Röportaj

FELSEFE VE DİN, AYNI ŞEYİ FARKLI
KAVRAMLARLA SÖYLÜYOR
İlahiyat ve felsefe. Birbirinden ayrı gibi görünse de aslında bir o kadar iç içe olan iki
disiplini konuştuk Genç Bürokrat’ın bu sayısında, konuğumuzla. Bir gönül coğrafyası
olan Hatay’a uzandık, gönüllü bir kuruluş olan Türkiye Yazarlar Birliğinde nefes aldık.
Hem felsefeyi dinledik hem teolojiyi; hem de gençlere güvenmenin öneminden söz
ettik. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türkiye Yazarlar
Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, sorularımızı yanıtladı.

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı
ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
Hocam, sohbetimize öncelikle
genel geçer bir soruyla başlamak
istiyorum. Medeniyetlerin beşiği
Hatay doğumlu olmak size neler
kattı?
Doğduğumuz yerler, ailemiz dolayısıyla ilişkili olduğumuz şehirler, bizi
de tanımlayan ya da kısıtlayan bir
algıya dönüşebiliyor. Hataylı olmak
ve Hataylı olduğumu söylemek, benim hayatımın hemen her aşamasında hep pozitif bir etkiye sahip oldu.
“Hataylıyım.” dediğimde, insanların
mimiklerinde dahi olsa olumsuz bir
şey hissetmedim. Hatay’ın ülkemiz
açısından da çok özel ve önemli bir yeri var. Türkiye Cumhuriyeti
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kurulduğunda, Hatay Cumhuriyeti,
Hatay devleti vardı. O dönemde
Suriye’de Fransız etkisi var. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk, önemli siyasi ve askeri dehasıyla, Hatay için tampon
bölge oluşturuyor ve orada Hatay
Cumhuriyeti kuruluyor. Hatay marşı, bayrağı olan bir devlet olarak var
ediliyor; 1939’da Türkiye’ye katılıyor.
Hatay; jeopolitik, ekonomik, coğrafik ve stratejik açıdan çok önemli bir
merkez. Türkiye’ye katılması da bu
yüzden çok önemli ve dâhiyane bir
iş. Hatay, Mustafa Kemal Atatürk’ün
de ömrünün son yıllarında hastalığına rağmen, birkaç kez ziyaret ettiği
bir yer; kendisi Hatay davasına çok

önem veriyor, hasta haliyle son ziyaretini yapıyor. Onun, “Benim sadık dostlarım, Dörtyol’dandır.” diye
bir ifadesi var. Amik Ovası, günümüzde, Türkiye ekonomisi ve tarımına yön veren çok önemli bir ova.
Hatay’a yolu düşen herkesin gözlemlediği bir şey var; Hatay’da çok
kültürlü bir yaşam vardır. Halk,
birbiriyle uzlaşı ve barış içindedir. Bu, hep özlenen bir kültürdür.
Hatay’da farklı inançtan, etnik kökenden, dinden, dilden insanlar,
gerçekten birbirlerine sevgiyle bakar. Bir Hıristiyan’ın bir Ermeni’nin,
Yahudi’nin, Musevi’nin kültürüne bir
Müslüman saygıyla bakarken; Müs-

lümanların dini ve özel günlerine
de onlar saygı duyar. Yemek kültürleri, özel günleri, bayramları ve
farklı özel günlere ait faaliyetlerdeki etkinlikler de birbirine geçmiştir,
çoğu zaman birbirini taklit etmişlerdir. Bunda da hiçbir zaman aksi bir
durum olmamıştır. Ben de Hatay’ın
bu uzlaşı kültürünü kendimde hissederim. Uzlaşıyı, farklı insanlarla
her fikirden, görüşten düşünceden
insanlarla tanışmayı çok severim.
Bunu eksiklik değil, zenginlik olarak
görürüm.

maklar çıkmaya dille başlanır ve bu
basamakların biri eksik olduğunda o
yol tamamlanamaz. Bu, bir yükseliştir; insanı bir noktaya götürür.
Daha öncesinde neredeyse her ilmin
referansı olan Aristotales’i görürsünüz. Aristotales; tarihçi, iktisatçı,
siyaset bilimci, tıpçı, hukukçu, herkesin kendinden bir şeyler bulduğu
bir filozof; yani işin özünde tam bir
bilim insanıdır. Türkiye’deki ilahiyat
fakültelerinin de müfredatı bu şekilde planlanmış. İlahiyat fakültele-

sürdürmeye çalışıyoruz. Yapmaya
çalıştığımız, ilahiyat kökenli bir felsefe öğretisi. Ben felsefeyi, “bir düşünme, hayatı ve olayları algılama
biçimi” olarak görüyorum. Her insanın felsefe yapma biçimi ve felsefik
bakışı vardır. Bu bakış eğer kuramsal ise teknik anlamda felsefe oluyor; yok eğer kuramsal değilse de
hayat felsefesi ortaya çıkıyor. İnsanların; hiçbir tahsil hayatı olmadan,
tamamen hayatın öğrettiklerinden,
yaşanmışlıklarından tecrübelerinden hareketle çok önemli çıkarım-

Hatay’ın yemek kültürünün insanlarda olumlu bir etkisi olduğunu, düşünüyorum. Çok zengin bir yemek kültürü var; tencere yemekleri, sebze,
sebzeyle etin buluşumu gibi farklı
damak zevklerine hitap edebiliyor.
İnsanların hayatındaki en temel
şey, yemek kültürüdür. Hatay’daki
yemek kültürünün de her türdeki
yeme alışkanlığına hitap edecek bir
boyutu vardır. Hatay mutfağı, her
damak tadına uygundur; herkes,
Hatay mutfağında kendisinden bir
şey bulabilir.
“Hataylıyım.” her zaman, demekten
mutluluk duydum. Bunun insanlarımızca çok hoş karşılandığını da görmüş oldum.
O halde, ilahiyat ve felsefe gibi
temel disiplinleri birleştirmenizde
Hatay kültürünün etkisi vardır, diyebilir miyiz?
Var tabii ki. İlahiyat fakültesinde
tahsil gördüm. İlahiyat fakültelerini
biraz açıklamamız gerekiyor. Fakültelerde çok geniş branş dizisi var;
temel İslam bilimlerinden İslam tarihi sanatlarına, felsefi din bilimlerine
kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.
Sosyal beşeri alanlardan, kültürel
sanatsal alanlara varana dek her
türlü eğitim mevcut. Bu eğitimin
kendi kültürümüzle ve tarihimizle
ilişkili olduğunu düşünüyorum. Tarihimize ve geleneğimize baktığımızda, Farabi’ni temel eseri “İlimlerin
Sınıflandırılması”nda disiplinleri birbirinden ayırmaz. Her şey dille başlar, “mantık, fizik, matematik, kimya,
medeni ilimler” diyerek devam eder;
bunlar bir bütünlük içindedir. Merdivenin basamakları gibidir; basa-

rinin çok zengin bir boyutu var; dini
ilimlerle eş zamanlı olarak, psikoloji,
sosyoloji, felsefe ve edebiyat gibi
disiplinlerin eğitimini de alırsınız. Bu
bağlamda, hem Hatay kültürü hem
de zengin ilahiyat fakültesi, beni bu
şekilde çalışmaya sevk etti.
Antakya’nın bu denli çok kültürlü
olması, bizim de kaderimize bir ortaklık kurmasına vesile oldu. İlahiyat
fakültesi tahsili alırken, erken dönemde felsefe üzerine de çalışmalara başladım. Önce İslam, ardından
din felsefesi çalışırken şimdi daha
genel kapsamlı felsefe ve ahlak felsefesi alanları üzerine çalışıyorum.
Felsefi öğretileri okurken, ilahiyatla
ilişkilerini kurmaya ve o yönü de ele
almaya çalışıyorum. Hatay’ın tarihsel mirasını, biz de bir anlamda

larının, mottolarının, yaklaşımlarının
ve belki manifestolarının olduğunu
da görebiliyorsunuz. Bir sahanın bir
de akademinin felsefesi var. Kültürün, doğduğumuz bölgenin felsefesini, akademinin öğrettiği ilahiyatı
ve sonrasında beraberindeki felsefe
disiplininin öğrettiği öğretiyi buluşturmaya, birleştirmeye çalışıyoruz.
Hocam, Antakya Felsefe Okulu da
oldukça önemli bir rol üstlenmiş.
Yanılıyor muyum?
Bu okul tarihte çok önemli bir rol
üstlenmiş bir okuldur. Bugün, “İslam felsefesi” dediğimiz, Müslüman
coğrafyadaki felsefe ve mantık alanlarının oluşumuna bir aşama rolü
üstlenmiştir. Önce felsefe ve mantık
alanında çalışanlar; yani Grek dün-

yasındaki isimlerin eserleri burada
Süryaniceye çevriliyor. O dönemde
burada Süryaniler var. Sonrasında
da, Arapçaya tercüme edilerek bir
külliyat oluşturuluyor. Ve bu birikim,
İslam dünyasında yaygınlaşıyor. Bu
okulda dini ilimler de var, Hıristiyan
teolojisi de var. Teoloji yani ilahiyat denilen şeyi, Tanrı’nın varlığı ve
Allah’ın bilgisi gibi konular hakkına
konuşulurken mutlaka felsefe ve
mantık bilgisi gerekiyor. En erken
felsefe döneminde gördüğümüz
Aristotales’in eserlerinde de “Evren
nasıl oluştu, varlığın kaynağı nedir;
insan, nasıl bir varlıktır, özgür müdür, insanın sorumluluğu ve aşkın
varlıkla ilişkisi, evrenin konumu; evren sonlu mudur sonsuz mu?” sorularına yanıt aranıyor. Tüm bu sorular
felsefenin sorunu olmakla birlikte,
din ve teolojinin de sorularıdır. Dolayısıyla din ve felsefe bir yerde
buluşuyor. Batıdaki birçok önemli filozof, aynı zamanda teologdur. He-

vardır İsa Mesih, Kudüs civarında
mesajlarını yaymaya başladığında
ona inanmaya çağıranların geldikleri ilk yer, Antakya’dır. Kuran’da
geçen Habib-i Neccar Cami, Antakya’daki önemli bir camidir; hemen
yakınlarında kiliseler vardır. Bugün
Hıristiyan adını verdiğimiz, aslında
“Christions” olarak bilinenler yani
İsa’ya mensup olanlar, ilk kez bu
adla Antakya’da buluşuyor. Hatay,
kadim bir medeniyet şehri. Dünyanın en erken oluşmuş Kudüs, İskenderiye, Mekke, Medine gibi metropol şehirlerden biri. Kültürel barışın
ve kültürel farklıların barış içinde
yaşadığı bir şehir. Erken dönemde
pagan kültürüne sahip olanların ya
da hiçbir inanca sahip olmayan, belki de “putperest” denilen insanların
yaşadığı bir yer. İsa Mesih’ten önce
Yahudilerin, Musevilerin olduğu;
sonra Müslümanların geldiği ve doğal olarak kültürel farklılığın oluğu
bir şehir. Tabi her kültürün mutlaka

ğurduğu öğretilerin verildiği okuldur” diyebiliriz. Antakya İlahiyat
Okulu olarak adlandırılan ve Hıristiyanlık öğretisinin verildiği bağımsız
bir okul da var. Bu okullar birbiriyle ilişkili, birbirlerini destekliyor. Bu
bağlamda, Antakya, tarihin erken
dönemlerinden itibaren önemli bir
merkez.

gel, Karl Marx’ın diyalektiğinin esinlendiği bir isimdir. Kant, Spinoza,
Descartes gibi filozoflar; teolojiyle,
ilahiyatla iç içe isimlerdir.

bir inancı, o inancın da öğretildiği
teoloji olacak. Dolayısıyla Antakya,
aynı zamanda teolojiler şehri. “Teoloji” denilen şey, aslında bir inancın
öğretisidir. Buna dayanarak, Antakya Felsefe Okulu için, “Kültürlerin
dayandığı inançlar ve onların do-

sahip olduklarını görüyoruz. Böyle
bir çelişkimiz var. Şunu halletmek
lazım: Felsefeye dair yanlış tanımlamamız, anlayışımız var. Felsefeyi;
uçuk kaçık olmak, kafası kırık ya da
tahtası eksik olmak gibi görüyoruz.
Felsefe yapanın inançsız olduğu,

Antakya’nın, Hatay’ın özellikle tarihsel süreçte de böyle bir misyonu
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Tam da buradan devam etmek istiyorum. Felsefe bizim toplumumuzda çok kutuplaştıran bir alan. Bunun olmaması için neler yapılabilir;
bu kutuplaşma neden oluyor?
Aslında çok güzel ve önemli bir soru
ve sorun. Bugün, her şeyden önce,
felsefeye dair çok yanlış bir yaklaşım biçimimiz, felsefeye karşı önyargımız var. Aslında felsefecilerin ve
filozofların, daha engin, zengin, kuşatıcı ve uzlaşıcı bir bakışa yaklaşan
tutum içinde olmasını beklerken;
daha katı, dışlayıcı bir yaklaşıma

“HATAY, kadim bir medeniyet şehri”
felsefe yapmanın artık absürt olduğu söylemleri yayıyoruz ya da felsefi konuşmanın, toplumun gündelik
konuşmalarının dışında olmak, çok
“elitist” olmak gibi algılanan durumu var. Bunlar şehir efsanesi tabii.
Felsefe bir kavram üretmedir ve
kavramlar üzerinden yapılır. Felsefe,
soyutlama yapar. Filozof, zamanı ve
mekânı aşan kavramsallaştırma ve
soyutlama yaparsa filozof olur. Bundan 2- 3 bin yıl önce yazmış bir filozofu, bugün, kendi algı dünyamızla
algılamaya çalıştığımızda bile kendimize hitap eden şeyler buluyoruz.
İşte filozofluk; kavramsallaştırma,
kuram oluşturabilme ve bunu başarabilmektir. Burada, felsefe yapan
insanların felsefeyi doğru tanımlamamasından kaynaklı bir sorun var.
Felsefe bir inanç ve ideoloji değildir;
anlama biçimi, bakış tarzıdır. Hayatı,
insanı ve olayları doğru tanımlama
biçimidir. Doğru fotoğraf çekmez-

sek doğru yorumlama yapamayız.
Bir doktor, teşhis için doğru tetkikler yapamazsa doğru teşhisler
koyamaz; eğer aldığı kanı doğru
tahlil etmezse, o kan yanlış sonuçlara götürür ve belki de sağlıklı birini
sağlıksız hale getirir. Bunun gibi fel-

sefenin de topluma, evrene, hayata,
insana; insanın ürettiği kültüre, siyasete, hukuka, dine, aileye, tarihe,
sanata ve neye yaygınlaştırırsanız
yaygınlaştırın her türlü kavrama
karşı doğru bir bakış, tahlil, doğru
teşhisler ve en son olarak da doğru
çözüm çabaları vardır. Her şeyden
önce; felsefe, bir çözüm üretme sanatıdır. Felsefe sadece saf kalkışma
alanı değildir; felsefede soru sorabilmek ve doğru sorular sormak, cevaplardan çok daha önemlidir. Felsefede tartışmak, doğru eleştirmek
doğru sorgulamak çok önemlidir.
Bazen sorguladığımızı düşünürken
aslında fikirleri hırpalıyoruz, bazen
eleştirdiğimizi söylerken aslında
hakaret ediyoruz. Bazen de yargılıyoruz. Bunlar farklı şeyler. Ama
felsefe, bunlardan hareketle doğru
çözüm üretmektir; çözüm üretebilme sanatıdır. Bugün, bizim “filozof”
dediğimiz Aristoteles’ten Platon’a,
Farabi’den İbn-i Sina’ya kadar bütün bilginler, içinde bulundukları
toplumlardaki küçük olaylardan,
örneklemlerden hareketle insanlığa
doğru çözümler takdim edebilmiş
insanlardır. Eğer felsefe; toplumu
yönlendirebilecek, hayatı yaşanabilir kılacak, insanları bir arada yaşamaya yöneltecek çözümler sunamıyorsa felsefe değildir. Felsefenin
her şeyden önce çözüm üretebilme
kabiliyetini ortaya koyması lazım.
Bugün çözüm dediğimiz şey, yarın
sorun oluşturabilir; ama felsefe bu
anlamda dinamik ve devamlıdır.
Onun için bugünün doğrusu yarının
yanlışı olabilir. Her kuşak, önceki çözümlemeler üzerinden yeni ve yeniden çözümlemeler yapabilmelidir.
Felsefeyi doğru tanımlamak lazım.
Felsefe, olmazsa olmazımızdır. Şehir efsanesi gibi olan, “Felsefe zordur, felsefe okursak kafayı bozarız.”
düşüncesinden uzaklaşmamız gerekiyor. Nasıl ki yüzmeyi öğrendikten
sonra daldığınızda keyif alıp binlerce metre derinliklerde bile yüzebiliyorsanız, felsefe de öyledir. Felsefe,
deryalar gibi büyük sorunları, hiçbir
şekilde sorun etmeden, onların üstesinden gelebilme kabiliyeti veren bir
sanattır. Sadece düşünmek, sadece
güzel sözler söyleme işi değildir.
Soyutlamalar, kavramsallaştırmalar yapmalıyız. Kavramlar üretmeli,

yeni kuramlar oluşturmalıyız; felsefenin böyle bir özelliği vardır. Tüm
bunlar, bizim sorunlarımıza çözüm
sunabilen ya da bardağın dolu tarafını görmemizi sağlayabilen bir aktivitedir. Bununla beraber maalesef
felsefe yapma biçiminden kaynaklı
sorunlarımız var. Farklı felsefe yapma biçimleri var. Herkesin felsefe
yapmadaki hareket noktası farklı
olabilir. Sokrates’le Aristoteles’in de
felsefe yapma biçimi farklıydı. Hareket noktanız farklı olabilir; hareket
noktamız felsefe yapmadaki perspektifimiz, bakış tarzımız diğerini
yok saymamalı. Herkes kendi doğrusunu mutlaklaştırıyor. “Ben doğruyum, sen yanlışsın; senin hayat
hakkın yok.” diyen yaklaşım biçimi,
çok tehlikeli bir yaklaşım biçimidir.
Yani ideolojilerimiz, maskelerimiz,
hayatı anlamadaki donelerimiz, bizi
kör bir bakışa sahip olmamıza ve
olaylara at gözlüğüyle bakmamıza
neden oluyor. At gözlüğü metaforunu bilirsiniz: At, oldukça geniş
alana bakabilen bir hayvandır. Ona
perspektif verebilmek görüş alanını daraltmak için at gözlüğü takılır.
Biz de felsefe yapmadaki hareket
noktalarımızı at gözlüğü haline getiriyoruz. Hayır; tam tersine atın bakabildiği açıdaki göze sahip olmalı,
360 dereceyi görebilmeliyiz. Hatta
bizim gibi düşünmeyen yaklaşımlara
kulak verip, oradan alabileceklerimizi düşünmeliyiz. Maalesef felsefe
ile kalıp yargılar oluşturuyoruz. Bir
başkasının felsefe yapma biçimini
küçümsüyoruz. Felsefe çok zengin
bir alandır; çözüm bulma çabasıdır.
Eğer haklı bir perspektiften bir çözüm üretilebiliyorsa, bunun da ayrı
bir felsefe olduğunu bilebilmeliyiz.
Kabul etmeliyiz, saygı duymalıyız. “Evet, benim yaklaşımımdaki
çözüm yetersiz olabilir.” diyebilmeliyiz. Filozof, hayata çok daha
dinamik, daha esnek bakabilen bir
insandır; kabulleri, mutlağı, doğruları olacaktır; ancak bu doğrular bir
önyargıya dönüşmemelidir. Bunlar
kişinin bakış açısını sınırlandıran,
dünyasını daraltan, lokalleştiren
hatta ve hatta indirgemeci bir dışlayıcılığa dönüşmemelidir.
Bugün, felsefe adına, “çözüm” çabalarımız, başka çözüm çabalarını,
bakış açılarını dışlayan, yok sayan

ve hatta onları neredeyse yok etmeye dönüşen çok tehlikeli bir silaha dönüşüyor. Bu yaklaşım biçimi,
dünyanın en tehlikeli silahlarından
daha tehlikelidir. Onun için; felsefe
okuyanlar, felsefeye bulaşmış ya
da felsefenin etkisinde kalan kişiler,
kendilerini daha özgür ve daha hür
hissedebilmeli; daha esnek daha
şeffaf bakabilmeli. Daha müsamahalı olabilmeli.

nuz, ekosistemi bozuyorsunuz. Her
varlığın bir yaşam alanı var. Felsefe,
sadece insan varlığının bakış açısını
ve hayat felsefesini saygıyla karşılamayı, sadece ona hoşgörüyle bakmayı gerektirmiyor. Felsefe aslında
evrendeki tüm varlıklara saygıyla
bakabilmeyi, onlarla beraber yaşayabilmeyi gerektiriyor. Felsefe, tüm
varlıkların yaşam hakkına saygıyı
zorunlu kılan bir sanat biçimi.

“Hatay.” dedik. Ben kendime Hataylı
olmaktan şöyle bir pay çıkarıyorum: Olabildiğince müsamahakâr,
hoşgörülü, zengin bakabilmeliyiz.
Bazen kendimi de eleştirmeye çalışıyorum. “Burada sığ ve sınırlı bir
bakış açısı kuruyorsun; daha zengin
bakmalı ve karşındakinin görüşüne
de saygı duymalısın. Bu hayatta
sadece sen yoksun; farklı varlık türleri, kategorileri var. Onların yaşam
hakkına saygı duymalısın.” diyorum.
Felsefe, hayatı doğru anlamamı ve
diğer canlılara saygı duymamı gerektiriyor hatta bunu zorunlu kılıyor.
Bir köpeğin, kedinin, böceğin, bize
zararlı olduğunu düşündüğümüz
canlının bile yaşam hakkı olduğunu;
onu öldürmemeyi, yok etmemeyi
söylüyor. Çünkü en ufak bir böceği dahi öldürdüğünüzde; bir başka
varlığın hayat hakkını engelliyorsu-

Bütün dinlerin de aynı şeyi söylediğini göz önüne alırsak; felsefe
ve dinin çatışmadığını söylemek
mümkün müdür?
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Bu çok doğru bir yaklaşım; kesin-

likle bunu söyleyebiliriz. Dinler de
barışı getirir. Şunu doğru tespit etmek gerekir; dinler, özleri itibariyle,
ortaya çıktıkları ilk andan itibaren,
hep toplumsal barışı, iyiyi daha yetkin kılmak ve bireyin, olgun insan
onuruna layık davranması çabası
içindedir. Ama süreç içerisinde din
yorumcularının yorumları, bu sahih bakışın önüne geçmiştir. Sorun,
dinlerin kendilerinde ya da otantik mesajlarında değil; sonradan o
dine mensup olanların anlama ve
yorumlama biçimlerinden kaynaklanıyor. Bunun aynısını felsefede de
görüyoruz. Aslında felsefe yapanlar
felsefeyi kısıtlıyor. Dini, sonradan
dindar olan o dinin mensupları kı-

sıtlıyor; birilerine “Senin yaptığın
dine uygun değil.” diyor. Sen misin
bu dinin ölçütü? Tanrı adına sen nasıl yargılarsın, insanları Allah adına
nasıl böyle yaftalayarak, “Dindarsın
ya da değilsin.” dersin?

“İnsan iyi olursa,
evren de iyi olur.”
Filozofların çoğu, din ve felsefeyi
kardeş olarak tanımlar; aynı hakikatin iki yüzü olarak görür. Hatta
İslam düşünürlerinin önemli filozoflarından İbn Rüşd, batı aydınlanması Rönesans’ın hazırlayıcısıdır
ve batıda rasyonalitenin bakışın
öncüsüdür. İbn-i Sina, dünyanın düz
olmadığını söylemiştir. Ortaçağ’da
ise kilise, her şeyi belirlemiştir. İnsanlar bilim ve düşünce üretmekte
zorlanıyorlar. Böyle bir ortamda
İbn Rüşdü’n yaklaşımı, “İnsan doğal halde gerçeği ve hakikati bulabilir.” olmuştur. İşte, akla uygunluk,
aklın kılavuzluğu, ışığı gibi temel
felsefi yaklaşım biçimleriyle yeni ve
modern bir düşünce oluşturuyorlar. Descartes’larla sistemleşen bu
modern felsefede, batı aydınlanmasının ve rasyonelleşmesinin de
idealist felsefe geleneğinin son halkası Hegel’dir. İbn Rüşd, çok bilinen
bir ifadesinde, “Din ve felsefe aynı
anadan süt emen ikiz kardeşlerdir.”
diyor. Din de felsefe de aslında aynı
hakikatten besleniyor; tüm evrenin dayandığı nokta sonsuz, yüce
ve aşkın bir varlık. İnsan ne kadar

güçlü olursa olsun, bazen, evrendeki olağanüstülükler karşısında çok
aciz olduğunu ve mükemmelliklerimizi aşan bir yüceliğin olduğunu
görüyor. Geçtiğimiz günlerde ay
tutulması yaşandı, bu, olağanüstü
bir şey. Bizi büyüleyen bir sistem
var. Bunun arkasında mutlaka bir
irade olmalı, bu bir tesadüf olamaz.
Bütün bunlar rastgele meydana
gelemez. Müthiş bir evren ve hala
keşfedemediğimiz, belki de büyük
çoğunluğuna vakıf olamadığımız bir
sistem var. Milim bir sapmayla hepsi
yok olabilir. Bunların olağanüstü bir
denge ve ilişkiler ağıyla yürüdüğünü
görüyoruz. Filozof da bunun arka
planında aşkın ve sonsuz bir varlık
olduğunu söylüyor ve “Bu mutlaktır.” diyor. Buna, Hegel gibi “ruh”
diyor; Spinoza gibi “cevher” diyor;
Tanrı olduğunu söylüyor, “Allah’tır,
yüce kudrettir.” diyor. Sadece dilsel
bir farklılığın tanımlamanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla din ve
felsefenin aslında benzer mantık ve
öğretileri, farklı dil ile farklı kavram-

lar üzerinden dile getirdiğini görüyoruz. Bize söylemek istediği, bizi
götürmek istediği yer aynı. Bana
bir filozof söyleyin ki “İyi ahlak kötüdür.” desin. Yüce iyiliğin dışında
bir şey söylesin. Sokrates, Platon
Aristoteles,… Hepsi “erdem, fazilet”
der. Bugün hepimizin evet dediği,
aynı zamanda dinlerin de öğrettiği
ahlak, erdem, iyilik, felsefenin de
temelidir. Hiçbir filozofun, insanların daha iyi olmasından öte, özgür
olması, evrenle barış içinde olması,
evrenin mükemmelliğinin farkına
varması dışında; gayri insani yani
insan onurunun dışında ya da dinlerin de hoş görmediği bir şeyi öğrettiğini bize söylediğini göremezsiniz.
Evet, Peygamberlerin sözlerinin de
dini metinlerin de orijinal anlamlarının bize hep ahlaki iyiliği öğütlediğini, evrenin mükemmelliğinin farkına
varılmasına ve bunun korunmasına
ilişkin ögeler ortaya koyduğunu
görürüz. İslam, “salih amel” demiş
değil mi? İnsan iyi olursa evrenin
de iyi olacağını vurgulamıştır; evrenin merkezine insan konur. Dünyayı
yok eden başka varlık yok. Biyolojik,
kimyasal ve nükleer silahları üretenler insan. İnsan iyi olursa evren de
iyi olur; toplum iyi olursa devletler
de iyi olur.
Dinlerin de felsefenin de merkezinde insan vardır. Amaç, insanın
iyi olmasıdır. İslam, “Sizin kıldığınız
namaz, sizi kötülüklerden alıkoymuyorsa; kıldığınız namaz, namaz değildir.” diyor. Yunus’a bakın, “Bir kez
gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz
değil. Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil.” diyor. Bunu bizim
bilge insanlarımızda da görürsünüz.
Anadolu irfanında bu vardır; Yunus
Emre’de, Mevlana’da, Hacı Bektaş-ı

Veli’de, Hoca Ahmet Yesevi’de de.
Ben, bunları birer yolculuk yapma
biçimi olarak görüyorum. Şöyle düşünebilirsiniz; biriyle yaptığınız çok
konforlu bir otobüs yolculuğunu
düşünün, biri konforlu bir uçakla
yolculuk, biri konforlu bir hızlı trenle
yolculuk; hepsinden keyif alabilirsiniz. Bazısı otobüsle yolculuğu sever,
uçak korkusu vardır; bazısı trenle

İnsanların gerçek diye tanımladıkları
şey, mutluluktur. Aslında mutluluk,
tek başına bir yeme içme biçimi de
değildir. Anlık keyif hali de değil, bir
keyif halidir. Yaptığınız işlerden eğer
keyif alıyorsanız sonucunu ister görün ister görmeyin. Doğru yaptığınızı, gerçeğe ve hakikate uygun davrandığınızı biliyor hissediyorsanız ve
bu süreçte yolculuk içinde olduğu-

“Çoklu ve çoğulcu bakış,
farklı hayat biçimlerinin
kendi yaşamımız kadar kutsal
olduğunu bilmektir.”
sever. Bazısı uçmayı sever. Bazıları
atla yolculuğu sever; bazıları yaya
yolculuğu sever, “Az giderim, öz giderim; ama seyrederek, doya doya
yaşayarak yolculuk yaparım.” der.
Bunun her insanın kendi fıtratına,
aslında hakikate ulaşmak için farklı
araçlar kullandığını düşünüyorum.
Siz hangisini din ve felsefe yerine
koyarsanız koyun, hangisini bilgelik
olarak görürseniz görün; her birini
mükemmele ve hakikate yani gerçeğe olan yolculuk diye görmeliyiz.
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nuzu düşünüyorsanız, mutlusunuz
demektir. Dolayısıyla hem din hem
felsefe, bu bilinç halini bize kazandırarak mutluluğu elde etmemizi
sağlar.
Hocam peki öğrencilerinizle aranız
nasıl? Bunca birikimi onlara nasıl
aktarıyorsunuz?
Öğrencilerimizle gayet iyiyiz. Akademide lisans, yüksek lisans ve
doktora derslerine giriyor; her hafta

bir araya geliyoruz. Bir akademik
boyutum, bir de sosyal boyutum
var. Sivil toplum kuruluşlarında da
beraber iş yaptığımız; gerçeğe ve
hakikate yolculuk, mutlu olma adına beraber çalıştığım arkadaşlarım
var. Bunun elden ele aktardığımız
bir meşale olduğunu düşünüyorum.
Ben üstatlarımdan, hocalarımdan
böyle öğrendim; bildiklerimiz, sadece kitaplardan, ilahiyat ya da felsefe
tahsil hayatımızdan, filozoflardan
değil, ailemizden, hocalarımızdan
gördüğümüz. Konuşmalarımızda,
derslerimizde, “Bu emaneti şu an
biz tutmaya çalışıyoruz, yarın siz
tutacaksınız.” diyoruz. Bu gerçekten
böyle aktarımla gidecektir. İnsanın dünyayı tek başına kurması ya
da kurtarması mümkün değil. Zaten böyle bir felsefe ya da dünyayı
kurtarmak diye bir şey yok. Çünkü
dünya, yaşanacak bir süreçtir. Biz,
bulunduğumuz zaman ve mekân
diliminde, doğru adımları atacağız,
doğru işler yapacağız ve bunların
doğru şekilde yapılabileceğini göstereceğiz ki bizim arkamızdan gelenler de bunu devam ettirecek. Her
zaman doğrunun, doğruluğun ve
iyinin peşinde koşan insanların olduğunu ve olacağını düşünüyorum.
Evren var olduğu günden itibaren
iyiler ve kötüler var. Adem’in oğulları Habil ile Kabil, teolojik olarak

iyi ve kötü ahlakı, erdemliliği ve
erdemsizliği temsil ediyor. Ben
ahlaksızlık diye bir tabiri çok uygun bulmuyorum. Her insanın
bir ahlakı vardır ve bu ahlak, ya
iyidir ya kötüdür. Ahlak bir davranma biçimidir, bir tutumdur. Ya
iyi davranış ya da kötü davranış
ortaya koyarsınız. Ya cömertsiniz
ya cimri. O yüzden insanlık var olduğu andan var olacağı ana kadar
hep iyiler ve kötüler, doğru ve yanlış yapanlar diye bir hayat olacak.
Hiçbir zaman, “Kötüleri yok edelim,
sadece iyiler olsun.” denmeyeceğini öğrenmemiz gerekiyor. Hayatı
anlamlı kılan şey, hayatta iyilerle
kötülerin, daha iyilerle daha az iyilerin ya da iyi ahlaklılarla daha az iyi
ahlaklıların mücadelesi, etkili olma
çabasının sürekliliği.
Bizim gençliğimizde bizi beğenmezlerdi, şimdi de gençler için, onların hiçbir şeyle ilgilenmediklerini
söylüyorlar. Ben her zaman insana
güvenmekten yanayım. Güvenin
çok önemli bir erdem olduğunu düşünürüm. İhlal edilebilir, sarsılabilir;
bu muhatabın bileceği bir şeydir;

bunu gerçekleştirme üzerine
kuruludur. Ama bu,
bir oldu bitti olmayacak.
Şu an iyi bir şey elde ettik zirveye, Nirvana’ya ulaştık değil. Bunu
korumak ve sürdürmek; aktarmak,
öğretmek ve paylaşmak esas meselemiz. Bunu sadece ideal olarak

“TYB 40. yılın 2. faslı, eylül
ayından itibaren devam edecek.”
ama güvenerek, en azından erdemli
bir duruş sergilemek gerekiyor. Ben
gençlere güveniyorum. Gençlerin
içinde çok çok iyi işler yapmak isteyen, He-Man gibi dünyayı hep iyiler
sarsın diyenler var. Bu bir mücadele. Hemen hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Bugün çok güzel işler
yaparken, yarın tamamen olumsuz
şeylerle karşılaşınca yılmayacaksınız. Yarın siz de “Bu nesil bozuldu.” demeyeceksiniz. Her dönemde
iyiler ve kötüler olacaktır. Dünyaya
tek başına iyiliğin hâkim olacağını
sanmak bir ütopyadır, yanılgıdır.
İyi insanların etkin olduğu dünya
kuralım, diyebiliriz. “Uzlaşının, müsamahanın, hoşgörünün, herkesin
özgürlüğünün saygıyla anıldığı,
herkese saygıyla bakıldığı, herkesin
yaşam hakkına güvence verildiği bir
dünya kuralım.” demeliyiz, eyvallah.
Bu bir idealdir ve bizim idealimiz de

değil, hayatımızın parçası gibi düşünün. Ailemizde de sorunları yaşayarak mutlu olabilmeliyiz; kardeşlerimizle, anne-babalarımızla farklı
düşünecek; ama bunu uzlaşı kültürü
içerisinde yapacağız. Nasıl ki küçücük bir ailede bunu sürdürmek için
gösterdiğimiz bir fedakârlık varsa
bunu insanlığa da yapacağız. İnsanlığı da bir aile gibi görmek zorundayız. Rengi, inancı, dili farklı olsa da insanlık bir ailedir. Evet, dünya korkunç
bir sürece evriliyor; bu hakikati görmezden gelmeyeceğiz; Pollyannacılık oynamayalım, bazıları dünyayı
hunharca sömürmeye, zehretmeye
çalışıyor tüm zenginlikleri kendinde olsun istiyor. Kendi menfaati için
bırakın insanlığı, tüm varlığı yok etmeye çalışan bir zihniyetin egemen
olduğunu görsek dahi bu idealimizden vazgeçmiyoruz. Dünyada kor-

kunç bir gidişat var. Bizim bunları
daha barışçıl bir düşünceye dönüştürecek adımları atmamız lazım. Evreni yok ederse insan yok eder. Bu
evren, insan eliyle yok olacak. Bizim
insanlara, “Sizin kendi küçük menfaatleriniz için yok etmeye çalıştığınız
şeyler, kendi varlığınızı ve geleceğinizi yok ediyor.” dememiz gerekiyor.
Bindiğimiz gemiyi parçalıyoruz. Bir
anlamda bu evrendeki bir dal, kendi dalımızı kesiyoruz. Bunun farkına
varabilmeliyiz. İnsan çok zengin,
kudretli olabilir; burada yine devreye
felsefeyi sokacağız. Eleştiri hakkımızı devreye sokacağız, sorgulamayı
yapacağız. Tartışma kültürünü zenginleştireceğiz. Doğru sorgulamaları
yapmamız gerek. Yapıcı eleştiriler,
sorgulamalar, tartışmalar olmalı.
Çoğulcu olmak zorundayız. Çoklu
ve çoğulcu bakış, aslında farklı hayat biçimlerinin kendi yaşamımız
kadar kutsal olduğunu bilmektir.
Biraz da şu an genel başkanı olduğunuz Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB) hakkında konuşmak istiyorum. Bilmeyen okuyucularımıza,
TYB hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye Yazarlar Birliği, 1978 yılında

“Ben
her zaman
gençlere
güveniyorum.”
bir gönüllü teşebbüs olarak o günün
genç yazarlarının bir araya gelmesiyle kuruldu. TYB, Kurucu Genel
Başkanımız Mehmet Doğan Bey ile
kurulduğu günden bugüne amacı
hiç değişmeyen gönüllü bir kuruluş.
Amacımız, ülkemizin ilim, fikir ve sanat hayatına naçiz bir katkı sunmak.
Zamanlarımızdan, özel ve resmi işlerimizden, ailemizden zaman ayırarak, toplumumuz ve insanlık adına
bir çaba ortaya koymak için TYB’de
bulunuyoruz.
O halde TYB ailesinde çok büyük
bir fedakârlık olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
Evet, gerçekten bir fedakârlık var.
2018, kuruluşumuzun 40.yılı. Bu 40
yıl boyunca birçok önemli faaliyete imza attık. 20 yıl boyunca yazar
okulları yaptık, genç yazarlar yetiştirmek için atölyeler kurduk. Çok
önemli sorunların gündeme taşındığı şuralar yaptık ki ahlak şuraları
bunlardan biri. Bizim, gönül, kültür
ve inanç coğrafyamız var. Özellikle
Türkçemizi güzel kullanma konusunda çalıştık ki Türkçe dünyanın en
güzel dillerinden biridir ama ne yazık ki kaybediyoruz. Tabi dil canlı bir
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şeydir. Her zaman değişebilir; ama
sonuçta dilin aldığı etkileri, kendine
ait kılabilmesi önemlidir. Diller zenginliktir, farklı dillerden beslenerek
gelişir. Farklı kültürlerdeki Rumcadan, Ermeniceden, Arapçadan,
Farsçadan kavramlar almışızdır.
Bunlar olacak; ama bununla beraber Türkçe konuşan insanları da bir
araya getirmek önemli. 25 yılı aşkın
süredir sürdürdüğümüz Türkçenin
Şiir Şöleni var. Bunu, Balkanlarda, Avrupa’da, Uzakdoğu’da, Türki
Cumhuriyetlerde ve daha birçok
ülkede gerçekleştiriyoruz. Şimdi de
40. yıl dolayısıyla çok zengin faaliyetlerimiz var; 40. yılımızı dolu dolu
kutluyoruz. En son Balkanlarda,
“Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” kapsamında, 10 farklı ülkeyi 40
yazar, şair, sanatçı, akademisyen ve
bilim insanıyla gezdik. Yaptığımız
tüm faaliyetleri kitaplaştırarak bunların kalıcı hale gelmesini sağlıyoruz.
Son yıllarda gençlerle birlikte bazı
faaliyetler yapmaya çalışıyoruz.
Genç TYB birimimiz oluştu. Yazma
yeteneği olan, kültür ve sanat adına
gayreti, ideali olan gençleri buluşturuyoruz. TYB’nin girişinde Genç
Kahve diye bir bölüm oluşturduk.

Haftanın 7 günü açık. Gençlerimizle beraberiz. 40. yıl faaliyetlerin
tamamının mutfağında genç arkadaşlarımız var. Bu bir usta-çırak
ilişkisidir, diye düşünüyoruz. Bir de
kurucu arkadaşlarımızın olduğu ve
“aksaçlı” olarak adlandırdığımız,
Mehmet Doğan Abinin başta olduğu bir ekip var. Biz orta kuşağız,
bir de genç arkadaşlarımız var; bu
devinimi sürekli kılmalıyız. TYB hep
aktif olmalı. TYB gerçekten bir kültür ocağı, merkezi olarak cıvıl cıvıl.
Gençlerimizin bugün oyalanacağı
çok uğraş var, bugün genç olmak
da kolay değil. Bu genç arkadaşlarımız arasında kültüre, sanata, fikre
yüzü dönük olanları el üstünde tutabilmek çok kıymetli. Eylül ayından itibaren 40. yılın 2. faslı devam
edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığının, Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, üniversitelerin, liselerin toplum adına resmi ödevlerini yerine
getirdiğini düşünüyoruz. Biz de bir
sivil toplum kuruluşu ve tamamen
toplum yararına faaliyet yürüten bir
kuruluş olarak özel bir çaba ortaya
koymamız gerektiğini düşünüyoruz.
Okuldaki görevim, resmi işim; ailedeki işim, ailem adına; ama toplum

adına yaptığımız ekstra iş de sivil
toplum kuruluşlarında ortaya çıkar.
Her arkadaşa toplum yararına bir faaliyette bulunmasını bir sivil toplum
kuruluşuna katılmasını öneriyorum.
Toplum yararına yapılabilecek çok
farklı işler var. Bugün Suriyeliler var,
dezavantajlı gruplarımız var; çocuk
ve kadın istismarları var. Burada
doğru ve uzlaşı içinde kırmadan ve
dökmeden, gerçekten çözüm odaklı
çabalar ortaya koymalıyız. Ölçülü
bir çaba ortaya koymak zorundayız.
TYB olarak bizim temel vizyonumuz ve misyonumuz; toplumumuzun özellikle kültürel, sanatsal, fikri,
edebi ve tarihi anlamında ihtiyaç
duyduğu faaliyetleri yapabilmek
ve bizden sonraki kuşaklara birikimi bırakabilmek. 40 yıl kolay değil.
Nice 40’lı yılların yaşanmasını ümit
ediyoruz.
Bununla beraber şunun da altını
çizmek isterim. TYB, hiçbir ideolojinin, inancın, düşüncenin tek başına egemen olduğu bir yer değil.
Kültür, fikir, sanat adına faaliyetler
yapmak isteyen insanların bir araya
geldiği bir yer. Farklı inançlar, siyasi
görüşler olabilir; bunlar, bizim için
zenginliktir ve biz, hep birlikte hem

ülkemiz hem coğrafyamız hem de
tüm dünya için bir şeyler yapabilme çabası içinde olmalıyız. Bugün
artık uluslararası düzeyde faaliyetler
yapıyoruz. Bu bilincin, bu yaklaşım
biçiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kurumlarımız çabucak
sığ bir düşüncenin, fikrin, siyasi
görüşün hatta bazen siyasi görüşün kendi içindeki kliklere bölünen
bir yapıya dönüşebiliyor. Onun için
ben, olabildiğince zengin bakabilmeyi, kuşatıcı ve çoğulcu olabilmeyi
önemsiyorum. TYB bu anlamda, bu
felsefeyle farklı kulvarda faaliyet
yapan sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği yapmayı da önemsiyor. Biz
yaptığımız faaliyetlere birkaç paydaş katıyoruz. Kamu kurumlarımızla
ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla
da iş birliği yapıyoruz. Bazen bir faaliyette 4-5 paydaşla iş yapıyoruz.
Sivil toplum ve kamu kurumlarıyla
da hep beraber bir etkinliği çözüm
çabasını yürütüyor olalım. Birinin bir
çözümü tek başına ortaya koyması
önemli değil. Örneğin tek başınıza
mükellef bir sofrada olduğunuzu
hissedin. O sofranın tek başına hiçbir anlamı yoktur, sadece gözünüz
ve karnınız doyar. Size hiçbir değer
katmaz. Ruh dünyanızda, manevi

dünyanızda hiç etkisi olmayacaktır;
ama sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz
bir dostunuzla, arkadaşınızla paylaşmak ömrünüze ömür katacaktır.
Paylaşımlar bizi nasıl daha uzun
soluklu kılıyorsa, ömrümüzü uzatıyorsa sivil toplum kuruluşlarının da
beraber iş yaparak daha uzun soluklu olacaklarını düşünüyorum.
Vakit ayırdığınız için çok teşekkür
ediyorum. Son söz olarak, okuyucularımızla paylaşmak istedikleriniz varsa onları dinleyelim.
Fikir ve düşüncelerimizi okurlarımızla buluşturduğunuz için sizlere
çok teşekkür ediyorum. Sizin çabanızın da aslında bizim felsefemizle
örtüştüğünü ve bizim de çabamızın
benzer bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizler, toplumumuz ve
gençlerimiz adına güzel fikirleri, düşünceleri paylaşmak ve çoğaltmak
çabasındasınız. Bunun da okurlarımız tarafından bilinmesini istiyorum. Bazen elinize çok güzel bir eser
geçer, çok güzel bir dizi izleriz, çok
güzel bir yazı okuruz; ama arka planını göz ardı ederiz. O ürün aslında
birçok uğraştan sonra oraya geldi.
Siz de genç arkadaşlar olarak böyle

bir çabayı ortaya koymakla, kültür
adına insanlığa çok değerli, çok erdemli faaliyetler yapıyorsunuz. Sizin
emeğinizi okurlarımızın dikkatine
bir kez daha sunmuş olalım. Ben
her zaman gençlere güveniyorum.
Gençler bizim geleceğimiz. Bu bir
olgu; gençleri döverek, onlara kızarak bir yere varamayız. Bu gençler,
beğensek de beğenmesek de bizim
gençlerimiz. Ama ben, bizim gençliğimizi beğeniyorum. Bizden daha
iyi konumdalar. Benim gençliğimde
sahip olduğum birikimden daha
birikimliler. Benim gençliğimde ilgi
duyduğum meselelerden daha özel,
daha insani konulara duyarlılar. Bu
nedenle, gençlerimizin en büyük
şansımız olduğunu düşünüyorum.
Hatanın, kusurun bizde olduğunu
düşünüyorum. Biz doğru yönlendirme yapmıyoruz. Biz sadece konuşuyoruz; ancak hep hatalı, kusurlu ve
eksik olduklarını söyleyerek onları
güvensiz kılacak eylemlerde bulunduğumuzu düşünüyorum.

Akranlarımıza ve yetişkinlerimize,
gençlerimizle beraber iş yapmalarını öneriyorum. Gençlerimize güvenelim. Geçen sene ilk kez Erciyes’te
Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Felsefe Kampı yaptık. Konumuz, “Gençler, Nurettin Topçu
Perspektifinden İnsanlık Krizini Konuşuyor” idi. Bu kapsamda gençlerimiz çok güzel sunumlar yaparak
dolu dolu 5 gün geçirdi. Bu yıl ise,
“Gençler, Erol Güngör Bağlamında
Sosyal Medyayı Tartışıyor” konulu
kampımızı Taşkent’te yapacağız.
Biz, gençlerimiz kendi değer ve fikir insanlarını bilsin diye çalışıyoruz.
Sadece okumakla kalmayıp, bugünkü problemlerimize çözüm de
üretsinler istiyoruz. Örneğin gençlere, “Sosyal medya kötüdür, uzak
durun.” demiyoruz. Bunu avantaja
dönüştürelim istiyoruz. İnsana dokunan, dünyayı daha yaşanır kılacak projeleri paylaşalım istiyoruz.
Bunun için ne gerekiyorsa yapalım;
Rusça, Çince, Almanya, Fransızca

bilelim ya da bilen insanlarla bir
arada olalım. Gençlerimiz her şeyi
kendileri yapıyor. Gençlik ve Spor
Bakanlığı Projeler Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit
Carti Bey, gençlerimize destek oluyor. Dünya Felsefe Günü’nde bir
etkinlik yaptık, eylül ayında “2.Genç
Yazarlar Kongresi” var. Gençlere güveniyoruz. Onlara doğru bir örnek
koyduğumuzda olağanüstü işler çıkarıyorlar. Onlara sağlıklı olmayan
bir gözle bakan bizleriz. Bizim bakış açımızı düzeltmemiz gerekiyor.
Gençler, insanlık adına çok duyarlı
ve büyük işler yapmak istiyor. İlk
olarak bu gençleri ciddiye almalıyız. Ardından onlara güvenmeliyiz.
Üçüncü adıma onlarla doğru iletişim kurmamız gerekiyor. Dördüncü
olarak beraber iş yapabilmek ve son
olarak da gençlere destek olmak
gerekiyor. Bunlar olursa, geleceğin
daha güzel olacağını düşünüyorum.

Genel Müdürümüz Yasemin Bekar ve Muhabirimiz Buse Çetiner,
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile röportaj yaptı.
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