gözleriyle durdular öylece. Konuş-
ma ve gülüşmelerle geçen molada bu sefer sade-
ce dağın uğultusu duyuluyor. Çünkü dağ onlarla 
nefes alıp verdikçe onlar da dağla nefes alıp ver-
mişlerdi bilir bilmez; şimdi artık adını koyamadık-
ları bir yüceliği yüreklerinin en derininde hissedi-
yorlar.  
 
 “Fesuphanallah!” dedi biri.  
 “Uyandık!” dedi diğeri, zayıfça olan. 
 “Uyandık elhamdülillah!” 
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 Merve Demirel* 

 

‘Adressiz’den  
 

I 

ÖYKÜ 

 Gitmek isteriz. Yalnızca gitmek. Yaşıyor 
olduğumuz karanlıktan kaçmak. Ait hissedemedi-
ğimiz hayatlarımızı geride bırakmak. Belki ömür 
boyu adressiz yaşamak, ama daha mutlu, daha 
özgür, daha kendimize ait yaşamlar kurmak. 
 
 Hiç aklımıza gelmez daha kötüsünü yaşa-
yacağımız. İşte ben de gitmeye karar verdiğimde 
tek düşündüğüm karanlığımdan kaçmaktı. Daha 
mutlu, daha özgür, daha kendime ait bir yaşam 
kurabileceğime inanıyordum. Kimsenin gölgesi 
olmayacaktı bu yaşamda. Babam yalnızca geride 
bıraktığım kâbusumun kötü kalpli, zalim tanrısı 
olarak kalacaktı. Ama çok sürmedi daha karanlık 
bir yaşama adım attığımı anlamak.  
 
 Evet, bir cehennemin içinde büyümüş-
tüm. Her insanın taşıyamadığı -ki ben de taşıya-
mamış, kaçmayı seçmiştim- travmalarla dolu bir 
geçmişi vardır. Benim de vardı. Fakat böyle hisse-
derken açlığın, sefaletin ne olduğunu henüz bil-
miyordum. Çocuklukta açılan yaraların insanın 
ruhuna daha ağır geldiğini sanıyordum. Oysa açlık 
ve sefalet her şeyi siliyor, unutturuyormuş. Bu 
zamana kadar yaşadığım tüm kâbusları, çocukluk 
yaralarımı otuz altı saat aç kaldığım zaman unut-
muştum. Gitme fikri saçma sapan bir çılgınlıktan 
başka bir şey değildi. Ama geri de dönemezdim. 
Bilmediğim bir yerde benliğimle karşı karşıya kal-
mıştım. Belki işleri yoluna koyabilirdim.  
 
 Kalacak bir yer ve karnımı doyurmaya ye-
tecek ücrette bir iş bulmalıydım. Ne de olsa açlık-
la karşı karşıya kalanların gelecekleri yalnızca ya-
şadıkları günle sınırlıdır.  
 
 İlk olarak kalacak yer aramaya karar ver-
dim. Bu, iş aramaktan daha kolaydır. Çünkü her 

ülkede, daha doğrusu dünyanın her yerinde ad-
ressiz insanlara ait olan bölgeler vardır. Şüphesiz 
bu ülkede de böyle bir yer vardı. Yersiz yurtsuzla-
rın, savaştan kaçanların, benim gibi bambaşka 
yaşamlara sahip olmak isteyenlerin, dünyanın 
unuttuğu insanların yine dünyanın bir yerine sı-
ğınmak istediği yerler. Bulmuştum. Dışarıdan ilk 
bakıldığında terk edilmiş iki, çoğu zaman üç katlı 
depoların olduğu bir bölgeyi andırıyordu. Benim 
kalmak için seçtiğim yer enine uzun, iki katlı, yü-
zeyinde yer yer çatlaklar olan binalardan biriydi. 
Doğrusunu söylemek gerekirse diğerlerinden da-
ha iyi durumda gözüküyordu. Tabii üst kattaki 
çoğu pencerenin kat kat gazetelerle kaplı olduğu-
nu görmezden gelirseniz. Cam işlevini kâğıtlar 
görüyordu. Belki gazete kâğıtlarının arasında mu-
kavvalar da olabilirdi. Çünkü gazeteler geceye 
fazla dayanıklı değildir. 
 
 Sanırım diğerlerinden daha iyi durumda 
olmasının sebebi mekânın sahibiydi. Daha doğru-
su sahibesi. Evet, bir kadına aitti burası. Ondan 
bahsedeceğim ama öncelikle bahsetmen gereken 
birkaç şey daha var.  
 
 İçeri girmeye karar verdiğimde ilk aklıma 
gelen bana sorulabilecek olan sorulardı. Yabancı 
olduğum her halimden belliydi. Çünkü gözlerim-
de ne yapacağını bilemeyenlerin çaresizliği vardı. 
Ama her şeye rağmen çok önemli olan bir şey 
biliyordum: “Kimseye güvenme”. Bu çok önemli 
bir kuraldır. Hayatınız buna bağlıdır. Ne kadar 
yabancı olursanız olun bunu bilmek size soğuk-
kanlılık kazandırır. Ben de bu yüzden bir parça 
rahattım. Hemen bir çırpıda söyleyebileceğim çok 
da doğru olmayan bilgiler hazırlamıştım kendime 
dair.  
 

* Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi, Mehmetçik Anadolu Lisesi Mezunu 
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 İçeri girdim. Kimse yoktu. Hemen seslen-
medim. İçeriyi incelemek için elime geçen bu fır-
satı kullanmalıydım. Köşede yukarıya çıkan paslı, 
demir bir merdiven vardı. Bir iki basamak sonra 
muhtemelen eğilmek gerekiyordu. Banyo ve tu-
valet bu kattaydı. Büyük ihtimalle mekândaki tek 
banyo ve tuvalet de bunlardı. Bu size önemsiz bir 
detay gibi gelebilir, fakat aslında çok kurnazcadır. 
Çünkü mekân sahipleri alt katta kalırlar, kiracılar 
üst katta. Hemen hepsi kiralarını ödemekte zorla-
nan sefil insanlardır ve ödemeleri yapmadan kaç-
masınlar diye mekân sahipleri alt katta kalırlar. 
Banyo ve tuvaletin tek olup bu katta olması kira-
cılar üzerinde mekân sahiplerinin kurmak istedik-
leri baskıyı gerçekleştirmede son derece önemli 
bir adımıdır. Siz her ne kadar onlarla karşılaşmak 
istemeseniz de banyo ve tuvaleti kullanmak zo-
rundasınızdır.  
 
 Kapıları kapalı olan iki oda daha vardı. İh-
timal birisi mekân sahibinin odasıydı. Banyo ve 
tuvaletin hemen karşındaki odanın onun odası 
olma ihtimali daha da yüksekti. Banyo, tuvalet ve 
iki oda dışında kalan boş alan salonu andıran bir 
tarzdaydı. Farklı farklı koltuklardan bir takım 
oluşturulmuştu. Muhtemel sokağa bırakılan eşya-
lar değerlendirilmişti. Burada ışıltı dünyalarda 
yaşayan insanların artıklarından yeni bir dünya 
kurulur çünkü. Bunları düşünürken burnuma yo-
ğun bir koku geldi. Biliyordum bu kokuyu. Böcek-
ler ya da fareler için kullanılırdı. Annem de kulla-
nırdı. Ne tuhaf insanın hafızası! Bir zehir, özlemi-
mi, geçmişimi hatırlatmıştı.  
 
 Duygularımdan bir an önce sıyrılmalıydım. 
Yatak odası olduğunu tahmin ettiğim odanın açık 
kapısının önünden orta yaşlı, şişman bir kadının 
yüzünde rahatsız edici bir gülümsemeyle bana 
doğru yürüdüğünü gördüm. Üzerine giydiği rengi 
solgun, dar ve vücudunun bazı yerlerini açıkta 
bırakan kıyafeti yüzünden göze çirkin geliyordu. 
Üstelik kıyafetinin darlığı onun isteğinden mi böy-
leydi yoksa imkânsızlıktan mı anlaması bir hayli 

güçtü. 
 
 Sormasını beklediğim hiçbir soruyu sor-
madı. Sanırım uzun yıllar düzensiz beslenme ve 
çok fazla sigara içmekten mahvolmuş sesiyle 
“Senin gibilerden çok var burada. Ne kadar kala-
cağını söyle, kiralarını aksatma, odalar üst katta, 
en boş olana yerleş, ilk kirayı hemen ver hazır 
paran varken.”  
 
 Bunların hepsini benden cevap bekleme-
den bir çırpıda söylemişti. Parayı hemen verdim. 
Hem fazlasıyla yorgundum hem de daha fazla bu 
kadınla karşı karşıya bulunmak istemiyordum. 
Yukarı çıktım. Yukarısı bölmelere ayrılmıştı. Yani 
sonradan oda görünümü verilmişti. Çok kötü ko-
kuyordu. Yoğun bir ter kokusu sinmişti her yana. 
Pencerelerin çoğunda da cam yerine gazete 
kâğıtları ve mukavvalar kullanıldığı için kullanılan 
pencereler havalandırma için yeterli olmuyor, bu 
sebeple kattaki ağır hava içeri hapsoluyordu. Ka-
dının dediği gibi en boş olan odayı bulmaya çalışı-
yordum. İlk önce soldaki odaya yeltendim. İçerisi 
çok dağınıktı. Bir kadın beş çocuğuyla burada ka-
lıyordu. Beni kapıda fark edince panikledi. Evliydi 
sanırım. Başımla özür diler gibi bir hareket yaptık-
tan sonra bu defa hemen karşısındaki odada şan-
sımı denedim. Kapıyı aralamamla çekilmez, kes-
kin bir kokunun burnuma çarpması bir oldu. Yer-
deki yataktan çok paçavraları andıran kumaşların 
arasında yaşlı biri vardı. Galiba koku ondan geli-
yordu. Hastaydı. İçten içe daha boş bir odanın 
varlığını umuyordum. Nihayet buldum o odayı.  
 
 Buradaki hikâyem de böylece başlamış 
oldu.  
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İkinci Gökyüzü 2 

 
 

ÖYKÜ 

*Mehmetçik Anadolu Lisesi  11. sınıf öğrencisi 

 Korkuyordum, hatta 
korkudan titriyordum. Bütün 
her şey nasıl bu hale gelebil-
mişti, aklım almıyordu. Daha 
fazlası olamaz diye düşünür-
ken hemen ardımdan aniden 
ve hızla kapanan kapının sesi 
çığlık atmama sebep oldu. 
Şimdi ne yapacaktım? Geri mi 
dönmeliydim, yoksa her şeye 
rağmen devam mı etmeliy-
dim? 
 
 Şu an en mantıklı olan, 
kapıdan çıkıp ardıma dahi bak-
madan koşmak olsa da dışarı-
dan arada sırada gelen çığlık 
sesleri, evde kalmamı sağlı-
yordu. Dışarıya göre ev daha 
güvenliydi, fakat ne bir adım 
atabiliyor ne de gözlerimi du-
vardaki fotoğraflardan ayırabi-
liyordum.  
 
 Ne yapmalıydım? Bek-

lemek ya da duvardaki fotoğ-
raflara bakmak bana yardımcı 
olmayacaktı.  
  
 Evin içinde ilerlemeye 
başladım. Yeterince korkmu-
yormuşum gibi her adımımda 
su birikintilerinden çıkan ses-
ler daha da ürkütüyordu beni.  
 
 Üst kata çıkan merdi-
venlerin son basamağına gel-
diğimde önümden hızla geçen 
siluetin şokuyla aniden denge-
mi kaybedip merdivenlerden 
yere yuvarlandım. Yaşadığım 
acı tarifsizdi. Üstelik bana öyle 
geliyordu ki bütün bunlar ya-
şayacaklarımın başlangıcı dahi 
değil, kesinlikle bir ön gösteri-
miydi. Farkındaydım.  Bacağı-
ma saplananları cam kırıkları 
sansam da değildi. Orada cam 
dahi yoktu. Cam kırıklarının 
bacağıma saplananların yanın-

da daha insaflı kalacağından 
da adım gibi emindim. Bu ba-
tan şeyler cam kırıkları olama-
yacak derecede keskindi. 
 
 Yerde gördüklerimle 
tekrar güçlü bir çığlık attım. 
Canım pahasına da olsa evden 
çıkmayı aklıma koymuştum. 
Gördüklerim hafızamın en üc-
ra köşesine kazınırken kendi-
me işe yaramayan teselliler 
veriyordum. Aklımdan geçeni 
tekrar ettim kendi kendime: 
 
 “Buradan gitmeliyim.” 
  
 Zar zor ayağa kalkıp 
kapıya ilerlerken aynı ses tek-
rar, fakat daha güçlü bir şekil-
de yankılandı duvarlarda: 
 
 — İlerle.  
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Beklemek 
 
 
 

DENEME 

 Beklemek sabretmektir.  “Allah sabredenlerle beraberdir.” 
 
 Güzel şeydir beklemek; hatta kavuşmaktan daha güzeldir. Biraz hüzün, çokça umuttur. Umut çoğu 
zaman zulümdür cana, buna rağmen neden umut edip bekler insan? Gelmeyene dair elden gelen başka bir 
şey olmadığından belki. 
 
 Her bekleme, umut yüklü değildir; gelmeyecek olan da beklenir bazen. Hasretin kokusunu sevenle-
rin yaşam tarzıdır, sadakattir beklemek. Beklenen gelmese de, ruhu bile duymasa da sadakat… Ama pes 
etme, duymuyorsa daha çok bağır, gelmiyorsa daha çok bekle. Bırak zaman geçsin; beklemeyi seveceksin, 
günler geçecek, ağır gelecek, tadı değişecek; ama adı değişmeyecek: “Beklemek”. Muhtemelen gelmeye-
cek; kalk çay demle, film izle, en çok seven karakter sen ol. Al eline kalemi kâğıdı, bırak özneyi yüklemi, sen 
özlemi yaz sadece. Sonra arala perdeyi, ufka bak ve devam et, bekle. 
 
 Hayal et, ümit etme. Bil nerede beklediğini, sen yanlış duraktasın, doğru duraktakilere bakıp incin-
me.  
 
 Ben de bekledim. Uykumda bile bekledim; ama rüyalarıma bile gelmedi. Ne büyük fedakârlıktır 
beklemek, kısacık ömrün ne zaman son bulacağını bilmeden saatleri, günleri, ayları, mevsimleri onun uğ-
runa feda etmek. Bencil insanların işi değildir beklemek. Ömründen bir parçayı, hatta tamamını, bilmese 
bile ona armağan etmek… Beklemek... 

*Mehmetçik Anadolu Lisesi  10. sınıf öğrencisi 
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Modern Hukuk Sistemlerinde Köleliğin Görünümleri ve Bu Alanda  
Karşılaşılan Problemler 
 

KAPAK KONUSU 

 Eski hukuk sistemlerinin birçoğunda ben-
zer biçimlerde yer alan kölelik yasaklanarak suç 
statüsüne alınsa da günümüzde farklı biçim ve 
uygulamalarla halen devam etmektedir. Bugün 
kimi zaman Batı’nın ucuz işgücü ihtiyacına dayalı 
olarak, kimi zaman belirli bir ırkın aşağı katmanda 
görülmesiyle, kimi zaman da mafya ve kayıt dışı 
ekonomi uygulamalarıyla kendini gösteren yeni 
bir kölelik sistemi ortaya çıkmıştır1. 
 
 Dünyada köleliğin yasaklanmasına doğru 

giden tarihsel sürece baktığımızda 19.yüzyılın 

başlarında köleliğin hukuka aykırılığının tartışıl-

maya başlandığı görülmektedir. 1833 yılında İn-

giltere, imparatorluk sınırları içerisinde köleliği 

hukuka aykırı hale getirmiştir. 15 yıl sonra, 

1848’de Fransa, İngiltere’yi takip ederek kendi 

kolonilerinde köleliği kaldırmıştır. ABD’de, 1863 

yılında Abraham Lincoln’ün, Özgürlük (Azatlık) 

Bildirgesi’ni yayımlamasından 2 yıl sonra kölelik 

kaldırılmıştır. İspanya’da 1873 yılında, Küba’da 

1886’da, Brezilya’da ise 1888 yılında kölelik kaldı-

rılmıştır2. Uluslararası örgütlerden Milletler Cemi-

yeti 1926’da, Birleşmiş Milletler ise 1948’de İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi ile köleliği yasaklamış-

tır. Günümüzde kölelik tüm ülkelerde yasadışıdır 

ve bu husus uluslararası hukukta emredici nitelik-

te bir kural (jus cogens) haline gelmiştir.  

 Klasik kölelik uygulamalarının modern hu-

kuk sistemlerinde farklı bir şekilde algılandığı ve 

uygulandığı görülmektedir. İnsan ticareti, cinsel 

istismara konu olacak şekilde kadın ticareti, ço-

cukların işçiliği ile savaşlarda asker olarak kullanıl-

malarına bağlı olarak ortaya çıkan sömürü, ev kö-

leliği, zorla çalıştırma ve ırkçılığa bağlı olarak sö-

mürge faaliyetleri gibi hususlar klasik köleliğin 

modern hukuk sistemlerinde karşılaşılan çeşitli 

görünümleridir. Söz konusu görünümler öğretide 

sosyolojik bir kavram olan ‘modern kölelik’ ile 

ifade edilmektedir. 

 Modern çağda mevcut kölelik mevzusu-

nun ortaya çıkmasındaki en büyük faktörlerden 

biri insan ticaretidir. İnsan ticareti küresel açıdan 

insanlığa karşı işlenen hukuka aykırı bir eylem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kökeni çok eskiye 

dayanan bu ticaret türünün geçmişteki en önemli 

örneği ise, 1444 yılında başlayan ve yaklaşık 350 

yıl devam eden Afrikalıların köle olarak alınıp sa-

tıldığı Trans Atlantik Köle Ticareti’dir. Yaklaşık 18 

milyon Afrikalının gemilere yüklenerek Avrupa’ya 

ve Amerika’ya taşındığı bu ticarette, taşınma sıra-

sında milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir³. 

 “İnsan ticareti”, kuvvet kullanarak veya 

kuvvet kullanma tehdidi ile ya da zorlama, kaçır-

ma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişi-

nin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üze-

rinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazan-

mak için o kişiye ya da başkalarına kazanç veya 

çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı te-

mini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, 

barındırılması veya teslim alınması anlamına gel-

mektedir⁴.  İnsan ticareti suçunun mağdurları ge- 

*Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Mehmetçik Anadolu Lisesi Mezunu 
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nellikle kadın ve çocuklardır. İnsanlığa karşı işle-

nebilecek olan en büyük ve ağır suçlardan birisi 

olan, insanın rızası dışında alım-satımına konu 

olan insan ticareti suçu, günümüz dünyasının da 

en büyük sorunlarından birini teşkil etmektedir. 

İnsan ticaretinin herhangi bir sınırı ve hukuka say-

gısı yoktur. İnsan ticareti kişi hak ve hürriyetlerini 

ve insanlık onurunu ağır bir biçimde zedelemek-

tedir. Birçok koruyucu ve önleyici tedbir alınması 

ve uluslararası hukuk düzenlemesine rağmen in-

san ticaretinin önüne geçilememektedir. Ucuz 

işgücü isteği ve hukuk kurallarının yetersiz olması 

yanı sıra gelişmekte olan ülkelerdeki işsizlik so-

runlarının da söz konusu problemi büyüttüğü be-

lirtilmektedir. Bu suça mücadele edebilmek için 

kuvvetli bir uluslararası mücadele gerekmektedir.  

 Daha önce de ifade edildiği gibi insan tica-

reti yalnızca emeğin sömürüsü anlamına gelme-

mekte, kadınların ve çocukların cinsel sömürüleri-

ni de içermektedir. Birleşmiş Milletler (BM) Uyuş-

turucu ve Suçla Mücadele Organı (UNODC), 

2008’deki insan ticaretiyle ilgili küresel raporun-

da, dünyada her yıl milyonlarca kişinin insan tica-

reti kurbanı olduğunu belirtmektedir. Bu ticaretin 

yaklaşık %79’u cinsel amaçlı insan ticaretidir⁵. 

UNODC ve Europol’a (Avrupa Polis Ofisi) göre si-

lah ve uyuşturucudan sonra dünyadaki üçüncü 

büyük yasadışı faaliyet insan ticaretidir. 

 Köleliğin bir başka çeşidi de çocuk işçiliği-

dir. Çocukların zihinsel, fiziksel, toplumsal ve ah-

laki açılardan gelişimlerini olumsuz etkileyen iş-

lerde çalıştırılması anlamına gelen çocuk işçiliği, 

çocukları köleleştirir ve onları eğitim öğretim hak-

kı gibi birçok temel haktan mahrum bırakır. Ço-

cuk işçiliği terminolojik olarak birçok isimle alınır. 

Bu tür kölelik açısından modern hukuk sistemle-

rinde çocukları korumak için gerekli yasal düzen-

lemeler (ulusal ve uluslararası sözleşmeler, söz-

leşmelere ek olarak protokoller) yapılmaktadır.  

 Uluslararası Hukukta Kölelikle Mü-

cadele 

 Kölelik ve köleliğin modern görünümleri-

ne karşı verilen uluslararası mücadelenin 1815 

Viyana Kongresi’nde köle ticaretinin kaldırılması-

na ilişkin karar ile başladığı söylenebilir. Bu adımı 

1957’li yıllara değin 300’e yakın ikili veya çok ta-

raflı sözleşme izlemiştir. Köleliğin kaldırılmasına 

bağlı olarak yasaklanması ve yok edilmesi gibi 

konularda mutabakata varan yaklaşık 300 civarın-

daki uluslararası belgeden en önemlisi 1926 yılın-

da Milletler Cemiyeti bünyesinde Cenevre’de ka-

bul edilen Köle Ticareti ve Köleliğe Benzer Uygu-

lama ve Geleneklerin Kaldırılmasına Dair Sözleş-

me’dir. Bu statünün kesin olarak yasaklanması, 

Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, Medeni ve Siyasi 

Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleş-

mesi gibi genel nitelik arz eden belgelerle olmuş-

tur. 

 BM’nin başlıca yargı organı olan Uluslara-

rası Adalet Divanı da kişinin köle olarak kullanıl-

masına ilişkin, kölelik yasağını ihlal eden devletle-

re karşı Uluslararası Adalet Divanı’na dava açılabi-

leceğini belirtmiştir. BM İnsan Hakları Komitesi 

de kölelik yasağının hiçbir şekilde ihlal edilemeye-

ceğini ifade etmiştir. Tüm bu hukuki düzenleme-

lere rağmen kölelik uygulamaları tam anlamıyla 

ortadan kalkmamıştır. Bir başka ifadeyle klasik 

kölelik uygulamaları modern hukuk sistemlerinde 

mevcudiyetini devam ettirmiştir.  

 Köleliğin modern dünyadaki kalıntılarıyla 

mücadele etmek için Birleşmiş Milletler bünye-

sinde yeni birtakım sözleşme ve protokoller hazır-

lanmıştır. Söz konusu bu mevzuatın başında  2 A- 
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ralık 1949 tarihli İnsan Ticaretinin ve Başkalarının 

Fahişe Olarak Sömürülmesinin Bastırılması Söz-

leşmesi; 7 Eylül 1956 tarihli Köleliğin, Köle Ticare-

tinin ve Kölelik Benzeri Kurumların ve Uygulama-

ların Kaldırılması Hakkında Ek Sözleşme ve 15 Ka-

sım 2000 tarihli Palermo Protokolü olarak da bili-

nen Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşme-

si’ne Ek; özellikle kadın ve çocukların olmak üzere 

İnsan Ticareti’nin Önlenmesi, Bastırılması ve Ce-

zalandırılması Protokolü gelmektedir. 

 Öte yandan, ILO çatısı altında 28 Haziran 

1930 tarihinde zorla çalıştırmaya ve 25 Haziran 

1957 tarihinde zorla çalıştırmanın kaldırılmasına 

dair birer sözleşme kabul edilmiştir. 1930 Sözleş-

mesi’nde yapılan ‘zorla çalıştırma’ tanımı birçok 

yargı kararına referans teşkil etmiştir. Avrupa 

Konseyi bünyesinde ise 2005 yılında imzalanan 

İnsan Ticaretine Karşı Eylem Hakkında Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi ile kölelikle mücadelede 

önemli bir adım atılmıştır. Bu gelişmelere paralel 

olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 

klasik köleliğin içerik ve biçim değiştiren yeni uy-

gulamaları üzerine biri insan ticareti, üçü ev köle-

liği ile ilgili olmak üzere dört önemli ve güncel 

karara imza atmıştır6.  

KAYNAKÇA 

¹Mehmet Atilla Güler,  “Modern Kölelik ve Mo-

dern Köleliğin Görünümleri”, Şeker İş Sendikası-İş 

ve Hayat Dergisi, Sayı:2, s.24 

²Olgun Değirmenci, Mukayeseli Hukukta ve Türk 

Hukukunda İnsan Ticareti Suçu, Türkiye Barolar 

Birliği Dergisi, Sayı:67, s.63 

³Sylviane A Diouf, Allah’ın Kulları, Amerika Kıta-

sı’nda Köleleştirilmiş Afrikalı Müslümanlar, Beyan 

Yayınları, İstanbul 2010, s.21 

⁴4804 sayılı Kanun madde.3/a 

⁵Sultan Şahin, Oğuz Polat, “İnsan Ticareti ve Fu-

huşun Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi”, Türkiye Adalet Akademisi 

Dergisi, Yıl 5,S.16, s.60 

⁶Zülfiye Zeynep Bakır, “Dünyanın Çocuk Karnesi-

Savaş, Açlık, Yoksulluk ve Cinsel İstismarın Gölge-

sinde Çocuk Olmak”, İNSAMER Araştırma Raporu, 

Temmuz 2016, s.10 

 

 



17 

 

 

 

 Batuhan Aksungur* 
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KAPAK KONUSU 

 21.yy’ın modern insanı antik dönemden 

19.yy’a kadar insanlık tarihinin uzun bir zamanın-

da farklı sosyoekonomik şartlarda var olan ve be-

raberinde birtakım sosyolojik olguları var eden 

kölelik kavramı hakkında genel bir kaide koymuş 

ve hukuki, ahlaki ve antropolojik açıdan artık tar-

tışılmayacak şekilde köleliğin insana ait değerlere 

tamamen karşı olduğuna kanaat getirmiştir. 

 Kölelik kavramının tarihteki gelişimini in-

celemek için öncelikle günümüzde kölelik denildi-

ğinde tasavvur edilen şey ile antik dönemlerdeki 

kölelik tasavvurunun farklı olduğunu bilmek 

önemlidir. Günümüzde kölelik denildiğinde insan-

ların muhayyilesinde ekseriyetle kayıtsız şartsız 

teslimiyet, bir kişinin başka bir kişi üzerinde tam 

bir hâkimiyet kurması şekilleniyor ve köleliğin te-

meli bu yapıya oturtuluyor. Bir sosyolojik ve ta-

rihsel olguyu ortaya çıktığı dönemin kendi kültü-

rel şartları ve bağlamı içinde değerlendirme zo-

runluluğu sosyal bilimlerin temel prensiplerinden 

biridir. 21.yy’da çoğu insan klimalı, rahat ve gü-

venli evlerinde yaşıyor, yaşam için zorunlu bir ge-

reksinim olan beslenme ihtiyacını rahatlıkla karşı-

lıyor olabilir. 2014 itibarıyla aşırı kilodan mustarip 

insan sayısı 2.1 milyar iken yetersiz beslenen in-

san sayısı 850 milyondur. 2010 yılında yetersiz 

beslenme ve açlık bir milyon insanın ölümüne 

neden olurken, veriler obezitenin tek başına üç 

milyon insanı öldürdüğünü gösteriyor. Yani insan-

lar açlıktan daha çok aşırı yemeden ölüyor. Karşı-

mızdaki bu manzara, eski çağlarda oldukça fark-

lıydı. İnsanların hayatta kalmak için gerekli olan 

barınma ve beslenme şartları günümüz modern 

insanını duyduğunda rahat koltuklarından kıpır-

datacak derecede kötüydü. Sıradan bir insanın 

yaşamak için gerekli olan gıdayı temin etmesi, bir 

barınak bulması oldukça zordu. Bu gereksinimleri 

rahatlıkla karşılayabilenler ise toprak sahipleri idi. 

Bu ilişki içerisinde insanlar hayatları için gerekli 

olan barınma ve beslenme ihtiyaçlarını kendileri-

ni toprak sahiplerine satarak sağlıyorlardı. Antik 

çağda oluştuğunu varsayabileceğimiz köleliğin 

temelini bu temel iktisadi ilişki oluşturur. Nihaye-

tinde köleliğin bilinçli bir eylemin sonucu olduğu-

nu söyleyebiliriz ki bu eylemin tek taraflı bir an-

laşma mahiyetinde olması önemlidir.  

 Antik dönemden modern döneme kadar 

geçerli olan hammadde ekonomisi ise köleliğin 

iktisadi arka planını oluşturmuştur. Hammadde 

ekonomisi yıllar içinde farklı niteliklere sahip olsa 

da ihtiyaç duyduğu iş gücü hiçbir zaman değişme-

miştir. Bahsi geçen dönemlerin hâkim gücü olan 

imparatorluklarının karakteristik yapısı olan ham-

madde ekonomisi, devasa boyutlarda iş gücüne 

ihtiyaç duymuş, dolaylı yoldan kölelik kurumunu 

beslemeye devam etmiştir. Antik dönemde köle-

ler tarım alanlarında çalıştırılmış, toprak sahipleri-

nin evlerinde muhtelif işlerde istihdam edilmiştir. 

Roma döneminde köleliğin klasik karakteri değiş-

memekle birlikte oldukça kötü bir biçim almıştı. 

Köleler bu dönemde cinsel obje olarak görülmeye 

başlanmıştı. Köleliğe katılan yeni anlam Roma 

kölelik sisteminin karakterini belirlemiştir. Roma 

İmparatorluğunun son dönemlerinde köy ve kent  

* Gazi Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı hazırlık sınıfı öğrencisi. Mehmetçik Anadolu Lisesi mezunu 
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ekonomilerinin uyumu bozulmuş, böylece yaşa-

nan iktisadi sıkıntılar sebebiyle büyük toprak sa-

hipleri bazı kölelerine yarı özgürlük vererek onları 

kendi topraklarında asıl toprak sahiplerine bağlı 

olarak üretim yapmaya teşvik etmiştir. Bu uygula-

ma daha sonra serf olarak adlandırılacak sınıfı 

doğurur.  Feodalitenin temelinin Roma İmpara-

torluğu’nun son döneminde atıldığı düşünülebilir-

se de asıl kimliğini 9 ve 10. yüzyıllarda bulmuştur. 

Roma kölelik sisteminin bir sonucu olarak ortaya 

çıkan ve hiçbir ardılı olmayan bu yeni sistem serf-

senyör ilişkisine dayanır. Kazandığı yeni karakter 

ise karşılıklı çıkar ilişkisidir. Serfler senyörlerin 

tahıl ambarlarını doldururken senyörler olası sa-

vaş durumlarında serfleri kendi korunaklı kaleleri-

ne alarak hayatlarını korumuşlardır. Arkaik döne-

min tek taraflı anlaşması Ortaçağ’da karşılıklı bir 

anlaşmaya dönüşmüştür. Tüm bu süreçte kölelik 

ekonomik bir sistemin sonucu olurken, köle tica-

reti zamanla bir pazar haline gelmiş, yeni bir eko-

nomik sistemi de var etmiştir. Böylece kölelik, 

hem bir ekonomik sistemin sonucu hem de başka 

bir ekonomik sistemin çıkış noktası olmuştur. 

 Köleliğin coğrafi dağılımı ve köle pazarları, 

salt ekonomik normların haricinde muhtelif de-

ğişkenlere göre de şekilleniyordu. 15. yüzyıldan 

18. yüzyıla kadar milyonlarca Afrikalı, çeşitli şekil-

lerde çalıştırılmak üzere köleleştirilerek Ameri-

ka’ya getirildi. Bu iş için Afrika’nın seçilmesi de 

bazı iktisadi sebeplere dayanıyordu. İlk olarak Af-

rika oldukça yakın bir bölgeydi, köleleri Vietnam 

yerine Senegal’den ithal etmek daha ucuzdu. Af-

rika’da hali hazırda oldukça gelişmiş bir köle pa-

zarı mevcuttu, Avrupa’da ise yok denecek kadar 

azdı. Sıfırdan yeni bir pazar kurmak yerine mev-

cut olan pazardan köle olmak çok daha kolaydı. 

Virginia, Brezilya gibi yerlerdeki Amerikan çiftlik-

leri sıtma ve sarıhumma gibi hastalıkların yoğun 

oldukları bölgelerdi ve bu hastalıkların menşei 

Afrikay’dı. Afrikalı insanlar nesillerdir bu hastalık-

lara karşı bağışıklık kazanmışlardı buna karşın Av-

rupalılar oldukça savunmasızdı ve kitleler halinde 

ölüyorlardı. Paranın Avrupalı bir köle yerine Afri-

kalı bir köleye yatırılması daha mantıklıydı. 

 18. yüzyıla gelindiğinde Sanayi Devrimi ile 

fabrikaların işlemesi için gerekli olan hammadde-

nin sağlanması için gerekli olan iş gücü boyutu 

ciddi anlamda artmıştı. Köleliğin mahiyeti bu sü-

reçte fabrikalara gerekli olan hammaddeyi sağla-

ma gibi yeni bir karakter kazanmıştır. Şu hâlde 

denebilir ki insan için bir zaruri ihtiyaç olarak baş-

layan kölelik, hemen hemen her dönem ham-

madde ekonomisi tarafından şekillendirilmiştir.  

 Kölelik tarih boyunca hammadde ekono-

misi arka planında şekillenirken aynı zamanda 

toplumlar başka bir sosyolojik değişim geçiriyor-

du ki bu sosyolojik değişim şehirleşme sürecidir. 

Anlam itibari ile şehirleşme sadece şehirde yaşa-

yan nüfusun artması değildir. Şehirleşme süreci 

Avrupa özelinde tiyatroya, operaya giden; kitap 

okuyan yeni bir kitle yaratmıştır. Aristokrat sınıfta 

ve burjuvalar arasında bu gibi kültürel faaliyetle-

rin yaygınlaşması, öte yandan felsefi dönüşümün 

bir sonucu olarak insan algısının değişmesi; insan-

ları bilinçlendirmeye başlamış, dolaylı yoldan ise 

köleliğin kaldırılmasına etki etmiştir. En nihaye-

tinde köleler köleliği kaldıramaz. Aksi bir durum 

söz konusu olsaydı muhtemelen ünlü Trakyalı kö-

le Spartaküs ve Romalı General Crassus arasında-

ki olaylar silsilesi çok farklı bir durumda olurdu. 

İnsanlar okudukça tasavvurları uzun zamandır bir 

realite olan köleliğin yanlış bir şey olduğu çerçe-

vesinde şekillenmeye başlamıştır. Aristo’nun kö-

lelerin kölece bir doğası olduğu inancı yerini köle-

liğin yanlış bir şey olduğu inancına bırakmıştır.  
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 Köleliği kaldıranlar ise yine köle sahipleri olmuştur. İngiliz ve Fransız aristokrasisi bu gelişmede ol-

dukça önemli bir konumdadır. 19. yüzyılda Britanya, köleliği kaldırarak Atlantik’teki köle ticaretini durdur-

muştur. Bundan sonraki yıllarda kölelik, Amerika kıtasının tamamında kademeli olarak kaldırıldı. Buradaki 

önemli noktalardan biri tarihte ilk defa köleliği uygulayan toplumların köleliği gönüllü olarak kaldırması-

dır.  

 Bütün bu tarihsel sürecin bir sonucu olarak kölelik hukuken kaldırılmış ve yasaklanmış olsa da tarih 

boyunca ona bağlı olarak gelişen ırkçı temayüller ve algılar birey, toplum ve devlet düzleminde varlıklarını 

devam ettirmiş ve hâlen de devam ettirmektedir.     
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 Benlik Kavramı 
 
 Bireyin var oluşunu anlamlandırma çabası-
nın temelini teşkil eden “Ben neyim? Kendimi na-
sıl tanımlayabilirim?” soruları, insanlık tarihinin en 
eski sorularının başında gelmeleri dolayısıyla önce 
felsefe, modern dönemde ise psikoloji ve sosyoloji 
gibi bilimlerin ilgisini çekmiştir. Bunların yanında 
pek çok dinî ve ahlaki öğreti de temelde bu soru-
lara verilen teferruatlı cevaplar olarak düşünülebi-
lir.  
 
 Benlik üzerine yapılan araştırmaların te-
melinde insanın benlik bilgisini elde etme husu-
sunda taşıdığı yüksek motivasyonun yeri büyük-
tür. Bu yüksek motivasyon aynı zamanda bilimsel 
araştırmaların da temel itici gücü konumundadır. 
Buna rağmen “benlik” kavramı, üzerinde pek çok 
spekülasyonun üretildiği, tam manasıyla tanımla-
namayan bir kavram olarak varlığını devam ettir-
mektedir. Bunda kişinin kendi kendisini tanıma/
tanımlama hususunda yaşadığı zorlukların payı 
büyüktür. İnsan bilimlerinin temel güçlüklerinden 
birini teşkil eden araştırma objesiyle araştırmacı 
arasındaki mesafe sorunu, söz konusu araştırma 
alanı “benlik” olunca bütünüyle kapanmakta, 
araştırma alanı ile araştırmacı adeta bütünleşmek-
tedir. Hâl böyle olunca bireyin kendi iç dünyasına 
yönelttiği bakış, bütünüyle öznel olmak gibi bir 
illetle malul olmaktadır. Bireyin kendi benliğini ele 
alırken içine düştüğü bu sorun, araştırmacının bir 
başka beni kendisine konu edindiği zaman farklı 
sorunlar doğurmaktadır; çünkü “benlik”, sınırları 
tam olarak çizilmeyen bir olgu olarak doğrudan 
doğruya gözlemlenememekte, bu da onunla ilgili 
tespitleri kaçınılmaz olarak dolaylı yapmaktadır. 
Özetle insanın yine insan tarafından inceleniyor 
olması ve bu incelemede ihtiyaç duyulan karşılaş-
tırma araçlarının olmayışı, benlik araştırmalarının 

açmazları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağ-
lamda “bilimsel serüven içerisinde canlılar ile ilgili 
kısmın cansız olanlara nazaran (astronomi, meka-
nik, fizik) çok yavaş ilerle”mesi, “bizzat kendi hak-
kımızdaki cehlimiz” şeklinde değerlendirilebilir 
(Alçelik, 2013: s. 24).   
 
 Kutsal Hindu metinleri Upanişad’lardan, 
Taoculuğun temel kaynağı olan Tao te Ching’e, 
Gautama Buddha’nın öğretilerine kadar antik dö-
nemlerden beri insanoğlunun temel ilgi alanların-
dan biri olan “benlik” kavramı, bugün de modern 
bilimlerin ışığı altında popülerliğini korumaktadır 
(Gül, 2010: s. 4). Aydınlanmayla beraber, benlik 
kavramına bakış başka bir boyut kazanmıştır. 
Özellikle Rene Descartes’in ünlü “Cogito ergo 
sum!” sözü, benliği algılayış hususunda doğrudan 
doğruya düşünen beni merkeze almış, bu nokta-
dan sonra Locke, Hume, Leibnitz, Berkeley, Kant 
ve Hegel gibi pek çok filozof “benlik” kavramı ve 
“benlik algısı” üzerine birtakım düşünceler ileri 
sürmüşlerdir.   
 
 Benlik, kendi kişiliğimize ilişkin yargıların, 
görüş ve algılarımızın tamamından müteşekkildir. 
Doğumdan itibaren başlar, bireysel ve sosyal ya-
şantılar onun şekillenmesinde merkezî bir yer iş-
gal eder. Doğumla başlayan bu süreç, yaşam boyu 
devam eder.   
 

 Felsefede Benlik Kavramı 
 
 Batı felsefe literatürüne bakıldığı zaman 
benlik kavramının oldukça eski bir gündem mad-
desi olduğu, buna rağmen kavram üzerine bir uz-
laşı sağlanamayıp her bir filozofun kavramı az ya 
da çok birbirinden farklı şekilde tanımladığı görü-
lecektir. Başta da belirtildiği gibi bu hususu, insa- 
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nın kendi kendisiyle ilgili bilgilerinin sınırlılığıyla 
izah etmek mümkündür.  
 
 Antik dönemlerden itibaren insan benliği-
nin biliş, duygu, arzu şeklinde üç ögeden müteşek-
kil olduğu varsayılmıştır (Alçelik, 2013: s. 24).   
Aristo, benlik kavramını ruh ile bedenin bağlantısı 
olduğunu düşünür. Platon ise benliğin akıl ve ar-
zunun bir sentezi olduğu sonucuna varır (Alçelik, 
2013: s. 24). Görülüyor ki eski çağlardan beri insa-
nı beden-ruh ikiciliği içinde algılamak hem dinlerin 
hem de geleneksel felsefe ekollerinin yaygın bir 
düşünme metodudur.   
 
 Benlikle ilgili asıl felsefi spekülasyonların 
Descartes’la beraber radikal bir dönüşüme uğradı-
ğı düşünülebilir. Onun benlik yaklaşımını bu kadar 
özel yapan şey, bütün felsefi sisteminin merkezine 
insanın benliğini ya da “cogito”yu, yani düşünme 
edimini koymasıdır. Descarets’tan önce de benlik, 
ruh, bilinç vb. hususlarda pek çok görüş ileri sürül- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
müştür. Bununla beraber ilk defa Descartes, var 
olan her şeyin ölçütü olarak insan benini kullan-
mıştır (Alçelik, 2013: s. 25).   
 
 Kant, benlik kavramını Descarets’ınkine 

benzer ancak onunkinden bir yönüyle farklı olarak 
yorumlamıştır. Ona göre benlik, sadece düşünme 
edimiyle değil aynı zamanda düşünme ediminin 
yöneleceği bir varlıkla tamamlanabilir. Fichte, bu 
benlik anlayışına eylemi de eklemiştir. Düşünen 
ben ancak kendi eylemiyle ve karşısındaki düşü-
nen benin tutumuyla kendisinin farkına varır. Hu-
me, benliği zamanda sürekli değişen algıların bü-
tünü olarak izah eder. Schelling beni “bütün varlık 
ve öz” olarak, Kierkegaard ise “somut bir şey ol-
mak” olarak tanımlar (Alçelik, 2013: s. 25). 
 

 Hegel’de Benlik ve Efendi Köle Diya-
lektiği  
 
 Değişim ve zaman, eski çağlardan beri in-
sanoğlunun hem çevresini hem de kendi kendisini 
anlamlandırmaya çalışırken karşısına çıkan iki te-
mel kavram olmuştur. Aslında zaman, değişimin/
hareketin sonucu olarak algılanabilir. Böyle olunca 
varlığı tanımlarken insanın karşı karşıya kaldığı 
temel sorunsal, değişimin ta kendisidir. 
“Değişmez, mutlak hakikat arayışında değişimin 
rolü nedir? Fenomenler dünyası aldatıcı mıdır? 
Şayet aldatıcıysa değişimin arkasında yatan evren-
sel hakikatlere nasıl ulaşılabilir?” gibi sorular, asır-
lardır filozofların ve düşünürlerin zihnini meşgul 
etmiştir.   
 
 Bu bağlamda örneğin Antik Yunan’da Par-
menides ve ondan asırlar sonra Spinoza, kavramla 
zaman arasında mutlak bir ayrım görmüşlerdir. 
Zaman sürekli değişimi içerdiğine göre 
“logos” (akılsallık) zamandan, değişimden mutlak 
manada uzak olmalıdır (Bumin, 2013: s. 15). 
 
 Halbuki Hegel’e göre zamanı “logos” arayı-
şında yok saymak, insanı yok saymaktır; çünkü 
insan dışı var oluş için insani bağlamda bir zaman 
kavramından söz etmek mümkün değildir (Bumin, 
2013: s. 16). Zaman insanla vardır. Hâl böyleyken 
zaman ya da tarih bir bakıma insanı madden ve 
manen var kılan en büyük değişkenlerden biridir. 
İnsanı anlarken onu tarihinden soyutlamak ise  

Rene Descartes  
1596-1650 
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şüphe yok ki araştırmacıyı yanlış kanaatlere sürük-
leyecektir.  
 
 Yukarıda da bahsedildiği gibi Descartes, 
bütün bir felsefe sistemine hareket noktası olarak 
düşünen beni seçmiş, böylece bilinci esas alan 
çağdaş rasyonalist sistemlerin de temelini atmış-
tır. Ancak onun felsefesinde “düşünen ben” ile 
diğer “düşünen ben”ler arasında herhangi bir ileti-
şim söz konusu değildir. “Düşünen ben” için can-
sız dünya ne ise diğer “düşünen ben”ler de ondan 
ibarettir. Kant ise kişinin kendi benini, tıpkı diğer 
fenomenleri ele aldığı gibi deneysel olarak ele ala-
bileceğini ileri sürer (Bumin, 2013: s. 23).  Descar-
tes’ta kuşku, Kant’ta eleştiri olarak doğan bilinç 
sorunu, her ikisinde de insanlar arası ilişkinin ma-
hiyetini izah noktasına gitmez.  
 
 İşte Hegel’in insan benini tanımlarken ileri 
sürdüğü sav bu noktada önem kazanır. Hegel’e 
göre “Ne dış deneyim ne de iç deneyim, bilincin 
karşısında bir başka ben olmaksızın kavranamaz. 
İnsanın bir insan olarak oluşmasını sağlayacak 
olan deneyim başka birinin de kendi açısından ya-
şadığı, katıldığı bir deneyim olacaktır.” (Bumin, 
2013: s. 25) Böylece ilk defa Hegel, bilinci kuram-
sal ve pratik çerçevede, tarihsel ve toplumsal iliş-
kileriyle, insan-tabiat-insan ilişkisi içinde ele almış-
tır (Bumin, 2013: s. 24).   
 
 Hegel’e göre insan sadece bilinç değil özbi-
linçtir. Yani o, varlık dünyasını, fenomenleri açıkla-
yabildiği gibi bakışını kendi kendisi üzerine de çe-
virebilir. İşte ancak bu şekilde “ben” diyebilir. Bi-
lincin buraya kadar olan serüveni kısmen Descar-
tes, ondan sonra da Kant tarafından dile getiril-
miştir. Hegel’in dikkat çektiği asıl husus, insanı 
“ben” demeye götürecek olan sürecin sadece çev-
resine ve kendisine yönelen bakışı değil, “istek” 
olmasıdır. İsteğin bilinci, isteğin kime ait olduğu, 
isteği dile getirebilmek ya da düşünebilmek için 
“ben” deme zarureti özbilincin temel koşuludur, 
denebilir (Bumin, 2013: s. 28, 29). Bu noktada is-
tenen varlığın mahiyeti, bilincin oluşumu bağla-

mında kritik önem taşır. Çünkü istenen şey örne-
ğin yiyecek bir şey gibi maddi bir varlıksa bu insa-
nın doğal yanının bir isteğidir. Bu istek gerçekleşti-
ğinde ise insan istek nesnesini (örneğin bir yiye-
cek) içselleştirir, dönüştürür, kendine mâl eder; 
ancak sonuç olarak bu durum onda, diğer hayvan-
larda görülenden farklı bir sonuç vermez, yani bi-
linçlilik hâline esaslı bir katkı sunmaz. Bu durumda 
ancak öz-bilinç değil öz-duygu gelişir. İstek ancak 
doğal olmayan bir şeye yönelirse, isteğin kendisi-
ne yani isteyen ben’e (bir başka özneye/bilince) 
yönelirse özerk bir bilinç gelişebilir ve insan doğal 
varlığını aşabilir (Bumin, 2013: s. 30).  
 
 Başka bir bene yönelen bu istek ise, doğası 
gereği kendini, kendi isteğini kabul ettirme isteği 
olacaktır. İşte insanın kendini bir özbilinç olarak 
kavraması, yukarıda bahsi geçen mahiyette bir 
isteğin ve bu istekten kaynaklanan eylemin sonu-
cudur. Böylece insanın kendi benini kavraması, 
birden çok isteği yani birden çok beni zaruri kılar. 
Bu ise kaçınılmaz bir çatışma demektir; çünkü her 
bir ben, karşısındaki benden kendini, kendi isteği-
ni kabul etmesini, yani boyun eğmesini isteyecek-
tir (Bumin, 2013: s. 31). 
 
 Hegel’de öznelerarası ilişki, tanınma/kabul 
edilme amacıyla karşıt bilinçler arasında gerçekle-
şen ölümüne bir savaşı içerir. Söz konusu ilişki 
“boyun eğme” – “baş kaldırı” çatışmasından kay-
naklanan diyalektik bir ilişkidir (Başağaç, 2013: s. 
4).  
 
 Özbilincin var oluşundaki bu seviye köle-
efendi diyalektiğinin de başlangıç noktasını teşkil 
eder:  
 
 “Bir özbilincin var olabilmesi, yani insanın 
kendi hakkında, bir insan olduğuna dair öznel ha-
kikatini nesnel hakikat haline getirebilmesi için en 
az iki öznenin bir savaşta sırf saygınlık için, kendi 
hayatlarını tehlikeye atmaları gerekir. Bu savaşta, 
başlangıçtaki iki benzer tutuma, yani her iki özne-
nin de saygınlık uğruna savaşa girme kararına  
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karşın, bu iki taraftan biri tutumunu değiştirmeli, 
kendi hayatını kaybetme tehlikesini göze alama-
yarak diğerinin değerini yani onun bir özbilinç, bir 
insan olduğunu kabul etmeli ve böylece, başlan-
gıçtaki amacını terk etmelidir.”  (Bumin, 2013: s. 
36) 
 
 Sonuç olarak taraflardan biri kabul edile-
cek, diğeri ise kabul edecek, böylece kabul edilen 
efendi, kabul eden ise köle olacaktır. Bu noktada 
köle korku duygusuyla çalışmaya itilecek, böylece 
doğayı dönüştürecek ve hizmetini efendisine su-
nacak; ancak buna mukabil doğayı bir özbilinç ola-
rak tüketemeyecektir. Efendi ise başlangıçta girdi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ği savaşın sebebi olan bağımsız bir insan tarafın-
dan kabul edilme/tanınma arzusunu gerçekleşti-
remeyecektir; çünkü kendisiyle çatışmaya giren 
bir bilinci boyunduruğu altına alıp köleleştirdiği 
için onu artık bir özbilinç olarak göremeyecektir. 
Böylece hiçbir zaman tatmin bulmayan bir kabul 
edilme arzusu yaşayacaktır ki bu durum efendinin 
trajedisi olarak da adlandırılabilir (Bumin, 2013: s. 
39, 40).   

 Yukarıdaki hususa tekrar dönülecek olursa 
köle, korkunun yönlendirmesiyle hizmetini efendi-
sine sunarak çalışacaktır. Çalışma ise dış dünyayı 
dönüştürmek demektir. Böylece üreten köle, özel-
likle tabiattan bağımsız nesne üretimiyle kendisi-
nin bir özbilinç olduğunu kavrayacaktır; çünkü bi-
rey ancak doğadan ayrı bir şey ürettiği zaman ken-
disini nesnel manada ondan ayırabilir. Böylece 
köle, özbilincini çalışma ve üretme yoluyla gerçek-
leştirirken onun üretimini tüketen, yok eden, 
olumsuzlayan efendi, doğayı ancak kölenin üreti-
mi dolayısıyla dolaylı ve biyolojik bir yoldan aştığı 
için burada mutlak bir aşkınlıktan bahsetmek söz 
konusu olamayacaktır. Böylece efendi, çatışma 
sonuçlanır sonuçlanmaz bulunduğu bilinç durumu 
ile aynı konumda kalırken köle çalışmanın bir so-
nucu olarak üretecek, teknik bir evren yaratacak 
ve bir özbilinç olmayı başaracaktır (Bumin, 2013: 
s. 46, 47). Böylece efendinin efendiliğini olumsuz-
layacak, çalışma onu özgürleştirmiş, bir özbilinç 
hâline getirmiş olacaktır.  
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 Köle tamamıyla başka bir insanın malı 

olan, bir eşya gibi alınıp satılabilen kişidir. Kölelik 

19. Yüzyıla kadar çeşitli biçimlerde var olmuştur. 

İnsanlar tarih boyunca, yaşadıkları topluma ve 

döneme göre çeşitli yollardan köleleştirildiler. 

Savaşta tutsak edilmek, bir suç nedeniyle ceza-

landırılmak, borcunu ödeyememek ya da köle 

anne babadan dünyaya gelmek, köle olmanın çe-

şitli biçimlerindendir. 

 Osmanlı Devleti’nde I. Murat devrinde 

Rumeli fetihleri sırasında ilk esirler alınmaya baş-

lamış ve uzunca bir süre esirlik müessesinin 

yegâne kaynağı savaşlar olmuştur. I. Murat döne-

minde Acemi Ocağı kurulmuş olup bu ocak savaş-

larda ve akınlarda ele geçirilen esirlerden beşte 

birinin devlet hesabına alınmasından ve Osmanlı 

sınırları içinde yaşayan Hıristiyan ailelerden top-

lanan çocuklardan meydana gelmiştir. Acemi 

Ocağı’na alınıp yeniçeri olan ve daha sonra yük-

selerek devletin önemli kademelerine hatta vezir-

liğe ve sadrazamlığa kadar yükselen köle kökenli 

şahsiyetler de oldukça fazladır. 

 XIX. yüzyıl Osmanlı köle piyasası, klasik 

dönemde olduğu gibi, savaşlar sonucu elde edi-

len esirlerden oluşmaz. Bu dönemde, çoğunlukla 

Kuzey Afrika ve Kafkasya’dan getirilen köleler pa-

zardaki yerini alır. Kuzey Afrika’dan zenci köle 

getirilmiş; beyaz ve zenci köleler, talep edilen 

bölgelere göre tüccarlar tarafından satılmıştır.  

 Savaş sırasında elde edilen esir sayısında-

ki düşüş Osmanlı Devleti’nde köle ticaretinin ön 

plana çıkmasına sebep olmuştur. XIX. yüzyıl baş-

larına kadar bütün dünyada serbest olan köle ti-

careti Osmanlılarda belli kurallar çerçevesinde 

yapılmıştır. Sadece Müslümanlar tarafından ya-

pılmasına izin verilen köle ticaretinin en önemli 

merkezleri İstanbul, Bağdat, Şam, Erzurum, Kon-

ya, Medine, Halep, Kahire, Belgrad ve Sofya ol-

muştur. XIX. yüzyıl ortalarına kadar sosyal ve eko-

nomik hayata iyiden iyiye yerleşmiş olan kölelik 

kurumu imparatorluğun yıkılışına kadar varlığını 

sürdürmüştür.  

 Osmanlı Devleti’ne köle yalnız savaşlar 

yoluyla değil ticaret, kaçırma, ailenin satışı ve he-

diye yoluyla da geliyordu. Osmanlı sınırları geniş-

ledikçe ülkeye giren köle sayısı da hızla artmıştı. 

Bunlara yaratılan istihdam alanları da genişlemiş-

ti. Ordu başta olmak üzere, haremde, üretimde, 

tarımda, ev işlerinde; kısaca birçok alanda köle 

istihdamı görmekteyiz. II. Mehmet döneminde 

Harem ayrı bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Ha-

rem, cariyelik sisteminin kurulup gelişmesinde ve 

rağbet görmesinde en büyük etken olmuştur. Ca-

riyelik kurumuyla birlikte Osmanlı padişahları 

Türk kızlarıyla evlenme geleneğini terk ederek 

daha ziyade cariyelerle evlenme yoluna gitmişler-

dir. Sarayda gelişen kölelik orduda da işletiliyor-

du. Selçuklularda görülen gulâm sistemi Osman-

lı’larda 1362’de benimsenen Pençik Kanunu gere-

ğince acemi oğlanlar olarak karşımıza çıkıyor. Fe-

tihlerle elde edilen esirlerin bir bölümü acemi 

teşkilatına alınıyor, ordu için yetiştiriliyordu. Bir 

bölüm esir de saraya devlet hizmetinde eğitilmek 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni 
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üzere ayrılıyordu. Saraya ayrılanlar Edirne Sarayı, 

Galata Sarayı ve At Meydanındaki İbrahim Paşa 

Saray’ında eğitiliyorlardı. Bosnalı Müslümanlar 

doğrudan saray hizmetine alınıyorlardı. 

 Osmanlı Devletinde kölelik, devlet hesabı-

na kullanılan kölelerden ibaret değildi. Konak, 

köşk ve çevrelerinde kölelik görülmekteydi. Alt 

kesimlere inildikçe kölelik, pek rağbet görmüyor-

du. Buralarda görülen kölelere efendileri iyi dav-

ranmak zorundaydı. Efendiler kölelere çoğunluk-

la ana baba gibi davranırlar, onların yetişmeleri 

için ellerinden geleni esirgemezlerdi. Buralarda 

kadın köle olan cariyeler odalık olarak alınır, er-

kek köleler ise ayak işlerinde kullanılırdı. Osmanlı 

Devletinde köleler özgürlüklerini kazanarak halk 

arasına katılabiliyorlardı. Osmanlı Devletinde kö-

leliğin belli bir süresi vardı. Bu süre sonunda köle-

ler hürriyetlerine kavuşabiliyordu. Sarayda ve 

sosyal hayatta bu süre, beyaz köleler için dokuz, 

siyah köleler için yedi yıldır. Bu sürenin sonunda 

kendilerine azatlık kâğıdı verilirdi. 

 Kölelerin Etnik ve Dini Dağılım 

 Osmanlılarda kölelerin kaynağı XIV. yüz-

yılda Yunan ve Bulgarlar, XV. yüzyılda Sırplar, Ar-

navutlar, Bosnalılar, XVI. yüzyılda Macarlar, Al-

manlar, İtalyanlar, İspanyollar, Gürcüler ve Ruslar 

idi. XVI. yüzyılda Konya’da pazarlanan esirlerin   

% 28’inin Rus kökenli olduğu görülmektedir. Os-

manlı Devletinde köleliğin başlıca kaynağının sa-

vaş esirleri ve ticaret yolları olduğu bilinmektedir. 

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devletinin en 

büyük hasımlarından biri Rusya olup, bu iki dev-

let devamlı savaş halinde idi. Rumeli’de yapılan 

savaşlar da bir hayli esir sağlamaktaydı. Ayrıca 

Kırım Tatarları ve Nogaylar 1699’da Rusya içleri-

ne yaptıkları akınlarda büyük miktarda esir elde 

edip Osmanlılara satmışlardı. Tüccar eliyle getiri-

len köleler ise çoğunlukla Karadeniz’ in kuzeyin-

den ve doğum yoluyla getiriliyordu. Balkanlar ol-

sun, Rusya’nın güneyi olsun Osmanlılardan önce 

de köle ihraç eden memleketler idi. Osmanlılar 

zamanında da tüccarlar vasıtasıyla Rusya’dan bol 

miktarda köle ve cariye getiriliyordu. Balkan yarı-

madasından getirilen esirler Gelibolu ve Marma-

ra üzerinden Anadolu’ya getirilmekteydi. Böylece 

Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağılıyordu. Rus 

asıllı kölelerin sayısının çok olmasının sebebi bu 

olmuştur. Rus asıllı kölelerden sonra çoğunluk 

zenci kölelerdi.  

 Osmanlı Devletinde zenci köleler Mısır ve 

Kuzey Afrika’daki Osmanlı Eyaletleri yoluyla Su-

dan’dan ve sahra altı bölgelerden ithal ediliyor-

du. Etiyopyalı köleler Habeş eyaletinden Hicaz ve 

Mısır yoluyla gelirlerdi. Doğu vilayetleri ise Basra 

Körfezi ve Irak yoluyla Doğu Afrika’dan beslen-

mekteydi. Osmanlılar, Afrikalılar ve Habeşler ara-

sındaki farkı genellikle göz önünde bulundurmak-

la birlikte tüm Afrikalıları “zenci” ya da “Arap” 

diye sınıflandırmıştır. Ayrıca sicillerde köleler için 

“zengi (zenci)”, “Arab”, “siyah Arab”, “kara”, 

“kara Arab” tabirleri kullanılmaktadır. Türkmen-

ler bir diğer köle grubunu oluşturmuştur. Müslü-

manların köle olarak kullanılması yasak olmasına 

rağmen bir grup İranlılar tarafından Karade-

niz’deki en önemli liman kenti olan Trabzon’a ge- 
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tirilerek köleleştirilmiştir. Sicillerde belirtilen bu 

kölelerden başka Balkanlardan getirilen köleler 

de bulunmaktadır. Bunlar Lehistan, Hırvatistan, 

Arnavutluk, Sırbistan, Eflak, Boğdan, Bosna, Bul-

garistan ve Mora gibi yerlerdir. Balkanlı köleler-

den başka Hintli ve Berberi kölelere de rastlan-

maktadır. 

 Osmanlı Devleti’nde zaman zaman iç karı-

şıklık dönemleriyle de karşılaşmaktayız. Bu gibi 

kargaşa ortamlarında Yezidiler, Nesturiler ve Ya-

hudiler de köle olarak satılmışlardır. 

 Osmanlı İmparatorluğundaki Çerkes köle-

liği ve köle ticareti, XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

birbirleriyle bağlantılı, fakat yine de farklı olan 

birkaç kalıba girmiştir. Kölelerin başlıca tarım ve 

ev (harem) köleleri olmak üzere iki türü vardı; 

her iki grup da aynı hukuki statüye sahipti ve Çer-

keslerin köle sınıfına mensuptu. Çerkes ve Abaza-

lar kendi çocuklarını gönüllü olarak da satmıştır. 

Çerkes köle ve cariyelerin köle olarak satılması ve 

ticaretle uğraşmasının yasak olması ve bunlara 

diğer muhacirler gibi davranılmasına yönelik bel-

geler arşivlerde görülmektedir.  

 Köle Pazarları 

 Osmanlılarda köle ticaretinin resmen ya-

saklandığı 1263 (1847) tarihine kadar gerek dev-

let merkezinde gerekse büyük şehirlerde köle ve 

cariyelerin alınıp satıldığı yerlere köle pazarı den-

mekteydi. Osmanlı Devleti’nin başkentliğini yap-

mış olan Bursa, Edirne ve İstanbul’da muazzam 

köle pazarları ve esirhaneler bulunmaktaydı. Ay-

rıca Belgrad, Sofya, Üsküp, Kefe, Şam, Bağdat, 

Erzurum, Kahire, Mekke ve Medine gibi devletin 

önemli merkezlerinde de köle pazarları mev-

cuttu. 

 Bursa’daki köle pazarına Rumeli kökenli 

esirlerin yanında, Karadeniz limanlarından köleler 

getirilmiştir. Bunlar genellikle savaş, korsanlık 

veya başka bir nedenle ele geçirilen Rus veya 

Kafkas kökenli esirlerdi. Ayrıca ticaret için Bur-

sa’ya gelen İranlı, Hintli, Memluklu, tüccarların 

getirdiği Afrikalı zenci köleler görülmektedir. XIX. 

yüzyılda giderek büyüyen ve esir pazarlarındaki 

yerini alan İskenderiye ve Kahire esir pazarlarını; 

merkezi Afrika’daki Voday, Bagirmi, Bornu ve Su-

dan’daki Beyaz ve Mavi Nil Havzaları ile Kardofa 

ve Darfur’dan getirilen Habeş asıllı siyah köleler 

doldurmuştur. Batı Etiyopya’nın beslendiği esir 

pazarları da Galla, Sidama, Gurage ve Hicaz ol-

muştur. Çerkes ve Gürcü ticareti ise kervanlarla 

değil gemilerle yürütülürdü. Esir pazarları Belgrad 

ve Sofya’dan Halep, Şam, Bağdat, Mekke, Medi-

ne, Hicaz, İskenderiye, Kahire ve Tunus’a kadar 

Osmanlı Devleti’nin bütün merkez şehirlerinde 

mevcut olmasına rağmen İstanbul payitaht oldu-

ğundan, çeşitli konularda olduğu gibi, esir ticare-

tinde de birinciydi. 

 İmparatorluktaki en büyük ve işlek köle 

pazarı İstanbul’daki köle pazarıydı. İstanbul’dan 

sonra imparatorluğun en faal köle pazarları Cid-

de, Mekke, Medine, Basra, Trablusgarp, Bingazi 

ve İzmir’de bulunmaktaydı. İstanbul’daki Esir Pa-

zarı, Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye kapısının ku-

zeyinde tavuk pazarı yakınlarındaydı. Esir pazarla-

rı kente gelen seyyahların da en çok ilgi gösterdi-

ği yerlerden biriydi. İstanbul esir pazarı 1846 yı-

lında kaldırıldı. Fakat köle ticareti sona ermedi, 

sadece arka sokaklara taşındı. Zenci köleler Fatih, 

beyaz köleler Tophane semtinde satılmaktaydı. 

 Esir Hanı 1637’den 1846’ya kadar İstan-

bul’da köle satışlarının merkezi olmaya devam 

etmiştir.  Sultan Abdülmecid, 1846 yılının sonun- 
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da Bab-ı Ali’ye gelerek esir pazarının insanlık ile 

zıt bir şey olduğunu, esir pazarının hemen dağıl-

masını, esirlerin daha insani bir tarzda satılmasını 

emredince Esir Hanı kapatılmış, Bekâr Hanı ol-

muştur. 

 Köle Satışı 

 Köle satışları alan ile satan arasında pa-

zarlık usulü ile gerçekleştirildiği gibi dellal tarafın-

dan müzayede usulü ile de gerçekleşmiştir. Dellal 

satışlarında köle çarşıda satışa çıkartılıp açık 

arttırma ile en yüksek fiyatı verene satılmıştır. 

Pazarlardaki satışlar da açık artırma ile gerçekleş-

miştir. Bu 

satışlarda, 

esirci odala-

rındaki köle 

ve cariyeler 

alıcıların 

önüne çıka-

rılır ve fiyat-

larda esirle-

rin fiziksel 

özellikleri 

önemli rol 

oynardı. 

Satışları 

devlet adına Esirci Emini denetler kırkta bir ora-

nında resim alırdı. Esircilerin kendi malları olan 

cariyeleri “allık ve kızıllık” ile boyayarak satış pa-

zarlarında cazibeli göstermeleri yasaklanmıştır. 

Cariye ve köleler süslü ve güzel esvaplarla alımlı 

gösterilir ise, esirci onları üstlerindeki o esvaplar-

la satmaya mecbur idi. Osmanlı Devleti gayrimüs-

limlerin esircilik yapmalarını ve pazardan esir al-

malarını yasaklamıştır. Fakat bu yasak hemen he-

men her zaman çeşitli şekillerde istismar edilmiş- 

tir. 10 Ocak 1576 da gayrimüslimlere esir satışı-

nın yasaklanma gerekçesi açıklanırken bu kararın 

arkasında Yahudi ve Hıristiyanlara satılan esirler-

den bazılarının Müslüman asıllı olması gerçeği 

yatmaktadır. Bu yasak Müslüman asıllı esirlerin 

din değiştirmesini önlemek için konulmuştur. 

Yaşlı ya da genç bütün esirlerin Müslümanlara 

satılmaları zorunluluğu sürekli tekrarlanmıştır. 

Buna uymayan satıcı ya da alıcıların hepsine kü-

rek cezası verileceği bildirilmiştir. Bu önlemlerde 

sorumluluk mutlak ve sert önlemlerle kadıya yük-

lenmiştir. Ancak gayrimüslimlerin Müslüman ol-

mayan köleleri alıp satmaları serbest bırakılmış-

tır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK 

*Sibel BAGATUR, Osmanlı’da Kölelik, Kırıkkale 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlan-

mamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 2011 



28 

 

 

 
 

 Mehmet Eren Arslan & Elif Şimşek & İrem Topal* 
 

Tanzimat Romanında Kölelik: İntibah ve Sergüzeşt Örneği 

KAPAK KONUSU 

 Osmanlı Devleti’nde kölelik kurumu İslam 

hukuku kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu se-

beple kölelere iyi muamele edilmesi esas alınmış-

tır. Buna karşın köle mülkiyet hakkına sahip ol-

madığı gibi, efendisi öldüğünde mirasçılara mal 

gibi devreder. Kölelik, dünyanın her yerinde oldu-

ğu gibi Osmanlı toplumunda da eski çağlardan 

beri süregelen bir alışkanlık, tabii bir toplumsal 

ve ekonomik müessese olarak görülüyordu. Tan-

zimat Fermanı’nın ilanından sonra 1857, 1889, 

1891 ve 1909 yıllarındaki kanun ve fermanlarla 

köle ticaretinin yasaklanmasına yönelik çalışma-

lar yapılmış ve ülkemizde de 19. yüzyılın kölelik 

karşıtı hukuki etkileri hissedilmiştir.   

 Tanzimat Dönemi’nin siyasi ve sosyal ya-

pısını; dönemin edebî eserlerinde, özellikle ro-

man ve hikâye türlerinde canlı bir şekilde görmek 

mümkündür. Nitekim Tanzimat romanı ve 

hikâyesinde sıklıkla işlenen temalar sayılırken 

muhakkak kölelik ve cariyelik müesseseleri anılır. 

19. yüzyıl Osmanlı şehir toplumunda özellikle ca-

riyelik, bir tür ev hizmetçiliği olarak görülüyordu. 

Zengin ailelerin evlerinde, konaklarında bu tür-

den cariyelere sıklıkla rastlanırdı. Bunlar toplu-

mun doğal bir parçası olarak görülüp bir zaman 

sonra evlendirilerek hür bireyler hâline getirilse 

de kimi zaman kötü muameleyle karşılaştıkları da 

bir gerçekti. Öte yandan bir insanın yurdundan ve 

ailesinden zorla koparılıp hürriyetinin elinden 

alınması yeterince trajik bir mesele olarak düşü-

nülmeye başlanmıştı. Dönem romanlarından 

özellikle Samipaşazade Sezai Bey’in yazdığı Ser-

güzeşt, bütünüyle bu meseleyi eleştirmek için 

kaleme alınmış bir eserdir. Öte yandan Namık 

Kemal’in İntibah isimli romanında cariyelik mües-

sesi sık sık karşımıza çıkar.  

 Namık Kemal’e ait İntibah isimli roman, 

Türk romancılığının öncü eserlerinden biridir. Ro-

man, Ali Bey’in bireysel dramını bir aşk trajedisi 

etrafında ele alır. Bahsi geçen aşk macerası Çam-

lıca’da başlar. Ali Bey, Mahpeyker isimli kötü şöh-

retiyle meşhur bir kadına âşıktır. Romanda Mah-

peyker, iki tane cariyesi olan bir kadındır. Ali Bey, 

bu kötü şöhretli kadına duyduğu aşk sebebiyle 

işinden olur, kendisine miras kalan malı har vu-

rup harman savurur.  

 

 

 

 

 

 

 

Annesi, onu bu kötü bağımlılıktan kurtarmak için 

eve güzel bir cariye almaya karar verir. Romanda 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri 
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cariyelik yaygın kullanımıyla bireysel hizmetçilik 

biçiminde işlenir; fakat bunun yanında cariye, bir 

tür cinsel obje olarak da karşımıza çıkar. Nitekim 

Ali Bey’in annesinin eve güzel bir cariye alarak Ali 

Bey’i ona âşık etmeye çalışması, bunun en tipik 

örneğidir.  

 Sergüzeşt’te ise köle sınıfının dramatik ve 

trajik durumu bir cariye üzerinden ön plana çıka-

rılmaya çalışılmıştır. Asıl teması kölelik olan bu 

romanın ilk kısmında Kafkaslardan esir olarak İs-

tanbul’a getirilen üç cariyeyi görürüz. Dönemin 

önemli bir sorunu olan cariyelik kurumu, romanın 

yazarının hayatını da yakından ilgilendirir. Zira 

yazarın annesi Kafkasya’dan kaçırılıp İstanbul’a 

getirilmiş Gürcü asıllı bir cariye olan Dilârâyiş Ha-

nım’dır. Bu bakımdan Sezai, annesinin çocukluğu-

na ve genç kızlık yıllarına da bir gönderme yap-

maktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sergüzeşt'te cariye olan Küçük kızın adı 

Dilber’dir. Bu kız Mustafa Efendi adında birisinin 

evine kırk liraya satılır. Bu evin hanımı ile Arap 

halayık Taravet, bu kıza sürekli ağır işler yaptırır 

ve çoğu zaman da onu azarlayıp döver. Onun, 

Dilber’i yanına, “Buraya gel, pis Çerkez, buraya 

gel murdar dilenci.” diye çağırışı bile büyük bir 

merhametsizlik örneğidir. Dilber bu aileden sonra 

Asaf Paşa isimli birinin konağına satılır. Burada 

nispeten iyi günler geçiren genç kızla evin oğlu 

arasında bir aşk ilişkisi başlayınca, bu sefer de bir 

Mısırlıya satılır. Cariyelik kurumu üzerinden orta-

ya konulmaya çalışılan trajedi, bir cariyenin yaşa-

mı üzerinde tasarrufunun bulunmayışı olarak dik-

kat çeker. Güzel günler geçirdiği, mutlu olduğu 

bir yerden kendi rızası dışında koparılan Dilber, 

üstelik sevdiği adamdan da ayrılmak zorunda bı-

rakılmıştır. Bu da yetmezmiş gibi onu satın alan 

Mısırlı, Dilber’i haremine koymak istemektedir. 

Dilber’in bedeni üzerinde de söz hakkı yoktur ya-

ni. Nihayet Dilber, bahsi geçen haremden kurtul-

ma yolları tükenince çileli hayatından kurtuluşu 

intihar etmekte bulur.  

 Edebî eserin yaratıldığı toplumun sosyal 

sorunlarından bağımsız olması düşünülemez. 

Özellikle Tanzimat romanı, döneminin sosyal 

şartlarıyla yakından ilgilidir. Kölelik müessesinin 

romanımıza yansımasını bu bakımdan anlamak 

yerinde olacaktır.  
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Orhan Pamuk’un Beyaz Kale Adlı Romanında Benlik Algısı ve Efendi-

Köle Diyalektiği 

KAPAK KONUSU 

 Beyaz Kale Orhan Pamuk’un en dikkat çe-

kici romanlarından biridir. Eserde köle-efendi di-

yalektiğinin kurgu içinde ele alınan dikkat çekici 

bir yorumu çıkar karşımıza. Romanda Türklere 

esir düşen bir İtalyan gencin Türk bir sahibe veril-

mesi ve İstanbul’da yaşadıkları konu olarak işle-

nir. Bu çerçevede romanda ele alınan köle-efendi 

diyalektiği, “karşılaşma, çatışma, aynılaşma” şek-

linde bir seyir takip eder.   

 Beyaz Kale’de efendi ile kölenin karşılaş-

ması, bir İtalyan gemisinin Türkler tarafından ele 

geçirilmesi ile başlar. Karşılaşma, öncelikle İtal-

yan gencin zihninde bir ihtimal olarak belirir ve 

köleleşme ihtimalinin yarattığı gerilim yaşam-

ölüm, özgürlük-kölelik çatışması hâlinde su üstü-

ne çıkar. 

 Burada ele geçirilerek köleleştirilen İtal-

yan genç, tıp bilgisi sayesinde diğer kölelerden 

ayrılarak küreğe vurulmaktan kurtulacaktır.  Böy-

lece İstanbul’a getirilir. Bilgisi burada da onun 

işlerini kolaylaştırır. Diğer kölelerden ayrı mua-

mele görür, çok kötü şartlarda yetersiz beslen-

mekten ya da hastalıktan ölmekten kurtulur. 

Hatta para kazanmaya bile başlar. Bununla bera-

ber o artık sahiplerinin arzularını yerine getir-

mekle yükümlü bir köledir ve yaşamı efendileri-

nin arzularına bağlıdır. Bu noktada onu hayatta 

tutacak olan şey, bilgi ve kabiliyetlerinin efendile-

rinin işine yaramasıdır. Tabiat/varlık üzerindeki 

dönüştürücü/olumsuzlayıcı gücü, onu efendileri 

için kullanışlı, işe yarar yapacak; böylece o, efen-

dilerine sunduğu hizmeti dolayısıyla değerli ola-

caktır.  

 Bu nokta, kölenin zihinsel olarak köleliği 

kabul etmesi, durumunu kabullenmesi ve biyolo-

jik varlığını devam ettirebilmek için kendisinden 

istenilenleri yapması bakımından önemlidir. Böy-

lece İtalyan ile köle arasında gerçekleşen diyalek-

tik ilişkinin ikinci aşaması bu noktadan sonra baş-

lar.  

 Böylece zıtların karşılaşması şeklinde ce-

reyan eden ilk karşılaşma her bakımdan kişinin 

zıddıyla hesaplaşması, kölenin efendi, efendinin 

ise köleleşmesi şeklinde sonuçlanan bir diyalekti-

ğe dönüşecektir. Köle ve efendi adeta birbirleri-

nin zıt kardeşleri, girintileri ve çıkıntıları karşılıklı 

olarak birbirlerine denk gelen iki simetrik yapboz 

parçası gibidir.   

 Hoca ile kölenin benliklerinin bu ilk karşı-

laşmaları kölenin güvensizliği, Hoca’nın ise kendi-

sine güveni ve köleyi küçümsemesi noktasında 

şekillenir. Karşılaşma aynı zamanda kölenin mad-

den ya da manen yok edilmesi noktalarında da 

dikkat çekici hususlar içerir. Köle hem zindandaki 

günlerinde hem Paşa’nın hizmetindeyken hem de 

birlikte çalışmak üzere Hoca’ya verildikten sonra 

sık sık Müslüman olmak hususunda teşvik edilir. 

Bu kültürel düzlemde yabancının efendiler tara-

fından asimile edilmesi, ama aynı zamanda dönü- 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni  



31 

 

 

 
 

  

KAPAK KONUSU 

şerek efendileşmesi noktasında bir arzu ya da 

teşvik olarak algılanabilir. Söz konusu edilen Os-

manlı-Türk toplumu bir kültürel organizma olarak 

kabul edilirse bu organizmanın yabancı bir mad-

de gibi algılanabilecek olan köleyi dönüştürmeye 

ve kendisinin bir parçası yapmaya çalıştığı görüle-

cektir. Böylece karşılaşmadan kaynaklanan çatış-

ma zemini yok olacak, bünyenin bir parçasına 

dönüşen yabancı/köle tehlikeli olmaktan çıkacak-

tır.  

 Bu noktada kölenin Müslüman olmayı 

reddedişi de onun kendi benliğini var oluş zemi-

ninden koparmama çabası olarak algılanabilir. 

Hegel’in köle-efendi diyalektiğinden yola çıkıla-

cak olursa isteği kendisine yönelmiş bir başka 

ben karşısında biyolojik varlığını devam ettirebil-

mek için itaat etmek zorunda kalan köle, ancak 

efendinin bir parçası olmamak suretiyle kendi 

benlik algısını gerçekleştirmek noktasında bir 

umut taşımaya devam edebilir. Bu da onun Müs-

lüman olmayıp efendileri için bir yabancı olarak 

kalmasıyla mümkündür.   

 Çatışma 

 Çatışma zemini, kölenin bütünüyle Ho-

ca’nın mülkiyetine verilmesiyle başlar. Daha bu 

ilk aşamada, köle, Hoca tarafından bir özne ola-

rak değil de herhangi bir varlık/eşya ya da hayvan 

olarak görülmektedir. Köle artık bildiği her şeyi 

efendisine öğretecektir. Bilgi, köleliğinin ilk anın-

dan başlamak üzere onu değerli kılan tek şeydir. 

Bu noktada bilgi, (Hegel’in köle-efendi diyalektiği 

bağlamında) kölenin tabiat üzerinde emek yoluy-

la kazandığı dönüştürücü güç olarak algılanabilir. 

Bununla beraber kölenin üretici/öğretici konumu 

efendi ile köle arasında mutlak bir çatışma zemini 

doğurma potansiyeli taşır.  

 Çatışmanın bu noktası efendinin farkında 

olmadan kölesinin benliğiyle hesaplaşması ya da 

onunla aynılaşması yoluna girdiğini düşündürür. 

Nitekim Hoca, her hususta “ötekiler”in bildikleri-

ni öğrenmek istemektedir. Bu da onun aslında 

kırılgan güvenlik algısının uzun zamandır içten içe 

yıprandığının bir göstergesidir. Hatta bu yıpran-

ma köleyle karşılaşmadan önce başlamış, süreç 

köle ile beraber somutlaşmıştır. Nihayet süreç 

kölenin yaptığı masayı kullanmayı reddeden Ho-

ca’nın zamanla ona alışması ve böyle daha iyi dü-

şündüğünü ve yazdığını dile getirmesi ile belirli 

bir seviyeye ulaşır. “Ötekiler”in “kültürel duruşla-

rını simgeleyen masa” kölenin efendi üzerindeki 

dönüştürücü gücünün somutlaşmış hâlidir 

(Korkmaz, 2009: s. 124). Hoca farkında olmasa da 

kölesi tarafından dönüştürülmektedir. Esasen bu 

durum köle-efendi diyalektiğinin tabii bir sonucu-

dur; çünkü kölesiyle benlik merkezli bir yüzleş-

meye giren efendi mutlak surette dönüşecek, ar-

tık o eski kişi olamayacaktır.  

 

Orhan Pamuk 



32 

 

 

 
 

  

KAPAK KONUSU 

 Bu aşamadan sonra edata kölenin meca-

zen efendiyi ele geçirdiği görülecektir. Dönüşen 

efendi, dönüştüren ise köledir. Köle benliğini ko-

rumaya çalışan, efendi ise o benlikle yüzleşendir. 

Böylece efendi, tıpkı köle gibi giderek benliğinin 

önemli bir kısmını oluşturan toplumsal zemine 

yabancılaşmaya başlar.  

 Hoca’nın bu dönüşümüne paralel olarak 

köle de yavaş ama kayda değer bir şekilde dönüş-

mektedir. Elbette onun dönüşümü yabancısı ol-

duğu toplumla aynîleşmesi, yani efendileşmesi-

dir. Başta, bilgisi sayesinde sahip olduğu üstünlük 

giderek kölesi olduğu insanlarla eşitlenmesini 

sağlayacak; böylece köle, efendileriyle benlik 

üzerinden girdiği hesaplaşma neticesinde kendi 

benlik algısını inşa etmiş olacaktır. Köledeki deği-

şim, kendisini farkında olmadan kölesi olduğu 

toplumun/kültürün bir parçası gibi görmeye baş-

laması şeklinde görünür. Hoca’nın çocuk padişah-

tan “aptal çocuk” diye bahsetmesini garipser, 

hatta bu ifadeden alınır. Bu durum kölenin efen-

dilerinin değerlerini içselleştirmeye başlamasının 

en önemli kanıtlarından biridir.  

 Hoca açısından ise dönüşüm adeta ta-

mamlanmış gibidir. Kendi toplumunu küçümse-

meye başlayan Hoca için artık sadece çocuk padi-

şah değil kendisinin düşündüklerini anlamayan 

herkes “aptaldır”. Hoca onların kafalarında bir 

şeylerin eksik olduğunu düşünmektedir. Böylece 

giderek geçirdiği dönüşümün bir sonucu olarak 

kendi kültürüne yabancılaşır ya da bir başka de-

yişle kendi toplumu için köleyle aynîleşir/

köleleşir.   

 Aynılaşma 

 Hoca ile kölenin birlikte çalıştığı ve Ho-

ca’nın köleden öğrendiği süreç neticede çatışma-

nın aynılaşmakla sonuçlanmasına kadar varır. Ay-

nılaşma süreci bir anda sonuçlanmaz. Başlarda 

Hoca hâlâ köleyle eşitlenmiş değildir. Ancak köle 

ile efendinin aralarındaki farklılık giderek aşın-

makta ve azalmaktadır. Hoca, karşılaşmanın ilk 

anındaki özgüvenini ve bu özgüvenin yarattığı 

güvenlik duygusunu artık yitirmiştir.   

 Dikkat edilirse Hoca ile kölenin sadece 

kendi bireysel kimliklerini değil aynı zamanda 

temsil ettikleri toplumsal kimliklerin de taşıyıcısı 

oldukları görülür. Bu özellikle Hoca’nın gözünden 

köle için böyledir. Hoca kölede sadece bir İtalyan 

genç değil, aynı zamanda onu var kılan bütün bir 

kültürel zemini görmektedir. Dolayısıyla Hoca’nın 

hesaplaştığı şey sadece kölenin benliği değil, o 

benliği var kılan toplumsal kimliktir denebilir. Ve 

Hoca bu toplumsal kimlik karşısındaki bütün öz-

güvenini yitirmiştir artık.   

 Giderek yabancılaştığı kendi toplumunda 

kendisini onlardan ayrı görmeye başlayan Hoca, 

artık halkının müziğinden hoşlanmamakta, kimi 

siyasi ya da askerî başarılardan ise mutsuzluk 

duymaktadır. Böylece süreç, Hoca’nın “Niye be-

nim ben?” sorusunu sorma noktasına kadar gi-

der. Hoca artık kendi benliği hususunda bir anla-

ma çabası içindedir. Kendi var oluş zeminine ya-

bancılaşan Hoca, artık “ötekiler” gibi sorular sor-

maya başlamıştır. Kölenin bu soru’nun onlar ara-

sında çok sorulduğunu belirtmesi de onun gide-

rek ötekilere benzemeye başladığının en temel 

gösterilerinden biridir. Dolayısıyla bu noktadan 

itibaren efendinin, muhatabını içselleştirerek 

onun gibi düşünmeye ve sormaya başladığı düşü-

nülebilir.   

 Bu noktada kölenin Hoca’yı aynaya bak-

maya teşvik etmesi, onların da sık sık aynaya bak- 
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tıklarını belirtmesi manidardır.  Ayna, adeta kişi-

nin kendi kendisine, kendi içine yapacağı seyahat 

açısından bir metafora dönüşmüştür. Böylece 

birey kendi üzerine düşünecek, onu kendisiyle 

barıştıran yargılanmamış yerleşik değerleri kritik 

edecek ve hatta bunlardan şüphe duymaya başla-

yacaktır. Bu husus bir anlamda Hoca’nın dönüşü-

münün son ve mutlak merhalesini temsil etmek-

tedir.   

 Hoca’nın dönüşümünün tamamlanması-

nın önündeki tek engel onun iç dünyasındaki hu-

zurudur. “Niye benim ben?” sorusu bu huzurun 

ebediyyen ortadan kalkması sürecini başlatmıştır 

belki; ama yine de Hoca iç dünyasına, kendi kötü 

ve kirli yanlarına samimiyete eğilmemekte, böy-

lece iç dünyasına, benliğine, kendisini kendisi ya-

pan hususiyetlere tam manasıyla yönelememek-

tedir. Böylece köle ile efendi geçmişlerini ve iç 

dünyalarını kâğıda dökmeye başlarlar. Efendi ile 

kölenin aynılaşmaya başlamasında kilit nokta Ho-

ca’nın kötülüklerini itiraf etmesi noktasında ger-

çekleşir. Kendisini öz-bilinç olmak hususiyetiyle 

bilmeyen, içindeki iyi-kötü diyalektiğiyle yüzleş-

mediği için kendisiyle ve mensubu olduğu top-

lumsal düzlemle son derece barışık olan Hoca, 

kötülüklerini itiraf etmek yoluyla kendi içindeki 

zıddıyla yüzleşmeye başladıkça köle karşısındaki 

üstünlük algısı da yok olmaya başlayacaktır. Baş-

langıçta bir oyun gibi başlayan yazma işi, önce 

sadece kölenin yaptığı, hocanın ise seyretmekle 

yetindiği bir gösteri gibidir. Ancak kölenin teşvik-

leriyle bir oyun olarak kendi kötülüklerini yazma-

ya karar veren Hoca artık geri dönüşü olmayan 

bir yola girer. Önceleri  “hâlâ kendi sağlam dün-

yasında” olan Hoca, sonraki saatlerde “ağır ağır 

çözülüş” sürecine girer:  

“(…) her seferinde kendine olan güven ve saygısı-

nı daha da kaybetmiş olarak, ama kaybettiklerini 

bulma umuduyla yeniden başlıyordu. Sözümona, 

bana gösterecekti o kötülük itiraflarını; karanlık 

çöktüğü zaman okumak için can attığım o yazıla-

rın tek kelimesini görememiştim, hepsi yırtılıp 

atılmış, Hoca'nın da gücü tükenmişti. Bunun çir-

kin bir gâvur oyunu olduğunu, bana hakaretle 

bağırıp söylerken, kendine olan güveni o kadar 

zayıftı ki, ona küstahça cevap bile verdim: O ka-

dar üzülmemesini, kötü olmaya alışacağını söyle-

dim.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kölesiyle denkleşen Hoca, aynı zamanda 

kendi toplumuna da yabancılaşmanın son nokta-

larına varmıştır. İçinde yaşadığı mahallenin halkı 

da ona artık kendilerinden biriymiş gibi bakma-

maktadır. Mahallelinin Hoca’ya gösterdiği tepki, 

Hoca’nın zaten uzun zamandır yıpranmakta olan 

bağlılık duygusunu artık iyice bitirmiştir. Hoca için 

“aptal”dan başka bir şey olmayan bu insanlarla 

aynı duyguları ve değerleri paylaşmak, aptal ol-

mak demektir. Nitekim İstanbul’un bütün Müslü-

man halkı gibi veba salgınını büyük bir sükûnetle 
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karşılayan Hoca, giderek vebadan ve ölümden de 

korkmaya başlayacaktır.  

 Nihayet Hoca’nın zihinsel planda yaşadığı 

dönüşüm şu sözlerde somutlaşır: "Senin gibi ol-

dum ben, (…) Nasıl korktuğunu biliyorum artık. 

Ben sen oldum!" Hocanın evreni algılayış biçimi 

ve düşünme yönteminden başlayıp sonra mese-

leleri ve her şeyden önce kendini ele alış biçimine 

kadar uzanan dönüşüm nihayet duygulara ulaşır. 

Bu benlik başkalaşımının varacağı son noktadır 

artık. Korkuyu yaşama biçimi ile Hoca, kendi ben-

lik algısını oluşturan psikolojik ve kültürel ilişkiler-

den tamamen kopmuş, ayrılmıştır.   

 Hoca’nın köleye benzemesi sürecinde kö-

le de eski Hoca’ya ya da onu var eden kültürel 

ortaklarına bağlanmaktadır. Bu bağlılık sadece 

zor altında özgürlüğünü kaybetmek değil kendisi-

ni onlara göre tanımlamaya başlamaktır. Onun 

için artık hoca ile kendisi arasındaki ayrımın bir 

yanılsamadan ibaret olduğu gerçeğiyle yüzleşmek 

zorunluluğu belirmiştir. Hoca’yla İstanbul’daki 

veba salgınını durdurmak üzere görevlendirildik-

ten sonra bu insanları daha fazla anlamaya başla-

yacaktır. Nihayet sonunda veba salgının kontrol 

altına alınması dolayısıyla ödüllendirilen Hoca’yı 

padişahla beraberken uzaktan seyretmek zorun-

da kalan köle şöyle düşünür:  

 “Ben orada olmalıydım, çünkü ben Ho-

ca'nın kendisiydim! Tıpkı, sık sık gördüğüm korku-

lu rüyalarda olduğu gibi, dışarıdan gördüğüm 

kendimden ayrı düşmüştüm; kendimi dışarıdan 

gözleyebildiğim için, demek ki, bir başkasıydım; 

kimliğine büründüğüm bu başkasının kim olduğu-

nu öğrenmek bile istemiyor, önümden beni tanı-

madan geçen kendime korkuyla bakarken, bir an 

önce katılmak istiyordum ona.”  

 Sonuç 

 Hegel’in efendi-köle diyalektiği, insanın 

kendi benliğini algılama sürecini anlamak için ge-

liştirilmiş bir felsefi antropoloji yaklaşımıdır. Bu 

bağlamda kölelik ve efendilik kurumlarının kalıcı 

olmayıp bir zihinsel merhaleyi temsil ettiklerini 

tespit etmek yerinde olur.  

 Nitekim Orhan Pamuk’un Beyaz Kale isim-

li romanına bakıldığı zaman romanın başından 

sonuna kadar Türklere esir olmuş bir İtalyan köle 

ile onun efendisi olan Hoca’nın birbirlerini köle-

efendi diyalektiği içinde etkileyerek nasıl dönüş-

türdüklerinin hikâyesi görülür. Yukarıda ayrıntılı 

bir şekilde ele alındığı gibi bu dönüşüm yıllara 

yayılan uzun ve sancılı bir süreçtir. Ancak süreç 

sonlandığında köleyle efendi artık yer değiştir-

miştir.  
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Aristoteles’in Kölelik Anlayışı Bağlamında Antropolojik Bir Okuma 
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 Lise gibi bir kurumu kurmuş, Büyük İsken-

der’in hocalığını yapmış, İslam dünyasınca 

“Muaalim-i Evvel” olarak nitelendirilecek kadar 

ilmi kalitesini ispatlamış, pek çok bilimin ve man-

tığın kurucusu olan bir filozofun “Köle, canlı araç 

olan bir mülktür. Bütün canlı varlıklar, doğar doğ-

maz doğanın egemenliği altına girmişlerdir: Kimi-

leri yönetir, kimileri itaat eder. Doğa açısından 

bakıldığında beden ruh için ne ise köle de efendi 

için odur. Bize bedenlerinden, ellerinden ve kolla-

rından başka sunacakları bir şeyi olmayanlar do-

ğa tarafından köleliğe mahkum edilmişlerdir; on-

lar için en iyisi kendi başlarına kalmaktansa hiz-

met etmektir. Kısaca söylemek gerekirse ruhu ve 

olanakları yeterli olmadığından başkasına bağlan-

mak zorunda kalan doğal olarak köledir.” demesi; 

bu sözlerin sahibine günümüz açısından çağ dışı-

lık, ilkellik, geri kafalılık gibi pek çok aşağılayıcı 

sıfatları yüklememizi acaba haklı kılar mı? Ger-

çekten de Aristoteles kölelikle ilgili bu görüşleri 

ileri sürmüş olabilir mi?  

 “Efendi sadece kölenin efendisidir, kendi-

si köleye ait değildir. Halbuki köle yalnız efendisi-

nin kölesi olmakla kalmaz, aynı zamanda tama-

mıyla ona aittir de. Erkek tabiattan üstün, dişi 

aşağıdadır, biri hükmeder diğeri itaat eder. Köle-

lerle ehli hayvanlar aşağı yukarı aynı işe yararlar; 

her ikisi de vücutlarının kuvvetiyle, yaşamamız 

için zaruri olan ihtiyaçlarımızın giderilmesine ya-

rarlar.” Acaba nasıl oluyor da yukarıdaki görüşler 

bir filozof için makul düşünceler olabiliyor? Filo-

zofları gereğinden fazla mı gözümüzde büyütüyo-

ruz? Veya bir filozof doğru şeyler yanında yanlış 

fikirlerin de savunucusu olamaz mı?  

 Batı medeniyetinin temellerini atan Yu-

nan zihniyetinin en kalantor adamının üretebildi-

ği fikir seviyesi budur. Filozoflar aslında kibirli ki-

şiler olduğundan böyle düşünmeleri onları ele 

veren anekdotlardır. Kendileri asilzade oldukla-

rından fikirlerini fildişi kulelerinde ürettiklerinin 

ispatı olan cümlelerdir bunlar.  Bu sözler bir pro-

pagandanın konusu mu yoksa gerçeği arayan bir 

kişinin analizleri mi? Acaba bu ve benzeri yorum-

ların dışında Aristo’nun konu ettiğimiz düşüncele-

rini anlamanın başka bir yolu yok mu?   

 Filozofumuzun düşüncelerini antropolojik 

ve tarihsel bir okumayla anlamaya çalışmanın, 

gerçeği arama yolunda bir faaliyet olduğu kanaa-

tindeyiz.  

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni 
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 Bu bağlamda aslında pek çok kişinin de 
bildiği meşhur 5N1K sorularını sorarak metni  da-
ha kolay anlar ve filozofu yersiz suçlamaya düş-
meden olduğuna yakın anlamaya çalışabiliriz. Hal 
böyleyken şu soruları sormamız gerekmektedir: 
Acaba filozof;  
 
1. Nerede yaşadı ve bu fikirleri nerede söyledi? 
Yaşadığı coğrafyanın özellikleri nelerden oluşu-
yordu? Ege havzasının beslendiği kültürel dina-
mikleri hangi unsurlar oluşturuyordu?  
 
2. Ne zaman söyledi? Görüşünü söylediği zama-
nın kültür, bilim, sanat, politika, aile, ahlak gibi 
kavramlara yüklediği anlam çerçevesi nasıldı? Yu-
nanlıların ve çevre devletlerin özelde kölelik ko-
nusuna yaklaşımı ilgili zaman diliminde nasıldı? 
 
3./4. Neden ve Niçin söyledi? Bu görüşler siyasi 
mülahaza olarak mı söylendi yoksa sırf köleliği 
analiz etmek için mi söylendi?  
 
5. Nasıl söylendi? Hangi kavram dünyasında ve 
hangi argümanlara dayanılarak söylendi? Bahse-
dilen görüşlerin gerekçeleri nelere dayandırılmış?  
 
6. Kime söylendi? Muhatap kitle kimlerden oluşu-
yordu, algı ve kültür seviyeleri hangi durumda 
idi? Yönetici ve yönetilenlerin kölelik kavramına 
yüklediği anlam örtüşüyor mu yoksa kölelik kav-
ramı üzerinde epistemolojik ve siyasi tartışma 
yürütülüyor muydu? Kölelik olgusuna hiç değilse 
şerh düşen bir grup vardı da Aristo kölelik lehinde 
görüş mü bildirmişti? 
 
 Objektif bir analiz yapmak oldukça zor 
olmakla birlikte Aristoteles’in kölelik ile ilgili gö-
rüşlerini gereği gibi analiz edebilmek için biraz 
zaman harcamak gerektiği hiç değilse ahlaki bir 
zorunluluktur. Yukarıdaki sorulara cevap vermek 
suretiyle anlamaya çalıştığımızda bugünden kal-
karak geçmişi yargılamanın hatasına düşmemiş 

oluruz. Bugünkü değer yargılarımızın da aslında 
bugüne ait olduğunu, gelecekte değişebileceğini 
hatırda tutarak kesin konuşmaktan sakınmalıyız. 
Özellikle geçmişi yorumlarken daha analitik yol 
takip etmenin bilimsel bir zorunluluk olduğu ka-
naatindeyiz. Hiç değilse bu sayede ideolojik kısır 
tartışmalardan uzak durmuş, sloganların bağırtı-
sında birbirimizi yemekten sıyrılarak gelecek 
perspektifimizi daha sağlıklı oluşturabileceğimiz 
görüşündeyiz.  
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Irkçılığa Karşı “Rahat Durmayan” Bir Ses: Malcolm X 
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 Geçen bunca zamana rağmen ırkçılık ateşi 
sönmemiştir Amerika'da. Köleliğin kaldırılışı üze-
rinden bunca zaman geçmesine rağmen Ameri-
kan toplumunda siyahiler uzun süre ikinci sınıf 
insan muamelesi görmüş; en ağır işlerde en dü-
şük ücretlerle çalıştırılmış; beyazlarla aynı lokan-
tada yemek bile yiyememiştir (Bugün bile ırk ay-
rımcılığının yansımaları görülmekte, zaman za-
man şehir olayları dahi yaşanmaktadır.). Ana 
yurtlarından zorla çıkarılarak dilinden, kültürün-
den koparılan; aile kökenleri, soyadları unutturu-
lan; dahası yok sayılan bu insanlar; ancak beyaz-
ların eğlence aleti olmaya, onları keyiflendirecek 
işler yapmaya layık bulunmuştur uzunca bir süre. 
 
 Kendilerine yapılan bunca zulme "Siyah 
Adam" da sessiz kalmamıştır elbette. Ancak,  si-
yahtan çıkan her ses ya satın alınarak ya da şidde-
te başvurularak kısılmaya çalışılmıştır. Böylelikle 
zenci hareketinin yükselişi, engellenmiştir. Diğer 
taraftan zenciler, demokratik hakların da elde 
edilmesiyle artık sesini duyurmaya, sorunlarını 
dile getirmeye başlamıştır. Dünün insan sayılma-
yan zencilerinin insanca yaşamak arzusu, beyaz 
halkı rahatsız etmiştir. Çünkü düne kadar köleden 
başka bir şey ifade etmeyen zenci kitle, sistem 
için tehlikeli bir unsur olarak görülmektedir kimi-
lerince. Ve yüzyılın ortalarına gelindiğinde Müslü-
man olduklarını söyleyen bir grup siyah, bu müca-
delenin içerisinde yer almaya başlamıştır. Grubun 
lideri Elijah Muhammed ve ikinci adamı, daha 
sonra gruba binlerce kişinin katılmasını sağlaya-
cak Malcolm X'tir.  
 
 Malcolm, Baptist rahip bir babanın oğlu 
olarak 19 Mayıs 1925'te dünyaya gelmiştir. 6 ya-
şında babasını kaybetmiş; bu olaydan sonra aile, 
yardım kurumları tarafından dağıtılmış ve küçük 

Malcolm, koruyucu aile yanına verilmiştir. 
 
 Dersleri çok iyi olan Malcolm, yedinci sı-
nıfta öğretmenine avukat olmak istediğini söyle-
miş ve öğretmeninden bu mesleğin bir zenci için 
uygun olmadığı, marangozluğu düşünmesi gerek-
tiği cevabını almıştır. Sonraları bu olay, Mal-
colm'un düşünce dünyasını önemli ölçüde şekil-
lendirecektir.  

 Gençlik yıllarında barlarda esrarlı sigaralar 
satmış, kadın pazarlamış, bazı semtlerin piyango 
işlerini yönetmiş ve uyuşturucu kullanmıştır. Bos-
ton'da kurduğu bir çete, on yıl hapis yatmasına 
sebep olmuş ve burada kitap okuma serüveni 
başlamıştır. Hapisten çıkar çıkmaz Elijah Muham-
med’e katılmış ve “Siyah Müslümanlar” çatısı al-
tında binlerce zenci Müslümanı bir araya topla-
mıştır. Bu topluluk, her geçen gün büyümüş ve 
bir İslam cemaati haline gelmiştir. Sonraları Mu-
hammed Ali adını alan dünya şampiyonu boksö-
rün de cemaate katılmasıyla örgütün adı dünya 
çapında duyulmuştur. 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
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 Malcolm, John F. Kennedy'nin ölümü üze-
rine yaptığı konuşma bahane edilerek (Sonradan 
anlaşıldı ki örgütten uzaklaştırılmasındaki asıl ne-
den bu değil, örgütün lideri Elijah’ın bir hatasını 
Malcolm'un kabul etmemesiydi.) 90 gün cema-
atten uzaklaştırılmıştır. Kararı saygıyla karşılayan 
Malcolm X, bu süre zarfında Orta Doğu ülkelerini 
ve Mekke'yi kapsayan bir seyahate çıkmış, bu ve-
sileyle hac farizasını da yerine getirmiştir. Bu se-
yahat onun inanç dünyasında önemli değişiklikler 
yaşamasına sebep olur. Amerika’da siyahların 
yaşadıkları büyük sıkıntılar, Malcolm’ı bir tür 
“siyah milliyetçiliği”ne itmişti. İslam dünyasının 
çeşitli ülkelerine yaptığı seyahatler, özellikle hac 
ibadeti Malcolm’da; beyaz, siyah, her renkten ve 
milliyetten insanın kardeşçe aynı Tanrı’ya inan-
masının ve daha insanca bir dünya yaratmasının 
mümkün olduğu inancını ortaya çıkarmıştır. Bura-
da tanıştığı beyazlar onun Amerika’da edindiği 
beyaz önyargısını ortadan kaldırmıştır. Ülkesine 
döndükten sonra yaptığı açıklamayla sahip oldu-
ğu İslam inancının dünyadaki diğer Müslümanlar-

dan itikat ve ibadet cihetiyle farklılık içermediğini 
de deklere etmiştir. Böylece Amerika'ya döndük-
ten sonra Elijah Muhammed’in organizasyonun-
dan ayrıldığını, Afro-Amerikan Birliği’ni kurduğu-
nu açıklamış; akabinde adını “El-Hac Malik El-
Şahbaz” olarak değiştirmiştir.   
 
 Malcolm, bundan sonra davası uğruna 
muhtelif ülkelerde konferanslar düzenlemiştir. 
Malcolm'un bu ilerleyişini durdurmak isteyenler 
tarafından evi bombalanmış; bu olayı Elijah Mu-
hammed’in yaptığını söyleyen X, bu grubun söz-
cüsünden “Malcolm, reklam yapmak için kendi 
evini bombaladı.” cevabını almıştır. Bir yanda 
bombalanan evi, bir yanda yıllarca beraber oldu-
ğu insanların yaptığı açıklamalar, Malcolm’u şu 
koskoca dünyada yapayalnız bırakmıştır. 25 Şubat 
1965'te bir konferans sırasında üç kişinin saldırısı-
na uğramış, bu olayda aldığı yaralar sebebiyle şe-
hit olmuştur.  
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Ölümünün 51. Yıldönümünde Mehmet Fuat Köprülü 
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 “Şair, yazar, çevirmen, tarihçi, siyasetçi, 
akademisyen… : Mehmet Fuat Köprülü. Çok yön-
lülüğüyle tanınan fikir ve ilim adamı.” 
 
 Soyu 17. yy sadrazamlarından Köprülüza-
de Mehmet Paşa’ya dayanan Mehmet Fuat Köp-
rülü 4 Aralık 1890'da İstanbul’da, Sultan Mahmut 
Türbesinin karşısındaki konakta doğdu. Ayasofya 
Merkez Rüştiyesini iyi derece ile bitirdikten son-
ra, 1907-1910 yılları arasında Mektebi-i Hukuk’a 
devam etmiş, ayrıca Fransızca öğrenmiştir. Ancak 
3. sınıfta Hukuk Fakültesini yarıda bırakmıştır. 
Bunun sebebini de şöyle izah eder:  
 
 “Yine, ilme olan aşkımdan, yüksek bir 
mektep bitiremedim. Anlatayım. İdadiden sonra 
Hukuk’ta üç sene okudum. İmtihanlarımda gayet 
muvaffak oldum lakin büyük bir hayal kırıklığı ile 
karşılaştım. Tedrisat, son derecede fena idi. Be-
nim talebesi bulunduğum 1907 Darülfünunu bir 
âlemdi. İslam hukukunu okutan hocalardan istifa-
de etmediğimi söyleyemem. Ancak, yeni Avrupa 
ilimlerini okutanlar lisan bilmezlerdi. Ellerine geç-
miş yalan yanlış tercemelerden, eminim kendileri 
de bir şey anlamayarak, ders verirlerdi ki ben bu 
eserleri, elimde bulunan asıllarından okumayı ter-
cih ederdim. Fransızcayı hocalarımdan daha iyi 
biliyordum; hatta bazı dersleri, bazı bahisleri, on-
lardan daha çok önce ve daha iyi öğrenmiştim. 
Hukuk’ta fazla kalmak, zaman kaybetmekten 
başka bir şey değildi. Bir diploma için de bunu gö-
ze alamıyordum. Kendi başıma kendimi daha iyi 
yetiştireceğim anlamıştım. Sonra, benim ihtisasını 
yapmak istediğim ilim sahasının mektebi yoktu ki, 
ben oradan me'zun olabileyim. O zamanki mek-
teplerde, ilmî müessesat çok geri idi. Bunun için, 
kendi kendimi yetiştirmeye karar verdim. Yoksa, 
niyetim mektep bitirmek olsaydı, buna, hem de 

fevkalade tarafından, muvaffak olacağıma şüphe 
yoktu; fakat tek başıma kendimi yetiştirmek için 
işe başladığım zaman büyük müşkiller karşısında 
kaldım." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Küçük yaşlarından itibaren edebiyat, tarih, 
sosyoloji ve tenkit türünde eserler okuması Köp-
rülü’nün araştırmacı yönünün gelişmesinde etkili 
olmuştur. Ayrıca şiirler yazan Fuat Köprülü’nün 
bu şiirleri Servet-i Fünun, Tanin gibi gazete ve 
dergilerde yayınlandı. Fecr-i Ati topluluğuna katı-
lıp bu topluluk içinde de şiirler yazan Köprülü’nün 
Ziya Gökalp ile tanışması onun hayatında bir çeşit 
dönüm noktası olmuştur. Millî Tarih ve Millî Ede-
biyat bilincini yaşama, araştırma ve yayma amacı 
onun kimliğinde ve eserlerinde yerini bulmuştur. 
O dönemde Türkçülük ve milliyetçilik fikirlerini 
araştırmalara dayanarak yayma gayesini güden 
1908 Aralık ayında kurulan Türk Derneği’nin; 
1911 Ağustos ayında kurulan Türk Yurdu Cemiye-  

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
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ti ile bunu devamı sayılan ve 1912 yılında çalış-
malarına başlayan Türk Ocağı’nın kurucu üyeleri 
arasında Mehmet Fuat Köprülü de vardır. 
 
 1913’te Halit Ziya Uşaklıgil’in yerine İstan-
bul Darü’l-Fünun’una Türk Edebiyatı Tarihi mü-
derrisliğine atanan Köprülü’nün üniversite hocalı-
ğı yalnız Türk Edebiyatı Tarihi kürsüsüyle sınırlı 
değildir. 1924'te İlahiyat Fakültesi'nde Türk Din 
Tarihi, 1923-29 arasında ve 1935'ten sonra bir 
müddet İstanbul Mülkiye Mektebi’nde, 1926-
1929 arasında Güzel Sanatlar Akademisi'nde Me-
deniyet Tarihi hocalığında bulunmuştur. 1923'te 
Edebiyat Fakültesi reisliğine, 1933 yılında Ordi-
naryüs Profesörlüğe, 1934'te dekanlığa seçilmiş-
tir. 1935’te, Paris’te Türk Tetkikleri Merkezi’nde 
verdiği konferansların toplamı olan Les Origines 
de L’empire Otoman (Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Kuruluşu) adlı kitabı yayımlamış ve bu yayınla bü-
yük bir yankı uyandırmıştır. Heidelberg, Atina ve 
Sorbonne üniversitelerince onursal doktorluk sa-
nı verilen, batı bilim kuruluşlarınca onur ya da 
muhabir üyeliğine seçilen Köprülü 1941’den son-
ra İslam Ansiklopedisi’nin yayımına katılmıştır. 
 
 1935 yılında siyasi hayata atılmak üzere 
Kars’tan milletvekili seçildi. Türkiye’nin tek parti 
siyasetiyle idare edilemeyeceğinin alametleri be-
lirmişti. Fuat Köprülü, 19 Eylül 1945 tarihli Vatan 
gazetesinde çıkan 'demokrasi ruhu' başlıklı maka-
lesinde totaliter rejimlerin yaşayamayacağı, 
memleketimizde demokrasi ruhunu yaratmak 
için, siyasi ve başka sahalarda yapılması lazım ge-
len şeyler üzerinde durduğundan, bilhassa bu ve 
daha önceki siyasi neşriyatlarından dolayı 
CHP’den ihraç edildi. 1946 yılında kendi gibi aynı 
fikirde olan üç arkadaşı ile Demokrat Parti'yi kur-
du. 1950 yılında kurulan hükümette Dış İşleri Ba-
kanı olarak görev yaptı. Türkiye’nin NATO’ya üye-
liği konusunda aktif rol oynadı. 1957 yılında De-
mokrat Parti’den de istifa eden Köprülü 27 Mayıs 
1960 sonrasında suçlu olduğu bahanesiyle tutuk-
landı ve Yassıada’ya gönderildi. Bu olaydan sonra 
Amerika’nın çeşitli üniversitelerine mensup do-

kuz profesör, Cemal Gürsel'e bir mektup gönder-
mişti. Bunda, Türkiye kanunlarının adaleti yerine 
getireceğinden şüphe etmeyerek, dünya çapında 
meşhur, doğruluğu inkâr götürmez, devlet idare-
sinde mahir, şerefli arkadaşları Prof. Fuat Köprülü 
hakkında, acele olarak Milli Birlik Komitesi'nin 
dikkatini çekmek istediklerini bildirdiler. Yaklaşık 
dört ay sonra Fuat Köprülü suçlu görülmediğin-
den serbest bırakıldı. Bir süre daha siyasi yaşamı-
nı sürdüren Köprülü 1965 yılından sonra siya-
setten çekilmiştir. 28 Haziran 1966 yılında geçirdi-
ği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş ve 
İstanbul Çemberlitaş’taki aile kabristanına defne-
dilmiştir. 
 
 20. yüzyıl Türkiye’sinin gerek siyasi gerek 
fikrî gerekse ilmî hayatında önemli tesirleri bulu-
nan Köprülü, modern tarihçiliğin kurucusu sayılır. 
Ancak edebiyat alanında özellikle Türk Edebiyatı 
tarihi açısından yaptığı çalışmalar ve verdiği eser-
ler ayrı bir öneme sahiptir. Türk tarihinin ilk dö-
nemlerine kadar inmiş, ilk Türk topluluklarının 
tarih ve edebiyatlarını incelemiştir. 
 
 “Bir ilim kitabı alabilmek için ne feragatle-
re, ne fedakârlıklara katlanmadım. Kendime iste-
diğim gibi bir hüviyet verebilmek için çok didin-
dim; lakin, Sorbonne'un üzerine Türk bayrağı çe-
kildiği zaman, bunların hepsini unuttum. Bütün 
çektiklerim, karşılaştığım bütün müşkiller gözü-
mün önünden silindi. O dakikada bütün dünya 
gözüme kırmızı bir bayrak şeklinde görünüyordu. 
Bu benim için hayatımın en büyük mükâfatların-
dan biri oldu.” diyen Prof. Fuad Köprülü, son de-
rece milliyetperverdi; eserlerinde daima, nasıl 
eski bir maziye sahip olduğumuzu, Türklerin baş-
ka milletler üzerindeki tesirini, manevi zenginlik-
lerini aydınlatmıştır.  
 
 1500’den fazla makalesi ve birçok eseri 
vardır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Hayat-ı Fik-
riye (makaleler, 1909), Mektep Şiirleri (anto- 
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loji, 1918), Tevfik Fikret ve Ahlakı (inceleme, 
1918), Nasrettin Hoca (manzum öyküler, 1919), 
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919-1966), 
Türk Edebiyatı Tarihi (Milli Tarih, 1921), Türkiye 
Tarihi I (1923), Bugünkü Edebiyat (1926), Milli 
Edebiyat Cereyanı İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı  
Türk-i Basit (1928), Erzurumlu Emrah (1929), On-
yedinci Asır Saz Şairlerinden Gevheri (1929), Ka-
yıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi (1930), 
Türk Saz Şairleri Antolojisi (1930, 1939, 1940), 
Eski Şairlerimiz, Divan Edebiyatı Antolojisi (1931), 
Saman Oğulları (1933), Türk Dili ve Edebiyatı Hak-
kında Araştırmalar (1934), Eski Şairlerimiz (1934), 
Fuzuli (1934), Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi I 
(1935), Yıldırım Beyazıt’ın Esareti ve İntiharı Hak-
kında (1937), Ortazaman Türk Hukuki Müessese-
leri (1937-1938), Vakıf Müesseseleri ve Vakıf Ve-
sikalarının Tarihi Ehemmiyeti (1938), Gevheri  
(1939), Aşık Dertli (1940), Aşık Ömer (1940), Ka-
racaoğlan (1940), Türk Saz Şairleri 1-5, İslam Me-
deniyeti Tarihi (çeviri, 1940), Altın Ordu’ya Ait 

Yeni Araştırmalar (1941), Yeni Fariside Türk Un-
surları (1942), Uran Kabilesi (1943), Kayı Kabilesi 
Hakkında Yeni Notlar (1944), Osmanlı İmparator-
luğu Etnik Menşei Meseleleri(1943), Demokrasi 
Yolunda (1964), Edebiyat Araştırmaları (1966)…  
 
KAYNAKÇA: 
 
TANSEL, F.A (1968), “Memleketimizin Acı Kaybı – 
Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü”, Vakıflar Dergisi, 
S. 7, s. 1-8 
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 Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile te-
melleri atılan divan şiiri, 13. yüzyıldan 19. yüzyılın 
sonlarına kadar edebiyatımızda etkisini sürdür-
müş; bu dönemde, altı yüzyıl varlık gösteren ve 
üç kıtada toprakları bulunan Osmanlı İmparator-
luğu’nun büyüklüğüyle uyumlu, göz alıcı eserler 
verilmiştir. Tanzimat Fermanı ile başlayan kültü-
rel değişim sonucu tartışılmaya başlanan divan 
şiiri, Batılı bir edebiyat oluşturmaya çalışan o dö-
nem şair ve yazarlarının divan edebiyatından bes-
lendikleri, onun türlerini ve ifade biçimlerini kul-
lanarak eser verdikleri hâlde sert eleştirilere ma-
ruz kalmıştır.   
 
 Bazı yönlerden haklılığı bulunan bu eleşti-
rilerin zamanla ölçüsü kaçmış; bir ön yargıya dö-
nüşerek günümüze kadar ulaşmış ve divan şiiri 
diliyle, hayalleriyle, duyuşlarıyla, halktan uzak 
düşmüş bir edebiyat olarak algılanmıştır. Medre-
se tahsili görmüş, seviyesi yükselmiş, halktan 
kopmuş insanların eseri gibi görülmüştür. Hatta 
bu bilgi, okul kitaplarımızda yer almış; yıllarca bu 
şekilde okutulmuştur.  
 
 Kültürümüzün köklerinden biri olan ve 
yaklaşık altı yüzyıl varlık gösteren divan şiiri, sa-
dece İstanbul ve çevresinde varlık göstermemiş-
tir. İstanbul merkez olmakla birlikte Ankara, 
Amasya, Diyarbakır, Konya, Kastamonu, Üsküp, 
Filibe, Prezen ve daha sayamayacağımız kadar 
çok yerde kültür merkezleri oluşturmuştur. İmpa-
ratorluğun içine serpilmiş olan bu yerlerde şair-
ler; bir şiir meclisi kurmuş, nazireler¹ yazmış ve 
karşılıklı şiir okumuştur. Herkesin gidebileceği bu 
kültür merkezleri, halkın içerisinde halkla beraber 
var olmuştur. Mehmet Çavuşoğlu, Divan Şiiri 
isimli makalesinde bu duruma şöyle dikkat çek-
miştir. “Aydınlarla halk arasındaki kültür alışverişi 

o dönemin eğitim ünitelerinden ikisi ve başlıcası 
olan cami ve tekkeden sözlü anlatım vasıtasıyla 
sağlanıyordu. Batıda bu akımı kolaylaştıran mat-
baa gibi bir araç ülkede kullanılmadığı sürece Os-
manlı toplumundaki bu kültür farklılığı devam 
etti. Aydınlar daha zengin bir kültür, daha derin 
bir eğitim gerektiren üslûpları denerken, halk 
kendi basit günlük dili ile konuşup yazdı. Bununla 
beraber, XVIII. ve XIX. yüzyıllardan günümüze ka-
lan cönklerde², okuma yazma bilen halk kesimin-
den kişilerin derledikleri defterlerde, özellikle XVI. 
yüzyılın Bâkî, Fuzûlî, Yahyâ Bey, Hayretî gibi ünlü 
divan şairlerinin şiirlerine rastlamamız, divan şiiri-
nin sadece yüksek aydın kesiminde okunmakla 
kalmadığını ispat ediyor.”  
 
 Akademik ve günlük hayatta ciddi bir söz 
fakirliği yaşadığımız, her duruma “aynen” kelime-
si ile karşılık verdiğimiz günümüzde, divan şiirinin 
başarı odakları, bu fakirlikten kurtulmak için pu-
sulamız olabilir.  Osmanlı Türkçesi ile yazılan di-
van şiirini, kullandığı dil dolayısı ile görmezden 
gelemeyiz. Böylesi bir birikime sırt çevirmek ken-
di yetersizliğimizi fark etmemek ve kolaya kaç-
mak olur.  Bu durum, akıllara şu soruyu da getirir. 
Acaba biz Yunus Emre’yi ya da başka bir şairi ger-
çekten anlıyor muyuz? Bu sorunun cevabı aşağı-
da yer verdiğim şiirde gizli:  
 

Çıktım Erik Dalına 
 
Çıktım erik dalına 
Anda yedim üzümü 
Bostan ıssı kakıyıp 
Der ne yersin kozumu 
 
Uğruluk yaptı bana 
Bühtan eyledim ona 
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Çerçi de geldi aydır 
Hani aldın gözgünü 
 
Kerpiç koydum kazana 
Poyraz ile kaynattım 
Nedir diye sorana 
Bandım verdim özünü 
 
İplik verdim cullaha 
Sarıp yumak etmemiş 
Becid becid ısmarlar 
Gelsin alsın bezini 
 
Bir serçenin kanadın 
Kırk katıra yüklettim 
Çift dahi çekemedi 
Şöyle kaldı kazını 
 
Bir sinek bir kartalı 
Salladı vurdu yere 
Yalan değil gerçektir 
Ben de gördüm tozunu 
 
Bir küt ile güreştim 
Elsiz ayağım aldı 
Güreşip basamadım 
Gövündürdü özümü 
 
Kafdağı'ndan bir taşı 
Şöyle attılar bana 
Öylelik yola düştü 
Bozayazdı yüzümü 
 
Balık kavağa çıkmış 
Zift turşusun yemeğe 
Leylek koduk doğurmuş 
Baka şunun sözünü 
 
Gözsüze fısıldadım 
Sağır sözüm işitmiş 
Dilsiz çağırıp söyler 
Dilimdeki sözümü 
 
Bir öküz boğazladım 

Kakladım sere kodum 
Öküz ıssı geldi der 
Boğazladım kazımı 
 
Bundan da kurtulmadım 
Nideyim bilemedim 
Bir çerçi de geldi der 
Kanı aldın gözgümü 
 
Tosbağaya sataştım 
Gözsüz sepek yoldaşı 
Sordum sefer nereye 
Kayseri'ye âzimi 
 
Yunus bir söz söylemiş 
Hiçbir söze benzemez 
Münafıklar elinden 
Örter mâ'na yüzünü 
            Yunus Emre  
 
 Hangi Türkçe ile yazılır-
sa yazılsın bir şiiri anlamak, 
yorumlamak pek de kolay de-
ğildir. Bir şiirin içine girebil-
mek için o şiirin kültür hazine-
sine sahip olmak; geçmiş gele-
neklerle bağlantısını kurmak 
gerekir. Yunus Emre’nin de 
dediği gibi mana yüzünü örter, 
görünenin ardını görmek için 
istekli, sabırlı olmalı ve çaba 
harcamalıyız.  
 
 Peki, birçok padişah ve 
şehzadenin de şair sıfatını hak 
ettiği ve eser verdiği divan şiiri 
geleneğine sahip çıkmamız 
bize ne kazandırır? Bu soruya 
verilecek cevaplar arasında, 
divan şiirinin kullandığı zengin 
dili, şairlerin divan şiirinin ku-
rallarına göre gösterdiği zekâ 
oyunları, duygu ve hayal ge-
nişliği ve dayandığı temel gibi 

özellikleri olabilir. Türk şairle-
rinin binlerce yıllık birikimi, 
divan şiiriyle olgunluğa ulaş-
mıştır. Yahya Kemal BEYAT-
LI”nın “Kökü mazide olan âti-
yim.” sözünde anlam bulan bu 
birikim, istifade edilecek bir 
seviyededir. Öte yandan divan 
şiiri şairleri, yıllarca işlenen 
ortak konuları ve temaları, 
daha farklı bir anlatımla yansı-
tabilmek için büyük bir çaba 
harcamışlardır. Bu çabanın 
başarıya ulaşmasında şairlerin 
zekâlarının ve ustalıklarının 
etkisi olmuştur. Divan şairleri 
farklı anlamlar bulabilmek ve 
kendine has hayaller yakala-
mak için gece gündüz uğraş-
mıştır. Tüm bu uğraşıların so-
nucu olarak da duygu ve hayal 
zenginliği, divan şiirinin en 
önemli özelliği olarak karşımı-
za çıkmıştır. Böyle bir mirası 
reddetmek ya da yok saymak, 
geçmiş ile gelecek arasındaki 
köprüleri yıkmak demektir. 
 
“Cihân-ârâ cihân içredür ârâyı 
bilmezler 
O mâhiler ki deryâ içredür 
deryâyı bilmezler “ 
   Hayalî 
 
[Dünyayı süsleyen varlık (Yüce 
Allah), yine bu cihan içindedir, 
ama (insanlar) aramasını 
(arayıp bulmasını) bilmezler. 
Tıpkı denizin içinde olup da 
denizi bilmeyen, tanımayan 
balıklar gibi.]  
 
 Divan şiiri, dinî anlayış 
ve inanç sistemini düşünce   
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temeline oturtmuştur. Bu düşünce ve inanç, di-
van şiirinin kendine has üslubu ile anlatılmıştır. 
Şairler, duygu ve hayallerini anlatmada gösterdik-
leri özeni, dünya görüşünü ve hayat felsefesini 
anlatmada da göstermiş; sanat endişesini asla 
elden bırakmamıştır. Bu yönüyle de divan şiiri, eşi 
benzeri bulunmayan bir söz mükemmelliğine sa-
hiptir.  
 
“Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever 
Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever” 
             Fuzûlî 
(Cananı için canın seven insan cananını sever. 
Cananını canı için seven insan ise canını sever.) 
 
 Eğer kültürümüzün köklerinden biri olan 
divan edebiyatı ve şiirine karşı bir ön yargımız 
varsa bu tutumumuzu gözden geçirmeliyiz. Kültü-
rel birikimine bütünlükçü bir bakış açısı ile yakla-
şan, ön yargılardan uzak, araştıran, sorgulayan ve 
emek veren yeni nesillerin öncüsü olmalıyız. Ne-
zaket ve incelikli bir üslupla yazılan ve edebî sa-
natlarla zenginleşip anlam çokluğuna ulaşan bu 
şiirleri, yeni nesillere ulaştırmalı; zengin Türkçe 
ile yazılmış edebî değeri yüksek eserler aracılığıy-
la gençlerin kelime hazinesinin gelişmesine katkı 

sağlamalıyız. Divan şiirini tam anlamıyla keşfeden 
yeni nesillerin, sanatsal değeri yüksek eserler or-
taya koyacağı kesindir.  
 
NOTLAR  
 
1. Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı 

şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir.  
2. Eskiden saz ozanlarının şiirlerini topladığı, ki-

mi zaman başka saz ozanlarının şiirlerine de 
yer verdiği, eni boyuna göre uzun olan ve 
uzunlamasına açılan, deri kaplı şiir defteri.  

 
KAYNAKÇA 
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Osmanlı Hâkimiyetinden Fransız İşgaline Cezayir 
 
 

TARİH 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni 

 “1830 yılında işgal ettiği Cezayir toprakla-
rını tam 132 yıl boyunca sömüren ve insanlık tari-
hinin en büyük soykırımlarından birini gerçekleş-
tiren Fransa, Cezayir'in 1954 yılında bağımsızlık 
mücadelesinin başlatılması üzerine 1,5 milyon 
insanı katletti. Cezayir'in tüm yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarını gasp ederek zenginleşen Fransa, 
1962 yılında bu topraklardan ayrılırken geriye 
132 yıllık işgal sürecinde katlettiği 5 milyon ma-
sum insan ve harap olmuş bir ülke bıraktı. Bağım-
sızlık kazanıldığında 2 milyon insan toplama 
kamplarında bulunuyordu, yarım milyon insan 
komşu ülkelere sığınmıştı, ekonomi çökmüştü ve 
halkın % 80'i okuma-yazma bilmiyordu.”  
 

 Osmanlı Döneminde Cezayir 
 
 Cezayir çok eski tarihlerde bir yerleşim 
merkeziydi. Bilinen en eski halk Berberiler’dir. 
Cezayir kıyılarına önce Fenikeliler gelmiştir. M.Ö. 
814-813 yıllarında Kartacalılar’ın eline geçen ül-
ke, gelişerek bilhassa kıyı ticaretinin önemli bir 
merkezi olmuştur. Daha sonra Romalılar ve Bi-
zanslılar tarafından işgal edilmiş olan Cezayir’de 
halk, bu zamanlarda Hristiyanlığı kabul etmişler-
dir.  
 
 İslamiyet’i yaymak isteyen Müslümanlar 
7. asırda buralara gelmişlerdir. Cezayir halkı İsla-
miyet’i kabul etmiş, İslam devletinin hâkim oldu-
ğu zamanlarda İslamiyet’in sayesinde ilerlemiş, 
benimsedikleri İslam kültür, medeniyet ve adet-
lerini ve Arap lisanını günümüze kadar muhafaza 
etmişlerdir.  
 
  16. asırda Oruç ve Hızır (Barbaros Hay-

rettin Paşa) reisler tarafından fethedilen Cezayir, 
Akdeniz’i yağma, talan ve barbarlıklarıyla kan gö-
lü haline getiren Avrupalı korsanlara karşı müca-
dele eden Müslüman leventlerin üssü haline gel-
miştir. Barbaros Hayrettin Paşa daha sonra bura-
yı Osmanlı Devletinin bir beylerbeyliği haline ge-
tirmiştir. Üç asır Osmanlı idaresinde kalan Ceza-
yir’de o devre ait eserler ve gelenekler canlılığını 
hala korumaktadır. Barbaros Hayrettin Paşa Os-
manlı hizmetine girdikten sonra idaresinde bulu-
nan Cezayir, Beylerbeyilik olarak kendisine veril-
miştir. Cezayir’in idaresi esasen Barbaros Hay-
rettin Paşa tarafından kurulmuş olmakla beraber 
üç asır boyunca büyük değişikliklere uğramıştır. 
Cezayir’in idaresi; genel olarak Beylerbeyiler Dev-
ri (1518–1587), Paşalar Devri (1587–1659), Ağa-
lar Devri (1659–1671) ve Dayılar Devri (1671–
1830) olmak üzere dört evreye ayrılmaktadır.  
 
 

Barbaros Hayrettin Paşa 
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 Cezayir Beylerbeyleri, padişahın hükmünü 
kabul etmekle birlikte bağımsız hükümdarlar gibi 
davranırlardı. Akdeniz’de korsanlık faaliyetlerini 
sürdürmekte ve Akdeniz’de ticaret yapan Avrupa 
devletleriyle ticari antlaşmalar dahi yapabilmek-
teydiler. Osmanlı Devleti, Beylerbeyilerin bağım-
sızlıklarını ilan etmesini önleyebilmek için Ceza-
yir’e üç senede bir değiştirilmek kaydıyla 
“Paşa”lar tayin etmiştir. Tayin edilen paşalar ise 
yönetimle ilgilenmek yerine servet biriktirmeye  
çalıştıklarından korsanlığın daha da artmasına 
sebep oldular. XVII. yüzyıl ortalarında ayaklanan 
denizci milisleri, kendi reislerini iktidara getirerek 
“Ağalar Devri”ni başlattılar. Ağalar Devri karışık-

lıklar içinde geçti. Denizci milisleri ve yeniçeriler 
arasındaki rekabet sonucunda yeniçeriler iktidarı 
ele geçirerek yönetime bir “Dayı” tayin ettiler. 
Dayılar Devri’nde Osmanlı’nın Cezayir’deki gücü; 
yeni seçilen dayıya hil’at ve ferman göndermek-
ten ibaret kaldı. Ancak bu devirde Avrupa’nın 
büyük devletleri Akdeniz’deki ticaret gemilerini 
korumak üzere silahlı devriye gemilerini Akde-
niz’e gönderdiler. Bu devriye gemilerinin engelle-
mesiyle Cezayir’in korsanlıktan elde ettiği gelir 
iyice azaldı. Gelir kaybı üzerine, idari işlerini yürü-
tebilmek için paraya ihtiyaç duyan yönetim halka 
ağır vergiler yükleyerek çeşitli huzursuzluklara 
sebep olmuştur. Özellikle, ortaya çıkan iktidar 
mücadelesinde kanlı olaylar yaşanmıştır. Örne-

ğin; 1671-1830 tarihleri arasında yönetime gelen 
yirmi sekiz dayıdan on dördü öldürülmüştür.  
 
 Garp Ocakları’nın Osmanlı hâkimiyetine 
girmesiyle özellikle Cezayir’in Batı Akdeniz deniz-
ciliğinde güçlü ve önemli bir yeri olmuştur. Akde-
niz çevresindeki ülkeler ve bu denizde çıkarları 
olan devletler ile Cezayir arasında anlaşmazlıklar 
eksik olmamıştır. Ancak XVIII. yüzyıldan itibaren 
Avrupa ülkelerinin denizcilikte ilerlemesi karşısın-
da, buna ayak uyduramayan Cezayir’in Akde-
niz’deki etkinliği azalmaya başlamıştır. Bu yüzyıl-
dan itibaren yönetim olarak imparatorluktan ol-
dukça uzaklaşan Cezayir, yönetimdeki sorunlar 

nedeniyle askeri bakımdan da zayıflamıştı. Bu 
tarihe kadar ülkenin temel zenginlik kaynağı olan 
korsanlık artık gelir getirmiyordu. Özellikle Akde-
niz’de dolaşan İngiliz ve Fransız devriye gemileri 
korsanlığı iyice azaltmıştı. Hazine gelirleri azalan 
Cezayir dayıları masraflarını karşılayabilmek ve 
asker maaşlarını ödeyebilmek için ağır vergiler 
koymaya ve Yahudi tüccarlardan yardım isteme-
ğe ya da borç almağa başladılar. Dayının bu kabil 
davranışları halkta huzursuzluğa ve neticede 
1805’teki isyana sebep olmuştur . İngiltere ve 
Fransa’nın Akdeniz’e savaş gemileri göndererek 
kendi bayraklarını taşıyan gemileri korsanlardan 
koruması üzerine Danimarka, Hollanda, İsveç ve 
Napoli gibi daha küçük devletler Cezayir ve diğer  
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Garp Ocakları ile antlaşmalar yapma yoluna git-
mişlerdir. İmzaladıkları antlaşmalar gereği Garp 
Ocakları’na yılık vergi vererek gemilerini korsan-
lardan korumaya çalışmışlardır. Hatta XIX. yüzyıl-
da Amerika Birleşik Devletleri dahi Cezayir ve Tu-
nus ile böyle antlaşmalar yapmıştır. XIX. yüzyılın 
başlarında Avrupa’da görülen Napolyon Savaşları 
Akdeniz’de korsanlığı yeniden artırmıştır. Ancak 
Napolyon’un bertaraf edilmesinden sonra Avru-
pa devletleri Cezayir’in deniz gücünden kurtul-
manın yollarını aramışlardı. Avrupa’nın büyük 
devletleri 1815’te düzenledikleri Viyana Kongre-
si’nde  korsanlığı bitirmeye karar vermişlerdir. Bu 
kararın uygulamasını da yüzyılın başına muazzam 
bir deniz gücü ve sömürge imparatorluğu haline 
gelmiş olan ve Akdeniz ile çevresinde büyük 
menfaatler elde etmiş olan Büyük Britanya İmpa-
ratorluğu üstlenmiştir. Avusturya, Prusya ve Hol-
landa’nın desteğini alan İngiltere 1816’da Akde-
niz’e bir filo göndererek Cezayir’i topa tutmuş ve 
gemilerini batırmıştır. Böylece deniz gücünü kay-
beden Cezayir, Osmanlı Devleti’nin içeride ve dı-
şarıda büyük sorunlarla uğraştığı bu dönemde, 
Fransa’nın istilasına açık bir hale gelmiştir.  
 

 Fransa’nın Cezayir’i İşgali 
 
 Coğrafi olarak Fransa’ya yakın olması se-
bebiyle eskiden beri burada gözü olan Fransızlar 
Cezayir’in içine düştüğü ekonomik buhranı fırsat 
bildiler. Bu sırada Osmanlı’nın Ruslar ile savaş 
durumunda olması da işlerine yaradı. Diğer ta-
raftan, 1820’lerin sonunda açık denizlerde hâki-
miyet ve üstünlük sağlayan İngiltere’nin karşısın-
da gerileyen Fransa, Cezayir’i ele geçirmekle Ak-
deniz’de sömürge sahibi olacağı gibi İngiltere’ye 
karşı da Akdeniz’de daha kuvvetli mücadele ede-
bilecekti. Bu maksadı gerçekleştirdiği takdirde de 
Akdeniz ticaretine ortak olmuş olacaktı.  
 
 Bu düşüncelerle hareket eden Fransa’nın 
sebep olduğu bu kargaşalı dönemde, Cezayir’in 
dayısı olan İzmirli Hüseyin Paşa oldukça okur-
yazar lakin son derece kibirli ve dünya ahvalin-
den tamamen gafil bir zattı.  Fransa 1797 yılında 

iki Cezayirli Yahudi tüccardan beş milyon frank 
miktarı borç para ve bir miktar hububat almıştı. 
Fransa bu borçların ödemesini durdurunca Dayı 
Hüseyin Paşa da bazı Fransız gemilerine el koydu. 
Bu hareket iki ülke arasında zaten bozulmuş olan 
diplomatik münasebetlerin tamamen durmasına 
neden oldu. Her şey bununla da sınırlı kalmadı. 
29 Nisan 1827 günü Dayı Hüseyin Paşa, Fransız 
Konsolosu olan Pierre Deval ile konuşurken sıra 
yukarıda bahsi geçen borç meselesine gelince 
konuşma bir tartışmaya dönüşür ve Hüseyin Pa-
şa, elindeki yelpazeyi Fransız Konsolosunun yüzü-
ne vurur. Cezayir-i Garp Dayısı tarziye vermeyi de 
reddettiğinden mesele büyüyerek içinden çıkıl-
maz hale geldi. Bu hareketi Fransız Hükümeti ha-
karet olarak kabul etmiş ve zaten durgun olan 
ilişkiler kopma noktasına geldi.  
 
 Fransa Cezayir’i işgal için her ne kadar bu 
olayı bahane olarak ileri sürse de bu hareket ön-
ceden planlanmıştı. Hemen harekete geçildi. 16 
Haziran 1827’de Fransa Cezayir’e savaş ilan etti. 
Aynı gün büyük bir donanma ile Cezayir sahilleri 
abluka altına alındı. Bu harekât derhal Osmanlı 
Devleti’ne bildirildi. Fakat bir netice hâsıl olmadı. 
Nihayet 1830’da Osmanlı devleti meselenin çö-
zümü için Tahir Paşa’yı arabulucu olarak Ceza-
yir’e gönderdi.  Tahir Paşa daha Cezayir’e varma-
dan gemisine Fransızlar tarafından el konuldu. 
Tahir Paşa da Toulun’a gönderildi.  
 
 Osmanlı Devleti Fransa’nın Cezayir’i işga-
line ilk zamanlar tepki gösteremedi. Zira Osman-
lılar diğer bir yanda Yunan isyanı ile uğraşıyorlar-
dı. Ayrıca Cezayir’e donanma gönderme imkânı 
da yoktu. Çünkü 20 Ekim 1827’de İngiliz, Fransız 
ve Rus ortak donanması Osmanlı donanmasını 
Navarin’de ateşe vermişlerdi.   
 
 Fransız kuvvetlerinin Cezayir’de yerleş-
meleri ve ülkenin tamamında hâkimiyet kurmala-
rı kolay olmadı. Hem yerli halk hem de Osmanlı 
kuvvetleri uzun süre işgalcilere karşı direndi-
ler.  Dayı Hüseyin Paşa’nın teslim olmasından 
sonra ülkenin batısındaki kabileler  Emir Abdülka- 
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dir’in etrafında toplanıp onu sultan ilân ederken 
(1832) doğuda da Kostantine Emiri Ahmed Bey 
mücadeleyi bırakmadı. 1830 Temmuzunun sonla-
rına doğru Fransa’da Kral X. Charles idaresinin 
çökmesi işgal sürecinin durmasına sebep oldu.  
 
 Fransızlar halkın mukavemetini kırmak 
için askerî, siyasî, dinî, kültürel, ekonomik her 
baskıyı deneyerek Cezayir’in İslâm - Arap kimliği-
ni ortadan kaldırmayı hedefleyen planlar uygula-
dılar ve her şeyden önce Hristiyanlığı yaymaya, 
Arapça’nın yerine Fransızca’yı hâkim dil haline 
getirmeye çalıştılar. Halka ait mülkleri tasfiye et-
meye, vakıflara ve kendilerine mukavemet eden 
kabilelerin topraklarına el koymaya başladılar. 
Bunların yanı sıra ülkenin en güzel yerlerine Av-
rupalılar’ı yerleştirerek sömürge yerleşim birim-
leri oluşturmaya gayret ettiler. İlk sömürge birim-
leri Cezayir şehri çevresinde kuruldu ve 
Bûfârîk’te resmî sömürge teşkilâtı organize edildi 
(1836). Avrupa’dan gelen göçmenlere yerli kabi-
lelerin ellerinden alınan araziler bedava dağıtıldı-
ğı için her geçen gün Avrupalı nüfusu artış gös-
terdi. 1841-1850 arasında 115.000 hektar arazi 
dışarıdan gelenlere dağıtıldı. 1847’de ülkedeki 
Avrupalıların sayısı 104.000 iken 1872’de 
245.000’e, 1911 yılında da 752.000’e yükseldi. 
Aynı şekilde ellerindeki arazinin miktarı da 
1860’ta 365.000, 1930’da ise 2.345.000 hektarı 
buldu. 
 
 Fransızlar 1830-1870 yılları arasında Ce-
zayir’i, “Arap Büroları” denilen teşkilâtın icra etti-
ği baskı ve zulüm esasına dayanan bir askerî ida-
re ile yönettiler. Sömürge yönetiminin uyguladığı 
siyasî, ekonomik ve sosyal baskı politikası küçük 
bir iş birlikçi azınlığın dışında Cezayirliler’in büyük 
kısmını fakirleştirerek ikinci sınıf vatandaş haline 
getirmiş ve bu durum I. Dünya Savaşı’nın sona 
ermesinden itibaren sömürge yönetimine karşı 
Cezayir millî hareketinin ortaya çıkmasında etkili 
olmuştur. Cezayirli milliyetçilerin siyasî talepleri-
ni dile getirmeye başlamaları I. Dünya Savaşı son-
rasına rastlar. Emir Abdülkadir’in torunu Emir 
Halid önderliğinde 1920 yılında kurulan Jeune 

Afrique adlı milliyetçi ve reformcu teşkilâtın baş-
lıca hedefi haklar ve vazifeler konusunda eşitliğin 
sağlanması, ülkenin İslami kimliğinin korunması, 
yerli halka seçimlere katılma ve Fransız parla-
mentosuna temsilci gönderme hakkının tanınma-
sı idi. Bu teşkilat Emir Halid’in üç yıl sonra yurt 
dışına sürülmesi sebebiyle faaliyetlerinde başarılı 
olamadı ve dağıldı; fakat bağımsızlık ve eşitlik 
düşüncesinin gelişmesinde etkili oldu. 
 
 II. Dünya Savaşı’nda önemli rol oynayan 
Cezayir, 8 Kasım 1942’de İngiliz-Amerikan kuv-
vetlerinin Kuzey Afrika çıkarmasına sahne oldu 
ve Cezayir şehri Fransa geçici hükümetinin mer-
kezi haline geldi. 3 Haziran 1943’te kurulan Fran-
sız Millî Kurtuluş Komitesi’nin de (Comité de la 
Libératione Nationale Française) yerleştiği Ceza-
yir şehri 1944 sonuna kadar Fransa’nın başşehir-
liğini yaptı.  
 

 Setif Ve Guelma Katliamı  
 
 Fransa, II. Dünya Savaşı sırasında, diğer 
sömürgeleri gibi Cezayirli on binlerce insanı da 
zorla cephelere sürdü ve hiçbir alakalarının olma-
dığı bir savaşta on binlerce Cezayirli hayatını kay-
betti. II. Dünya Savaşı yıllarında Cezayir halkında 
giderek daha baskın biçimde hissedilmeye başla-
yan bağımsızlık düşüncesi, Fransa'nın savaştan 
büyük yaralar da alması sebebiyle gün yüzüne 
çıktı. 8 Mayıs 1945'te, Fransa yüzünden içine sü-
rüklendikleri İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini kutla-
yan Cezayir halkının, 'Müslümanlar Uyanın!' pan-
kartları ve Cezayir bayrakları taşıması üzerine, 
Fransız sömürge güçleri yine şiddete başvurdu. 8 
Mayıs 1945'te gerçekleşen Setif ve Guelma Katli-
amı'nda, halkın üzerine ateş açıldı ve 45 bin kişi 
katledildi. Bu katliam sırasında Fransız kuvvetleri, 
savaş uçakları ve tank gibi ağır silahlar kullandı. 
Önceleri ölü sayısının 1.500 olduğunu iddia eden 
Fransa, katliamın boyutlarının netleşmeye başla-
ması üzerine rakamı 20 bine kadar arttırdı. Bu 
katliam sırasında Fransız askerler dışında, Fran-
sa'nın Afrika kıtasındaki sömürgelerinden topla-
dığı kıta yerlisi Fransa askerleri de yer aldı. 
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 Günlerce devam eden bu katliam sırasın-
da, Fransız sömürge kuvvetleri tarafından oluştu-
rulan 'İnfaz Timleri', insanları toplu halde kurşu-
na dizdi ve katledilen binlerce insan bizzat halka 
kazdırılan toplu mezarlara atıldı. II. Dünya Savaşı 
boyunca Almanya'ya karşı Fransa kuvvetlerinin 
safında savaşmak zorunda bırakılan Cezayirliler, 
savaşın bittiği gün başlayan bu katliamla 
'ödüllerini' almış oldular. Aralarında bağımsızlık 
mücadelesinin önemli isimlerinden Mesali el-
Hac'ın da bulunduğu binlerce kişi de tutuklana-
rak hapse atıldı, siyasi örgütler kapatıldı. Bu olay-
lar halkın öfkesinin artmasını ve bağımsızlık mü-
cadelesinin hızlanmasını sağladı.  
 
 

Setif ve Guelma Katliamı’ndan bir görüntü 

Setif ve Guelma Katliamı’ndan bir görüntü 
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 Milli Mücadele ve Bağımsızlık  
 Süreci 
 
 Fransa'nın 1948 yılında Marshall Planı'nı 
kabul etmesi ve bir yıl sonra da NATO'ya üye ol-
ması Cezayir'deki şartları daha da kötüleştirdi. 
Özellikle ABD şirketlerinin Cezayir'de petrol ve 
diğer yer altı kaynaklarını arama yetkisi almasıyla 
birlikte ülkede Amerikan sermayesi artmaya baş-
ladı. Bir taraftan Fransa'dan ithal edilen mallar 
nedeniyle zorlanan yerli ekonomi, ABD'nin bölge-
ye el atmasıyla birlikte iyice çıkmaza girdi. Fran-
sa'nın Cezayir'den vazgeçmeyeceğini ortaya ko-
yan politikalarını devam ettirmesi üzerine halk 
1954 sonlarında silahlı mücadeleye başladı. Bu 
tarihten itibaren farklı örgütlerle, farklı isimlerin 
önderliğinde ülke sathına yayılarak devam eden 
bağımsızlık mücadelesi 1962 yılına kadar devam 
etti.  
 
 Fransa, bağımsızlıklarına kavuşmak ama-
cıyla silaha sarılmış olan Cezayirlilerin ayaklan-
masını bastırmak için barbarca bir kıyım politika-
sına yönelerek görülmemiş askerî tedbirler aldı. 
Olağanüstü durumun ilân edilmesinden (28 
Ağustos 1955) sonra buraya yüz binlerce asker 
yığdı. Ayaklanmayı bastırmak için Fransız donan-
ması, hava ve kara kuvvetleri seferber edildi. 
Hatta bir NATO birliği dahi bu iş için kullanıl-
dı. 1958’de Fransa’da iktidara gelen General 
Charles de Gaulle, Cezayir’i elde tutabilmek için 
Cezayirlilere bazı yeni haklar verdiyse de Cezayir-
lileri  mücadeleden vazgeçirmeyi başaramadı. 16 
Eylül 1959’da yaptığı bir konuşmada ise Cezayirli-
lere kendi geleceklerine karar verme hakkının 
tanınacağını açıklaması heyecan yarattı ve milli-
yetçilerin yetersiz buldukları karara ülkedeki Av-
rupa kökenliler karşı çıktılar.  
 
 Afrika’daki sömürgelerin birbiri ardından 
bağımsızlıklarını kazandıkları bu ortam içerisinde 
Cezayir’i elde tutamayacağını anlayan Fransa, 
milliyetçi liderlerle görüşmeleri başlatmaya hazır 
olduğunu açıkladı. 18 Mart 1962’de taraflar ara-
sında antlaşma yapıldı; ertesi gün de ateşkes yü-

rürlüğe girdi. Evianles - Bains antlaşmalarına göre 
yapılacak referandumda halkın onaylaması şar-
tıyla Fransa Cezayir’in bağımsızlığını tanıyacaktı. 
Cezayir’deki Avrupalıların “Aşırılar” denilen 
önemli bir kısmı Evianles-Bains Antlaşmalarını 
kabul etmeyerek yer yer ayaklanıp (23 Mart 
1962) çeşitli olaylar çıkardılarsa da bir neticeye 
varamadılar; sonuçta Fransa’ya ve İspanya’ya 
kaçmak zorunda kaldılar. Birkaç ay içerisinde Ce-
zayir’i terk eden Avrupalıların sayısı yarım milyo-
nu geçti. 1 Temmuz 1962 tarihinde yapılan refe-
randumda halkın % 91’i bağımsızlık lehinde oy 
kullandı ve böylece Cezayir, 1 milyonu aşkın 
Müslümanın hayatına mal olan millî mücadele 
sonunda yeni bir devlet olarak milletlerarası 
câmiaya katıldı.  
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 Tutku Önder* 

 

Bir Edebî Deha: Dickens 
 
 

İNCELEME 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni 

 Çocuk yaşlarda hayatın zorluklarını öğren-
mek kimsenin tercihi değildir, ancak bir başka 
dünyanın kapılarını da açabilir insana. Sosyal sınıf 
ayrışmalarının ve sınıflar arası geçiş mücadelele-
rinin belki de en belirgin olduğu dönemlerde Dic-
kens da zorunlu olarak bu serüveni yaşayanlar-
dan. Yoksulluktu tabii ki onu böyle bir yaşama 
iten, ama böylesi bir yaşamın bir dâhi doğuraca-
ğını kim bilebilirdi ki.  
 

  
 
  
 Henüz 10 yaşındayken bir boya fabrika-
sında iş hayatına atılmak zorunda kalan Dickens 
çocukluk ve gençliğini farklı farklı işlerde para 
kazanmaya çalışarak geçirdi. Morning Chronicle 
belki de bir dönüm noktası oldu İngiliz Edebiyatı 
için. Takma bir isimle gazetede yazılar yazmaya 

başlayan yazar yeteneklerini keşfetmişti. Hiç 
unutamadığı çocukluğu neredeyse tüm kitapları-
na şöyle ya da böyle konu olarak yansıdı. “Zor 
Zamanlar” , “David Copperfield”, “Kasvetli Ev”, 
”Oliver Twist”… 19.yüzyıl İngiliz Romanı kabuk 
değiştiriyordu ve bu değişimin öncülüğünü bile-
rek ya da bilmeyerek Charles Dickens üstleniyor-
du.  
 Toplumsal gerçeklikler, sorunlar, ekono-
mik buhran, köleliğin hala bir sosyal sınıf olarak 
kabul ediliyor oluşu, alt tabakaya mensup bir bi-
reyin içinde olduğu ortamdan sıyrılma çabası 
“Büyük Umutlar”ı oluyordu insanın o dönemde. 
Herkes bir pay çıkarabiliyordu Pip’in yaşadıkların-
dan ve doya doya büyütebiliyordu umutlarını. 
Öyle ya, bu böyle gitmemeliydi, bir şey yapılma-
lıydı…  
 
 Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği ve işçi 
sınıfının giderek önem kazanmaya başladığı yıl-
lar. Alt sınıfın “Artık ben de varım!” demesi için 
çanlar çalmaya çoktan başlamış; Fransız Devrimi 
bir kıtayı etkisi altına almıştı. Paris’ten yayılan 
fikrin ilk duraklarından biri olmuştu Londra. Bu 
“İki Şehrin Hikâyesi” elbet yazılmalıydı. Yazıldı da. 
“Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler.” dönemiydi. 
Yere dökülen şarapların yalanarak sarhoş olun-
duğu, adalet denen şeyin aslında o kadar da adil 
olmadığı dönemdi. Madame Defarge‘ın örgüleri 
bugün baktığımızda ilkel bir şifreleme yolu gibi 
görünebilir fakat mecburiyet dönemiydi.  
 
 Mecbur kalınan şeyler dışında bir şeyler 
yapılmalıydı. Bireysel çabalar kim bilir kaç kez 
neticeye varamamıştı? O halde bu çabalar birey-
sellikten çıkarılıp nasıl kitlesel hale getirilebilirdi?  

Charles Dickens 
(1812-1870) 
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Yazmalıydı. Zaten matbaanın da icadıyla kitapla-
rın daha geniş kitlelere ulaşabildiği dönemdi. 
Aristokrasinin dili Latince’den Fransızca’ya dönü-
yordu. Bu dilleri konuşamayanlar alt tabakadan 
insanlardı. Sanayi Devrimi iş ve işçiye olan ihtiya-
cı arttırınca -bu sınıf sadece İngilizce biliyordu- 
İngiliz dili ve İngilizce konuşan insanlar da önem 
kazanmaya başladı. Orta sınıfa -haliyle onların 
kültürüne ve diline- daha fazla ihtiyaç duyulan 
dönemdi.  
 
 Kabaca ve kısaca bu şekilde özetlemek 
mümkün Dickens’ın okuyucu kitlesini. Yazdıkları-
nı okuyan, beğenen ve bunlardan etkilenen kitle 
giderek genişliyordu. Sahne hazırdı. Geriye sade-
ce yazmak kalıyordu. Aynı yüzyılın başlarından 
itibaren edebiyatı yönlendiren Romantik Dönem, 
şiirin daha “popüler” bir tür olarak okuyucu tara-
fından tercih edilmesine katkıda bulunsa da Dic-
kens’ın gerçekçi romanı okurlar arasında olduğu 
kadar edebiyat çevrelerinde de hızla büyüleyici 
bir etki bırakmaya devam ediyordu. Dili kullanı-
mındaki ustalık, zengin kelime haznesi ve kurgu-
lama teknikleriyle çağdaşlarından farkını hemen 
hissettirmiş; düzyazının şiir karşısındaki yükseli-
şinde büyük pay sahibi olmuştu. Öyle ki, bugün 
bile klasikler arasında ve dünyanın en çok oku-
nan kitaplar listesinde yerini korumakta.  

 
 “Büyük Umutlar”ı hala okumadıysanız 
hemen bu eksikliğinizi giderin, derim. “İki Şehrin 
Hikâyesi”ni okuyunca tarihi, okul kitaplarındaki 
bilgileri kronolojik olarak ezberlemek dışında 
başka yollarla da öğrenebileceğinizi; hatta bun-
dan keyif alacağınızı düşünüyorum.   
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 Mehmet Eren Arslan* 

 

Türk Edebiyatı’nın Mavi Gözlü Devi: Nazım Hikmet 

İNCELEME 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 

 Bir toplumda, her dönemde yeni şairler 
belirebilir, fakat gerçek anlamda yenilik getiren 
şairler çok seyrek ortaya çıkar. Nâzım Hikmet, 
doğal şiir yeteneği ile Türk şiirine yenilik getirdi. 
Bu yeniliği ise birçok şair benimsedi. Bunu, farklı 
ülkelerde çalışan ve yaşayan şairler ve çevirmen-
ler de fark ettiler. Nâzım Hikmet’in şiirlerini, onun 
şiir estetiğini kendi okuyucularına tanıtmak için 
şiirlerini farklı dillere çevirdiler. Nâzım Hikmet, 
orijinal şiir ifadesi, müziği, ritmi, yeni yapı ve ko-
nularıyla Türk şiirinde yeni bir yol açtı. Birçok ya-
zar şiirlerine hayran kalıp onu gizli gizli okudular 
ve ondan etkilenip serbest nazmı benimsediler. 
 
 Şiiri ve poetikası olumlu olumsuz eleştiri-
ler almasına rağmen, şair kendi yaratıcı yolunu 
terk etmedi. Şiiri, hayatının en zor anlarında ru-
hunun çökmesine izin vermeyen en sadık yoldaşı 
oldu. Şiir, hapishanelerdeki yalnızlığında yıllarca 
en iyi arkadaşı idi. Onun aracılığı ile doğa, hayat 
ve insanlarla iletişim kuruyordu. Bu yüzden ha-
yattan uzak iken hapishanelerde yazılan şiirleri ile 
hayatı çok kuvvetli yansıtıyordu. 
 
 Nâzım Hikmet’in hayatı adeta edebiyat ve 
yazarlarla kuşatılmıştır. Çocukken çok okumakta-
dır, en çok sevdiği yazarlar ise Tevfik Fikret, Meh-
met Emin, Ziya Paşa, Halide Edip Adıvar, Mehmet 
Rauf, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Namık Ke-
mal’dir. Genç yaşta farklı edebiyat çevrelerine 
girer, dergilerde şiir, gazetelerde yazı yazmaya 
başlar. Çok kısa zamanda şiir ve yazılarıyla dikkat 
çeker ve çevresini etkiler. Paralel olarak kendini 
geliştirmek için Türk edebiyatını ve dünya edebi-
yatını araştırıp yenilikleri takip etmektedir. Türki-
ye’de yaşadığı yıllarda o dönemin en tanınmış 
yazarlarıyla sohbet edip tartışmış, Sovyetler Birli-
ği’ne gittiğinde de dünyaca tanınmış yazarlarla 

tanışma fırsatı bulmuştur.  
 
 Eserlerinin kaderi Nâzım Hikmet’in kaderi-
ne benzer. Hürriyetinden mahrum kalan şair gibi 
şiirleri de yasaklanmıştır. Bu yasaktan dolayı 
eserlerini gizli gizli yazıp en yakın dostlarında sak-

lar. Büyük tedbirlere rağmen eserlerinin bir kıs-
mının polis tarafından bulunup yakıldığı tahmin 
edilebilir. Zor şartlarda eserler yaratmasına rağ-
men, Nâzım Hikmet kendi yolundan caymamıştır. 
Geleceğin hep daha iyi olacağına inanmıştır. Bu-
nu şiirine de yansıtmıştır. Hayatta iken Nâzım 
Hikmet’in eserleri otuzu aşkın ülkede kırk dilde 
yayımlanır, Türkiye’de ise yirmi sekiz yıl tek kitap 
bile çıkmaz. Uzun yıllar sonra Nâzım Hikmet’in 
inandığı iyi zamanlar gelir. 1965 ile 1966 yılları  a- 
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rasında Türkiye’de birden yirmiyi aşkın kitabı yayımlanır, sonra başka yayınlar da bunları takip eder. Yakın-
larına yazdığı mektuplar da yayımlanır. Eserlerinin yayımlanmasından sonra, onun hayatı ve yaratıcılığı 
hakkında da birçok kitap neşredilmiştir. İlk önce dünyada, sonra kendi vatanında tanınmış olan ilk Türk 
yazarı Nâzım Hikmet’tir. Uzun yıllar ölümün kıyısında yaşayan yazar geriye bugün okunan, gelecekte de 
okunacak birçok güzel eser bırakmıştır.  
 
 Nazım Hikmet, Cumhuriyet Dönemi şiirimizin sol kanadındaki en çok tartışılan ismidir belki. Yurtdı-
şına çıkışı, vatandaşlıktan çıkarılışı, yıllarca resmen “hain” kabul edilişi, nihayet 2000’lerde tekrar vatan-
daşlığa kabul edilip itibarının iade edilişi... Şiir, dile getirmek istediklerimizi en iyi anlatma şeklidir aslında. 
Nazım’ın vatan hainliği meselesine verdiği cevap bu anlamda dikkat çekici:  
 
(...) 
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt  
hainiyim, ben vatan hainiyim.  
Vatan çiftliklerinizse,  
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,  
(...) 
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,  
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,  
ben vatan hainiyim.  
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla:   
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 
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 Merve Demirel* & Gülcihan Horoz** 

 

Bir Karşılaştırma Denemesi: Sineklerin Tanrısı ve Mercan Adası 
 

İNCELEME 

** Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 

 Yunanca "yok/olmayan" anlamındaki ou, 
"mükemmel olan" anlamındaki eu ve "yer/
toprak/ülke" anlamındaki topos sözcüklerinden 
türetilmiş olan “ütopya” kelimesi; Thomas Mo-
re'un 1516 yılında kaleme aldığı eserine isim ol-
masıyla yazın dünyasında bir tür olarak kendine 
yer bulmuştur.  
 
 
 

  
 
 Kusursuz olarak tasarlanmış, ideal top-
lumların varlığından, herkesin mutlu olduğu dev-
let ve şehirlerden ya da gerçek hayatta karşılığı 
bulunmasa da arzulanan siyasi sistemlerden bah-
seden eserler ütopya olarak değerlendirilmekte-
dir. Ayrıca ortak mülkiyete dayalı bir toplumsal-
siyasal düzenin varlığından bahsettiği için de 
ütopya ile sosyalizm arasında da bağ kurulmakta-
dır. 
 
 Distopya ise anti-ütopya olarak ütopik 
toplum anlayışının anti-tezini tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Distopik hikâyelerin hemen he-
men hepsinde otoriter-totaliter bir devlet mode-
li, baskıcı sistemler altında yaşamak mecburiye-
tinde bırakılan toplumlar; son derece karamsar 
bir şekilde karakterize edilmektedir.  
 
 Ütopya ve distopyayı daha iyi anlamak 
için bu türde yazılan eserleri incelemek önemli-
dir. Türün ilk örneği olarak Platon’un Devlet’i anı-
labilir. Yukarıda da ismi geçen ve More’a ait olan 
Ütopya, Francis Bacon’ın Yeni Atlantis’i, Tomasso 
Campanella’nın Güneş Ülkesi, Farabî’nin El-
Medînetü’l-Fâzıla’sı türün en tipik örnekleri ara-
sında sayılabilir. Distopya dendiğinde ise Geroge 
Orwell’ın Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ü, Aldous 
Huxley’nin Cesur Yeni Dünya’sı bir çırpıda akla 
geliveren isimlerdir.  

* Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi, Mehmetçik Anadolu Lisesi Mezunu 

Thomas More  
(1478-1535) 
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 Tipik ütopya ve distopyalar dışında kimi 
edebî eserler taşıdıkları ütopik ve distopik özellik-
ler dolayısıyla yukarıda çerçevesini çizmeye çalış-
tığımız bağlamda değerlendirilmektedir.   
 
 Örneğin Robert Ballantyne tarafından ka-
leme alınan Mercan Adası isimli roman, taşıdığı 
ütopik hususiyetler dolayısıyla dikkat çeker. 18. 
ve 19. yüzyıllarda İngiliz kolonyalizminin psikolo-
jik arka planını yansıtan tipik bir ıssız ada romanı-
dır bahsi geçen eser. Merkezinde üç gencin ma-
ceralı yolculuğunu konu edinen romanda olaylar 
Ralph adındaki çocuğun Büyük Okyanus'a açılma 
hayaliyle bir gemide iş bulması ve gemideki tayfa-
lardan Jack ve Peterkin'le arkadaş olup gemileri-
nin korkunç bir fırtınayla batması ile başlar. Sonra 
olaylar bu üç gencin Mercan Adası'na ayak bas-
maları, adayı keşfetmeleri ve bu cennet adada 
uyum içinde, huzurlu bir düzen kurmalarıyla de-
vam etmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ballantyne; yeni bir dünya yaratma arzu-
sunu, yeterince çok ve planlı çalışılırsa her şeyin 
mümkün olabileceğini, insan doğasının iyi oldu-
ğuna dair iyimser bir aydınlanmacı inancı, Mer-

can Adası isimli eserinde temellendirir.  
 
 William Golding tarafından karakterleri 
Mercan Adası'ndan esinlenilerek kaleme alınan 
Sineklerin Tanrısı ise distopya örneği olarak ince-
lenebilir. Eser insan doğasının ruhsal ve fiziksel 
boyutlarını derinlemesine ve gerçekçi bir şekilde 
ele almasıyla dikkat çekmiştir. Romanda olaylar 
2. Dünya Savaşı sonrasında bir zamanda geçmek-
tedir. Nükleer savaş sırasında güvenli bölgeye 
gönderilmek üzere uçağa bindirilen bir grup ço-
cuğun uçaklarının düşmesiyle başlayan hikâyede 
Mercan Adası'nda olduğu gibi bir ada bulur ço-
cuklar. Cennet gibi görünen adada büyüklerden, 
onların kurallarından uzak bir hayat kurmak ile 
başlayan; ölümler ve cinayetlerle vahşice bir hal 
alan olaylar birbirini takip eder.  

 
  

William Golding 
(1911-1993) 
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 Ballantyne'nin kaleme aldığı Mercan Ada-
sı ile William Golding tarafından yazılan Sinekle-
rin Tanrısı adeta ying ve yang gibidir. Birbirlerine 
zıt konuları işliyor gibi olsalar da aslında birbirle-
riyle iç içe olan iki eserdir her iki yapıt. Bu ifadeyi 
güçlendiren en önemli veri Golding'in eserindeki 
ana karakterleri ve mekânı Mercan Adası'ndan 
esinlenerek yaratmasıdır. Yalnızca bu da değil. 
Asıl olaylar her iki eserde de aynı şekilde başlar. 
Çocuklar dış dünyadan izole, tamamen özgür kal-
dıkları adaya düşerler. Mercan Adası'nda uygar 
bir yaşam kurmayı başaran çocuklar, Sineklerin 
Tanrısı'nda ise uygar bir yaşam kurma isteğiyle 
başlayıp vahşetle son bulan bir dizi olayın içinde 
bulurlar kendilerini. Tam da burada iki eserin kay-

nağı dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkmaktadır: 
İnsan doğası. 
 
 Mercan Adası'nda huzur ve mutluluk için-
de bir yaşamın kurulması ütopyanın en temel 
özelliğini temsil eder. Sineklerin Tanrısı'nda ise 
kurulması arzulanan iyicil bir düzen hedeflense 
de insan doğasının karanlık yönlerinin gün yüzü-
ne çıkmasıyla sonuç kötücül bir düzene evrilir. Bu 
bakımdan roman, distopya literatürünün önemli 
eserlerinden biri olarak değerlendirilir.  
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 Hocazâde Muhsin Çelebi* 
 

Der-beyân-ı Mesele-i Mecmua ve Ubûdiyyet 
 

TARZ-I KADÎM ÜZRE 

 Efendim kudemâ “Evvel kelâm, bağde’s-
selâm demişler.” Kudemâya ittibâen es-selâmu 
aleyküm.  
 
 Bendeniz haylice evvel gûşe-i uzlete çe-
kilüb merhum Hayertî üstadın “Ne Süleymân’a 
esiriz ne Selîm’in kuluyuz / Kimse bilmez bizi bir 
şâh-ı kerîmin kuluyuz.” beyti fehvâsınca bu gavgâ
-yı cihândan el etek çeküben tekaüd günlerinin 
safâsını sürüp ibadet ü ta’at ile müştegîl olmaya 
azm ü cezm ü kasd eylemiş idim. Fekat nerede 
birader! Şu denî dünyada benî-Âdem’e rahat ya-
zılmamıştır ey gâziler! Bir vakit namazlarımı ma-
halle camiinde cemaat ile eda eyleyip refîklerimin 
sohbet-i dil-ârâsıyle imrâr-ı evkât eyledim. Ben-
denizden suâl edilirse rahatıma deyecek de yok-
du doğrusu.  
 
 Yine böyle bir gün, bir yandan ikindiyi 
bekleyip bir yandan tavşan kanı tesmiye olunan 
çaylarımızı cennetlik mideye indirirken rahmetli 
refîkim Ahmet Bey’in mahdûmu Mehmet evlâdım 
çıkageldi. Selam verdi, el öpdü. Muallim olduğu-
nu bilirim, talebeye lisan-ı Türkî ve edebiyyât-ı 
Türkî ta’lim ettirir. Buyurdu ki: 
 
 — Bey baba, siz bunca ömrünüzü ilm ü 
irfân mebâhislerinde sarf-ı mesâî ile geçirdiniz. 
Her malın sadakası kendi cinsinden olmak gerek. 
Sizin dahî ilminizin sadakası, o ilmi umûm ile pay-
laşmakdır. Nitekim Hz. Ali buyurmuş ki “Mal har-
candıkça azalır, ilim harcandıkça çoğalır.”  
 
 Böyle bir nice lâf daha söyledi. Dedim ki:  
 
 — Evlâdım sadede gel, ikindiyi bizim ce-
maatle mi eda etmeye geldin yahut nedir?  
 

 Efendim bunlar bir mecmua neşrine niy-
yet itmişler. Hattâ bir nüsha da tertîb itmişler. E-
dergi, dedi; dicitaldir, dedi; bilgisayarda, nev-
zuhûr âkil tilefonlarda, tabiletlerde okunacak, 
dedi. Ben usûl ve erkânda eslâfa tâbi bir âdemim. 
Mehmet Bey evlâdımın sayıp dökdüğü şu echâzın 
cümlesini ne bilirüm ne kullanırum. Bağdehû, 
mecmuayı kendisinin de muallim olduğu idâdînin 
talebelerinin kıraat eyleyeceğini söyledi. “Şebâbı 
ilminizden mahrum bırakmayınız.” dedi. Buna 
benzer bir nice lakırdı oldu, nihâyet bendenizi 
iknâ eyledi. Elindeki âkil tilefondan evvelce neş-
reyledikleri nüshayı gösterdi, beğendim, hiç de 
fena olmamış. Bendeniz de mecmuada yazmaya 
karar verdim. Fekat bir şartla, ben Tevfik Fikret’in 
de söylediği gibi “Kendi cevvim kendi eflâkimde 
kendim tâir.” bir âdemim. Zapt u rapta gelemem, 
âzâde yazmak isterim. Sağ olsun beni kırmadı. 
“Siz yazın da Bey Baba, zât-ı âlîleriniz nasıl arzu 
ederlerse öyle yazın.” dedi.  
 
 Efendim bu ayın mevzuu ubûdiyyet, yani 
ki kölelikmiş. Dilim döndüğünce îzâh etmeye çalı-
şayım. Kudemâ ubudiyyet lafzıyla iki manayı kas-
tederlerdi. Evvelen ubûdiyyet cümlenizin 
malûmudur, bir âdemin bir başka âdemin hürri-
yetini tahdîd ile onu kendi keyfince kullanmasıdır. 
Bu bahis zannederim mecmuanın sâir muharrirle-
rince tahlîl idilecekdir, Bendeniz bu hususda 
sükût eyleyeceğim. Fekat ilave etmeden geçme-
yeyim ki nev’-i beşerin yek-diğerine revâ gördüğü 
en azîm seyyie budur zannediyorum. Bendeniz 
ubûdiyyetin ikinci manasına nazar eylemek iste-
rim. O da cümle mahlûkun hâlıkı olan vücûd-ı 
mutlak, zü’l-celâl-i ve’l-ikrâm Allahu teâlâ hazret-
lerine ubûdiyyetdir ki bir âdem hâlıkına abd ol-
makla hürriyet-i mutlakayı kazanmış olur. Çünkü 
mademki Cenâb-ı Hak hazretleri şu âlem-i fânide  

* İlm ü irfân Bahr-i Muhitlerinin Cebelitarık’ı 
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mümkün olan her şeyi yed-i tasarrufunda bulun-
durmaktadır, o vakit o zât-ı zü’l-celâle itaat et-
mek ve abd olmak demek, sâir mümkünâtın endi-
şesinden âzâde olmak demekdir. Kim ki yok hük-
mündeki bu âlem-i fâninin seyrine dalar da hâlı-
kından sarf-ı nazâr eyler ve esbâba yapışır, o vakit 
adede gelmez endîşenin abdi olmuş olur. Kim ki 
mahlûkâtın sahibine ilticâ ile ona abd olur, o vakit 
o âdem bütün o mahlûkâta söz geçiren ve geçire-
bilecek olan Rabb-i Rahîmine abd olmak suretiyle 
hür olur. Ârif olanın hürriyeti de budur ey azizler! 
Nitekim Hayretî üstad buyurmuş ki: 
 
Ne Süleymâna esîrüz ne Selîmün kuluyuz 
Kimse bilmez bizi bir şâh-ı kerîmün kuluyuz 
 
Kul olan aşka cihan beglerine eğmedi baş 
Başka sultân-ı cihânuz gör a kimün kuluyuz 
 

Terkedüp Hayretiyâ tâc ü kabâdan geçdük 
Anca bu dünyâda bir köhne kilimün kuluyuz 
 
 Dikkat buyrulsun. Hayretî’nin kul olmadığı 
Süleymân, Kânûnî Sultân Süleymân’dır; Selîm ise 
Yavuz Sultan Selîm. İşte Cenâb-ı Mevlâ’nın zâtına 
duyulan muhabbeti tavsîf iden “aşk” ile abd olun-
ca âdem, cümle cihânın huzurunda el etek öpdü-
ğü sultânu’s-selâtine eyvallah etmez. Çünkü Al-
lah’a abd olan, bir cihetten kendi âleminin sultanı 
olmuş olur ey yârenler!  
 
 Hatm-i kelâm eylemek icâb eder. Nitekim 
dinleyen söyleyenden ârif gerek.  
 
 Es-selâmu alâ men-ittebea’l-hudâ. 
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 Ersin Kabakcı* 

 

What does Ramadhan Tell the Muslims? 
 
 

İNANÇ 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni, Hitit Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Doktora Öğrencisi  

 
 “The month of Ramadhan [is that] in 
which was revealed the Qur'an, a guidance for 
the people and clear proofs of guidance and cri-
terion. So whoever sights [the new moon of] the 
month, let him fast it; and whoever is ill or on a 
journey - then an equal number of other days. 
Allah intends for you ease and does not intend 
for you hardship and [wants] for you to complete 
the period and to glorify Allah for that [to] which 
He has guided you; and perhaps you will be gra-
teful.” (Q 2: 185) 
 
 Ramadhan is the fasting month of all the 
Muslims all over the world. They never eat, drink 
and have sexual intercourse during fasting, that 
is between the 'Imsaq' and the 'Iftar' for a 
month. As Ramadhan is determined by the mo-
tions of the Moon, it comes 10-11 days earlier 
than the previous year. After a-month of fasting, 
the muslims celebrate Ramadhan feast for three 
days. In Arabic 'sawm' and in Turkish 'oruç' are 
used to define this prayer. Fasting is a prayer or-
dered to all the Muslims motivatedly in the 
Qur'an:  
 
 “O you who have believed, decreed upon 
you is fasting as it was decreed upon those befo-
re you that you may become righteous” (Q 2: 
183).  
 
 The Prophet Muhammad attributes great 
significance to the fasting. Let's look at a report 
related to it:   
 
 “Abu Umamah reported: I came to the 
Messenger of Allah and said: ‘Order me to do a 
deed that will allow me to enter Paradise.’ He 
said: ‘Stick to fasting, as there is no equivalent to 

it.’ Then I came to him again and he said: ‘Stick to 
fasting.” (Imam Ahmad, Imam Nasai, and Imam 
Hakim).  
 
 Ramadhan has a significant place in the 
lives of the Muslims. Many different religious, 
social and cultural activities peculiar to this 
month have been done for centuries. Have you 
ever thought "why?" What adds value to Ramad-
han? Let's look at the Surat al-Qadr in the Qur'an 
to see the answer:   
 
“1. Indeed, We sent the Qur'an down during the 
Night of Decree 
2. And what can make you know what is the 
Night of Decree? 
3. The Night of Decree is better than a thousand 
months. 
4. The angels and the Spirit descend therein by 
permission of their Lord for every matter. 
5. Peace it is until the emergence of dawn.” (Q 
97: 1-5).   
 
 So, the Night of Decree, in other words 
Laylat al-Qadr, gives Ramadan its value because 
the Qur'an was revealed in it. Thus the Qur'an 
adds value to the Laylat al-Qadr so Ramadhan 
becomes a month ‘better than a thousand 
months.’ In this context,  we should shift our 
attention from Ramadhan to the Qur'an.  
 
 The Qur'an is the Holy scripture of the 
Muslims. It was revealed to the Prophet Muham-
mad in the 7th century. The first addressees of 
the Qur'an were the Arabs. However, that do-
esn't mean that the mission of the Qur'an is limi-
ted to a certain time, place and people. The 
Qur'an claims that it is a guide for all human beings 
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at all times. When we open the pages of the 
Qur'an, we witness many verses addressing to all 
people regardless of Muslims or not, beginning 
with ‘Oh, People/Mankind!’ An example:  
 
 “O mankind! We created you from a sing-
le (pair) of a male and a female and made you 
into nations and tribes that you may know each 
other (not that you may despise each other). Ve-
rily the most honored of you in the sight of Allah 
is (he who is) the most righteous of you. And Al-
lah has full knowledge and is well acquainted 
(with all things)” (Q 49:13).  
 
 Anyway, from the aspects of the people 
adopting Islam as a religion, Ramadan tells more 
than thought, I think. Let's try to find the answer 
of the question of "what Ramadan tells us" in six 
points:  
 
 1- It’s the month of the Qur'an. It gets its 
value from the Qur’an as the Qur’an started to 
be revealed in it.  
 
 2- Every Muslim should focus on the 
Qur’anic messages and do not permit the traditi-
onal Ramadhan activities block their meeting 
with the Qur’an. So the first and foremost aim of 
the Muslims should be to make a healthy contact 
with the Qur'an in Ramadan.  
 
 3- Meeting the Qur'an doesn't mean rea-
ding the Qur'an. In communication, 
"understanding" is the most important factor. 
Every book is written to be read and understood. 
What is striking is that a great majority of the 
people read the Qur'an in Arabic and almost ne-
ver understand its messages. If you read it but 
not understand, what would it say to you and 
change in your life? In this context, the Qur'an 
asks -and condemns in fact- to the ones not con-
sidering the meaning of the verses:  
 
 "Then do they not reflect upon the 

Qur'an, or are there locks upon [their] hearts? (Q 
47: 24)   
  
 4- In order to understand the Qur'an, we 
should try to understand the Prophet Muham-
mad as he was the first and best one to practice 
it.  
 
 5- Understanding the Qur'an is an obliga-
tion for all the Muslims but that's not enough. All 
the Muslims should do their best to practice the 
Qur'anic messages. Let's give a simple example: 
You tell your teachers that you love them very 
much; but you never do the homework they give 
to you. In this case, could you still assert that you 
love them? Who will pay regard to your claim 
even if you insist on your love?  
 
 6- Just as the Qur'anic message isn't limi-
ted to time and place, the responsibilities of the 
Muslims aren't limited to time and place, as well. 
It's of course understandable that the Muslims 
have more religious feelings in Ramadan. But 
what they should keep in mind is that their res-
ponsibilities are not limited to a certain time. For 
this reason, Ramadhan shouldn't be the only 
month to remember the duties and responsibili-
ties; and the other eleven months to forget all of 
them.   
 
 In sum, the Muslims should have 
knowledge about the fact that Ramadhan cannot 
be comprehended without seeing its connection 
with the Qur’an. Fasting would be a prayer only if 
a muslim considers this relation. Otherwise, it 
would be no more than a cultural activity as is 
stated in a hadith clearly:  
 
 “Abu Huraira related that Rasulullah said: 
‘Many people who fast get nothing from their 
fast except hunger and thirst, and many people 
who pray at night get nothing from it except 
wakefulness.” (Darimi). 
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 Mehtap Çöl* 

 

Ramazan 
 

İNANÇ 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 

 

 İslamiyet dünyadaki en büyük ikinci dindir 
ve en hızlı büyüyen dinler arasında birinci sırada-
dır. Her yıl 1 milyar 600 milyon Müslüman İs-
lam’ın beş şartından biri olan orucu Ramazan 
ayında tutmaktadır. Ramazan ayı, hicri takvime 
(ay takvimi) göre dokuzuncu aydır ve Ramazan 
ayının dinimizde büyük bir önemi vardır. Rama-
zan Müslümanlar için en kutsal aydır; çünkü kita-
bımız Kuran-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Pey-
gamber efendimiz (sav) Ramazan ayı ile ilgili ola-
rak bir Hadis-i Şerifinde: “Ramazan ayı öyle bir 
aydır ki, Allah gündüzleri oruç tutmayı farz ve ge-
ce ibadet etmeyi de nafile kılmıştır. Ramazan, 
sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Rama-
zan ihsan ve yardımlaş-
ma ayıdır. Mü'minin 
rızkı bu ayda artar, be-
reketlenir. Ramazan 
öyle bir aydır ki, evveli 
rahmet ortası mağfiret 
ve sonu cehennem ate-
şinden azad oluştur.” 
buyurmaktadır. 
 
 Dünya genelin-
deki Müslümanlar ya-
şadıkları ülkelere göre birbirlerinden farklı süre-
lerde oruç tutmaktadır. Dünyada en uzun süre 
oruç, -Ramazan’ın kuzey yarımkürenin yaz döne-
mine gelmesi sebebiyle- beyaz gecelerin yaşandı-
ğı ve güneşin hemen hemen hiç batmadığı Nor-
veç, İsveç, İzlanda gibi kuzey ülkeleri. Buna muka-
bil güney yarımkürede bulunan ülkeler en kısa 
oruçları tutacak.  
 
 Ramazan sadece bireysel bir ibadet olan 
oruçtan müteşekkil değildir. Dünyanın her yerin-
de Müslümanlar, Ramazan ve oruca bağlı olarak  
pek çok kültürel davranış kalıpları geliştirmiştir.  
 

Somali’de halkın sahura davul sesiyle kaldırılma-
sı; Tunus’ta ve Libya’da iftarın hurma ve sütle 
açılması; Ummanda ilk gün orucun aile ve akra-
balarla birlikte yemek yenerek açılması ve çocuk-
lara ait kabul edilen Ramazan’ın 15. gecesinde 
çocukların sokaklarda dans ederek ve davul çala-
rak Ramazan’ı kutlaması; Fas’ta Ramazan ayının 
birinci gününde bir halk ozanının sokaklarda flüt 
çalarak Ramazan ayının geldiğini haber vermesi 
(Bu ritüel her gece sahurlarda tekrarlanır.), son 
gün bu halk ozanının her evin kapısında durması 
ve zekat istemesi; Mısır’da çeşitli semtlerde iftar 
çadırlarının kurulması; Malezya’da orucun tatlı ve 
şuruplarla açılması; Moritanya’da televizyonda 

Ramazana özel prog-
ramlarının olması; En-
donezya’da "Pesantren 
Kilat" olarak adlandırı-
lan, öğrencilerin İslam 
hakkında daha fazla şey 
öğrenmesi amacıyla 
hazırlanan programla-
rın olması; Türkiye’de 
ramazan pidesi, iftar 
çadırı, yemek program-
ları, pide kuyruğu, Te-

ravih namazı, Ramazan macunu, Ramazan davul-
cusu, 81 ilin kendine has yemekleri, mahya, bak-
lava, iftar sofrası, hurma... saymakla bitmeyecek 
Ramazan geleneklerinden sadece birkaçıdır.   
 
 Son olarak Ramazan ayı, zekât ve fitreleri-
mizi ihtiyaç sahiplerine vererek yardımlaşmayı, 
dayanışmayı ve kardeşliği; gün boyu aç kalarak 
sabretmeyi ve sahip olduğumuz nimetlerin değe-
rini anlayıp öğrenmeyi sağlayan on bir ayın sulta-
nıdır. 2017 yılı Ramazan ayının tüm İslam âlemin-
de huzur içinde geçmesi dileğiyle…  
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 Kürşat İnanır & Gamze Çakar* 

 

Kafka 
 
 

 

İNCELEME 

 Modernist edebiyatın dehası Franz Kafka 
3 Temmuz 1883'te Prag'ta bulunan küçük bir ka-
sabada, orta sınıf Eskenazi Yahudisi olan bir aile-
nin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kafka’nın 
yaşadığı dönemde bugün Çek Cumhuriyeti’nin 
başkenti olan Prag, Avusturya Macaristan İmpa-
ratorluğu’nun önemli şehirlerinden biridir. Bu 
sebeple Kafka, Prag’da anadili Almanca olan bir 
çevre etrafında yetişmiş ve ken-
disini sonraları “Anadili Almanca 
olan biri.” olarak tanımlamıştır.  
Eserleri Almanca’dır ve bugünde 
Alman edebiyatının önemli bir 
ismi kabul edilmektedir. Öte 
yandan o Çeklerin de sahiplen-
diği bir yazar olarak çıkar karşı-
mıza. Çekçeyi yadsımayan, da-
hası onu sahiplenen Kafka; Al-
man, Çek, Yahudi kültür tesirle-
rinin yarattığı zengin bir arka 
plana sahiptir, denebilir.  
 
 Kafka’nın babasıyla ilişki-
si edebiyat araştırmacıları tara-
fından hep tartışılagelmiş bir 
meseledir. Öğrenimini başarıyla 
bitiren Kafka’nın hiç istemediği 
hâlde babasının tesirleri dolayı-
sıyla bir sigorta şirketinde çalış-
maya başlaması; çocukluğundan 
beri babasının sert mizacıyla 
mücadele hâlinde olması gibi meseleler; kendisini 
hep kapana kısılmış, bir labirente hapsolmuş his-
setmesinin ya da bu gibi duyguları eserlerinde 
çokça işlemesinin sebebi olarak gösterilir. Nite-
kim Dönüşüm’de baba, Gregor Samsa’nın yaşadı-
ğı trajik başkalaşıma neredeyse yabancı ve hatta 
zalimce saldırgandır. Ya da Dava’da roman kişisi-

nin yaşadığı çaresizlik, edilgenlik, yolunu kaybet-
mişlik bu çerçevede değerlendirilebilir. Kafka'nın 
sağlığında ve ölümünden sonra yayımlanmış bir-
çok eseri vardır. Bunların önde gelenleri, Dönü-
şüm, Dava, Şato ve Yargı şeklinde sıralanabilir.  
Eserlerinde çıkmaz yollar, karamsar karakterler, 
gerçekçi olmayan eylemler, ironi, yabancılaşma, 
yalnızlaşma, başkişinin edilgenleşmesi vb. husus-

lar dikkat çekici bir şekilde işle-
nir.  
 
 Kafka, vasiyetinde tüm 
eserlerinin yakılmasını istediğini 
belirtmiş, ancak Kafka'nın en 
yakın arkadaşı Max Brod bu va-
siyete uymamıştır. Kimileri bu-
nun Kafka’nın kendisini başarısız 
bir yazar olarak görmesi sebe-
biyle alınmış bir karar olduğunu 
düşünür. Kafka’nın bahsi geçen 
kararı niçin aldığı hâlâ meçhul-
dür; bununla beraber kendisini 
yetersiz bir yazar olarak görmesi 
için hiçbir sebep yoktur. Onun 
etrafında yaratılmış şehir efsa-
nelerinin aksine Dönüşüm ilk 
defa yayımlandığı 1915 yılında 
yazara büyük bir şöhret getir-
miştir. Dolayısıyla Kafka’nın 
“sağlığında kıymeti bilinmemiş 
yazarlar” mitinin bir parçası ol-

duğunu düşünmek hatalı olur. Kafka’nın kararının 
akıl dışılığı onun kendi eserlerinden fırlamış bir 
kurmaca kişi gibi davranmasından başka şekilde 
izah edilebilir mi bilinmez; ancak iyi ki Max Brod 
dostunun vasiyetine uymamış ve eserlerini ya-
yımlamıştır. Aksi durumda 20. yüzyıl modern 
edebiyatı, en büyük isimlerinden birini kaybetmiş  

Ölümünün 93. yıl dönümü anısına... 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 



66 

 

 

  
 

 

İNCELEME 

olacaktı.   
 
 1917 yılında ağzından kan gelmesi üzerine 
akciğer kanseri teşhisi konulur yazara. O yıllarda 
tedavisi mümkün değildir. 1918 yılında İspanyol 
gribine yakalanmasıyla hastalığı daha da ilerler. 
Nihayet 3 Haziran 1924 yılında Kloster-
neuburg’da, 40 yaşında hayata gözlerini yumar. 
Bir bakıma ölmüş de kurtulmuştur; çünkü ölü-
münden 10 yıl kadar sonra Orta Avrupa Yahudile-
rini ciddi bir Nazi tehdidi karşılar. Pek çoğu topla-
ma kamplarında ölür. Nitekim Kafka’nın kız kar-

deşlerinin de gettolarda ya da toplama kampla-
rında öldüğünü ileri süren araştırmacılar vardır. 
Naziler Kafka’nın ölüsünü de rahat bırakmamış-
lardır. Eserleri yasaklı olduğu gibi yok edilecek 
eserler listesinin de tepesinde bulunmaktaydı.  
 
 Hukukçu, hukukun kurmaca dünyasına 
hâkim, modern bürokrasinin yükselişini ve bire-
yin onun karşısındaki çaresizliğini, yalnızlığını ve 
edilgenliğini gören ilk büyük sanatkâr: Kafka. Onu 
20. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri yapma-
ya bu hususular yetiyor da artıyor bile.   
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 Fatma Ezgi Paslı* 

  

Yerelden Hareketle Evrenseli Kucaklayan Bir Yazar: Cengiz Aytmatov 
 

BİR YAZAR / BİR ESER 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 

 Kırgız edebiyatının dünyaca ünlü yazarı, 
çevirmen, gazeteci ve politikacı Cengiz Aytmatov 
12 Aralık 1928'de Kırgızistan'ın Talas Eyaletine 
bağlı Şeker köyünde doğmuştur.  
 
 Babaannesi Ayımkan’dan dinlediği ninni-
ler, masallar ve efsanelerle büyüyen Aytmatov, 
ayrıca küçük yaşlarda ozan atışmalarını dinlemiş 
ve sohbetlerine katılmıştır. Millî kültür bakımın-
dan zengin bu çocukluk döneminin onun edebî 
şahsiyetine katkısı yadsınamaz.   
 
 Aytmatov, İkinci Dünya Savaşının yokluk 
yıllarına şahit olmuş; dolayısıyla küçük yaşlardan 
itibaren çalışmaya başlamıştır.   
 

 Yazmaya Pravda gazetesinde başlayan 
yazar 1958’de ilk uzun öyküsü Cemile yayınlan-
dıktan kısa bir süre sonra yapıtlarının yabancı dil-
lere çevrilmesi ile dünyaca tanınan bir yazar hali-

ne gelmiştir. Sanatçı 1953'te Lenin ödülünü al-
mıştır. Yapıtları yüzün üzerine dile çevrilmiş ve 
Kırgızistan milli yazarı seçilmiştir. Ayrıca Sovyetler 
Birliğinin dağılması ve Kırgızistan’ın bağımsızlığına 
kavuşmasıyla ülkesini Lüksemburg'da büyükelçi 
olarak temsil etmiştir.   
 
 Yapıtlarını Kırgızca ve Rusça yazan Aytma-
tov konularını genellikle yakın çevresinden seçer. 
Kırgız halkının İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşa-
dığı acıları, kahramanlıkları ve tecrübeleri eserle-
rine sıkça anlatmaktadır. Ayrıca Kırgızları millî 
kültürlerinden uzaklaştırmaya çalışan baskıcı Sov-
yet rejimini de kendine özgü üslubu ile ve yalın 
bir dille ustaca eleştirmiştir.   
 
 Aytmatov’u asıl büyük kılan yanı, millî ola-
nı evrensel boyuta taşımayı başarabilen sayılı sa-
natçılar arasında yer almasıdır. O, bazen halk 
hikâyecisi, bazen tarihçi, bazen de dilci olarak Kır-
gız millî kültürünü yalnızca Kırgızlara değil Kırgız-
ları tanımayan bütün dünyaya tanıtmaktır.   
 
 Yapıtlarının pek çoğu Türkçeye aktarılmış 
olan Aytmatov'un bir öyküsünü “Selvi Boylum Al 
Yazmalım” adıyla yönetmen Atıf Yılmaz sinemaya 
uyarlamıştır. Bunun dışında yazarın birçok roman 
ve hikâyesi bulunmaktadır. Bu eserleri Gün Olur 
Asra Bedel, Cengiz Han’a Küsen Bulut, Beyaz Ge-
mi, Toprak Ana, Hiroşimalar Olmasın, Zorlu Geçit, 
Kızıl Elma, Çocukluğum, Elveda Gülsarı... olarak 
sıralayabiliriz.   
 
 Kırgız kültürünü yazıya döküp ölümsüzleş-
tiren Aytmatov, 10 Haziran 2008'de böbrek yet-
mezliği nedeniyle seksen yaşında hayatını kay-
betmiştir.  
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Beyaz Gemi 
 
 Cengiz Aytmatov milletinin sözlü gelene-
ğine ait efsane, destan, masal, hikâye ve türküleri 
eserlerinde sıkça kullanmıştır. Aynı zamanda Kır-
gız kültürünü maddi ve manevi 
bütün yönleriyle bu kültürü bi-
na edenlerin evlatlarını yeni-
den hatırlatmaya çalışmıştır. Bu 
düşünceyle kaleme aldığı Ayt-
matov’un başyapıtı olarak de-
ğerlendiren Beyaz Gemi (1970), 
her ne kadar uzaklardaki baba-
sını getirecek beyaz bir gemiyi 
bekleyen çocuğun öyküsü ola-
rak özetlenebilirse de esasında 
eserdeki ana fikir insanoğlunun 
iyi için kendi kendisiyle savaşı-
mıdır.   
 
 Kitapta kötülüğün ve 
hayatın küçük bir çocuğa karşı 
acımasızlığı söz konusudur. 
Eser Aytmatov'un insanın duygu ve düşüncelerini 
dede ile torun; gerçek ile masal arasında kurduğu 
dramatik çerçevede ele alır.  
 
 Eser bildiğimiz sonlardan farklı olarak 
mutsuz sonla bitmekte, bu da esere farklı bir et-
kileyicilik kazandırmaktadır. Ancak bu yolla oku-

yucuya iyi olmanın önemi hatırlatılmaya çalışıl-
mıştır, denebilir.  
 
  Eserde bir efsanenin yer alması 
Aytmatov 'un sözlü geleneğe verdiği öneme ör-

nek olarak gösterilebilir. Efsaneye göre, 
çok eskilerde Yenisey kıyılarında yaşayan 
kabilelerden biri olan Kırgızlar, çok iyi sa-
vaşçı olmalarına rağmen bir gün haince 
pusuya düşürülerek katledilirler. Sadece 
küçük bir kız ve erkek çocuğunun kurtul-
duğu savaşta Buğu (maral, geyik), bu iki 
çocuğu kurtararak çok uzak diyarlara gö-
türür. Ardından bir kabile oluşturan bu iki 
çocuk kendilerini “buğu” olarak adlandı-
rırlar.  
 
 Bu efsaneye inanan dede ile torun 
Maral Anayı kutsal bir değer olarak görür-
ler. Ancak Mümin dedenin pasif kişiliği 
neticesinde Marallar Orozkul tarafından 
öldürülür. Böylece çocuğun hazin sonu 
hazırlanmış olur.   

 
 Roman esasen, iyilikle-kötülüğün ebedi 
savaşını Kırgız sözlü kültürü ve tarihi bağlamında 
yeniden ele alır ve yerel olandan evrensel olana 
hareket eder. Bu bakımdan Aytamotov’un en dik-
kat çekici eserlerinden biridir.  
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 Furkan Torun* 
 

Adını Tarihe Yazdıran Bir “Köle”: Spartaküs 
 
     

ÇOK OKUYAN NE BİLİR? 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 

 “Dün; sahiplerimiz için yaşıyorduk, yarın ise kendimiz için öleceğiz. İşte özgürlük budur.” 
 
 Spartaküs, Trakyalı bir köledir. Tarihte köleliğe başkaldıran ilk insan olarak da bilinir. Bu yazıda, bir 
kölenin koskoca Roma İmparatorluğu’nu karşısına almasından bahsetmeye çalışacağım.   
 
 Spartaküs, MÖ-71 MÖ-73 arasında gerçekleşen Üçüncü Köle Savaşı’nın liderlerinden biriydi. Bir 
görüşe göre gençliğinde Roma ordusundan alınıp Napoli’nin kuzeyindeki Capua’da gladyatör okuluna gön-
derildi. MÖ 73’te kölelikten firar etti ve Vezüv Yanardağı’na kaçtı. Spartaküs ve yardımcıları Crixus ve Oe-
nomaus, çevredeki köylere baskınlar düzenledi ve ordaki köleleri de yanlarına kattı. İlk başta Roma tarafın-
dan dikkate alınmayan Spartaküs’ün ordusu, yaklaşık 100.000 kişiye ulaştı. Gerilla taktiğiyle Roma’nın bir-
çok saldırısını püskürttü. MÖ 72 yılında Spartaküs, ordusu ile birlikte Galya’ya yürüdü. Roma tarafından 
gelen saldırıları püskürtseler de, sonrasında güneye yol aldılar. MÖ 72 yılının sonunda Sicilya’ya ulaşmak 
amacıyla Rhenium’da kamp kurdular. Bu dönemde Roma Yönetimi bu tehdidi ciddiye almaya başladı ve 
ünlü Romalı politikacı ve general Marcus Licinius Crassus bir orduyla güneye indi. Köleler, Crassus’un kur-
duğu tuzağı aşmayı başardı; ama daha sonra Crassus’un ordusu köleleri Lucania’ya kadar kovaladı ve bura-
da isyancıları yok etti. 
  
 Spartaküs’ün bu savaşta öldüğü düşünüldü. 6000 isyancı çarmıha gerilip öldürüldü. Spartaküs’ün 
cesedi ölüler arasında bulunamadı. Kimine göre Tanrılar tarafından yanlarına alındı, kimine göre Roma ile 
savaşmak istemediği için sırra kadem bastı, kimine göre de memleketi olan Galya veya Trakya’ya dönüp 
huzur içinde yaşadı. Ordularındaki gladyatörlere söz geçiremediğini ve Üçüncü Köle Savaşı’nın bu yüzden 
başarısızlıkla sonuçlandığını düşünenler de mevcut.   
 
 Spartaküs’ün başarısız olma nedenlerinden birisi olarak ordusundaki fazla büyüme de düşünülebi-
lir. Her köle, bir asker değildir. Çoğu köle, “köle” olarak doğmuş ve “özgürlük” kavramını hiç duymamış, 
tanımamıştır. Bu kitle, savaşa sadece seyirci kalmıştır. Tüm bunlara ilaveten, değişik kültür ve toplumlar-
dan gelmiş olan köleler (Galyalılar, Germenler) arasında birlik ve disiplin sağlanamamıştır. Bu da savaşın 
kaybedilme nedenleri arasında gösterilebilir.  
 
 Spartaküs, tarihin önemli köle ayaklanmalarından birisine önderlik etmiş, ölümünün üzerinden ge-
çen yüzlerce yıla rağmen hâlâ oldukça iyi bilinen bir tarihî figüre dönüşmüştür. Onun macerası insanlığa 
oldukça basit bir ders veriyor aslında:  
 
 “Her dönem ve ortam kendi Spartaküs’ünü doğurur, tabii Roma’sını da...” 
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 Şeyma Yağlı & İrem Akagündüz* 

 

“Köle” Kelimesine Dair 
 

LÛGAT 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri 

 Köle kelimesini Türk Dili 
Kurumu “Savaşta tutsak alınan, 
yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp 
özgürlükten yoksun bırakılan ve-
ya başkasından satın alınan er-
kek, kul, esir, abd.” şeklinde ta-
nımlamaktadır. Kelimenin kökeni 
belirsizdir. Dilimizde “köle” keli-
mesinin en eski karşılığı “kul” ke-
limesidir. Bu kelime Köktürk Ya-
zıtları’nda karşımıza çıkar ve bu 
manada kullanılan bir dizi kelime-
den en eskisi olarak tespit edile-
bilir. “Kul” kelimesi Osmanlı tari-
hi boyunca sadece köleliği değil 
aynı zamanda Kapıkulu Ocağı’na 
mensup askerleri (yeniçeri) de 
karşılayacak biçimde kullanılmış-
tır. Örneğin bu kişilerden 
“Padişahın kulları” diye bahsedil-
mesi yaygın görülen bir durum-
dur. “Köle” kelimesi Türkiye Türk-
çesinde ilk defa 15. yüzyılda beli-
rir. Türkçe “kul” ya da Arapça 
“gulâm” kelimesinden evrildiği 
düşünülebilir. Yine yük hayvanı 
anlamına gelen “kölük / gölük” 
kelimesinden evrilmiş olma ihti-
mali söz konusu edilebilir.   
 
 Dilimizin tarihi boyunca 
köle anlamına gelen pek çok keli-
me kullanılmıştır. Bunlardan birisi 
Arapça “abd” kelimesidir. Bu keli-
me kul/köle anlamına gelip hem 
bir insanın bir başka insana sa-
hip/köle ilişkisi çerçevesinde bağ-
lanmasını anlatır hem de insanla 
Allah arasındaki ilişkiyi tanımlar. 
Aynı anlamda kullanılan bir başka 

kelime Arapça “gulâm”dır 
(çoğulu gılmân). Bu kelime gün-
lük dilde yaygınlaşmamışsa da 
kölelerden oluşan, hükümdarı 
korumakla görevli olan askeri 
birlikleri tanımlamak için kullanıl-
mıştır. Esasen Osmanlı’lardaki 
Kapıkulu Ocağı, bu sistemin bir 
devamı ve uyarlaması niteliğin-
dedir. Gulam sistemini Selçuk-
lu’lar, Eyyubiler, Safeviler ve 
Memlukler kullanmışlardır.  
 
 Türkçenin tarihi içinde 
“köle” anlamında kullanılan bir 
diğer sözcük “kölemen”dir. Keli-
me; köle sözcüğüne Farsça adam, 
erkek, insan anlamları veren “-
men” eki eklenmek suretiyle 
oluşturulmuştur. Daha çok Mısır 
Memluklerini tanımlamak için 
kullanılırdı; çünkü bu devletin 
yöneticileri küçük yaşta köleleşti-
rilerek asker olarak yetiştirilen 
Çerkes ve Türk komutanlardır. Bu 
askerler bahsi geçen devletin ida-
resini askerlik ve siyasetteki ma-
haretleriyle ele geçirmişlerdir. 
Bunlara “memluk” denmesinin 
sebebi de köle olmalarıdır; çünkü 
Arapça bir kelime olan memluk, 
mülk edinilmiş olan demektir. Bu 
ise bir insanın mülk edinilmesi 
dolayısıyla doğrudan doğruya 
köleliğe atıf yapar.   
 
 Kültürümüzde ırka dayalı 
köleleştirme söz konusu değildir. 
Siyahlar kadar beyazlar da köle-
leştirilmiştir. Ayrıca İslamiyet ırk, 

milliyet vb. farklılıklara göre in-
sanlar arasında üstünlük veya 
alçaklık olamayacağını açıkça be-
lirttiği için bu gibi farklılıklar hiç-
bir zaman kölelikle ilişkilendiril-
memiştir. Bu bağlamda dilimizde 
var olan kölelikle ilgili kelimeler 
etnik kimlik, ten rengi vb. husus-
lardan herhangi birine atıf yap-
maz. Yine bu manada bu kelime-
lerin doğrudan doğruya küçük 
düşürücü bir anlamı da yoktur.   
 
 Kölelikle ırk ayrımcılığı 
arasında belirli bir ilişki kurmak 
mümkündür. En azından Avrupa 
tarihi için bunu söyleyebiliriz. Kö-
leliğe bağlı gelişen ırk ayrımcılığı 
özellikle Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde tarihsel süreç içinde o 
kadar sıkıntılı bir hâl almıştır ki 
esasen Latince olup siyah anlamı-
na gelen (modern Portekizce ve 
İspanyolcada hâlâ bu anlamda 
kullanılmaktadır.) “negro” keli-
mesi bugün doğrudan doğruya 
kölelikle ilişkilendirildiği için bir 
hakaret olarak kabul edilmekte-
dir. Buna mukabil dilimizde var 
olan “zenci” kelimesi, benzeri bir 
anlam ayrışması yaşamadığı için 
ırkçı bir altanlam içermez.  
 
KAYNAKÇA 
Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil  
Kurumu 
Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-
Türkçe Lugat 
http://
www.nisanyansozluk.com/ 
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 Fatma Atmaca & Beyza Arıkan* 

 

Sicilya 
 
Şehir: Catania 

 

GEZİ 

 Uçağın tekerleri piste değdiğinde hem uçmanın verdiği gerginlik hem de yeni insanlarla tanışacak 
ve yabancı bir ülkeyi tanıyacak olmanın verdiği heyecanla kalplerimiz hızlandı. Uçaktan indiğimizde yüzü-
müze vuran sıcak hava, hepimize artık Akdeniz’de olduğumuzu hatırlatıyordu. Uçuşumuz Ankara – İstanbul 
– Catania şeklindeydi. Buradan karayoluyla Catania iline bağlı Mascalucia isimli bir yerleşim yerine geçe-
cektik. Her şeyin güzel olacağını umarak valizlerimizi alıp okula gitmek üzere kısa bir yolculuğa çıktık. Okula 
vardığımızda okul müdürü ve ev sahibi ailelerimiz bizi karşıladı. Teker teker hepimiz bizi misafir edecek ai-
lelerle tanıştık ve kalacağımız evlere gittik. Bütün geceyi Atatürk Hava Limanı’nda beklemekle geçirdiğimiz 
için çok yorgunduk, bu yüzden ilk gün okula gitmeyip bizi ağırlayan ailelerin evlerinde dinlendik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. gün 
 
 Okula gitmek için sabah erkenden uyandık ve kahvaltı yapmak için masaya oturduk. Sonra önümü-
ze Türk kahvaltısından farklı olarak kızarmış ekmek, reçel, süt ve mısır gevreği getirdiler. Kahvaltı yaptıktan 
sonra okula gitmek için yola koyulduk. Okulda ice-breaking denilen – duygularımızı en rahat şekilde sergi-
lememizi amaç edinen – bir etkinlik yaptık. Bu etkinlik bizim farklı milletlerden olan kişilerle tanışmamıza 
ve kaynaşmamıza vesile oldu.  Etkinlik bittikten sonra 15 dakikalık bir ara verdik ve ardından fizik dersi ko-
nularını ele alan bir yarışma yaptık. Okuldaki ilk günümüz böyle geçti. Eve geldiğimizde yemek olarak patlı-
canlı makarna vardı. Bize tadına bakmamız için biraz verdiler ama bizim damak tadımıza uygun değildi. Ev 
sahibi ailemiz bize Türkiye’de yediğimiz yemekleri sordu. Bir süre bizim yemeklerimizden, çorbalarımızdan 
bahsettik ve birlikte film izledik.  
 
 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri 

Catania Havaalanı’na inişe geçen uçağın penceresinden Etna. 
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 3. gün 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

 Kalıntılar arasındaki yolları 
takip etmek biraz zaman alıyor. Si-
cilya’da bulunan diğer antik şehir 
kalıntılarına nispetle çok görkemli 
değil, ancak atmosfer ve yeşil, kır-
sal çevre; kalıntıları güzelleştiriyor 
ve dolaşmaya değer hâle getiriyor. 
Etna’yı ağaçların ya da yıkıntıların 
arasından görmek keyifli bir şölene 
dönüşebiliyor.  

 Giardini Naxos, Sicilya'nın 
doğu kıyısındaki ünlü dağ tesisi Taor-
mina'nın altında bulunan geniş bir 
koyda uzanan bir sahil beldesi. Giar-
dini Naxos şu anda dikkate değer 
görünmüyor olabilir, ancak tarihsel 
olarak son derece önemli. Eski yazar-
lara göre, Sicilya'daki ilk Yunan kolo-
nisi Naxos.  Burası bir sömürge ken-
tiymiş; tarım arazisi olarak kullanılan 
ve nispeten yakın zamana kadar ka-
zıların devam ettiği bir antik kent.   

 Sicilya tarih boyunca pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış bir yer. Antik dönem Yunan kültürü-
nün adada önemli izleri var. Bu izleri görmek üzere misafiri olduğumuz okul bütün konuklarını Giardini 
Naxos isimli deniz kenarında bir yerleşim yerine götürdü.   
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 Naxos, daha önce de söylediğimiz gibi  geniş bir koyun ağzına kurulmuş. Hemen kuzeyinde yer alan 
tepelerin üzerinde ise Taormina var.  Taormina, bir Antik Yunan Tiyatrosu’na da sahip olan şirin bir kasaba. 
Dar sokakları ve Etna manzarasıyla görülmeye değer bir yer.  
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 4. gün 
 
 Perşembe günü okula geldiğimizde herhangi bir konu hakkında o andaki duygularımızı anlatan bir 
resim çalışması yaptık. Daha sonra farklı milletlerden oluşturulan altışar kişilik gruplara ayrıldık. Her bir 
gruba belirli sayıda kelime verildi ve bu kelimelerden birlikteliği, hoşgörüyü, farklılıkları anlamayı merkeze 
alan cümleler oluşturulması istendi. Projenin amacına yönelik bir çalışmaydı bu. Bunun ardından her ülke, 
daha önce hazırlandıkları ve yukarıda bahsi geçen ilkelere yönelik şiir dinletilerini sundu. Bizim ekibimiz 
Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Ben Aşk Adamıyım” adlı şiirine hazırlanmıştı. Şiirin hem Türkçesini hem de İngilizce-
sini bir slayt eşliğinde okuduk ve şairimizi tanıttık.   
 
 Öğleden sonra birçok şey yapacak boş zamanımız oldu. Bu zaman dilimi içerisinde ailemiz sıkılma-
mamız için bizi alışveriş merkezine, denize götürdü. Denizin kıyısındaki taşların Etna’dan geldiğini öğren-
dik. Etna’dan söz açmışken Etna, Sicilya bulunan Avrupa'nın en yüksek volkanik dağı, dünyanın ise büyük 
volkanlarından biri. Aktif bir volkan. Catania'nın 29 km kuzeyinde yer alıyor. Eski Yunanca ismi Aitne, Latin-
cede ise Aetna. Sicilyalılar bugün Mongibeddu diyorlar ona, modern İtalyancada ise Mongibello (Latince 
mont ve Arapça cebel kelimelerinin –her iki kelimede dağ demek- birleşiminden oluşan ilginç bir kelime). 
Deniz seviyesinden 3308 m yüksekte yer alıyor ve günümüz itibariyle Avrupa’nın en yüksek volkanik dağı. 
Etna'nın uzun bir faaliyet tarihçesi vardır. Vezüv'den farklı özelliklere sâhip. M.Ö. 475 senesinden beri 
200'den fazla patlama kaydedilmiş. M.Ö. 800'de Homeros, Etna Dağı’ndan bahsetmiştir. Virgil (M.Ö. 70-
M.S. 19), eseri Aeneid'de Etna'nın bir patlamasını tasvir etmiştir. Diodorus Siculus'a göre M.Ö. 396'da Et-
na’dan akan 3 km genişliğinde 38 km uzunluğunda bir lav akıntısı Kartaca ordusunun ilerlemesini engelle-
miştir. Felâketlere sebep olan patlamalardan tespit edilen başlıcaları 1169, 1329, 1536, 1669 tarihlerinde 
meydana gelmiştir. Bunlardan 1169 püskürmesi en şiddetlisidir.  
 
5. gün 
 
 Hareketliliğin 5. Gününde ev sahibi ekip olan İtalyanlar; bütün ülke öğretmen ve öğrencilerini Sicil-
ya’nın güneydoğu ucundaki Siracusa’ya götürdüler. Sicilya’da bizi en çok etkileyen yerin Siracusa 
(Syracuse) olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi korunmuş arkeolojik kalıntılar, daracık sokaklar, balık restoran-
ları... Siracusa' nın en güzel bölgesi, bir kilometre kare büyüklüğündeki Ortigia Adası. Karaya Piccolo ve 
Grande limanlarından iki köprüyle bağlanıyor.   
 
 
 

  
 

 Bu köprüler-
den geçince karşımıza 
çıkan ilk meydan Pan-
cali Meydanı ve mey-
dandan sonra karşımı-
za çıkan ilk tarihi eser 
M.Ö. 6. yüzyılda yapıl-
mış Apollo Tapınağı 
(Tempio di Apollo).  
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 Tapınağın önünden yukarı doğru yürüdüğümüzde tarihi binalarla çevrelenmiş Piazza Archimede 
(Arşimet Meydanı) ve meydanın ortasında Fontana di Artemide bulunuyor.  Archimede, Syracuse’da doğ-
muş, burada yaşamış, “Eureka!” nidalarıyla bu sokaklarda koşturmuş. Roma kuşatması sırasında rivayetle-
re göre büyük aynalar kullanarak Roma donanması’nı yakmış ve M.Ö. 212 yılında şehrin Romalılar tarafın-
dan alınması sırasında bir asker tarafından öldürülmüş. Bilim adamının anısına şehrin çeşitli yerlerine onun 
adı verilmiş tıpkı bu meydan gibi. Meydanın yakınlarında Siracusa Katedrali bulunuyor. Katedral 640 yılın-
da Bizanslılar tarafından inşa edilmiş. Arap döneminde cami, Normanlar döneminde kilise olmuş. Meyda-
nın sade, canlı ve yapılarda ve meydanda kullanılan taşların beyazlığından kaynaklanan parlaklığı gerçek-
ten göz alıcı.  

 Meydandan dar ara sokakların birinden batı yönünde sahile doğru devam edince, karşımıza Grande 
Limanı’na bakan minik bir teras çıkıyor. Bu terasın alt kısmında, denizle kara arasına sıkışmış, bir tatlı su 
kaynağı var. İçinde papirüsler olan ördekler ve kırmızı renkli balıkların yüzdüğü bu tatlı su birikintisi... Aslın-
da suyun kaynağından nasıl çıktığını açıkça görmek mümkün ve denize bu kadar yakın konumda bir tatlı su 
kaynağının bulunması şaşırtıcı. Siracusa ve civarında, Mısır’ a özgü bir bitki olarak bilinen papirüs yetiştirili-
yor.  Şehre bu bitki bir Mısır Firavunu tarafından gönderilmiş ve kâğıt yapımında kullanılmış. Biz gezeme-
sek de şehirde bir papirüs müzesi bulunuyor.   
 
 Syracuse, M.Ö. 8. yüzyılda Grek kavimleri tarafından kurulmuş, Sicilya’ nın başkenti olmuş, adanın 
bütün dönemlerine şahitlik etmiş bir sahil şehri. Bu nedenle şehrin her yerinde çok sayıda tarihi esere rast-
lamak olağan. Şehrin arkeolojik bölgeleri Arcadina ve Neapolis.   
 
 Günümüzde modern bir görünüme sahip olan Arcadina bölgesinde,  Syracuse Forumu,  Roma Gym-
nasium’u ve Bizans Hamam Kalıntıları bulunuyor. Bu bölgedeki tarihi eserlerin çoğu apartmanların altında 
kalmış ve kazılarda bulunan eserler halen Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.  
 
 Neapolis bölgesinde 1955 yılında tarihi eserleri korumak amacıyla bir arkeolojik park oluşturulmuş. 
Burada Dionysius’un Kulağı (Orecchio di Dionisio); Grotta dei Cordari, Lantomia dell’ Intagliatella, Latomia 
Santa Venera mağaraları; Yunan Tiyatrosu (Teatro Greco); Roma Tiyatrosu (Anfiteatro Romano) gibi eser-
leri görmek mümkün.   
 
 Dionysius’un Kulağı (Orecchio di Dionisio) olarak bilinen mağara gerçekten ilgi çekici. Dionysius'un 
kulağı... İlk duyduğumuzda farklı bir beklenti içine girdik; ama evet, burası bir mağara.  
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 Mağaranın girişi 65 m uzunluğunda, 23 m yüksekliğin-
de büyük bir kulak şeklinde. Mağaranın içi sağa doğru hafif 
eğimle devam ediyor, girişten hemen sonra içerisi zifiri karan-
lık. Bu mağaranın en yüksek yerinden, 35 m aşağıdaki bir insa-
nın nefesini bariz bir şekilde duymak mümkünmüş. Bu mağara 
için çeşitli rivayetler var. Dionysius, mağaranın muhteşem 
akustiği sayesinde mahkûmların tüm konuşmalarını duyar, 
ona göre hareket edermiş.  

 İnsan yapımı olduğuna inanmakta güçlük çekeceğiniz 
bu devasa mağaralardan sonra parkın asıl gözdesine doğru 
ilerleyebilirsiniz. Grek tiyatro sanatının en önemli örneklerin-
den biri olan Teatro Greco. M.Ö. 5. yüzyılda yapılan bu muh-
teşem tiyatro, Romalılar zamanında gladyatör dövüşleri için 
kullanılmış. Tiyatro’da yaz akşamları klasik tiyatro eserleri sah-
neleniyormuş. Antik tiyatroların genelinde görülen yüksek bir 
yere inşa edilme durumu burada da mevcut. Tiyatronun en 
tepesindeki basamaklardan denizi ve şehri seyretmek paha 
biçilmez bir keyif. Teatro Greco'ya nispetle gösterişsiz Roma 
Tiyatrosu, Romalılar zamanında yapılmış ve gladyatör dövüş-
leri için kullanılmış. 

Yunan Tiyatrosu 
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 6. gün  
 
 Etkinliklerin son gününde her ülke daha önce hazırlamış olduğu tiyatro oyunlarını sahneledi.  Etkin-
lik hem güzel sanatların farklılıkları azaltmada ne kadar etkin bir araç olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor 
hem de Shakespeare gibi bir büyük üstadın eserleriyle gençleri buluşturmayı amaç ediniyordu.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Doğrusu bir haftalık İtalya seyahatinin nasıl bu kadar çabuk gelip geçtiğine inanamadık. Projenin bir 
parçası olmak ve yurtdışına çıkmak; hem İngilizcemizi ilerletmek hem de insan ilişkileri kurmak konusunda 
önemli yararlar sağladı bize. Rüya gibi bir İtalya seyahatinin sonunda ev sahibi ailelerimizden ayrılmak da 
bir hayli zor oldu.  
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 Mustafa Özseçer* 
 
 

SPOR / OTOBİYOGRAFİ 

* Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi Sporcusu, Milli Atlet , 1500 m ve 3000 m’de Gençler 

Türkiye 1.si, Balkan 2.si, Mehmetçik Anadolu Lisesi Mezunu 

 Ben Mustafa Özseçer. 20 yaşındayım. Atletizm ile beden eğitimi öğretmenlerim Halil Geylan ve 
Uğur Çadır sayesinde tanıştım. Spora karşı sempatim vardı ve en doğru branşı seçmem gerektiğini düşün-
düm. Bu branş atletizm oldu. Öğretmenlerimin yol göstermesiyle ve kendi çabalarımla ilk yarışımda il 2.si 
oldum. Bu yolda ilerleyeceğimi fark eden öğretmenlerim bana destek oldular ve Antrenörüm Ertan Yılmaz 
ile çalışmama vesile oldular. Bir aylık bir çalışma sonucunda 27 aralık 2013'te ilk birinciliğimi almış oldum. 
Soğuk, kar, kış demeden ve hiç antrenman aksatmadan çalıştım. Hocalarımı dinledim. Kendimi nasıl geliş-
tirmem gerektiğini araştırdım. Bir yıl sonra Türkiye şampiyonalarında madalyalar aldım. 2015’te Fenerbah-
çe Spor Kulübü’ne transfer oldum. Aynı zamanda derslerime de çalışarak Ankara Üniversitesi Spor Bilimle-
ri Fakültesini kazandım. Ankara’da yaşamaya başladım ve iki buçuk yıllık sıkı bir çalışma sonucunda 2 Tem-
muz 2016’da ilk kez milli takımda yarışmaya hak kazandım. İlk milli formamla 1500 m Balkan 2.si oldum. 
İlerleyen zamanlarda hayalini bile kuramayacağım yerlere geldim. Ortada bir başarı varsa tek başına elde 
edilemez. Bu başarıyı bütün hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme borçluyum. 3 yıl önce hiçbir şeye sahip 
değilken şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde ve Milli takım adına defalarca forma terletmiş bir 
birey oldum. İnanırsanız ve çalışırsanız her şeyi başarabilirsiniz.  
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 Özge Hasanköse* 

 

Mayıs Ayı Erasmus+ Faaliyetleri  
 
 
“A Guide to a Successful Career” (Başarılı Bir Kariyer Planlaması) projesi kapsamında İstanbul’un çeşitli 
üniversitelerinden gelen akademisyenler; okulumuz öğrencileri ve ilimizdeki liselerin dil bölümlerinden 
gelen öğrencilerle bir araya geldi.  Çeviribilim üzerine yapılan söyleşi 27 Nisan 2017 tarihinde Çorum Dev-
let Tiyatrosunda gerçekleştirildi.  

 
 

OKULUMUZDAN HABERLER / ERASMUS+ 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 

Programdan sonra hocalarımız 
öğrencilerimizin isteklerini kırma-
yarak okulumuzu da ziyaret etti-
ler. Burada da küçük bir söyleşi 
gerçekleştirildi.  
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OKULUMUZDAN HABERLER / ERASMUS+ 

7 Mayıs 2017 tarihinde, devam etmekte olan projelerimizden biri olan “Let’s Say Stop to 
Gender Discrimination in Education” (Eğitimde Cinsiyet Ayrımına Dur Diyelim) projesi kap-
samında 7 öğrenci ve 3 öğretmenimiz Sivas Şarkışla’ya ziyarette bulundu. Ekibimiz; Çek 
Cumhuriyeti, Romanya ve Sivas ekiplerinin de katılımıyla proje kapsamında çeşitli faali-
yetlerde bulundu.  

14 Mayıs 2017 tari-
hinde okulumuzda 
geleneksel dil olim-
piyatları, proje ta-
nıtma çalışmaları 
ve müzik gösterisi 
yapıldı. 

3 Mayıs 2017 Tarım Haftası’nda, “Organic Food Production in Schools” (Okullarda Organik Gıda Üreti-
mi) projesi kapsamında okulumuz Müzik Öğretmeni Kemal Ateş’in hazırladığı koro programını yapar-
ken aynı zamanda Tarım Müdürlüğünden gelen misafirlerimize ve öğrencilerimize organik yiyecekler 
ikram edildi. 
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OKULUMUZDAN HABERLER / ERASMUS+ 

Bu ay, geçen sayımızda tanıttığımız “All Together for Inclusion” (Kaynaşma İçin Hep Beraber) projesi 
faaliyetleri kapsamında üç öğretmenimiz ve altı öğrencimiz İtalya’nın Catania kentine gitti. Daha ön-
ce de belirttiğimiz gibi projemiz disleksiye dair farkındalığın artırılması ve sanat aktiviteleriyle bu hu-
sustaki önyargıları kırmayı amaçlıyor.  
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Okulumuz Bocce* Takımı,  ilimizde yapılan müsabakalar sonucu il 1.si olduktan sonra ilimizi temsilen 15-
16 Mayıs tarihlerinde Rize’de grup müsabakalarına katılmıştır. 18 takımın katıldığı grup müsabakalarından 
1. olarak çıkan takımımız, Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanmıştır.  
 
Takımımız; Halil Geylan (Beden Eğitimi Öğretmeni), Ömer Altuntozu, Recep Çolak ve Furkan Bulut’tan 
oluşmaktadır.                         
 
Takımımız, 5-6 Haziran 2017’de Antalya ili Kemer ilçesinde yapılacak olan Türkiye Finallerinde okulumuzu, 
ilimizi, bölgemizi temsil edecektir.  

 

 

 
 
            

OKULUMUZDAN HABERLER / SPOR 

*Bocce, kökeninin Anadolu'ya dayandığı ve MÖ 5000 yıllarında oynandığı tahmin edilen, eski çağlarda cila-
lanmış kaya parçalarıyla oynanan bir oyundur. Bugünkü şekliyle, ilk kez Romalılar tarafından oynanmış ve 
"bocce" adını da Romalılardan almıştır. En eski spor dallarından birisi olarak kabul edilmektedir. Oyundaki 
amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa yakın olmasını sağlamaktır.  

Bocce oynayan oyuncular.  
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BİZİM KADRAJIMIZ 

Mertcan Şahin 
11/H 

Mertcan Şahin 
11/H 
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BİZİM KADRAJIMIZ 

Mehmet Güngör 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
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