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ümran’ın bu sayısında Türkiye’de pek yapılmamış bir şeyi, 
ilk kez yapmaya soyunmanın heyecanını yaşıyoruz: Bir yan
dan turizm olgusunu; öte yandan da hem “turist bakışı” fe
nomenini kültürler ve medeniyetler tarihinde uzun soluklu 
bir yolculuğa çıkarak ve geniş bir perspektife oturtarak an
lamlandırmaya; hem de “turist bakışı” kavramsallaştırması- 
nın Türkiye’nin yaşadığı sorunları anlamamıza ve hal yolu
na koymamıza yardımcı olacak ne tür imkanlar sunabilece
ğini göstermeye çalışıyoruz.
Gerek açık oturumumuzu, gerekse kapak yazılarımızı oku
duğunuzda, “turist bakışı” kavramının hem Batılı insanın o 
fırtınalı varoluş hikayesini yepyeni bir dille anlamamıza, 
hem de Türkiye’de yaşanan sorunların aslında toplumumu- 
za, kültürümüze ve Türkiye’nin nefesini tıkayan problemle
rimize “turist gibi bakma” handikapından kaynaklandığını 
görmemize hiç de küçümsenemeyecek katkılar yapacağını 
göreceksiniz.
Mustafa Armağan, Cüneyt Aydoğan, Nazif Gürdoğan ve 
Ahmet Kot’un katıldıkları açıkoturumumuzda kültürler ve 
medeniyetler arasında keyifli ve verimli bir seyahate çıktık. 
Kapak yazılarımızı da yine zevkle ve yararlanarak okuyaca
ğınızı düşünüyoruz. Rasim Özdenören, Mustafa Tekin ve 
Muhsin Mete kültürümüze, toplumumuza ve sorunlarımıza 
“turist gibi bakma”nın bu ülkeye ve topluma ne denli pa
halıya patladığını gözler önüne seriyorlar. Abdullah Yıldız, 
Kur’an’da seyahat ayetlerinin dökümünü ve okumasını ya
pıyor. Şükrü Karatepe, Türkiye’nin turizm politikalarını 
analiz ediyor ve tartışıyor,
Türkiye Yazarlar Birliği’nin Haziran’da düzenlediği Suriye 
gezisini bu sayımızın ikinci dosya konusu yaptık. “Yeni dü
şünür tipi”nin en yetkin temsilcilerinden Mustafa Arma
ğan, usta yorumcu ve gözlemci Necmettin Turinay ve 
“cins” aydın M. Akif Ak, Suriye’den kalkarak bizi heye
canlı bir zihinsel ve kültürel yolculuğa çıkarıyorlar.
Haşan Celal Güzel, kendisiyle yaptığımız söyleşide Türki
ye’nin yaşadığı sorunlara ve krizlere ilişkin çarpıcı gözlem
lerde ve önerilerde bulunuyor. Gündem sayfalarımızdaki 
analiz ve yorum yazılarını; kültür-sanat sayfalarımızdaki 
analiz, eleştiri, izlenim, sanat ve düşünce metinlerini keyif
le okuyacaksınız. Burada İhsan Kabil’in Jean Mitry’den 
kalkarak yazdığı film felsefesi metnine özellikle dikkatinizi 
çekmek isteriz.
Bu arada yazı gönderen yazarlarımıza bir hatırlatma yap
mak istiyoruz: Şu an elimizde çok sayıda yazı birikmiş du- 
nımda. Bu yazıların çoğu, bizim programımıza uymadığı 
için hemen yayımlayamıyoruz. Onun için burada Eylül ve 
Ekim sayılarımızın ana dosya konularını hatırlatmakta ya
rar görüyoruz: Eylül’de “Dil Sorunu”nu, Ekim’de ise "Eğitim 
Sorunu"nu tüm yönleriyle masaya yatıracağız. Ekim sayımız 

~tçiu ayı tea “Alternatif Bir Sosyal Bilim Arayışı” başlıklı bir 
dosya daha hazırlıyoruz. Yazılarınızı bekliyoruz. Ayrıca ya
zıların en geç ayın 20’sinde elimizde olması gerekiyor. 
Taptaze, dipdiri, ayrıcalıklı ümran’larda buluşmak dileğiyle...

Ümran, Ayncalık Demektir...

http://www.umran.org
mailto:umran@umran.org
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DARBELERİN GÖLGESİNDE 
YENİ SİYASİ OLUŞUMLAR

CEV A T ÖZKAYA

Bugün Türkiye’de sistemin tı
kanma noktasına geldiği ko
nusunda neredeyse bir kon

sensüs mevcuttur. Ekonomiden- 
eğitime, iç politikadan dış politi
kaya, sosyal hayattan siyasal haya
ta kadar hemen her konuda bu ti- 
kanmanm izlerini görüyoruz. Gelir 
dağdımındaki adaletsizlik, iz’an’ı 
zorlayacak boyutta bozulmuş vazi
yettedir. Ülkemizde bir yanda Bel
çika düzeyinde, öbür yanda Beng- 
ladeş düzeyinde yaşayanlar var. 
Toplumun değerler skalası altüst 
olmuş durumda; köşe dönmecilik, 
vurgunculuk, yolsuzluk, banka 
hortumlamanm vaka-i adiyeden 
sayddığı bir ortamda bulunuyoruz. 
16. yüzydda “selam verdim rüşvet 
değildir deyü almadılar” diyen bü
yük şair Fuzûlî, günümüzde yaşamış 
olsaydı kimbilir neler söylerdi?

Ülkede kimse adil bir toplumda 
ve ortamda yaşadığına inanmıyor. 
Hemen hiç kimse yarınından emin 
değil, İnsanlar gelecek kuşkusu 
içinde ne zaman yeni bir krizle kar
şılaşacağız, daha ne kadar yoksulla
şacağız endişesi içinde hayatlarını 
devam ettirmeye çalışıyorlar.

Yolsuzluk suçlamaları, banka 
hortumlama suçlamalarıyla hapse 
tıkılan bir dönemin saygın kişileri, 
şu günlerde teker teker tahliye edi
liyorlar. Yolsuzluğun üzerine gidi
leceğine ilişkin bir nebze olsun 
umutlanan insanların, bu tahliye
ler karşısında, asla bir şeyin değiş
meyeceğine, eski tas eski hamam 
düzenin devam edeceğine ilişkin

kanaatleri pekişmektedir.
Yukarıdaki olumsuzluklar şu 

veya bu oranda Türkiye’de her dö
nemde varolmuştur; ancak hiçbir 
dönemde, ülkeyi uçurumun kena
rından kurtamia iddiasıyla siyasal 
hayata müdahale eden 28 Şubat 
postmodern darbesinden sonra ol
duğu oranda yükselmemiştir.

Türkiye’de her dönemde bü
rokrat elit tarafından halkın seçti
ği iktidarları manipüle etmek için

“Yenilikçi”ler zor bir gö̂  

reve talip olmuşlardır. Bu 

zorluk giderek de artacak

tır. FP’yi bölene kadar 

kendilerine gösterilen 

müsamaha bundan sonra 

gösterilmeyecek, saldırı

nın dozu şiddetlenecektir.

abartılı bir biçimde irtica ile müca
dele manivelası kullanmıştır. 28 
Şubat postmodern darbesi de ve 
halkın seçtiği iktidarı alaşağı et
mek için aynı usulü kullanmıştır. 
Bu darbanin akabinde kurulan ve
sayet iktidarları döneminde yuka
rıda ifade etmeye çalıştığımız Tür
kiye manzarası ortaya çıkmıştır.

Bugün 28 Şubat postmodern 
darbesinin kararının alındığı, Tür
kiye’nin yegane karar organı 
MGK, kendi inisiyatifiyle oluştur

duğu iktidarların ülkeyi getirdiği 
durumdan memnun gözükmemek
tedir. Medyadaki haberlere bakılır
sa, MGK, bir sosyal patlama ihti
malini de görüşmüş bulunuyor.

Böylesi bir ortam içinde sorun
lara çözüm bulması gereken siyasi 
partiler ise, kendi iç sorunlarına 
kapanmış ve toplumdan kopuk bir 
manzara arzediyorlar. Toplumsal 
sorunların sözünü ediyor, şikayetçi 
oluyorlar, ama sorunları çözecek 
bir adım atmıyorlar, atamıyorlar.

Bu karamsar tablonun tasvirini 
uzatmak mümkün. Ancak bizim 
amacımız, bu karamsar tabloyu dü
zeltme ve ülke sorunlarını çözme
nin zemini olan Türkiye siyaseti
nin temel sorunlarını ortaya koy
maktır. Bu vesileyle, ülkenin ciddi 
sıkıntıları olduğu bir dönemde, ye
ni bir siyasal yapı kurmaya çalışan 
Fazilet Partisi’nin “yenilikçi” kana
dında yer alanlara da bazı uyarılar
da bulunmayı amaçlıyoruz.

Türkiye Siyasetinin 
Açmazları

a) Toplum un M^erkezi ile 
Devletin Merkezinin Ayrılığı:

“Toplumun merkezinin merke- 
ziliği 1) Toplumun kutsal saydığı 
şeyle, 2) Yöneten iktidarın fiili gü
cü kullanmasının tarzı ile ilişkili
dir.”!

Merkezî değer sistemi, toplu
mun merkez alanıdır ve yöneten
ler, bu merkezî değer sistemini dik
kate almak ve izlemek durumunda
dırlar. Bu açıdan. Türkiye’ye baktı
ğımızda toplumun merkezi ile dev
letin merkezinin ayrı noktalarda 
oluştuğunu görüyoruz. Devlet, top
lumun merkezi değerlerini izlemek 
bir yana, onları yok sayarak yerine 
başka değerleri ikame etmeye ça
lışmaktadır. Toplumun merkezini 
zayıflatıp kendi merkezini güçlen
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direrek, toplumu bu merkeze 
transfer etme gayreti neredeyse 
yaklaşık 150 yıldan bu yana sür
mektedir.

Böylesi olmaz bir göreve soyun- 
muş olan devlet seçkinleri, elbette 
bunu rızayla yapamayacaklarını bi
liyorlar. Bunun için de, devlet gü
cünü çoğu kere güvenlik gerekçe
siyle, hoyrat bir biçimde kullana
rak bu transferi biraz da zecrî usul
lerle gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Böylesi bir zeminde, toplumla 
devlet arasında bir bağlantı olmak 
zorunda olan siyaset kurumu ve si
yasi partiler oldukça zorlanmakta 
ve rahat bir siyaset yapma imkanı 
bulamamaktadırlar. Siyasi elit ve 
siyasi partiler toplumun öncelikle
rini dile getirerek toplumdan oy al
makta, iktidara geldiklerinde ise 
toplumun önceliklerinden farklı 
olan devletin öncelikleriyle karşı
laşmaktadırlar. Bu iki öncelik ara
sında sıkışan siyasiler, daha örgüt
lü ve daha hesap sorabilir durumda 
olan devletin önceliklerini dikkate 
almakta, toplumu ise idare etmeye 
çalışmaktadırlar. Bu durum siya
setçiyi daha başlangıçta güvenil
mez kılmaktadır. Türkiye’deki si
yasetin ve siyasetçinin önemli aç
mazlarından biri bu ikilemdir.

h) Siyasetin Kuşatılmış Bir 
Alanda Yapılması:

Ülkemizde bugün siyaset kuşa
tılmış dar bir alana hapsedilmiştir. 
Ülkenin en temel meseleleri seçil
mişlerin oluşturduğu alanın dışın
da karara bağlanmaktadır.

Yüksek eğitimle ilgili kararlar 
YÖK’de, güvenlik ile ilgili kararlar 
M GK’da, bazı temel ekonomik ku-

bütün kararlardan onu sorumlu 
tutmakta ve hesabı ondan sormak
tadır. Seçilmişler yetkili olmadığı 
konularda alınan kararların so
rumluluğunu üstlenmek gibi garip 
bir durumla karşı karşıya kalmak
tadırlar. Yetki kullananlar ise, top
lum nazarında sorumluluk taşıma
maktadırlar. Kısacası yetkililer so
rumlu değil, sorumlu tutulanlar da 
yetkili değildir. Sorumsuz yetkilile
rin daralttığı ve kuşattığı bir alana 
sıkışmış olması Türkiye’de siyase
tin önemli açmazlarından biridir.

c) Siyasetin Kamu Yararına 
Bir Faaliyet Olarak Algılanma- 
ması:

“Siyasetin kamu yararına katkı
da bulunma etkinliğ iolarak değil 
de, ‘hikmetinden sual olunmayan’ 
devletin, toplumsal ihtiyaçlardan 
türeyen ve toplum tarafından dü
zenlenen bir kurumsal yapı olmak 
yerine, toplumu tanzim eden, üs
tün bir varlık biçimi olarak kabul 
edildiği bir ülkenin siyaseti her 
türlü yozlaşma zeminini bünyesin
de barındırıyor demektir. Devletin 
kendine mahsus bir ideolojisi, va
tandaşlarından ayrı öncelik, ihti
yaç ve hassasiyetlerinin olduğu

mayeye mazhar olacak, diğerleri de 
dışlanacaktır. Bu ise eşitsiz bir siya
sal ortamın doğmasına neden ola
caktır. Nitekim Türkiye’de bilhas
sa 28 Şubat’tan bu yana yaşadığı
mız süreç bu eşitsiz ortamın nasıl 
işlediğini ayan-beyan ortaya koy
maktadır. 28 Şubat’m aktörlerin
den Erol Özkasnak’ın devletin si
yasete müdahalesi sonucunda bu
günkü siyasi tablonun ortaya çıktı
ğını belirten sözleri de siyasete 
devlet müdahalesinin teyidi olma
sı açısından önemlidir.

Ancak bu müdahalenin, ülke 
ve halk açısından hiç de iyi sonuç 
vermediğini söylemek durumunda
yız. Çünkü siyasete yapılan her 
müdahale, bir anlayışı himayeye 
mazhar, diğerlerini de tu kaka ede
rek, serbest rekabet ortamını orta
dan kaldırmaktadır.

Oysa, kalite rekabetin ürünü
dür. Rekabeti torpilleyerek kalite 
üretilemez. Bu her faaliyet sahasın
da böyle olduğu gibi, siyasette de 
böyledir. Rekabetin yok edildiği 
bir siyasal ortamın ürünü olan bu
günkü siyasal iktidarın ülkeyi ge
tirdiği duruma bakmak, siyasete, 
siyaset dışı müdahalelerin nasıl

rumlarla ilgili kararlar da son dö
nemde oingnınılan kurullarda alın

yerde yozlaşma sadece bir teknik 
mesele olarak görülemez.”^

menfi sonuçlar ürettiğini görmek 1 
açısından yararlı olacaktır.

maktadır. Seçilmiş siyasetçi bu 
alanda nihai kararın sahibi değil
dir. Ancak siyasetçiyi oylarıyla 
meclise göndermiş olan halk' ise,

1

Devletin vatandaşlarından ba
ğımsız ve başka önceliklerinin bu
lunduğu bir ortamda bu öncelikle
re tekabül eden siyasi kurumlar hi-

'ı
d) Partilerin Hep Anormal 

Süreçlerde Kurulmuş Olması:
Çok partili hayata geçtiğimiz

'i
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ÖZKAYA I YENİ SİYASİ OLUŞUMLAR

den bu yana Türkiye’de kurulan ve 
etkin olan siyasal partilerin hemen 
tamamına yakını, darbe ortamla
rında kurulmuşlardır.

Adalet Partisi 27 Mayıs 1960 
darbesinden sonra kurulmuş, MSP 
12 Mart darbesinden sonra kurul
muş, Türkiye’nin şu anda mevcut 
partileri ANAP; DYP, DSP ve ye
niden kurulan CHP ise 12 Eylül 
darbesi sonunda oluşmuşlardır. 12 
Eylül sonrası kapatılan M SP’nin 
devamı RP ve FP de 28 Şubat post
modern darbesi akabinde kurul
muş ve kapatılmışlardır. Siyasetin 
yeniden dizayn edildiği bugünlerde 
FP’nin bölünmesiyle ortaya çıkan 
Saadet Partisi ve Yenilikçilerin 
oluşturacağı parti de maalesef 28 
Şubat postmodern darbesinin basıl 
ettiği ortamda hayata gözlerini aç
mışlardır.

Partilerin darbe ortamlarında 
kurulmaları, onları normal zaman
larda olamayacak birçok kısıtlama
larla karşı karşıya getirmektedir. 
Birinci olarak “steril siyaset” orta
mında kurulan partilerin çoğu 
“toplumsal siyasete” geçmeyi başa- 
ramamaktadırlar. Darbe sonrasının 
steril ortamında edindikleri alış
kanlıkları nisbeten normalleşen 
dönemlerde de devam ettirmekte
dirler. Türkiye’nin periyodik dar
belere mamz kaldığını düşünürsek 
bugüne kadar normal ortamlarda 
bir siyasi parti kurulmadığını söy
lemek çok da abartı olmayacaktır.

Müdahaleler sonrası oluşan bu 
anormal durum, hem siyaset kuru- 
munu zayıflatıyor, hem de siyasi 
partilerin kitlesiyle bağı kopuyor 
ve partiler her seferinde daha yoz
laşmış ve taha temsil kabiliyetleri
ni kaybetmiş olarak kuruluyorlar. 
Bu durum da Türk siyasetinin en 
önemli açmazlarından biridir.

Türkiye’de siyaset yapmak iste
yen kişi ve kuruluşlar, siyasetin te

mel kuralları yanında, Türkiye si
yasetinin bu açmazlarını bilmek ve 
buna ilişkin çözüm yolları üretmek 
zorundadırlar. Aksi taktirde, günü
müz iktidarını oluşturan partiler 
gibi sıradan, temsil özellikleri kal
mamış, yozlaşmış birer siyasi teşek
kül haline gelmeleri kaçınılmazdır.

“Yenilikçi'’lere Bazı Öneriler

1. FP’den ayrılan ve kendilerine 
“yenilikçi” denilen grubun iyi bir 
rüzgar yakaladığını söylemek gere
kir. Halkın mevcut siyaset anlayı
şına verdiği avansın neredeyse sıfı
ra yaklaştığı ve siyasetten ümidini 
kestiği bir dönemde böylesi bir rüz
garın yakalanabilmesi hem “yeni
likçi” grup açısından hem de siyasi 
alanın tüm aktörleri açısından se
vindirici olmalıdır. Bu, genelde si
yaset kurumuna ve özelde “yenilik
çi” gruba halkın verdiği bir avans 
olarak algılanmalı ve sorumlu bir 
şekilde değerlendirilmelidir.

2. Yenilikçilerin hem halkın 
kendilerine verdiği avans açısın
dan, hem de bölünmemesi halinde 
önümüzdeki seçimde bir numara 
olmasına kesin gözüyle bakılan FP 
misyonunu, daha iyi ve güçlü ol
mak adına bölmesi açısından ba
kıldığında iki numara olma hakkı 
yoktur. Bir numara olamamaları 
halinde, bir numara olması ihti
mali yüksek bir partiyi bölmenin 
sorumluluğunu daha şiddetli bi
çimde hissedeceklerdir.

3. İnsanların bir özeleştiri yapa
rak kanaatlerini değiştirmek hak
ları vardır. Ama bizim toplumu- 
muzda kişiler genellikle özeleştiri 
yaparak kanaatlerini değiştirmek 
veya tashih etmek yerine, zor kar
şısında kanaatlerini terkederler. 
Yenilikçi hareketin bazı önde gi
denlerinin söz ve tavırlarında bu 
ikinci durumu çağrıştıracak izlere

bol miktarda rastlamak, hem onla
ra gönül verenler açısından, hem 
de kendileri açısından oldukça can 
sıkıcı bir durumdur.

4. Gerçekçilik adına “politik 
pragmatizm” yapılarak kanaatlerin 
değiştirilmesi, başörtüsü sorunu gi
bi sorunların çok da gündemlerini 
işgal etmeyeceği izleniminin veril
meye çalışılması doğrusu gerçekçi
lik değil tam bir pragmatizm, daha
sı oportünizmdir. Siyasette kabule 
şayan gerçekçilik toplumun ciddi 
sorunlarını sahiplenip, o sorunları 
siyasi alana taşımakla olur. Bir bü
yük kitle başının zorla açılması ve
ya zorla kapatılması gibi bir konu
da sıkıntı duyuyor ve herhangi bir 
siyasi yapı bunu sahiplenip siyasi 
alana taşımıyorsa, buna gerçekçilik 
denmez, olsa olsa mevcut statüko
ya göre siyaset yapma ve ona göre 
dümen kırma anlamına gelir ki, 
bugün rakipleri olmaya soyunduk
ları siyasal partilerin yaptıkları da 
budur. Yenilik bunun neresinde?

5. Bu eleştiri, mevcut statüko 
ile kavga edin anlamına gelmiyor. 
Olması gereken şey, insanların 
gaspedilen hakkının iadesini sağla
yacak bir legal siyasi mücadele ya
pılmasıdır. Ne statüko istemiyor 
diye bir hakkı görmezden gelmek, 
ne de toplumu ölçüsüz gerginlikle
re uğratacak bir kavganın içinde 
olmamak gerekir. Bu nasıl olacak
tır? İşte siyasi maharet denen şey 
de budur. Sizden beklenen de siya
si maharettir.

6. Siyasal ortamda görebildiği
miz kadarıyla, önümüzdeki dönemi 
sol tandanslı bir iktidarın derleyip 
toparlaması istenebilir. Nasıl 12 
Eylül sonrası sağ özellikli bir siyasi 
kuruluşun, siyasi yapıyı derleyip 
toparlaması statükoyu rahatsız et
memişse, bu dönemde de bunu so
lun yapması sözkonusu olabilir.

Bu bağlamda yeni hareketin
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yakalamış olduğu tabii rüzgar biraz 
da abartılıp hedef gösterilerek sol 
derlenip toparlanmaya çalışılabi
lir. 12 Eylül’den önce ‘aman CHP 
gelmesin’ diye, muhafazakar oyla
rın A P’de toplanması da hatırlan
dığında, böyle bir ihtimalin pek de 
uzak olmadığı düşünülmelidir.

7. Barajın % lO’lardan % 5 ’le- 
re indirilmesini ihtimal dışı tut
mamak gerekir. Bu yeni hareketin 
rüzgarını haylice keser. Çünkü her 
eğilim bu düşük baraj ile parla
mentoda temsil imkanı bulma 
umuduyla mücadeleye asılır. Böy
le bir durumda yenilikçilere gel
mesi muhtemel oyların, parla
mentoda kendi hareketini temsil 
etmek için kullanılacağından kuş
ku duyulmamalıdır. Burada yapıl
ması gereken, nasıl olsa rüzgarımız 
güçlü diyerek hoyrat davranma
maktır. Bu durumda parlamentoya 
girecek partilerle ittifak yapılabi
lecek düzgün bir siyasi ortamın 
muhafaza edilmesi gerekir.

Sonuç itibariyle, “yenilikçi” si
yasetçiler zor bir göreve talip ol
muşlardır. Bu zorluk giderek de ar
tacaktır bize göre. FP’yi bölene ka
dar kendilerine gösterilen müsa
maha bu aşamadan sonra gösteril
meyecek, saldırının dozu şiddetle
necektir. Bunun emarelerini ba
sında apaçık görülmektedir. Buna 
tek adam mantığıyla direnmek 
mümkün değildir. Ancak ciddi bir 
kadro ancak bu saldırı karşısında 
direnebilir. Umalım ki, bu arka
daşlar ciddi bir kadro, ciddi bir 
ekip olsunlar. ■

DİPNOTLAR

ARA DÖNEMLERİN 
LÂ YÜS’EL AYDINI

S A Ü H  BAYKARA

- h — ¥ ahya S e zai Tezel, Yen i T ürk iye Der- 

gisi, sayı: 9, s. 23 

2. Mustafa Erdoğan, Yeni Türkiye D er

gisi, Sayı: 13, s. 19.

İlk Günahın Mahcubiyeti

İ nsan zihninde illegal olanı le
gal, gayrimeşru olanı meşru hale 
getirmenin bir zorluğu vardır 

kuşkusuz. Kişi bocalar, kendisi ve 
çevresi için açıklayıcı argümanlar 
üretir, yanlışlığını ve çirkinliğini his
settiği şeyi aklileştirmeye çalışır; bir 
ilk günahı işlemenin mahcubiyetini 
duyar. Sanıyoruz, Serdar Turgut için 
de böyle oldu.

Gerçi Türk entelijansiyası deni
len tuhaf varlık kategorisinin çoğu 
mensubu için bu ilk günah handika
bı çoktan aşılmış bulunuyor. 27 Ma
yıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubatla
rın öncesinde ve sonrasında, darbe
lerin meşrulaştırıcı ve alkışlayıcı un
suru olarak (ve tabii ki bazen hayal 
kırıklığına ve gadre uğrayanları ola
rak) bu kalem erbabı takımı hep va
roldu.

Turgut, ilk günahın mahcubiye
tinden olsa gerek, önce mazeretlerini 
sıralıyor (Hürriyet, 13.7.2001) “Ara 
döneme karşıyım ama, şu anda du
rum farklı” şeklinde o beylik argü
mana sığınıyor. Bu, elbette kullanış
lılığı kanıtlanmış bir argüman: Konu 
laiklik, demokrasi veya insan hakla
rı ise Türkiye’nin şartları hep farklı
dır; hiçbir standart burada geçerli 
olamaz, her tür keyfiliğe kapılar ardı
na kadar açıktır.

Yine Hürriyet ekibinden Ertuğ-

cak” başlığını attı. Yazısının hemen 
başında, Turgut’u “ilk günah psiko
zu ”ndan kurtarma gayreti içinde ol
duğu seziliyordu.

Onun sol bir gelenekten geldiği
ni (yani bugün o sol gelenek münte- 
sipleri komprador burjuvazinin uşak
lığına soyunduklarına göre Tur
gut’un zikzaklarını da anlayışla karşı
lamamız gerektiği ima ediliyor ade
ta), 12 Eylül’de acı çekenlerden biri 
olduğunu (28 Şubat’ta acı çekenler 
ve Turgut’un müjdelediği yeni 28 
Şubatlarda çekecek olanlar nasıl ol
sa İslamcılar olacak, ara dönemin 
ekstra acılar getirdiğini hatırlatmak
tan utanmamalı bu yüzden), totali
ter rejim yanlısı diye yaftalanamaya- 
cağını, antidemokratlıkla suçlana
mayacağını (demek ki, ara dönemin 
totaliter bir rejim getireceğini de 
teslim ediyoruz) vs. şeyleri geveledi. 
“Toplumun en liberal, en demokrat 
insanları dahi ara dönem hükümeti 
isteyecek noktaya gelmiştir” derken, 
LP lideri Besim Tibuk’un bu ilkesiz
liğe itirazını “efelenmek” diye kü
çümseyici, horlayıcı şekilde nitele
mekten geri durmadı. Özkök bizi li
beralliğin ve demokratlığın stan
dartları konusunda aklımızdaki istif
hamlarla başbaşa bıraktı.

Çağdaşlığa Bir Girip Bir Çıkmak

Tekrar Turgut’a dönersek, ilerici ya-
rul Özkök, ayaktaşına lojistik destele 
vermede gecikmedi. İstikbale ilişkin 
bir bilgiye sahipmişçesine, yazısına 
“Eminim Serdar Turgut Haklı Çıka

Târımızın bıtînçaltındaki “seçilmişler 
asla bir şey beceremez” retoriği der
hal kendisini belli ediyordu. Hani şu 
Cumhuriyet tarihine damgasını vur

Ümran •Ağustos-2001 7



BAYKARA / ARA DÖNEMLERİN AYDINI

,'»ş-i*>î!Aî#tsı0i8r

muş, halkı istiskal etmeyi, ona gü- 
venmemeyi, iktidar emanet edile- 
meyecek ve kendi başma, kılavuzsuz 
bırakılamayacak güruhlar topluluğu 
olarak görmeyi ilke edinen seçkinci 
tavır!

Sonra ara dönemin müstakbel 
“başarılan”na ilişkin, naiv olmaktan 
öte kasıt akla getiren mülahazalarda 
bulunuyordu: “Teknokratlar bir yan
dan Türkiye’yi kısa vadede rahatlatı
cı adımları atarken, bir yandan da 
ülkemizi tekrar çağdaş hale getirecek 
planları hazırlamalılar.” Zihni yığın
la soruyla müşevveş hale getiren, 
mantık ve mantaliteden yana ciddi 
kuşkular uyandıran bir vecize!

Çağdaşlık nedir? Şu an çağdaşlı
ğın neresindeyiz? İçinde mi, dışında 
mı? Ne kadarımız içinde ve ne kada
rımız dışında? Ara dönemle çağdaşlı
ğa ara mı vermiş olacağız? Tekrar 
çağdaş hale geldiğimizi, daha doğru
su “getirildiğimizi” nasıl anlayacağız? 
Çağdaşlığa hangi durumda tam anla
mıyla, yani ara dönem, kısa dönem, 
otoriter, totaliter zorunluluklara bir 
daha ihtiyaç duymayacak şekilde, 
ermiş sayılacağız? Ve buna kim karar 
verecek?

'“Derin Haik*’ Kuramı

Normal zamanların demokrat ve li
beral yazarı, birkaç gün arayla çıkan

yazılarında bütün bunları kimler 
adına savunduğunu izaha çalıştı. 
Türklüğü, Kürtlüğü, solculuğu, İs
lamcılığı değil, “mesleğini kimlik 
edinen kimseleri tanımlamak üzere 
“derin halk” kavramını ortaya attı, 
kendince kuramsal bir çerçeveye 
oturttu. “Bu insanların, vatanlarıyla 
kendi aralarında imzalamış oldukla
rı bağlılık kontratını yırtıp atmak 
üzere olduklarından” bahsetti. Fakat 
bunun ne tür bir toplum sözleşmesi 
olduğunu açıklama ihtiyacı duyma
dı.

Ve nihayet ağzından baklayı çı
kardı, ara dönemin “çağdaşlık”ı na
sıl garanti edeceğini ifşa etti:

“Bu memleketteki ‘derin halk’, 
bu insanlar (İslamcı siyasi partiler, 
hassaten yeni oluşumcular) başa gel
mesin diye bir 28 Şubat’a daha des
tek verir, bunu bilin... ‘Derin halk’ın 
isteği, teknokratlar hükümetidir. Bu 
konuda konsensüs, şu anda siz bunu 
okurken bile oluşmaktadır”. (Tur
gut’un siyasetteki tıkanmadan yana 
şikayetlerini samimi bulmak müm
kün mü? Tıkanan hangi tarz-ı siya
settir? Turgut’un alkışladığı darbe
lerle inkıtaa uğratılan, tecrübe im
kanı verilmeyen bir siyasal alternatif 
tıkanmakla nasıl suçlanabilir?)

Konsensüse ilişkin beyanları ise 
kuşkusuz doğru. Chomsky’nin “rıza 
üretmek” dediği, kitlelerin kendi çı
karları aleyhindeki politikalara razı 
edilmeleri günümüzde, internet de 
dahil medya sayesinde ne kadar da 
kolaylaştı! S. Turgut ve E. Özkök’ün 
ara rejim çığırtkanlığı üzerine “anket 
sosu” döküldü bile. Bir internet ha
ber sitesinde sözümona kamuoyu 
yoklamasıyla, “ara dönem proje- 
si”nin %50 desteğe sahip olduğu ilan 
edildi.

Ara Donem Demokratik 
Ç«d5unKİûr Özgürlük Köleliktir

Bu hızla olsa gerek, -Özkök kendi 
gazetesinde taraftar gözükmeyen ka

lemler dolayısıyla “demokrasi kur
tuldu” (çünkü biz ara rejim isteyen
ler yalnız kaldık) serzenişinde bulu
nurken- Turgut bir hayli açıldı ve 
Hitlervari yaklaşımları açıkça sahip
lenmekte ahlaki bir beis görmedi. 
“Cahil cühela kitleler”in kandırıl
masına dayanan, üstelik her seçimde 
muazzam harcamaları gerektiren bir 
demokrasi Türkiye için ne kadar da 
lükstü! Şu demokrasi dedikleri çu
valla dolar israfından başka nedir ki 
be birader! (Hürriyet, 17.7.2001)

Zaman zaman Orwelyen bir dile 
başvurması, Turgut’un ara dönem 
önerisini daha da ilginç hale getirdi. 
Bindokuzyüzseksendört’ün totaliter 
rejiminde halka benimsetilmek iste
nen akla ziyan ilkeleri hatırlattı: 
“Savaj Barıştır/Özgürlük Kölelik
tir/Cehalet Kuvvettir.” Kendisine 
“demokrasi dışı istekler”in sözcülüğü 
yakıştırıldığında, tuhaf bir rahatlık
la, “açıkça söyleyeyim, çok ayıp bir 
şey bu yapılan; çünkü böyle bir talep 
ortaya atılmadı. (...) Teknokratlar 
hükümeti, demokratik bir çözüm
dür.” diyerek cevap verdi 
(24.7.2001). Yeni Oluşumcular 
adıyla İslamcılar iktidara gelmeye 
kalkışacak olursa yeni bir 28 Şubat 
post-modem darbesine daha elbette 
destek veririz biçimindeki hezeyan
larını çabucak unutuverdi.

Laik Türk aydmının bu kendini 
lâyüsel sayan, her türlü ilke, düstur 
ve ahlaki kaygının fevkinde gören 
tavrı karşısında irkilmemek elde de
ğil. “Amaca ulaşmak için her yol 
mübahtır” fetvasıyla ceberrut iktida
rın yolunu açan Makyavelli’nin yok
luğunu araimayacak kalem erbabı
nın varolduğu bir ülkede sağlıklı si
yasal ve toplumsal yapılara kavuş
mak bir kat daha zorlaşıyor kuşkusuz. 
Öte yandan kendilerini siyasal yel
pazenin merkezinde bir yerlere 
oturtma düşüncesindeki Fazilet Par
tisi kökenli Yeni Oluşumcular şunu 
unutmamalılar ki, bu ülkede mer
kezde Serdar Turgutlar var. ■
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1
7 Ağustos 1999’un üzerin
den iki yıl, yani tam 24 ay 
geçti. Zaman ne kadar da ça

buk geçiyor diye kendi kendinize 
söylenebilirsiniz. Bu yd 17 Ağus- 
tos’ta anma toplantıları yapılacak 
ve deprem üzerine bilimsel nutuk
lar atılacak. Bütün bunlar kaybedi
leni geri getirmeyecek. Hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak.

17 Ağustos 1999, takvim yap
raklarında kara bir gün olarak yer 
alacak ve her zaman anılacak şüp
hesiz. Oysa 17 Ağustos depremi ne 
ilkti ne de son olacak. Dünyada 
şiddetli ve kayıplan itibariyle bü
yük depremler yaşandı. Marmara 
depremi, kayıtlara “en yaygın alanı 
etkileyen deprem” olarak geçti.

Ülkemizde Erzincan, Gediz, 
Varto, Adapazarı, Dinar, Erzurum, 
Adana vs. birçok deprem meydana 
gelmiştir. Fakat hiçbirinin etkisi, 
17 Ağustos Marmara depremi ka
dar olmamıştır. Elbette burada 
çağdaş iletişim teknolojisinin kat
kısı büyüktür. İnsanlık hiçbir din 
ve dil farkı gözetmeksizin eşsiz bir 
dayanışma sergiledi. Önemli olan, 
devletler yardımının yanısıra, bir 
sivil dayanışma iradesinin ortaya 
konulmasıydı.

17 AĞUSTOS 1999...

SÜLEYM AN K EŞA PLIO Ö LU

Siyasilerin “hükümetin deprem 
enkazı altında kaldığına” dair be
yanları ile entellektüeller, bilim 
adamları ve sivil inisiyatif kuruluş
larının hükümetin deprem sınavı
nı geçemediği ve artık yeni bir ya
pılanmaya gerek olduğu yönünde
ki açıklamaları artık tozlanmaya 
başladı. Ama hiçbir şey değişmedi.

Avcılar, Çınarcık, Yalova, Ha- 
lıdere, Gölcük, İzmit, Adapazarı, 
Akyazı, Gölyaka, Düzce, Kaynaşlı 
ve Bolu’ya kadar uzanan bölgedeki 
deprem tahribatı giderilebilmiş de
ğil. Kuşkusuz hükümet kalıcı ko
nutlar yapmakta ve bunları hak sa
hiplerine dağıtmaktadır. Bugün 
bölgede çadır ve prefabrik evlerde 
ikamet edenlerin çoğunluğu yıkı
lan kentlerin kiracılarıydı. Bunu 
örneklemek gerekirse, Adapazarı 
şehir merkezinde 59 bin konut ve 
8 bin işyeri yıkıldı. Yeni yapılan

kalıcı konutların sayısı 5 bine ya
kın. 59 bin aileden konut sahibi 
olmaya hak kazanan 5 bin aile. 
Geri kalanlar kiracılar...

Bugün kiracılar kentin uzakla
rında kurulan prefabrik ve çadır
larda ikamet etmektedirler. Yıkı
lan işyerleri ve istihdamın azalma
sı yeni sorunları beraberinde taşı
maktadır.

Bayındırlık ve İslak Bakanlı- 
ğı’nın açtığı ihalelerin hiçbirinde 
Adapazanlı müteahhitler başarılı 
olamamıştır. Ülkenin içinden geç
tiği ekonomik buhran en çok fela
kete uğramış bölge insanını etkile
mektedir. Hükümetin yıkılan 
kentlerde sağlam (!) olarak gözü
ken veya ayakta kalmış binalara 
yönelik hiçbir imar beyanı bulun
mamaktadır. Alt yapı çalışmaları 
birden fazla firmaya ihale edilmiş
tir. Ama gel gör ki, firmalar arasın
da diyalogsuzluktan dolayı kent so
kakları aynı yerden yüzlerce kez 
kazılmaktadır. Unutulmaması ge
rekir ki 1999 tarihinde enkaz altın
da kalan hükümet bulunduğu yer
de devam etmektedir.

Depremin etkisi ile bölgeden 
çıkıp yakın akraba, eş ve dostları
nın yanına yerleşen insanların bü
yük bir kısmı uyum sorunu yaşadı
ğından dolayı geri dönmektedir. 
Yıkılan kentle birlikte kaybedilen 
dostları unutmak ve her sokağında 
aziz hatıralar oluşturduğunuz kenti 
terketmek kolay değil.

Şehrin ruhu bizi geri çağırı
yor. ■
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FÜZE SAVAŞLARI VE 
YENİ KÜRESEL DENGELER

İBRAHİM KARAGÜL

S ovyetler Birliği’ni hedef 
alan Yıldız Savaşları Proje- 
si’ni hayata geçiremeyen 

Amerika Birleşik Devletleri, So
ğuk Savaş’ın sona ermesinden he
nüz on yıl geçmişken projeyi yeni
den gündeme getirdi ve “Ulusal 
Füze Kalkanı Projesi” ile dünyada 
yeni bir silahlanma yarışı başlattı. 
Dünya’nın üç büyük güç merkezi 
olan Avrupa Birliği, Rusya ve 
Çin’in şiddetle karşı çıktığı, AB 
içinde sadece İngiltere ve İtalya ta
rafından desteklenen, Birliğin mo
tor gücü olan Almanya ve Fran
sa’nın Rusya ve Çin ile dayanışma 
halinde muhalefet ettiği Füze Kal
kanı Projesi, dünyayı yeniden So
ğuk Savaş döneminin gerilimli 
günlerine doğru sürüklüyor. Ame
rika’ya ve müttefiklerine yönele
cek olası bir füze saldırısını havada 
karşılama ve imha etme, olası füze 
tehdidine karşı caydırıcı bir kalkan 
oluşturma gibi, ilk bakışta oldukça 
doğal bir savunma içgüdüsüne da

yanan proje, daha somutlaşmaya 
başlamadan dünyada derin bir gü
venlik krizine yol açtı.

Ekonomik kriz içinde bunalan 
Üçüncü Dünya ülkelerini, gayri sa
fi milli hasılalarının önemli bir bö
lümünü silahlanmaya ayırmak zo
runda bırakacak ve bu ülkelerin 
daha da fakirleşmelerine yol aça
cak proje, şimdiden Rusya’yı nük
leer gücünü yeniden güçlendirme 
arayışına, Ç in’in ise askeri tekno
loji arayışını daha da hızlandırma
sına zemin hazırladı. Moskova ve 
Pekin A BD ’nin füze kalkanına 
karşı ortak füze kalkanı oluşturma 
konusunda işbirliğine gitme kararı 
aldı. Dünya ABD’nin füze kalkanı 
ile Rusya ve Çin’in füze kalkanı 
arasında tercih yapmaya zorlanı
yor.

Pekin, geçtiğimiz ay içerisinde 
3 adet 094 sınıfı nükleer füze deni- 
zaltısı ile yaptığı denemede JU- 
LANG 21A balistik füzesi kullan
dı. Bu füzeler, her biri farklı hede

fe kilitlenebilen, 8 savaş başlığı ta
şıyor. Çin, her nükleer denizaltısı- 
na 12 adet JULANG 21A yüklü
yor. Denemede her biri JULANG 
21A balistik füze taşıyan denizaltı- 
lardan biri Güney Çin Denizi’n- 
den, diğeri Doğu Çin Denizi’nden, 
sonuncusu da Sarı Çin Denizi’n
den atış yaparak, 5 bin km uzaklık
larında bulunan Taklamakan Çö- 
lü’ndeki hedefleri vurdular.

ABD ise, kıtalararası etkili, fü
ze savar denemesi gerçekleştirdi. 
Deneme, Pasifik Okyanusu’nda 14 
Temmuz’da yapıldı. California’da- 
ki Vandenberg Hava Ussü’nden 
fırlatılan kıtalararası balistik füze, 
Marshall Adaları’na yerleştirilen 
geliştirilmiş füze savarın ilk örneği 
ile durduruldu. Bu denemenin ba
şarıyla sonuçlanması. Bush yöneti
mi taraından, Ulusal Füze Kalkanı 
Projesi’nin hayata geçirilebileceği
ne dair bir kanıt olarak gösterildi.

“Çok” Kutuplu Dünya ve 
ABD ’nin Yalnızlığı

Füze Kalkanı Projesi, Sovyetler’in 
dağılması ile iki kutuplu uluslara
rası dengenin sona ermesinden 
sonra dünyayı yeniden bloklaşma
ya doğru sürüklüyor. “Avrupa Gü
venlik ve Savunma Kimliği” gibi 
kendi askeri gücünü oluşturma ve 
ABD’nin koruyuculuğundan kur
tulma çabası içindeki Avrupa Bir
liği, Rusya ve Ç in ’in, gerek 
ABD’nin küresel hegemonya ara
yışına gerekse Füze Kalkanı Proje- 
si’ne karşı itirazlarını yükseltmele
ri, AB içinde Almanya ve özellik
le de Fransa’nın bu çıkış içinde 
Rusya ve Çin ile sınırlı da olsa da
yanışma içine girmeleri, bir taraf
tan A BD ’nin Ortadoğu’daki karşı 
konulmaz hakimiyetine karşı mü
cadele eden bu güçlerin, diğer ta
raftan ABD’yi Orta Asya, Güney
doğu ve Doğu Asya’dan çıkarmaya
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çalışmak için verdikleri mücadele' 
de yardımlaşmaları, yeni uluslara- 
rası dengenin, ABD ve dışındaki
ler arasında ciddi bir çatışmaya ne
den olacağının apaçık göstergesi
dir.

Türkiye, Hindistan, Pakistan, 
Endonezya ve Japonya gibi ülkele
rin tercihleri ise bu bloklaşma ha
reketinde önemli boşlukları doldu
racaktır. Daha şimdiden Hindistan 
ve Pakistan’ın tercihleri zorlanır
ken Japonya Çin’e karşı yeniden 
silahlandırılmaya çalışılmaktadır. 
İran, Avrupa, Rusya ve Çin ile 
nükleer teknoloji, jeopolitik ve je- 
oekonomik eksende derin ilişkile
re girerken Türkiye, ABD ve İsra
il’le stratejik ortaklığının yanı sıra, 
doğudan yükselen ABD karşıtı 
oluşuma uzak durmak istememek
te, nasıl politika belirleyeceğinin 
telaşı içinde Rusya, Çin hatta Ku
zey Kore ile yakınlaşmaktadır.

ABD, Ulusal Füze Kalkanı Pro
jesi ve küresel hegemonyasına kar
şı yükselen sesleri ve bloklaşma ça
balarını kırmaya ve küresel haki
miyetini garantiye almaya çalışı
yor. Bunu yaparken de, silah tek
nolojisi ve savunma gücünün ezici 
üstünlüğünü en etkin şekilde kul
lanıyor.

Avrupa, Rusya ve Çin’in bu gü
ce ne ölçüde meydan okuyabilece
ğini zamanla göreceğiz. Yeni dünya 
dengesini belirleyecek en etkin çı
kış olan Füze Kalkanı Projesi ve bu 
projeye meydan okuyan güçlerin 
çatışma çizgisi. Soğuk Savaş döne
mindeki hattın benzeri durumün- 
da. Tek fark Almanya ve Fran
sa’nın sürüklediği Avrupa Birli- 
ği’nin şimdi daha bağımsız hareket 
etmekte olmasıdır. Yani Atlantik 
ittifakı Soğuk Savaş dönemindeki

Japonya, Ortadoğu’da ise İsrail ve 
Türkiye A BD ’nin en mahrem 
müttefikleri durumunda. Kısaca 
ifade etmek gerekirse, Sovyetler’in 
dağılmasından sonra küresel hege
monya şansını yakalayan A BD ’nin 
müttefikler şemsiyesiriin altında 
Soğuk Savaş dönemindekinden 
daha . az taraftarı bulunmaktadır. 
ABD, küresel politikaları açısın
dan Soğuk Savaş dönemine göre 
askeri ve ekonomik olarak daha 
güçlü olsa da, ilginç bir şekilde, 
daha yalnız durumdadır. ABD’yi 
dünyanın tek süper gücü/efendisi 
ilan edenler bu yalnızlığı dikkate 
almalılar. Üstelik Avrupa’nın öne 
çıkmasıyla yeni dünya dengesi bir 
öncekine göre renklenmiş, güç da
ğılımı daha da farklılaşmıştır.

Türkiye İran’a Karşı 
Kışkırtılıyor

Füze Kalkanı gibi küresel güç den
gesini belirleyecek bir projenin 
amacı .açıkça ortadayken, projenin 
gerekçesi olarak İran ve Irak’tan 
gelecek füze saldırısının öne sürül
mesi ve Türkiye basınında bu ge
rekçenin ısrarla üzerinde durulma
sı, dikkatle düşünülmesi gereken 
en önemli nokta. Türkiye ile İsrail 
arasındaki, istihbarattan askeri 
teknolojiye, milyarlarca dolarlık 
savunma anlaşmalarından ortak 
hava tatbikatlarına, İsrailli pilotla
rın Türkiye’de eğitilmesinden ya
kında yapılması planlanan kara 
tatbikatına, Türkiye’nin İran-Irak 
ve Suriye sınırlarına İsrail’in dinle
me istasyonları kurmasından Kon
ya ovasının bir anlamda İsrail’e ki
ralanmasına kadar oldukça geniş 
kapsamlı stratejik ortaklık ve 
ABD-İsrail-Türkiye ittifakının Or-

jamin Ben-EIiezer’in Ankara’ya 
yaptığı ve milyarlarca dolarlık as
keri ihaleleri ele aldığı ziyaretten 
sonra, İsrail Başbakanı Ariel Şaron 
da 8 Ağustos’da Türkiye’ye gele
cek. İsrail Genelkurmay Başkanı 
da bugünlerde Ankara’da. Ben-Eli- 
ezer’in ziyareti sırasında Türkiye 
ile İsrail arasında ortak hava sa
vunma kalkanı oluşturulması ko
nusunda anlaşmaya varıldı. Bu
günlerde bölgesel bir savaşın se
naryosu üzerinde çalışan Şaron’un 
ziyareti sırasında bu anlaşma ve di
ğer silah anlaşmaları pekiştirile
cek. İran, Irak ve Suriye gelişme
lerden endişeli ve Ankara, İsrail’in 
yönlendirmesiyle hızla bu ülkelere 
karşı cephe alıyor.

Füze Kalkanı Projesinin en 
önemli ayağı elbette Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu coğrafya ola
caktır. Ancak projenin genel ama
cı bu değil. Genel amaç ABD’nin 
küresel hegemonyasının Ortado-

gibi sağlam değil. İngiltere ve İtal
ya dışında ABD’nin bu projesine 
Avrupa’dan net bir destek şimdilik 
yok. Uzakdoğu’da Güney Kore ve

tadoğu’yu yeniden belirleme stra
tejisi gözününe alınınca bu propa
gandanın gerçek sebebi ortaya çı
kıyor. İsrail Savunma Bakanı Ben-

ğu’dan Uzakdoğu’ya kadar garanti 
altına alınması, ABD’nin rakiple
rinin silahlanma yarışına sokula
rak zayıflatılması, ekonomik olarak
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ç()kcrtilmesi, ABD’nin askeri tek- 
nolüjisinin ezici zaferi ile düşman- 
İrinnı dize getirme hedefidir.

Türkiye ile İsrail arasındaki sa
vunma anlaşmalarınm A BD ’nin 
Füze Kalkanı Projesi ile yakından 
ilgili olmasına dikkat etmek gere
kiyor. Avrupa Güvenlik ve Savun
ma Kimliği’nden dışlanan Ankara, 
projede etkin misyon yüklenme 
konusunda oldukça istekli. Ancak 
Türkiye kamuoyu gelişmenin va
hametini henüz kavramış değil. 
Kavramaması için de ciddi bir 
medya manipülasyonu var ortada. 
Pıojede yer almak için toprakları
nı Amerika ve İsrail füzelerine ilk 
açan ülke Türkiye. Buna göre Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu fiize sa
vunma sistemleri ile donatılacak, 
ABD ve İsrail’in dinleme istasyon
ları bu bölgelere yerleştirilecek. 
Türkiye topraklarına ABD- İsrail 
ortak yapımı Arrow füzeleri yerleş
tirilecek, daha sonra da bu füzele
rin teknolojisi Ankara’ya satılacak.

Türkiye’yi İsrail Füzeleri 
Koruyacak!

Ben-Eliezer Ankara ziyareti sıra
sında, Arrow füzeleri için gereken

“Green Pine” (Yeşil Çam) radar 
sistemi, tanksavar füzeleri, insansız 
uçak ve Türk F-16’ları için hava
dan karaya Popeye füzelerinin satı
şı ile Türk M-60 tankları için mo
dernizasyon paketini ele aldı ve 
bunların bir çoğunu tekrar hayata 
geçirme sözü aldı. İsrail ayrıca Tür
kiye’ye bir erken uyarı sistemi yer
leştirme, ortak güvenlik programı 
ve bir istihbarat uydusu konusun
da da Ankara ile anlaştı. Bunların 
ötesinde Ankara ile Tel Aviv ara
sında ortak hava savunma kalkanı 
oluşturulması konusunda anlaşma
ya varıldı. Türkiye-İsrail ortak ha
va kalkanı, yani ABD’nin Füze 
Kalkanı’nın mikro düzeydeki ör
neği İsrail’in askeri teknolojisi ile 
yapılacak ve böylece Türk hava 
sahasının kontrolü İsrail’in eline 
geçmiş olacak. Ayrıca proje çerçe
vesinde İsrail’e milyarlarca dolar 
aktarılacak.

Türkiye ile İsrail arasında yapı
lan ve değeri 19.5 milyar dolar tu
tan 32 askeri proje ekonomik kriz 
nedeniyle ertelenmişti. Şimdi 
bunlar yeniden hayata geçiriliyor. 
Hem de Türkiye nüfusunun yarısı
na yakın insanı açlık sınırına geti
ren ekonomik krizin en derin ol

duğu günlerde... İşte bu projeler
den bazıları;
1- 1000 adet üçüncü nesil tank 

üretimi
2- 6 A W A CS uçağı (havadan er

ken ihbar ve kontrol uçağı)
3- İstihbarat uydusu projesi
4- Tank modernizasyonu
5- 145 adet saldırı helikopteri 

üretimi
6- 28 Seahawk helikopteri
7- 32 bin taktik tekerlekli araç 

alımı projesi
8- İnsansız hava aracı projesi 
9 ' Uzun ufuk projesi
10- TF-20000 projesi
11-M İL-GEM
12- Kısa menzilli Eryx tank füzesi
13- 160 Leopard tankı moderni

zasyonu
14- Helikopterler için elektronik 

harp sistemi
1 5 -7  adet C-130 nakliye uçağı 

modernizasyonu
16- 191 adet kaideye monteli 

Stinger sistemi üretilmesi
17- İleri teknoloji parkı projesi

İsrail Türkiye Üzerinden İran’m 
Nükleer Tesislerini Vuracak

Ankara Füze Kalkanı Projesi’nde 
yer almak istediğini açıkça deklare 
etti. ABD ile İsrail ise Türkiye’yi 
İran’a karşı ateşli bir şekilde kışkır
tıyor. Şimdi ne olacak?

1- Türkiye, İran, Irak ve Suriye 
ile ciddi bir çatışma içine çekile
cek. Topraklarını bu ülkelere karşı 
ABD ve İsrail füzelerine açan Tür
kiye’nin bu komşuları ile arasında 
krizler ortaya çıkacak. ABD ve İs
rail’in bu ülkelere yönelik olası bir 
müdahalesinde veya bu İran’ın 
nükleer tesislerine yönelik saldırı
sında Türkiye toprakları ve hava 
sahası kullanılacak. Zaten İsrailli
ler de İran’ın nükleer tesislerine 
yönelik saldırı hazırlığında olduk
larını gizlemiyorlar. Bu saldırıda
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doğal olarak Türkiye’de uzun men
zilli uçuşlar için eğitilen İsrail 
uçakları ve pilotları kullanılacak. 
İsrail’in Suriye ve İrak üzerinden 
İran’ı vurması düşünülemez. Tür
kiye hava sahasından geçilecek.
' Suriyeli askeri uzamanlar, Suri

ye’nin Türkiye ile olan sınırına ya
kın noktalara füze bataryaları ile 
orta ve kısa erimli füzeler yerleşti
rildiğini, bunların arasında İsrail’in 
füze savar sistemlerinin bulundu
ğunu belirledi. Bu, düzelme yolun
daki Ankara-Şam ilişkilerini yeni
den gerginleştirecek bir durum.

2- Türkiye hızla silahlanma ya
rışına sokulacak. Ekonomik kriz 
nedeniyle bazıları ertelenen askeri 
ihaleler tekrar gündeme gelecek. 
Projeler şimdiden gündeme gelme
ye başladı bile. İsrail savunma Ba
kanı Ben-Elizer’in Ankara ziyare
tinde Türkiye ile İsrail arasında or
tak savımma kalkanı kurulması 
konusunda anlaşmaya varıldı ve 
kriz nedeniyle ertelenen projeler 
tekrar hayata geçirildi.

IMF’den bir buçuk milyar dolar 
kredi almak için yer yerinden oy
narken İsrail’le bir çırpıda milyar
larca dolarlık anlaşmalar yapıldı. 
Ankara son olarak Fırtına tankları
na monte edilecek toplar için Gü
ney Kore ile 1.5 katrilyonluk gizli 
bir anlaşma yaptı ve Türkiye’nin aç 
insanları bunu duymadı bile.

3*- Bütün bunların ötesinde 
Türkiye füze saldırılarının hedefi 
durumuna gelecek. BLigünlerde 
İran’a karşı kışkırtılan Türkiye, 
ABD ve İsrail’in füzeleri yüzünden 
sadece İran’ın değil, Rusya ve 
Çin’in de hedefi durumuna gele
cek. İran’ın silahlanması Türki
ye’den ziyade İsrail’e yöneliktir. İs- 
rail ise nükleer güç olma yolunda

ABD-İsrail Füzeleri Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da

Şimdi, Füze Kalkanı ve Türki
ye’nin bu çerçevede ABD ve İsra
il’le yürüttüğü pazarlıklara biraz 
daha yakından bakalım. Amerikan 
savunma dergisi Defense News, 
Türkiye’nin, ABD Başkanı’ndan 
Füze Kalkanı projesinde yer alması 
karşılığında, Amerikan-İsrail yapı
sı Arrow hava savunma sistemle
rinden topraklarına yerleştirilme
sini istediğini yazdı. Dergi, bu 
amaçla Türkiye’nin, Arrow sistem
leri konusunda İsrail’in de tam des
teğiyle, ABD yönetimine resmi 
başvuru yapmaya hazırlandığını 
kaydetti. Dergiye konuşan Türk 
diplomatik çevreleri, Ankara’nın, 
füze kalkanı projesine sıcak baktı
ğını, ancak bu projeye katılım kar
şılığında, Arrow sistemi aracılığıy
la Türkiye’nin kendi hava savun
ma sistemlerinin geliştirilmesini 
arzu ettiğini ifade ettiler. Bu da ne
reden bakılırsa bakılsın Türkiye’ye 
milyarlarca dolar ek maliyet geti
recek bir proje.

Defense News’e  göre, füze kal
kanı projesine katılması dummun- 
da Türkiye’ye iki ayrı tip savunma 
füzesi yerleştirilecek. Arrow  ve 
Amerikan yapısı Patriot sistemleri 
birinci tür füze sistemini, füze kal
kanı çerçevesinde Doğu Anado
lu’ya konuşlandırılacak savunma 
füzeleri ise ABD’yi hedef alabile
cek İran ve Irak füzelerini kalkış
tan hemen sonra havada imha et
meyi amaçlayacak ikinci tür füze 
sistemlerini teşkil ediyor. Bu ikinci 
tür füzeler ABD’nin Pasifik Okya
nusu üzerinde gerçekleştirdiği de
neyde kullandığı füzelerin benzeri 
olacak.

____Dergiye konuşan The Brookings

İran ve Irak olmak üzere komşula- 
rınm füze tehdidi altında bulundu
ğunu iddia ederek, bu yüzden A n
kara’nın, diğer NATO ülkelerine 
oranla füze kalkanı projesine daha 
olumlu baktığını söyledi. Türki
ye’nin projeye katılımı konusunun 
Ankara ve Washington arasında, 
projeyle ilgili gelişmelere bağlı ola
rak daha ayrıntılı şekilde görüşüle
ceği belirtildi. Adı geçen kişi, 
ABD Başkanı George W. Bush’un 
değerlendirmesi sonucu İran ve 
Irak füzelerinin, hemen fırlatıldık
tan sonra imhası için ABD’nin, 
Güneydoğu Anadolu’ya savunma 
tesisi kurmak için Türkiye’ye baş
vuracağını belirtti.

Lazerli Uçaklar ve Dinleme 
İstasyonları Türkiye’de

Türkiye’nin Füze Kalkanı Proje- 
si’nde yüklendiği misyon bunlarla 
bitmiyor. ABD, İran, Irak ve Ku
zey Kore’den gelebilecek balistik 
füze tehdidini, bir Boeing 747 uça
ğından ateşlenecek lazer ile yok et
meyi deneeyecek. Ve bu uçakları 
da Türkiye topraklarında konuş
landıracak. Projeye göre ABD, 
İran, Irak ve Kuzey Kore’den gele
bilecek balistik füze tehdidini, bir 
Boeing 747 uçağından ateşlenecek 
lazer ile yok etme amacına yönelik 
testlere hazırlanıyor. Proje kara
dan, denizden ve havadan bütün 
savunma imkanları değerlendirilir
ken, Amerikan Hava Kuvvetleri, 
özel donatılmış Boeing 747 uçak
larıyla yaklaşık 300 kilometrelik 
mesafeden balistik füze tehdidini 
savuşturacak test hazırlıkları için
de bulunuyor. ABD yönetimi, tıp
kı Arrow füzelerinde olduğu gibi, 
bu kısa menzilli lazer uçaklarını 
konuşlandırmak için de Türki-

ilerleyen İran’ı, kendi toprakların
da değil, Türkiye’de durdurma pla
nını uyguluyor.

Institution adlı düşünce IcLiruluşu- 

nun Türkiye ve N A TO  uzmanı 
Phil Gordon, Türkiye’nin başta

ye’nin desteğini isteyecek.
Lazerli 747 uçağının, ilk olarak 

Şubat ayında test uçuşları yapması
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öngörülüyor. 2003 yılında ise la
zer, 300 kilometre mesafeden ilk 
ateşleme denemesinde bulunacak. 
Boeing 747'ye yerleştirilecek lazer 
topunun, uçağm burnunda bulu
nacağı ve ışık hızında, 4 füze atışı 
yapabileceği ifade ediliyor. Lazer 
uçağı ihalesini, 1996 yılında Bo
eing, Lockheed Martin ve TR W  
şirketleri almıştı. İlk etapta kulla
nılacak 7 adet lazerli Boeing 747 
uçağı A BD ’ye toplam 1L3 milyar 
dolara mal olacak. Türkiye’nin 
Füze Kalkanı Projesi’nde üslendiği 
başka roller de var.

Yine ABD’nin dünya çapında 
kuracağı dinleme istasyonlarından 
ikisi Türkiye topraklarına yerleşti
rilecek. Halen Türkiye’de bir adet 
yeraltı dinleme istasyonu bulundu
ğu ve buna bir tane daha eklenme
sinin planlandığı belirtiliyor. 
A BD ’de 37 istasyon yapılacak. 
Projeye göre ilk kez dünya çapında 
bir kulaklık şebekesi oluşturulacak. 
Sistem tamamlandığında, bunun 
170’i yer, 1 l ’i deniz dibi, 80’i ise at
mosferi denetleyecek toplam 261 
istasyondan oluşacağı kaydedildi.

A BD’nin küresel Füze Kalkanı 
Projesi’nin Türkiye’nin içinde bu
lunduğu coğraf^^ada derin krizlere 
yol açiıiasî, Türkiye ılc İsrail’i böl
genin geri kalan ülkeleriyle karşı 
karşıya getirmesi ve ciddi çatışma 
riskleri ortaya çıkamiası bekleni
yor. Ankara’nın son zamanlarda 
özellikle füze teknolojisi peşinde 

..koşması bu risklere hazırlık amacı 
taşıyor. Füze Kalkanı’nın küresel 
düzeyde ABD ile Avrupa, Rusya 
ve Çin arasındaki rekabeti artır
masının ötesinde, Ortadoğu’daki 
İsrail’in güvenliğini önceleyen as
keri bloklaşmayı daha da katılaş
tırması ve Türkiye’yi önümüzdeki 
günlerde yepyeni maceralara sü
rüklemesi bekleniyor. ■

MAKEDONYA’DA SONA DOĞRU

SÜLEYM AN GÜNDÜZ

E ğer sokakta dolaşan insanla
rın sayısı ile sayım sonuçları 
aynı değilse sorun yakın de

mektir.
Makedonya böylesine bir süreci 

yaşamaktadır. Ülkede yapılan sa
yım sonuçları gerçekte var olanla 
çelişki oluşturmaktaydı. Elbette 
bunun bir tezahürü olacaktı. Ço
cukların kendi dillerinde eğitim 
yapabilmeleri gerekmekteydi. N i
tekim 1994 tarihinde Arnavut eli- 
ti Tetova (Kalkandelen) kentinde 
Tetova Üniversitesi’ni kurdular.

Üniversitenin açılışı, Makedon

Makedonya’da sona doğ
ru hızla yaklaşılmaktadır. 
Makedonya, hükümeti 
Müslümanların hak ta- 
leplerini kabul etmek ZO' 
tundadır.

asker ve polisinin kuşatması altın
da gerçekleşti ve çıkan olaylarda 1 
Arnavut genç öldü ve yüzlerce in
san yaralandı. Çatışmalar sonucu 
Tetova Üniversitesi öğretim gö
revlileri ve rektör gözaltına alındı. 
Bu Makedonlar ile Amavutlar ara
sında 8 Eylül 1991 tarihinde başla
yan bağımsızlık sürecinde ilk çatış
ma olmuştur. Bugün Tetova Üni- 
versitesi’nde 11 bin Arnavut ve 
Türk öğrencisi bulunmaktadır.

İkinci çatışma; 1998’de Gostı- 
var’da belediye binasına 1974 
Anayasasına dayanarak Makedon 
bayrağının yanısıra Arnavut ve

Türk bayraklarının asılmasıyla 
başladı. Yüzlerce insan yaralandı, 
Belediye Başkanı ve yönetimi tu
tuklandı.

Savaşın başlangıcına gelirsek: 
Mart 2001 tarihinde Makedon ve 
Sırp güçleri iki ülke arasındaki sı
nırı belirlemek için direkt görüş
meler yapmış ve ittifak da sağlan
mıştı. Bu ittifaka Kosova ve Make
donya arasındaki sınır da dahil 
edilmişti. Doğal olarak Amavutlar 
buna karşı çıktılar. Makedonya 
Meclisi’ndeki Arnavut partileri, 
Makedonya hükümetinin bu ittifa
kı Kosova’daki resmi kurumlarla 
da imzalamasını istedi. Sonra Ma
kedonya hükümeti Makedonya- 
Kosova sınırı arasındaki köyleri 
boşaltmaya ve ele geçirmeye başla
dı. Oradaki müslüman halk ise 
Makedon güçlerine karşı çıktı. 
Böylece Makedon sınırının kuze
yindeki Kosova ile çarpışmalar 
başlamış oldu. Çarpışmalar Teto- 
va-Kumanova’daki köylere yayıldı.

Çatışmalar birden 1991 Ana- 
yasası’nı gündeme getirdi ve Arna
vut Demokrat Partisi Başkanı Ar- 
ben Caferi’nin de dediği gibi yarım 
asırdır süren sorunlar artık çözül
meliydi. Sokaktaki insanla, kayıt
lardaki insan sayısının artık doğru 
olarak yazılma vakti gelmişti ve 
haklarını talep etmekteydi. Make
donya’da 2 milyon 300 bin insan 
yaşamakta ve bunların % 45’i hris- 
tiyan (Ortodoks, Katolik ve Meto- 
dis) ve Musevi, % 55’i Müslüman. 
Ancak hükümet, Müslümanları % 
30 oranında göstermekte ve bu 
oranda parlamentoda temsil edil
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inektedirler. Makedonlar 4-5 bin 
oyla bir milletvekili çıkarırken, 
Müslümanlar 15-20 bin oyla bir 
bir milletvekili çıkarmaktalar.

Görüşmeler “devletin resmi di'
li Makedonca ve Arnavutça ola
cak” maddesinde tıkandıktan son
ra 15 günlük ateşkes sona ermiş ve 
çatışmalar yeniden başlamıştır.

Mart ayından bugüne kadar 50 
bine yakın Arnavut evlerini terk 
ederek muhacir konumuna düş
müş, 40 cami ve 2 bin ev yakılmış, 
onlarca işyeri tahrip edilmiştir. 
Olay bir soykırıma ve tehcire doğ
ru gitmektedir. Çatışmaların dur
durulması için A B ve ABD’li dip
lomatlar devreye girmiş bulun
maktadırlar. Türk Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem, 18 Temmuz günü 
Makedonya’yı ziyaret ederek 
Cumhurbaşkanı Boris Traykovski, 
Başbakan Georgievski, koalisyon
da yer alan partiler ve Türklerin 
kurdukları siyasi parti yetkilileri 
ile görüştü. Dışişleri Bakanı Cem, 
“Makedon hükümetinden halkın 
taleplerini görmezden gelmemele
rini isterken Arnavut azınlığa da; 
istemlerinde ölçüyü kaçırmaması” 
uyarısında bulundu. Ziyaretin ar
dından Cumhurbaşkanı Traykovs
ki, Arnavut Demokrat Partisi Baş
kanı Arben Caferi ile bir görüşme 
yaparak Türklerin de hak istedik
lerini söyledi. Caferi Türkler için 
hazırlanan bir belge varsa, hemen 
imzalayabileceğini beyan etmesi 
üzerine, Traykovski ‘çıldırmış ol
malısın, sen ne yapıyorsun’ sözleri 
ile karşılık vermiş oldu.(!)

Makedonya’da sona doğru hız
la yaklaşılmaktadır. Hükümet, 
Müslümanların hak taleplerini ka
bul etmek zorundadır. Değilse al- 
tından kalkamayacağı bir fatura 
ödemeye hazır olmalıdır. Bu da 
Makedonya devletinin sonu ola
caktır. *

ENDONEZYA’DA SİVİL 
DARBE
1. HAKKI DENÎZ

998’de, zamanın ABD Dı
şişleri Bakanı Madeleine 
Albright Endonezya Devlet 

Başkanı Suharto’ya görevini ter- 
ketmesi çağrısı yaptı. Bu çağrıdan 
iki gün sonra ülkeyi 34 yıldır de
mir yumrukla yöneten Suharto, 
apar topar görevi bıraktı. Tıpkı 
Suharto’nun akibeti gibi Endo
nezya Devlet Başkanı Abdurrah
man Vahid de yine dışarıdan, bu 
sefer IMF’den gelen direktiflerle 
görevden uzaklaştırıldı.

Suharto’dan sonra Endonezya 
ilk kez demokratik yöntemle işba

şına gelen bir hükümet kurdu. Et
nik sorunlar, Müslümanlar’la 
Hristiyanlar arasındaki çatışma
lar, sosyal ve ekonomik dengesiz
lik içindeki 220 milyonluk Endo
nezya’nın demokratik yollarla ik
tidara gelen ilk Devlet Başkanı 
Abdurrahman Vahid 2 Tem - 
muz’da parlamento tarafından az
ledildi. Endonezya Halk Danışma 
Meclisi oylamasında, Abdurrah
man Vahid’in azledilerek yerine 
yardımcısı ve eski diktatör Sukar- 
no’nun kızı Megavati Sukarno- 
putri’nin getirilmesine karar ve

Abdurrahman Vahid
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rildi. Megavati Sukarnoputri, ye
min ederek resmen ülkenin be- 
şinci devlet başkanı oldu. Japon
ya ve ABD, Megawati’ye tam des
tek sözü verdiler. Megavati yaptı
ğı ilk konuşmasında ulusal birlik 
çağrısı yaptı. Meclisin en çok san
dalyeye sahip 2 partisi, Vahid’in 
görevden alınmasını istemişti. 
Vahid’in azledilmesinin gerekçesi 
yolsuzluk olarak öne çıktı. Oysa 
gerçek bambaşka. Ekonomik kriz 
içindeki Endonezya’nın krizden 
kurtulmak için IMF ile yürüttüğü 
pazarlıklarda anlaşma sağlanama
dı. IM F’nin vereceği kredilere 
karşı öne sürdüğü ağır şartlar Ca
karta yönetimi tarafından kabul 
edilmedi. Anlaşmazlıktan hemen 
sonra Vahid hakkında yolsuzluk 
iddiaları ortaya atıldı, ülkenin de
ğişik bölgelerindeki etnik ve dini 
çatışmalar alevlendirildi. Sonun
da IMF Endonezya Devlet Başka
nı Vahid’in kellesini aldı.

Azil kararını tanımayan ve 
devlet başkanlığı konutundan ay
rılmayacağını açıklayan Vahid 
sonunda ikna edildi ve tedavi ol
mak için A BD ’ye gönderildi.

Doktorlar, çok az görebilen 
Vahid'in yeniden hastalandığına 
dair işaretler bulunduğunu söylü
yorlar. Şeker hastası olan Vahid, 
I999'da göreve geldiği seçimden 
önce 2 kez kalp krizi geçirdi.

Ancak Vahid, üzerinde önem
le durulması gereken uyanlar yap
tı. Vahid, yeni Devlet Başkanı 
Megavati Sukarnoputri dönemin
de "ordu destekli otoriter yöneti
me dönüleceğini" söyledi. "Siya
setçilerin karakterleri konusunda
ki tahminlerimde yanıldım" diyen 
Vahid, siyasi muhaliflerinin ken
dini azlettiklerine pişman olacak
larını, meclisteki muhaliflerinin 
ve silahlı kuvvetlerin, 32 yıl ülke

yi yöneten eski diktatör Suharto 
dönemine dönmenin yollarını 
aradığını söyledi. "Onlar kendi 
yönetimlerini kurmak için siyasi
ler arasındaki çekişmeleri kullanı
yor" diyen Vahid, komutanların 
kendi iktidarının son aylarında is
yan etmeya yaklaştıklarını kay
detti. Vahid, "Halk sansürün dö
nüşüne, yaşamlarında birçok kı
sıtlamaya gıdilmesıiıc tepki göste
recek" dedi.

Beş yıllığına iktidara gelen 
Vahid ancak 21 ay Devlet Başka
nı olarak kalabildi. Vahid, Ekim 
1999’da büyük umutlarla devlet 
başkanlığına seçilmişti. Halk, ül
keyi 32 yıl demir yumrukla yöne
ten General Suharto’nun ardın
dan iktidara gelen sivil yönetim
den çok şey bekliyordu. Partisi, 
parlamentonun sadece yüzde 
lO’unu oluşturan Vahid, ılımlı tu
tumuyla bir denge unsuru olarak 
devlet başkanlığına getirildi. Ay
rılıkçı akımların güç kazandığı ül

kede halk, Asya krizinin yol açtı
ğı ekonomik bunalımdan kurtul
mak ve daha demokratik bir ül
kede yaşamak istiyordu.

Vahid yönetimi, ülkede yaşa
nan siyasi, dini ve etnik çatışma
ları da önleyemedi. Bu huzursuz
lukların dışarıdan körüklenmesi, 
BM, ABD, Avustralya ve ulusla
rarası kurumların ülkenin içişle
rine doğrudan müdahale etmeleri 
ve etnik çatışmaları kızıştırmaları 
Vahid’in işini zorlaştırdı. Ülke
nin dağılmaması için federasyon 
modelini önerdi, ancak bu özel
likle ordu tarafından kabul edil
medi.

220 milyonluk nüfusunun 
yüzde 90 ’ı Müslüman olan Endo
nezya’nın birçok bölgesinde, 
kanlı olaylar meydana geliyordu. 
Vahid’in arkasmdaki parlamento 
desteği giderek azalıyor, koalis
yon ortakları dahi ona cephe alı
yordu.

Azil sürecini engelleyebilmek 
için gösterdiği çabalardan sonuç 
alamayan Vahid son olarak ola
ğanüstü hal ilan etti. Ancak or
du, polis teşkilatı ve parlamento 
bu kararı ciddiye almadı. Vahid 
her taraftan kuşatılmış durum
daydı ve soııuuua teslim olmak 
zorunda kaldı. İslam dünyasının 
en kalabalık nüfusunu barındıran 
ülkesi Endonezya şimdi ordu des
tekli, milliyetçi ve laik Sukarno
putri tarafından yönetilecek. Da
ha doğrusu ordu tarafından yöne
tilecek. Islami dünya görüşüne 
sahip ve ülkede birliğin sağlan
ması için iktidara getirilen V a
hid’in görevden alınması için 
IMF ve ordunun menfaatleri ör
tüştü. Endonezya’da şimdiye dek 
yaşananlar ve bundan sonra yaşa
nacaklar İslam dünyası için ibret
lerle dolu. ■
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t ü r k i y e  g ü n d e m i

SİSTEMİN MEŞRUİYET ARAYIŞI 
VE YENİ OLUŞUMLAR

YILDIRIM CA N O Ğ LU

F
Giriş

^ P içinde giderek büyüyen bunalım, iki ayrı par
tinin ortaya çıkması ile, şimdilik sonuçlanmış 
oldu. Yıllardır aynı çatı altında, Milli Görüş 

bayrağı altında nice fırtınalara göğüs germiş bir kad- 
ro, Erbakan’ın yasaklı kılınması ve ard arda partileri- 
nin kapatılması ile yollarını birbirinden ayırmış ol
dular. Siyaset arenasında birbirine rakip olarak, bir
birleri ile belki de hiç olmadık bir biçimde mücadele 
ederek belki de geçmişte paylaştıkları bir çok değeri, 
düşünceyi ve sorumluluğu redederek karşı karşıya ge
lebilecekleri bir pozisyona girdiler. Gerek Anka
ra’nın ve gerekse dünyanın karanlık labirentlerinde 
‘Büyük Satranç Tahtası Üzerinde’ hazırlanmış oyun 
ve senaryoları sahnelemek için görev icra eden bir 
merkezi medyanın, fısıltı gazetesinin, psikolojik savaş 
uzmanlarının, gri propaganda uzmanlarının ve yığın
la ajan provakatörün aktif rol alacağı bir döneme gi
rilmiş bulunuluyor.

Bu süreçte Milli Görüş hareketinde meydana ge
len bölünme, bir araç olarak kullanılıp; mevcut par
tilerin bir kısmı tasfiye edilip, siyasi hayat yeniden 
şekillendirilmek istenebilir. Sistem, ABD patrona
jındaki bir globalleşme projesi ve onun Ortadoğu’da
ki müttefiği İsrail için yeniden restore edilebilir.

Parçalanmış bir siyaset ve ruhen parçalanmış bir 
toplumsal yapı kolay yönetilebilir bir ülke demektir. 
ABD patronluğundaki globalleşmeye engel olmaya-

Bağımsız, özgür ve onurlu bir Türkiye için verile
cek bir mücadelede yeni oluşumların iyi değerlendi
rilmesi, büyük satranç tahtasının birer piyonu haline 
getirilmelerine mani olunması için oyunun kuralları
na göre oynanması gerekir. O nedenle Milli Görüş 
hareketinden çıkan ve kendilerine ‘yeni oluşumcu- 
lar’, ‘yenilikçiler’ adını uygun gören ve partileşme 
aşamasına gelen bir oluşumun değerlendirilmesinin 
ayrı bir önemi vardır. Bu hareketin yapacağı her yan
lış, uluslararası sisteme ve onun işbirlikçilerine ruhen 
başkaldırmış bir halkın ümitlerinin heba edilmesine 
neden olabilecektir.

Yeni Oluşumda Kimlik Krizi

Milli Görüşün yeni oluşumculannm önderleri, si' 
yasi hayatta hem kendilerine yer açabilmek, hem 
de geldikleri hareketten ayrı olduklarını ispatlaya
bilmek için sürekli ve rastgele beyanlar vermekte
dirler. Adeta mazilerini inkar etmektedirler: Milli 
Görüş hareketi içerisinde iken yaptıkları pek çok 
işin yanlış olduğunu, bu yanlışlardan dolayı 
hareketten ayrıldıklarını ve bu yanlışları düzelte
rek yenilik yapmak istediklerini ısrarla söy
lemektedirler. Sözlerinde bir yerleri hoşnut etme 
ve bir yerlere güvence verme iması vardır: ‘Milli 
değerler anlamında solcuyuz’, ‘Müslüman sol kimlik’, 
‘İdeolojik ve marjinal olmamak’, ‘Bizim ana ilkemiz 
ve FP’den kırılma noktamız gerçekçiliğimizdir’, ‘Biz-

cak, hatta onun Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cum
huriyetlerde jandarmalığını yapabilecek bir Türkiye 
için yeni oluşumların, ABD için özel bir önemi her

ler birey olarak dindar olmanın gayreti içindeyiz. Bu
nun ötesinde din temsilciliği, din partisi gibi şeyler 
kesinlikle yanlış’, ‘Dinci parti ve sadece dindarların j

zaman olmuştur, l ürkiye de bağımsız politikalar üre
tecek kadroların ve siyasi yapıların yok edilmesi için 
bu dönemin anafora dönüştürülerek halkın yanlış 
yönlendirilmesi ihtimali yüksektir.

■ partisi olmamak , Bizler ancak birey-elarak dindar------------- ^
olabiliriz, o kadar’, ‘Küreselleşmeye direnemezsiniz. ; 
Bunun karşılığı statükoya teslim olmaktır’, ‘Öncelik- j 
li hedefimiz ekonomi olacak. Çünkü, ekonomiyi dü
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zeltici tedbir almadan vatandaş, insan haklan ile ilgi
li söylemlere pek aldırmıyor. Sağlıklı bir büyüme 
trendi yakalamadan, istediğiniz kadar demokrasi tür- 
küsü söyleyin önemli değil’, ‘Parti tezgahında büyü- 
yen, parti ve Erbakan’ın söylem ve sloganları ile ye
tişenler orada kaldı. Ama kendini geliştiren, eğitim 
gören, okuyan kesim bizim yanımıza geldi’, ‘Taban 
tepeden ilerici. FP’ de taban gerçekçi, tavan tutucu 
kaldı, onun için ayrılık oldu’, ‘Kutsal devlet olmaz di
yorlar, ama kendilerinde kutsal insan var’, ‘Biz libe
ralizme inanıyoruz’, ‘Dine dayalı milliyetçiliği bir ke
nara koymalıyız’, ‘Erbakan Nazi lideri gibiydi’, ‘Var
lığımız askeri rahatlatacaktır’... '̂^.

Değişik zamanlarda söylenen bu sözlerden belki 
ne olmadıklarını, zor olmakla beraber, anlamak 
mümkündür. Ne olduklarını ise anlamak mümkün 
olamamaktadır. Düşüncelerinde belli bir felsefi gö' 
rüşün duruluğu yoktur. Birbirine zıt akımların ho
şa gidecek yönlerinin yan yana getirilmesi ile geliş
tirilmek istenen eklektir bir söylemdir söz konusu 
olan. Müslüman solculukla ne kast edildiği ve bu
nun İslam’la irtibatının felsefi düzeyde nasıl kurul
duğu pek anlaşılamamaktadır. Keza Din Milliyetçi
liği de muğlak bir söylem olarak kafaları karıştır
maktadır. Eğer bu tür söylemlerle yerli güç odakla
rına ve ABD ’ye ‘değiştik’ mesajı vermek istiyorlar
sa; yanlış yapıyorlar. Endişemiz odur ki sular du
rulduğunda, “ne Musa’ya ne de İsa’ya” yaranabile

cekler ve bu sözler bir gün kendilerine hatırlatıla
cak tır. Bu kardeşlerimiz söylemleri ile, kendilerini 
siyasi hayata kazandıran bir halk kesimini rencide 
ettiklerinin farkında değillerdir.

‘Önce ekonomi düzeltilecek sonra insan hakları, 
özgürlükler gündeme getirilecek; aksi takdirde vatan
daş ilgi göstermez’, tarzındaki bakış açıları Türkiye 
gerçeklerinden yoksun olarak ifade edilmiş sözlerdir. 
Ekonominin bu duruma düşmesinin müsebbibi bas
kıcı, tehditçi, özgürlükleri kısıtlayıcı ve darbeci bir 
zihniyettir. Kalkınma hızı % 8, enflasyon % 5 iken
12 Mart muhtırası gelmedi mi? 12 Eylül’ün de, Cum
hurbaşkanı Fahri Korutürk’ün darbecilere ‘ekonomi 
bozuk iken darbe yaparsanız bunun altından kalka
mazsınız’ tarzındaki sözleri ve Demirel hükümetinin 
24 Ocak kararlarından sonra yapıldığının hatırlan
masında fayda vardır. Bugün ülkenin IMF’ye teslim 
olmasının temel sebebi de son 10 yılın en başarılı hü
kümeti Refah-Yol’u yıkan 28 Şubat postmodern dar
besidir. Burada söylemek istediğimiz; yenilikçilerin, 
ülkeyi bu duruma düşüren darbelere karşı açık bir ta
vır alıp, insan hak ve özgürlükleri, inanç, düşünce ve 
fikir özgürlükleri ile ekonomiyi beraber çözüme ka
vuşturmayı dile getirmeleri gerekirken; tam tersini 
yaparak ellerine geçen fırsatı kaçırmakta oldukları
dır. DP ve AP’nin başına gelenlerle, RP ve FP’nin 
başına gelenler arasında özde bir fark yoktur. Bu ar
kadaşlarımızın, öncelikle Türkiye gerçeklerini ve ya
kın tarihi çok iyi incelemeleri gerekir.

Ayrıca Türkiye’nin bu hale gelmesinin temelin
deki önemli bir parametre de, ahlâki yozlaşma ve in
sanın kendine yabancılaşmasıdır. Ekonomiye önce
lik vermek isteyenlerin bunu hangi insan unsuru ile 
hangi insan unsuru için yapacaklarını göz önüne al
maları gerekir. Önce ekonomiyi düzelteceğiz tarzın
daki bir yaklaşım yanlıştır. Ekonomik mücadele ile 
ahlâki ve kültürel mücadele at başı gitmelidir. Ülke
nin hortumlanması, soyulması, yağma edilmesi ahlâ
ki bir sorundur. Ahlâksızlıkla mücadele yeni oluşu
mun şiarı olmalıdır.

“FP tabanının ilericiliği” ve “tavanının gericiliği” 
ile neyi kast ettiklerini daha iyi açıklamak zorunda
lar. Bu millet, İttihat Terakki’den beri bu kavramlar
la itham edilip hakarete uğramaktadır. Bu kervana 
yeni oluşumcuların da katılması, “ilerici-gerici” tar
tışmasına girmeleri hiç de iyi olmamıştır. Yıllardır bu 
kavramlarla bir halk haksız bir şekilde rencide edil
miş ve hakarete uğramıştır. Gerek Türkiye’deki, ge
rek dünyadaki güçlere kendinizi, kimliğinizi reddede
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rek benimsetmeye kalkmanız isteneni sağlamaya
caktır. Maziniz, paçanıza yapışmış olarak sizi takip 
edecektir. Mazinizi felsefi anlamda reddetiğinizde; 
sadece öz güveninizi kaybetmeyecek, size duyulacak 
saygıyı da kaybedeceksiniz.

Bugün hata diye ileri sürülüp kendilerince üstle- 
nilmeyen bu konularda, geçmişte ne tür bir davranış 
sergilediklerini de bu arkadaşlarımız açıklamalı değil
ler midir? Bütün bu işler olurken onlar bu partide ne 
odacı, ne çaycı veya ne de kapıcı idiler. Genel baş
kan yardımcısı, grup başkan vekili, bakan, belediye 
başkanı değiller miydi? Bu koltuklarda otururken de 
Erbakan’ı ‘Nazi lideri’ olarak görüyor idiyseler, bir er
demlilik örneği gösterip istifa etmeleri gerekmez miy
di? Bir Nazi’nin genel başkan olduğu bir partide ba
kan koltuğunda oturmanız yakışık aldı mı? Kur’an-ı 
Kerim’deki Hucurat sûresini tefekkür, tezekkür ve te- 
debbür ederek okumalarında fayda vardır.

Ancak geçmişte yapılmış hatalar varsa, kimse 
suçlanmadan onlardan dersler çıkarıp hatalar düzel
tilmelidir. Bunun için özür dilenecekse de halktan 
dilenmelidir. A f dilenecekse Allah’tan dilenmelidir. 
Tevbe edilecekse yalnız Allah’a yapılmalıdır.

Yeni Oluşum, Sorunların Kaynağma 
Yanlış Teşhis Koymamalıdır

Uzlaşma ve anlaşmalar, doğrular etrafında olmalıdır. 
Doğru ve yanlış, işin özünde vardır. Yanlışı doğru 
göstermeye çalışmakla, yanlış doğru olmamaktadır. 
Bugünkü hakim zihniyetin temel varsayımları yanlış
tır, kendi içinde tutarlı değildir. Yanlış varsayımlar 
üzerine inşa edilen bir model, sorunların çözümüne 
katkı sağlamak bir yana, onları daha da kangrenleş- 
tirmektedir. Mevcut zihniyeti savunanlar, bunu gö
remeyip sorunu şahıslara indirgemekte; onların bece
riksizliği veya ihanetine bağlamaktadırlar. Onun 
için de bu ülke halkı ile sürekli kavgalıdırlar. Nere
deyse bütün bir halkı hain, düşman ve tehlike olarak 
gören bir paranoyaya kapılmışlardır.

Türkiye’de sorunların ana kaynağı tıkanan sis
temdir. Türkiye’deki sistem sanal bir halk için inşa 
edilmiştir. Gerçek halk, sistemin içinde yoktur. Ger
çekte yaşayan halka güvenlim emekte, inanılmamak- 
tadır. Halk bir yanda, sistemin elitleri bir yandadır. 

HHalkın seçtıkT^i ile Türkiye’nin seçkinlefi^râsTndâ” 
sürekli bir çekişme vardır. Halk darbelerle korkutula
rak terbiye edilmektedir.

Her seçim zamanı zinde güçler edebiyatı bunun

için başlatılmaktadır. Ülke yönetiminde halka çizil
miş sınırlar vardır. O sınırlar içinde kaldıkça halk öz
gürdür; istediğine rey verebilir, istediğini hükümet 
edebilir. Halkın talçpleri bu hudutları aşarsa ve hü
kümetler de halkın arzularına uygun hareket etmeye 
çalışırsa; inançları ne olursa olsun, hükümetten uzak
laştırılmaları için gereken operasyon yapılır. Bu nok
tada ne demokrasi vardır, ne de ‘hakimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir’. Bu ABD, eksenli bir politikadır. 
ABD kendi yörüngesinde olan ülke yönetimleri ile 
ilişkisini hep bu çerçeve dahilinde ayarlamaktadır:

“Dostumuz olan ülkeler, W ashington tarafından çizi

len genel çerçeve içerisinde kalm ak kaydıyla bulun

dukları bölgedeki çıkarlarm ı kendileri hararetle takip 
etmelidirler.’’^

Bunların mantığında halk ve halkın iradesi yok
tur. Halk yönetimde şeklen temsil edilmektedir:

"... Batılı düşünürler hastalığın farkındaydılar ve mev

cut rahatsızlığı ‘demokrasi krizi olarak’ teşhis etm ek

teydiler. Tedavisini de halk kitlelerinin  eski klâsik ko

numlarına çekilm esinde, tekrar pasifize edilmesinde 

görmekteydiler. Dem okrasinin Orw elyen manada yo

luna devam edebilmesi, yani ticaret erbabınca belir

lenmiş kuralların kritik bile edilm eden kabul gördüğü, 

her türlü kararı seçkinlerin verip, iş olsun diye halka 

da onaylattığı, devletin politikasının oluşmasında 

halkın kesinlikle rol almadığı bir düzenin var olmağa 

devam edebilmesi için  bu zaruri idi.”^

Milli Görüşün yeni oluşumcuları, bu mantığı iyi 
görmeli ve tahlil etmelidirler. Bu ülkenin ve bu ül
ke halkının menfaatlerini savunduklarında karşı 
karşıya kalacakları tehlike budur. Bu durum kıya
mete kadar sürüp gidecek önüne geçilmez bir kader 
değildir. Doğru bir düşünce etrafında halka dayan



mayan hiçbir yönetim ve mekanizma gerçekten bü
yük değildir. Yapılması gereken, halkı hak bir dü
şünce etrafında organize etmek, halka dayanmak ve 
halka ihanet etmeden, onu aldatmadan, nimet ve 
külfeti onunla birlikte paylaşarak dosdoğru yol 
üzerinde yürümektir.

Yeni Oluşum Felsefi Bir 
Temele Dayanmalıdır

Milli Görüşün yeni oluşumcuları, partilerini kurar
ken buna göre yapılanmalı ve örgütsel yapılarını, 
halkla bütünleşecek şekilde oluşturmalıdırlar. Ya
pılarını, menfaat şebekeleri ile ajan-provokatörler- 
den korumalıdırlar. Söylemlerinde daha itinalı ol
malıdırlar. Kendilerini ülke siyasetine kazandıran 
halk tabanını ve siyasi yapıyı rencide edici davra
nışlardan kaçınmalıdırlar. Bugünün birinci önceli
ği; korkutulan, ürkütülen, çaresizüğe düşürülen ve 
özgüvenini kaybetmek üzere olan bir halkı ayağa 
kaldırabilecek bir atılımı gerçekleştirebilmektir. 
Ancak bu durumda Türkiye’ye karşı başlatılan 
postmodern saldırının ve işgalin önüne geçilebilir.

Bunun için söylemler, doğru ve tutarlı olmalı ve 
felsefi bir temele dayanmalıdır. O  nedenle ideolojik 
olmak zorundadır. Kendi dünya görüşünü şekillen
dirdiği bir zihni yapı ortaya koyamazsa ve sorunlar o 
çerçevede aşılamazsa, yeni hareketin konumu açık 
okyanusda rotasmı kaybetmiş bir geminin konumun- 
dan farkı olamayacaktır.

Toplumsal sermayeyi tüketen, tüketim toplumla- 
rı inşa eden, insan fıtratını seks, şiddet ve uyuşturucu 
bataklığında bozan hakim zihniyetlerle çözüm ara
maya kalkışmak, sorunu daha da karmaşıklaştıracak- 
tır. Özdeki sorun, insanın kendine yabancılaşması ve 
fıtratının bozulmasıdır. Bunun için gerek dünya, ge
rekse Türkiye’deki bunalım, bir zihniyet sorunu ola
rak karşımızdadır.

Batı; bu sorunu çözebilmek için yeni toplumsal 
değerler inşa edebiluıe kavgasını kendi içinde ver
mekte, kendini yargılamaktadır. Dünyanın aradığı 
toplumsal sermaye, kaynak olarak bizde mevcuttur. 
Yeni oluşumlar, bu gerçeği görerek davranmalı, ör
gütlenmeli ve sorunları çözmeye bu noktadan başla
malıdır. İnsan fıtratını bozan bir zihniyetin doğal so
nucu bunalımdır, sosyal gerilimdir, çalkantıdır. Ken
di içinde tutarlı, doğruları olmayan düşünce sistemi 
ve hareketlerin, toplumu kargaşa ve tezada düşürme

si kaçınılmazdır. Bu temel bir yasa olarak vardır, bu
nu göremememiz bu gerçeği değiştirmez:

Yahudiler ve H ıristiyanlar M üslümanlara ‘Yahudi ya 

da Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız’ dediler. De 

ki, ‘Bilakis biz, h an if olarak dosdoğru yaşamış İbra

him ’in dinine uyarız. O , M üşriklerden değildi’

Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa 

doğru yolu bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaş

mazlık ve tezat içine düşerler. O nlara karşı A llah  sana 

yeter.

A llah ’m boyası ile boyanın. Boya yönünden A l

lah ’tan daha güzel kimdir? Biz ancak O ’na kulluk ede

riz. (3 A li İm ran 1 35-138)

Bu ayetlerde şunu görmekteyiz: Her inanç sis
teminin kendi içinde mantıksal bir bütünlüğü var
dır. Eklektizm, bu bütünlüğü bozarak kararsız, ne 
yapacağı belli olmayan insanlar üretir. Bu, insanlar 
arasında güven duygusunu yıkarak kargaşayı kö
rükler. Gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de fert 
ve kurumlara duyulan güvensizliğin nedeni budur. 
Ortaya çıkan yeni lider ve kadrolar, bu sorunu aşa- 
madıklarmdan dolayı hızlı bir şekilde yıpranmakta
dırlar. 1990  sonrası siyasete giren kadroların çok 
hızlı yıpranmasının sebeplerinden biri de budur.

Yeni oluşumcular, eski ihtilalcilerin ve medyada
ki bazı kalemşörlerin ısrarla söyledikleri, “Değiştiği
nize bizi inandırmalısınız”, “Referansınızın değiştiği
ni görmeliyiz” tarzındaki sözlerinin ne anlama geldi
ğine dikkat etmelidir. Açıkça söylenen şudur: Değiş
medikçe benimsenmeyecek ve dost olarak kabul 
edilmeyeceksiniz. Bu da bir kanuniyettir:

‘O nlar, senin kendilerine yaranıp- onlarla uzlaşmanı 

arzu ettiler; o zaman onlar da sana yaranıp -uzlaşacak

lardı’. (68  Kalem  9)

‘M üşrikler, sana vahyettiğim izden başka bir şeyi 

yalan yere bize isnat etm en için  seni, neredeyse, sana 

vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o taktirdedir 

ki seni candan dost kabul edeceklerdi. Eğer seni sebat

kar kılmasaydık, gerçekten, neredeyse onlara meyle

decektin . A m a o zaman, h iç  şüphesiz sana hayatın ve 

ölümün sıkıntılarını kat kat taddırırdık; sonra bize 

karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın’ (17  İsra 

73 -7 5 ).

Milli Görüşün yeni oluşumcuları; doktrinler, 
ideolojiler, inançlar ve medeniyetler arası mücade
lenin temel yasasını göz önüne alarak yollarına de
vam ederlerse; daha gerçekçi politikalar ortaya ko
yabilir, hem kendilerini, hem de ülkeyi aydınlatabi
lirler.
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Yeni Oluşumun Önündeki Tuzaklar

28 Şubat Postmodern darbesi, halka topyekün bir sa- 
vaş açarak ülkeyi IMF’nin şahsında A BD ’ne teslim 
olma noktasına getirmiştir. Ülke IMF aracdığıyla 
postmodern bir tarzda işgal edilmektedir. Ortadoğu, 
Balkanlar ve Kafkaslarm ortasında bulunan Türki- 
ye’yi ABD kayıtsız şartsız teslim almak istemektedir. 
Bunun için çok iyi ayarlanmış bir politika ile millet, 
devletten koparılma aşamasına getirilmiştir. 28 Şu
bat Postmodern darbesi burada Truva atı görevini bi
lerek veya bilmeyerek üstlenmiştir. Üretim durdurul
muş, beyin ve sermaye göçü hızlandırılmıştır. Onuru
muz ayaklar altına alınmış, şimdi sıra bağımsızlığımı
za gelmiştir. Yapılan özelleştirmelerle ülke ekonomi
si uluslararası sermayenin kontrolüne geçirilmekte
dir.

Siyasete ve siyasetçiye açılan savaşla, siyasetçi 
eliyle siyasetin hareket alanı, dolayısıyla halkın de
netleme hakkı elinden alınmak istenmektedir. YOK 
türü kurumlaştırmalarla Türkiye, seçilmişlerle değil, 
atanmışlarla yönetilecektir. Dün DP, AP, RP, FP; 
bugün SP, BBP ve MHP gibi sisteme kafa tutan halk 
hareketleri etkisiz hale getirilecek, manevra alanı da
raltılacaktır. Halk krizin yoğun baskısı altında yaşam 
kavgası verirken, sistem daha merkezi hale getirile
rek yapılandırılmaktadır. Hangi parti kazanırsa ka
zansın fark etmeyecek bir yapı kurulma gayreti var
dır. Bugünün siyaset erbabının bu işin ruhunu ne ka
dar kavradığı meçhuldür.

Bir taraftan bu çalışma yapılırken, diğer taraftan 
MGK bünyesinde daha da ilginç bir çalışma yapıldı
ğı medyada tartışılmaktadır: Sistemden kopan hal
kın, sisteme yeniden entegrasyonu. 28 Şubatta darbe 
nedeni kabul edilen tarikat ve cemaatlerin şimdi ye
niden devletin saflarına kazandırılma çalışması baş
latılmıştır. Bu tarikat ve cemaatler devletin karşısın
da mı yeralmışlardı yoksa yer almaya mı itilmişlerdi? 
Kalkancı’nın ve Müslüm Gündüz’ün hangi rolü oy
nadığı bilinmeyen bir gerçek değildir' .̂ İstendiği za
man tehlike, istendiği zaman dost, istendiği zaman 
huzurun güvencesi olarak kabul ve ilan etmek tarzın
daki bir anlayış, toplumsal barış için tutulan sağlıklı 
bir yol değildir.

Türkiye’deki hakim yönetici zihniyet, halktan 
koparak, halka güvenmeyerek ve halkı-sürekli baskı
altında tutarak meşruiyetini kaybetmiştir. Sistem, 
ciddi bir temsil ve güven krizi yaşamaktadır bugün. 

Devletin elindeki verilere göre halkın mevcut sis

temden koptuğu ve var olan kurumlara olan güveni- 
n sıfırlanmak üzere olduğu anlaşılmaktadır:

“28 Şubat sürecinde devlet, vatandaş ile mesafeyi iyi

ce açan politikalar uyguladığı için bugün yalnızları oy

nuyor. Peki bu mesafenin azaltılması, karşılıklı olarak 

güvenin yeniden tesisi için  hiçbir çalışm a yapılmıyor 

mu? Yapılıyor!

Bu konuda adım atm ak herhalde devlete, devletin 

en üst düzey organlarına düşerdi. N itekim  M illi G ü 

venlik Kurulu G enel Sekreterliği de böyle bir çalışm a 

içinde. M G K  G enel Sekreterliği, Diyanet işleri eski 

başkan yardımcılarından Hamdi M ert’ten, T ü r k  S i

lahlı Kuvvetleri ile mütedeyyin (dindar) k itleyi nasıl 

barıştırabiliriz, nasıl buluşturabiliriz?’ sorusu çerçeve

sinde bir çalışma yapmasını istedi. H alen A h m et Ye- 

sevi Ü niversitesi’nde görevli olan Hamdi M ert, yakla

şık üç aydır bu çalışmayı yürütüyor ve yakında çalış

masını M G K ’ya sunacak.

Türk Silah lı Kuvvetleri, küçük, m inik, h a tta  m ini 

mirmacık bir adım atsın, çözüm aranan problem den 

eser kalm ayacaktır.”'̂

Devlette bu arayışların başlaması yararlı bir ge- 
Üşmedir. Ancak askerliği ‘Peygamber Ocağı’ olarak 
kabul eden ve çocuklarını ‘tekbirlerle’ askere gön
deren bir halk ile bu kurum arasındaki güven bu
nalımının ortaya çıkışının gerçekçi tahlilleri yapıl
mazsa; bu tahlillere uygun bir yapılanma gerçekleş
mezse sorun, sadece ertelenmiş olacaktır. Bu duru
mun gelecekte de nasıl sonuçlar vereceği bilinemez. 
Gerçekte yapılması gereken, halkın yaşam felsefe
sine uygun yeni bir yapılanma ve yeni bir sosyal 
mukavelenin gerçekleştirilmesidir. İşte bu noktada 
yeni oluşumların önüne hem fırsatlar ve hem de tu
zaklar çıkmaktadır.

Tuzak; Çürüyen Bir Sisteme Meşruiyet 
Devlet kademelerinde bu arayışların yoğunlaştı

ğı bir dönemde; siyaseten mahkum edilen Tayyip 
Erdoğan’ın yasağının siyaseten kaldırılıp kaldırıl
madığının berraklaştırılması ayrı bir önemi haizdir. 
Mümtaz’er Türköne’nin analizleri bazı ip uçlarını 
elde etmemize yardımcı olabilmektedir:

“Halk dramatik bir şekilde yoksullaşıyor. Uzun bir k e

mer sıkma dönemi sonrası üst üste yaşanan krizler sı
radan insanı şaşkına çeviriyor. Dışarıda para ararken 

içeride 12,5 milyar dolar parayı batık  bankalara boca 

ediyor. Dünya Bankası Türkiye bü tçesin in  yüzde 

3 0 ’unun yolsuzluklara gittiğini açıklıyor. Ekonom i yö- 
netim rbütünüyle IM F’ye te ^ m  ediliyor. Genierinde^ 

devlete isyan fikri olmayan halk umutsuzluk içinde bi

tap düşüyor ve zalim Bolu Beyi’ne haddini bildirecek 

bir Köroğlu arıyor.
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Eğer Köroğlu arayan bir halk varsa ve kendisine 

yüklenen bu karizmayı bir siyasetçi kuşanıyorsa ve da

hi yaşadığı meşruiyet krizinin ciddiyetinin farkında 

olan derinlerde bir devlet mevcutsa, hikayenin gele

ceği de belli demektir.

Köroğlu’na bir Ayvaz, bir de abıhayat içmiş yağız 

bir at lazım: D evlete meşruiyet krizini çözecek bir Fa

ust. Siyasetin  diğer aktörlerine de bu tablodan dersler 

çıkartacak akıl ve izan gerekiyor.”®

Meşruiyet krizine girmiş bir sistemin, bu krizi aş
mak için bir Faust araması; ve önüne çıkan fırsatları 
bir siyasetçinin değerlendirmesi normaldir. Burada 
yadırganacak bir durum yoktur. Meşruiyet krizini sa
mimi olarak çözmek iste-

değil, dünyayı dikensiz gül bahçesi gibi yönetmek is
teyenlerin işine gelir.

2 . Tuzak; Karizmayı Yok Etmek
Eğer böyle bir niyet yoksa, meşruiyet krizi yukarı

daki boyutları ile ele alınmak istenmiyorsa, meşru
iyet krizini aşmak için aranan Faust gerçekte Tayyip 
Erdoğan değildir. Öyle ise Erdoğan’ın karizmasını 
yok etmek için yeni hamleler beklenmelidir. Trab
zon merkezli başlatılan ‘kuvayı milliye hareketinin’ 
Artvin toplantısında yeni oluşum için söylenenler bu 
hamlelerden biri olabilir(25, 07, 2001 Mesaj TV

Ana Haber).

yenlerin, meşruiyet krizi
nin sosyolojik ve psikolo
jik tahlillerini gerçekçi 
olarak yapıp yapmadıkla
rı; yaptılarsa, sebep ola
rak neyi gördükleri ve 
bunun kalıcı çözümü için
neleri öngördükleri ----------------------------------
önemlidir. Meşruiyetin
kaynağı olarak halkın görülüp görülmediği, ülke yö
netiminde en üst otorite olarak halkın kabül edilip 
edilmediği, halkın insanca ve Müslüman’ca yaşayıp 
yaşayamayacağı, itilip kakılmayacağı, seçtiklerinin 
elinden alınıp idama ve hapse gönderilip gönderil
meyeceği, ülkenin şeffaf ve konuşan bir ülke olarak 
yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağı, YOK gi
bi derebeyliklerin ne olacağı gibi konulardaki düşün
celerin açık bir şekilde ortaya konması gerekir. Bu ise 
yeni bir sosyal mukavelenin halk ile imzalanması an
lamına gelmektedir. Bu gerçekleşirse, Türkiye derle
nir, bütünleşir ve yeniden büyük Türkiye inşa edile
bilir.

Yeni oluşumcular sanki merkezi medya aracılığıy
la uluslararası sisteme güvence vermeye çalışmakta
dırlar. Meşruiyet, çürümüş bir sistemin çürümüş iliş
kileri içinde aranmaktadır. Oysa sizi cazip kılan; çü
rümeye ve bunun müsebbiblerine karşı duruşunuz ve 
erdemliliği savunmanız idi-

Halk arasında bugün esen rüzgarın manası budur. 
Bu iyi okunamayıp mevcut statükoyu kuvvetlendire
cek, talan düzeninden kopan kitleleri yeniden statü
koya ram edecek bir hareket; sadece kendisini bitir
mekle kalmaz, halkta derin ruhi kırılmalara da sebep 
olur. Halk kendisini aldatılmış bir konuma sokarak 
öz güvenini, yaşam sevinci ve heyecanını kaybeder. 
Böyle bir halkın varlığı ise, Türkiye’yi yönetenlerin

Meşruiyet, çürümüş bir sistemin çürü
müş ilişkileri içinde aranmaktadır. Oy
sa sizi cazip kılan; çürümeye ve bunun 
müsebbiblerine karşı duruşunuz ve er
demliliği savunmanız idi.

3 . Tuzak; Yeni Olu- 
§umcuları Birbirine 
Düşürmek, Siyasal Et' 
kinliklerini Kırmak

Eğer sistemin meşru
iyet arayışı yukarıdaki 
anlamda değilse, başör
tülü öğrencileri üniversi

teye sokmayan ‘derinlerdeki devlet’, hanımı başörtü
lü olan birinin başbakanlığına tahammül edebilir mi? 
Dahası İmam Hatiplileri polis yapmayanlar, İmam 
Hatipli birinin başbakan olmasını içine sindirebilir 
mi?

1990’dan bu yana yetişmiş genç, dürüst, çalışkan 
siyaset erbabını birbirine düşürerek siyaset sahnesin
den silmek için oynanan büyük bir oyun da var ola
bilir. (Neden olmasın. O kadar çok olay yaşadık ki, 
bu kadar da olamaz diyemiyoruz. İsteyenler bu konu
da okunacak çok kaynak bulabilirler.) Nitekim kader 
birliği yaparak yola çıkmış bu insanları birbirinden 
ayıracak yayınlar şimdiden yapılmaya başladı bile. 
Fazilet Partisi içerisinde yenilikçi-gelenekçi ayırımı
nı körükleyen kalemler, şimdi de yeni oluşum içeri
sinde Fazilet kökenli olanlar-olmayanlar ayırımını 
körüklemeye başladılar:

“Tayyip Erdoğan’ın genel başkanı olacağı yeni parti

nin yönetici kadrolarında aritmetik dengede, çoğun

luk Fazilet ve Refah kökenli olmamalıdır. Yenilikçilik 

ve çok geniş bir çevreyi kucaklayacak olm anın somut 

göstergesi bu olacaktır” .̂ “Türkiye’nin krizli ortamı ve 

uluslararası yaşamın olağanüstü karmaşıklaşmış yapısı 

ve her şeyin çok çabuk eskiyerek ıskartaya çıkabilm e

si, karizmatik liderin tek başına yeterli olamayacağını 

ortaya koyuyor. Şim di sıra kadroda. Fazilet kökenlile

ri azınlıkta bırakacak şekilde zenginleşmesi gereken 

kadroda..”10
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Yeni bir siyasi hareket için kolları sıvayıp, 30 yıl' 
İlk yuvalarını terk eden insanların siyasi düşünceleri' 
nin ne olduğuna bakılmadan, geliş menşelerine baki' 
larak ikinci sınıf bir vatandaş muamelesine tabi tU' 
tulmak istenmesi, yenilikçiliğin güvencesi olarak sU' 
nulmaktadır. O nedenle yeni oluşumun kurmayları, 
ilkeler ve doğrular üzerinde mutabakat aramalıdırlar. 
Tüm gayrı memnunları toparlayıp yalnızca sayılar 
üzerinden hesaplar yapılmaya kalkışılırsa bu işin al' 
tından nasıl bir çapanoğlunun çıkacağı belli olmaz. 
A P’den Bilgiç’in, ANAP’tan Turgut Özal ekibinin 
tasfiye edilmesi hafızalarımızda bütün canlılığı ile 
durmaktadır. Ebu Müslim Horasanî’nin Emevi yöne' 
timi için söylediklerinin ana mesajına çok dikkat 
edilmelidir {metinde geçen düşman kelimesi yerine 
muarız kelimesi konarak metin okunmalıdır):

“Zararlarından em in oldukları için  dosdarını uzak tut

tular, kendilerine bağlamak ve kazaiımak için de düş- 

m anlarınt yakınlaştırdılar. Y akınlaştırılan düşmanlar 

dost olmadı. A m a uzaklaştırılan dost düşman oldu. 

Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukad- 

der oldu:”

Liderin, kendi arkadaş grubundan önce tecrit 
edilmesi, sonra da sıfırlanması oyunun bir parçası 
olabilir. Meksika köylü hareketinin lideri Zapata’nın 
başına gelenler bundan farklı değildi.

4 . T u zak; D avanı T erked erek  Qeç Yönet
Yeni oluşumu bekleyen ciddi bir tehlike de; Mak' 

sim Gorki’nin, Stalin’in zulmünü onaylaması için, 
Rus tarihinde Kor'

maya başladıklarında da Menderes, Demirel ve Öza' 
l’a reva görülen uygulama onlara da reva görülecek' 
tir. Hükümet etme nedenleri ortadan kalktığı için 
Milli Görüş’ten geldikleri hatırlanarak eski defterler 
karıştırılacaktır. Her durumda da kazanan meşruiyc' 
tini kaybeden bir sistem olacaktır.

Tarih boyu bu tür uygulamalar hep olmuştur, Bü' 
yük inkılâpçılara bu tür teklifler hep yapılmıştır. Bu 
beşeri mücadelelerin tarihinde karşılaşılan bir du' 
rumdur. Bunlar, insan fıtratını bozan, toplumu çürü' 
ten, toplumsal sermayeyi tüketen bir sistemi, siste' 
min mantığı ile yönetmek istememişlerdir. Mekke 
şehir meclisinin;

“Muhammed, biz seni ezelden beri akıllı, ham iyetli ve 

sevimli bir adam olarak tanırız. Kimseye kötülük e tti

ğini görmedik. Senin vaazlarının halk  arasında ne gi

bi tahriklere sebep olduğunu söylemeye lüzum görmü

yorum. Bana açıkça söyle bütün bunların sebebi n e

dir? Para mı istiyorsun? Sana tem inat veriyorum ki şe

hir istediğin kadar parayı sana toplayacaktır. Arzun 

kadın da mı? Şehrin en  güzel kızlarını kendine zevce 

olarak al ve seni temin ederim ki seni m emnun etm ek 

için hepimiz mutabıkız. Hükümet başkanı mı olmak 

istiyorsun? Bir tek şartla, hepimiz seni en  yüksek baş- 

kanımız olarak kabule hazırız: Bundan böyle bizim di

ni hissiyatımızla, amme vicdanımızla oynama; putları

mızı, biz ve atalarımız arasında onlara tapanların ebe

di cehennem  ateşinde kalacaklarını söyleme.”'^

tarzında yaptığı teklife, Hz. Peygamberin verdiği ce- 
vabı Yeni Oluşumcular çok iyi bilmektedir.

Meşruiyet krizine girmiş bir sistemin; toplumsal 
______________________ değerler etrafında ye'

kunç İvan olarak bi
linen Çar’ın yaptık' 
larını övmeye ikna 
edilmesidir. Meşru
iyet krizine giren bir 
sistem, ideolojik bir 
söylem geliştirme
mek şartıyla Yeni
Oluşum’un Türkiye’yi yönetmesini kabul etmiş ve 
buna da Yeni Oluşumcuları ikna etmiş olabilir. Bu-

Bölünmenin olmaması için Umran’ın, üzeri
ne düşen görevi fazlası ile yerine getirdiği de 
bir gerçektir. Şimdiki temel görev, bölünme
den ortaya çıkabilecek zararları en aza indire
cek bir duyarlılığı göstermektir.

niden yapılandırıbi' 
rak güçlü, şeffaf, kah' 
cı biçimde ve insan' 
ca, hakça, adilce ye' 
niden yapılandırıla- 
bilmesi için ele geçen 
bu fırsat bir değişim 
ve dönüşümü sağla' 

malıdır. Yeni oluşumun icra edebileceği tarihî mis- 
yon böyle bir misyon olmalıdır. Aksi yaklaşım, önle'

nalan bir sistemin bir ara'ÇÖzüm olarak böyle bir yO' 
la başvurması mümkündür. Başarısız olurlarsa zaten 
yıpranmış olacak ve kendiliğinden tasfiye edilmiş 
olacaklardır. Başarılı olduklarında, hiçbir ideolojik 
söylemde bulunmadıklarına göre sistemi, sistemin te'

rinde en büyük tuzak olarak hep var olacaktır.  ̂

Sonuç; Şer Gözükenin Hayra Dönüştürülmesi i 

Gönlümüz, Milli Görüş Hareketi’nin bölünmesini
mel zihniyetine göre restore etmiş olacaklar, kitleler 
uyuşturularak yeniden sisteme entegre edilmiş o k ' 
çaktır. Kendilerine tayin edilen sınırların dışına çık-

hiç tasvip etmemiştir.
Bölünmenin olmaması için U m ran'm , üzerine 

düşen görevi fazlası ile yerine getirdiği de bir ger
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çektir. Bölünme sonrasında da Ümran ve okurları
na düşen önemli görevler vardır. Şimdiki temel gö
rev, bölünmeden ortaya çıkabilecek zararları en aza 
indirecek bir duyarlılığı göstermektir.

Türkiye’deki siyasi hayatta mücadele, geçmişte 
farklı siyasi düşünce mensupları arasında iken; 
şimdi, aynı siyasi düşüncenin farklı tonları arasın
da olmaktadır. Kaba bir deyişle cepheler arası değil, 
cephe içi bir mücadele söz konusudur. CHP-DSP, 
M HP-BBP, SP-Yeni Oluşum, ANAP-DYP arasın
da olan mücadeleler böyle bir özelliğe sahiptir. Bu 
iç mücadele daha acı ve üzüntü vericidir. Daha 
duygusaldır ve o oranda da acımasız ve merhamet
siz olabilmektedir. Taraflar birbirini tasfiye ettikle
rinde bölünmüş olan tabanı bir çatı altında toparla
yacaklarına inanmaktadırlar.

Milli Görüş’te meydana gelen bölünme, nasıl bir 
iç çekişme getirecek, bunu şimdiden kestirmek zor
dur. SP mensuplarının Yeni Oluşumculara karşı 
tavırları, bugüne kadar olumlu olmuştur. Ümit 
ederiz ki Yeni Oluşumcular da bu hassasiyeti gös
terirler; kendilerine meşruiyet kazandırmak için 
geçmişi ve SP mensuplarını rencide etmezler. Baş
langıçta söyledikleri ise bir sürç-i lisan olarak kalır. 
Bu ülkede siyasi hayat süprizlerle doludur. Fırtına
lı havalarda sığınılacak güvenli limanlara her za
man ihtiyaç vardır.

Bütün tartışmalar kardeşlik hukuku içinde kal
malı, herşey halka yansıtılmamalıdır. Birbirlerinin 
yüzüne bakamayacak şekilde de kimse rencide edil
memelidir. Mücadele Hz. Adem’in iki oğlunun, 
Habil-Kabil’in mücadelesine dönüşmemelidir. 
Unutmamak gerekir ki hayat, yalnızca bu dünya
dan ibaret değildir ve burada yaptıklarımızın hesa
bı da eksiksiz görülecektir.

Eğer taraflar, duygusallığa kapılıp bir kardeş kaV' 
gasını körüklerlerse; bu ateşi söndürmeye çalışacağı
mıza, saldırganlıkta ısrar edenlere karşı da kesin tavır 
alacağımıza ve tüm müslüman camiayı da bu konu da 
tavır almaya çağıracağımıza kimsenin şüphesi olma- 
sın. Bu bizim inancımızın bir gereğidir;

“Eğer m üminlerden iki grup birbirleri ile vuruşurlarsa 

aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, A lla 

h ’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla mü- 

cadele edin. Eğer dönerlerse artık aralarını adaletle 

düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki A l ' 
lah, adil davrananları sever.

M üm inler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşleri

nizin arasını bulun-düzeltin ve A lla h ’tan korkun ki 

esirgenesiniz.” (49  Hucurat 9 -1 0 )

Bugüne kadar partilerin kapatılmaları veya bö
lünmeleri sonucunda; yeni, genç ve farklı kesimler
den insanlar siyasete girme cesareti göstermişlerdir. 
Ülke için bu iyi bir kazanımdır. Bölünen taraflar, 
hem kendi tabanlarını korumak, hem de yeni kitle
ler kazanmak için daha hazırlıklı ve ülke sorunlarına 
daha duyarlı argümanlar kullanmışlardır. Bu döne
min de aynı olacağını ve siyasetin daha da kalite ka
zanacağını ümit ediyoruz. Taraflar, birbirlerini etki
leyerek ülkenin şikayetçi olduğu bir çok konunun 
çözümünü hızlandıracaklardır.

Yeni oluşumcuların başlangıç olarak dile getirdik
leri yanlış, derinliği olmayan ve mücadelelerin temel 
kanuniyetiyle çelişen söylemleri bırakacaklarını te
menni ediyoruz.

Milletin haricinde hiçbir yere şirin gözükme gibi 
bir yanlışın içine girilmemelidir. Doğruların yanında, 
doğruların savunucusu olarak ezilen milyonların sesi 
olma yarışına girilmelidir. Bunalımın ana kaynağı 
olan çürümüş bir zihniyete payanda olacak söz ve 
davranış içerisinde bulunulmamalıdır. Herkesin bir 
hesabı vardır şüphesiz, ancak unutmamak lazım ki 
Allah’ın da bir hesabı vardır ve hesabı en sağlam 
olan da Allah’tır.

Bizler geleceği bilemeyiz, gelecekle ilgili yalnızca 
öngörülerde bulunuruz. Ona uygun da tedbirler al
maya çalışırız. Bütün tedbir ve uğraşılarımıza rağmen 
bazen hoşumuza giden bazen de hoşumuza gitmeyen 
şeyler vuku bulur. Bu olay da böyle olmuştur. Bunun 
da hayra, ilahi denklemde şimdilik çözemediğimiz bir 
sırrın ortaya çıkmasına vesile olacağını ve bu ülke 
için daha hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz:

“O lur ki hoşunuza gitm eyen bir şey, .sizin için hayırlı

dır ve olur ki, sevdiğiniz şeyde sizin için  bir şerdir. A l

lah bilir de siz bilemezsiniz” (2  Bakara 216)

KAYNAKLAR
1. Sabah gazetesi, 13. 07. 2001, Milliyet gazetesi, 15.07.2001
2. Hürriyet gazetesi, 17.07.2001 
.3. Hürriyet gazetesi, 12.07.2001
4. Sankaya, M., Müslüman Solcular, 12.07.2001 Hürriyet gazetesi
5. Chomsky, N., ABD Terörü -Terörizm Kültürü-, Fınar Yayınlan, 

İstanbul, 1191, s. 22
6. Chomsky, N., Age, s. 43
7. Karakaya, H., ‘Topyekün Savaştan.. Topyekün Barışa mı?

20.07.2001 Akit gazetesi
8. Türköne, M., ‘Karizmayı Kuşanmak’, 20.07.2001 Radikal gazetesi
9. Çandar, Cengiz, ‘Liderin Genel Başkanlık Yolu Açıldı’,

20.07.2001 Yeni Şafak gazetesi
10. Çandar, C., ‘Asn-ı Saadet ve Tayyip’li Gelecek', 21.07.2001 Yeni 

Şafak gazetesi
11. Hamidullah, M., îslam Peygamberi, s. 81.

24 Ümran’Ağustos-2001



HASAN CELAL GUZEL: 
“KANIMIZI KURUTUYORLAR”

Konuşan: H İK M E T  ERDEM

Arkadaşımız Hikmet Erdem, Yeniden Doğuş Partisi kurucusu Haşan Celal 
Güzel ile Anayasa Mahkemesi’nin kendisi ve Tayyip Erdoğan’la ilgili son karan 

bağlamında yeni siyasal oluşumları ve Türkiye’nin geleceğini konuştu.

H.Erdem: Sayın Güzel, Yeniden Doğuş Partisine 
üyeliğiniz hususunda Anayasa Mahkemesi ‘‘üyelikten çı
kartılmayla ilgili uyarıya gerek duyulmadığı” şeklinde bir 
karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla ilgili ka
naatleriniz, düşünceleriniz nelerdir^

H . Celal Güzel; Önce şunu belirteyim: Bu kara- 
ra çok memnun oldum. Bu memnuniyetim özellikle 
Türkiye’deki hukuk ve demokrasi mücadelesinde be- 
lirli bir merhale teşkil ettiğini bilmemdendir. Yoksa 
karar neticesinde benim siyasi yasağımm sistem in
dinde hukuken kalkmış olması bana herhangi birşey 
sağlayacak değildir. Çünkü ben zaten 19 Nisan 
1999’da, yani seçimden bir gün sonra siyaseti bıraktı
ğımı ilan etmiştim. Şu anda da Türkiye’de şartlar de
ğişmedi. Hatta bana göre daha da kötü. Onun için bu 
şartlar dahilinde demokratik bir şekilde siyaset yap
manın mümkün olmadığını düşünüyorum.

Bu arada Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı hak
kında bazı şüphelerimi söylemek istiyorum.

“Medyûn-u Şükran Değilim”

Doğrusu Anayasa Mahkemesi benim siyasi yasağımın 
kalkması lehinde bu şekilde bir karar verdi diye ken
dimi onlara medyun-u şükran ve müteşekkir hisset
miyorum. Çünkü bu mücadele şahsi değil. Bu huku
ka ve hakka uygun karardan daha iki ay geçmeden
önce, son derece hakka-hukuka ayktrı, adaletstz-%tf- 
karar vermişlerdi; Fazilet Partisi’nin kapatılması ka
rarı. Bu kararı verirken özellikle Nazlı Ilıcak laikliğe 
karşı hareketlerin odaklaştığı kişi olarak ilan edildi.

Ve dava açıldıktan iki sene sonra yasama dokunul
mazlığının en bariz bir örneği olarak yaptığı konuş
masından dolayı Bekir Sobacı aynı muameleye tabi 
tutuldu. Bu şekilde bir kararı veren mercinin kararla
rı hakkında şüpheli düşünmekte haklıyım. İki asker 
mensubu üyenin de bu karara katıldığını hesap eder
seniz; ben gene bu kararın dahi hukuka uygun ol
makla beraber arkasında acaba siyasi bir hesap var 
mıdır diye endişe ederim.

Bir kere kararın açıklanma zamanı, özellikle ku
rulan bir siyasi partinin aleyhine, kurulacak bir başka 
siyasi partinin ise lehine olmuştur. Onun dahi ayar
lanmış olmasından şüphem vardır. Kaldı ki bilhassa 
esas şüphe, 28 Şubat iradesinin bölük pörçük çok faz
la sayıda parti ile herhangi bir siyasi istikrar olmadan 
kendi zorba yönetimine devam etme arzusudur. İşte 
bu kararın o hesapla verildiğine dair şüpheliyim. 
Ama gene de bir takım hukukçuların vebali alınmış 
olabilir. Belki de Anayasa Mahkemesi 28 Şubat’tan 
sonra verdiği kararlar içerisinde bu defa siyasetten 
hiç etkilenmeden normal adaletle meseleyi ele almış 
olabilir. Çünkü en ufak bir hukuk nosyonuna sahip 
olanlar dahi böyle bir siyasi yasağın mantıksızlığı ve 
hukuksuzluğu konusunda hemfikir idiler. Aksi zaten 
çok garip olurdu. Ama yine de diyorum ki ben böyle 
bir hukuk ve demokrasi mücadelesinin verilmiş ol
masından ve alınan neticeden memnunum.

------E rdem i 28 Şubat sürecinde^iz^ g erçek  bir demok-
rasi ve hukuk mücadelesi verdiğinizi biliyoruz- Bu müca
delede bayraktarlık yaptığınızı da herkes teslim eder. 
Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararla adeta sizin
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haklılığınızı tescil etmiş olmadı mı? Bu arada, halkın te
veccühü konusunda beklentileriniz gerçekleşti mil Bu ka
rardan sonraki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güzel: Efendim, benimkisi şahsi bir mücadele de- 
ğildi. Demin de ifade ettim; ama sizin bahsettiğinizi 
anhyorum. Birçok kimse bana telefon ederek: “Yolu 
siz açtınız, mücadeleyi siz verdiniz; sizin açtığmız bu 
yoldan mücadele vermeyen kişiler gidiyor; onlar fay- 
dalanıyor” filan dediler. Yani Recep Tayyip Bey ve 
arkadaşlarını kastettiler. Şimdi ben asla bundan go
cunmuş değilim. Dolayısıyla benimle ilgili olarak be
nim mücadelem neticesinde yasağın kalkmış olması, 
Tayyip Bey’e yaramışsa, hatta yüzlerce başka kişiye 
yaramışsa -ki yaramıştır- bunlardan ancak duyduğum 
memnuniyet artar. Bu hiçbir zaman beni üzmez. O n
ların yolunun açılmasmdan da çok mem.nun olurum. 
Ve onların başarılı olmasını isterim; onlara başarılar 
dilerim. Yalnız burada bir garabet vardır. O da Türk 
kamuoyunun ve medyasının ne kadar duyarsız oldu
ğu, ne kadar basit hesaplarla meşgul olduğudur. Med
ya ufak-tefek aktüel konuları her zaman ana konula
rın üstüne çıkarabiliyor.

Şimdi bakın; Sayın R. Tayyip Erdoğan, şiiri oku- 
masa, cezaevine girmese, şu anda da etrafında 40 ci
varında milletvekili ile bir siyasi parti kuruyor olma
sa, demek ki bu davanın hiçbir ehemmiyeti olmaya
cakmış. Yani bu davada verilen karar hiçbir şekilde 
kamuoyuna dahi yansımayacak, belki televizyonlar
da ekranın bir köşesine sıkışıp kalacak, yahut da 
gazetelerin satır aralarında bulunacakmış. İşte bu acı. 
Bu yanlış. Türkiye’de medya ve kamuoyu meseleyi 
sadece falancanın, filancanın parti kurmasıyla, o ol

mazsa şu olur şeklindeki siyasi hesaplar ve entrikalar
la değerlendirirse ana konu kaçıyor.

“Halkın Oyları Anayasa Mahkemesi’nin 
Çöplüğünde”

Türkiye’de isteyen istediği partiyi kursun. Fakat 
önemli olan şu: Evvela demokrasiyi yerine oturtma
dıkça, oyunu kaidelerine göre oynanır hale getirme
dikçe bunun hiçbir ehemmiyeti yok ki. Yani zor oyu
nu bozar derler. Hangi zorla bozacaksınız? Halkın 
oyundan bahsediyorsanız eğer; o oyların milyonlarca- 
sı şimdi Anayasa Mahkemesi’nin çöp tenekesinde 
duruyor. Gidip alsınlar. İki sene öncesinde vardı. 
Şimdi de var. Ordan belki MGK’nın çöp tenekesine 
doğru gönderilmiş olabilir. Yani hangi halkın irade
si?! Ortada demokrasi yok ki, 27 Mayıs’ta ne vardı 
ise, 12 Mart’ta ne vardı ise, 12 Eylül’de ne vardı ise, 
28 Şubat’ta da o var. Üstü örtülü bir darbe, postmo
dern bir darbe diye alay ettiğimiz bir darbe bu. Şek
len demokrasi olduğu zannediliyor; iddia ediliyor. 
Parlamento var, hükümet var, medya var... İnsanlar 
o sahte demokrasi ve hürriyet çerçevesinde yaşadık
larını zannediyor. Ama sizler sınırların dışına çıkınca 
bunların hiçbirisi yok. Mesela; Fazilet Partisi ana 
muhalefet partisiydi. Hiçbir tesiri yoktu. Yani “de ju
re” (hukuken) vardı; “de facto” (fiilen) yoktu. Yani 
‘yok sayılan’ bir siyasi parti idi. Açıkçası bu dönemde 
halk ikiye ayrılmıştır. Bu bölünmeyi de biz yapmadık. 
(Birinci sınıf, ikinci sınıf vatandaşlar). Sayın Ku- 
tan’ın bu konuda bir benzetmesi var; “zenciler” diyor. 
Gerçekten Türkiye’de halkın çok büyük bir kesimini 
içine alan muhafazakar taban adeta zenci gibi m.üta- 
laa edilmiştir. Ve bunları temsil eden siyasi partiler 
ve siyasi kişiler de zenci gibi görülmüşlerdir. Onlara 
asla ruhsat verilmemiştir. Bu memlekette şu anda ba
şörtülü olanlara eğitim hakkı dahi verilmiyor. Başör
tülü olanlar nasıl bazı okullardan, bazı devlet dairele
rinden atılmak isteniyorsa, eşi örtülü olanların da 
devlet idaresinde yerleri yoktur. Daha birkaç ay ev
vel imam Hatip mezunlarının polis olmasına mani 
olunmuştur; hem de tabanını sağlam olarak bildiği
miz MHP milletvekillerinin oylarıyla. Düşününüz, o 
kadar büyük bir ironi ve tezat var ki; bir taraftan po
lis dahi yapılamayan İmam Hatip mezunları, öbür ta
raftan başbakan olmak için uğraşan İmam-Hatip me
zunları. Şimdi bu çelişkiyi ortadan kaldıracak birşey 
yapmanız lazım. Bu birşey nasıldır?

Erdem : Tam da burada şunu sorabilir miyim efen
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dim? Türkiye’de verilmesi gereken ana mücadele konusu 
nedir? Bu mücadelenin ilkeleri, boyudan, içeriği ne ol
malıdır sizce?

Güzel: Türkiye’de verilmesi gereken ana müca' 
dele, sistemin demokrasiye, insan haklarına, serbest 
seçimlere dayanan bir sistem hür ve demokratik sis
tem olmasıdır. Türkiye’de rejim hür ve demokratik 
değildir; militarist, faşist, jakoben, tepeden inme bir 
rejim vardır. Demokrasiye müdahale edilmiştir, teca- 
vüz edilmiştir. 28 Şubat’ta bir darbe yapılmıştır ve 
demokrasi ortadan kaldırılmıştır. Oligarşik bir sistem 
konmuştur. Bu sistemin bir ucu Batı Çalışma Gru- 
bu’na, bir ucu Milli Güvenlik Kurulu’na kadar uzan
maktadır. Bu anti demokratik müdahaleler kendisine 
anayasadan ve kanunlardan meşru çizgiler yakalama
ya çalışmışlardır. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanunu’nun 35. maddesinin dışında da hiç
bir çizgi bulamamışlardır. Dolayısıyla 28 Şubat’tan 
itibaren anayasa ihlal edilmiştir. Kanunlar çiğnen
miş, demokrasi askıya alınmış, demokrasinin kurum
lan ve kuralları ise sureta işler görülmüştür. Ama içi 
boşaltılmıştır. Mesela; TBM M ’nin, parlamentonun 
hiçbir zaman millet iradesini temsil eden nihai bir 
organ olduğu söylenemez.

Bu son iki dönemde parlamenterler içinde bir tek 
Nazlı Ilıcak erkekçe bir mücadele yapmış ve milletin 
hakkını, hukukunu, iradesini savunabilmiştir. Onun 
bir İkincisi yok. Tam manasıyla bir istisna ve sistem 
de onu dışarıya çıkarmıştır. Onu hariç tutarsan ve 
benim dışardan yaptığım mücadeleleri hariç tutar
san, Türkiye’de başta siyaset ve sözüm ona devlet 
adamları, aydınlar. Prof. Mustafa Erdoğan haricinde
ki koskoca bir üniversite, Sami Selçuk haricindeki 
koskoca bir yargı sistemi, bütün bu sistem olduğu gi
bi çökmüştür. Şimdi böyle bir ülkede demokrasiden 
söz edilemez. Dolayısıyla demokrasinin olmadığı bir 
ülkede sanki hür irade, milletin iradesi ve demokrasi 
varmışçasına teşkilatlanıp siyasi partiler kurarak, 
bunlar için uğraşmak kadar yanlış bir şey yoktur.

Çözüm: Sivil İtaatsizlik

Burdan nasıl çıkılır? Çıkışın iki yolu vardır. Birinci
si; cesaretle, azimle, güçle buna karşı çıkmalıdır. Ya
ni asla, terörü kastetmiyoruz. Aksine meşruiyeti ve 
hukuku savunarak bunu yapmak lazımdır. Ama-bu^“savunar;
yol yürek ister. Türkiye’de bu fasit daireyi kırabilme- 
nin, jakoben, zorba iradeyi devlet yönetiminden 
uzaklaştırmanın ana yolu budur. Ben bu yolda kimse

yi görmüyorum açıkçası. Bu yolda hapse düşmek de 
vardır. Bu yolda zulüm görmek de vardır. Ama benim 
sivil itaatsizlik dediğim bu yol çok çilekeş bir yoldur. 
Ve nihai yol da budur.

İkincisi de benim nefret ettiğim bir yoldur, ama o 
da bir yoldur. Onun da adına “reel-politik” diyebiliriz. 
Yani politikanın gerçeklerine uygun bir yol. Bu yol 
bir bakıma entrikayla, sahtekarlıkla, samimiyetsizlik
le uygulanan bir yoldur. Ancak bu da bir yoldur, ya
ni, bu da bir çaredir. Ama bizim necip milletimize de 
bu çok uymaktadır. Çünkü milletimiz, maalesef de
mokrasi şuuru bulunmasına rağmen demokratik mü
cadele iradesini gösterememiştir, korkmuştur. Kor
kak bir halkımız var, açık söylüyorum. Hiç halk dal
kavukluğuna lüzum yok. Ben 4-5 senedir bu halkı si
vil itaatsizlik istikametinde kendi demokratik hakla
rına sahip olması için şuurlandırma mücadelelesi ve
riyorum ve devam edeceğim. Başka yolu yok.

Şimdi bakın; zencilerin yüzünü boyayıp jakoben 
yönetimin ve zorba güçlerin yanına gidip; ahiler, ba
kın ben artık laik oldum, çok Atatürkçüyüm, çok de
mokratım diye şaklabanlık yapması halinde sadece 
gülünç olunur. Ahiler o kadar da aptal sayılmaz. O n
ların yüzünün boyalı olduğunu, arkasında gerçek ten
lerinin renginin göründüğünü, yani zenci olduklarını 
bir bakışta anlayabilirler. Üstelik ahilerin elinde bir- 

-takım devlet güçleri de vatv Bilirler ki bizimr-zenciler
aşağıya gidip oy almak istedikleri zaman zenciler ba
kın biz de sizin gibi zenciyiz diyecekler. Yukarıya git
tiklerinde biz artık beyaz olduk diyecekler. Bu takiy
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yeci hal ile hiçbir yere gitmek mümkün değildir. O za- 
man zencilere politika yapmak için bir tek yol kalıyor:

Eğer kendi iradenizi, gücünüzü, cesaretinizi topla
yıp kıran kırana bir mücadele verecekseniz, esas yol 
budur. Ben bunda varım. Ama bunu veremeyecekse
niz, korkuyorsanız, “Efendim biz dindarların partisi 
olmayacağız” yahut “Biz devletle kavga etmeyeceğiz”, 
“Biz siyasal İslam’ı benimsemiyoruz” gibi laflar söyle
yecekseniz, o zaman hiç bu işe girmeyin daha iyidir. 
Bunu hem Saadet Partisi’ne hem de Tayyip Bey’in 
kuracağı partiye söylüyorum: Anayasa Mahkeme- 
si’nin kapısında kapatılma sırası alın, bekleyin! Çün
kü bu sistem demokrasiye dönüşmeden sizin parti 
kurmanız ve politika yapmanız mümkün değildir. 
Efendim halk bize oy verir. Verir, vermez; onlara gir
meye lüzum bile görmüyorum. Diyelim ki halk size oy 
verdi. Sizin benzerlerinize oy verdi; birisine beş mil
yon, diğerine altı milyon; o oylar şimdi Anayasa 
Mahkemesi çöplüğünde duruyor. Siz bu oya sahip çı
kabildiniz mi? En ufak bir hukuk mücadelesi verebil
diniz mi? Hangi iradeyi gösterdiniz? Önce gerçekten 
demokrasi kuracaksınız Türkiye’de. Karısının, kızının 
baş örtüsüne, mezun olduğu okula, içki içip içmediği
ne bakılmaksızın bir medeni politika ortamını doğu
racaksınız, ondan sonra siyaset yapacaksınız.

Şimdi, birinci yolu ne bizim necip milletimiz ne 
de onun yetiştirdiği güzide evlatları cesaret edip yeri
ne getiremediğine göre, ikinci yolda da şunu yapaca
ğız: Büyük bir partide, “dört eğilimli” bir partide, 
Turgut Bey’in yaptığı gibi, beraber olacağız; olmamız 
lazımdır. Ondan sonra Türkiye’de sivil bir anayasa 
yapılacak, kanunlar değişecek, demokratik kanunlar, 
demokratik haklar getirilecek, asker kışlaya dönecek, 
Türkiye sakinleşecek. O zaman mesela; R. Tayyib 
Bey de gelip başbakan olur, cumhurbaşkanı da olur. 
Abdullah Bey de, Bülent bey de, hatta Erbakan Ho
ca da, Recai Bey de... O zaman hiç önemli değil, halk 
kimi isterse o gelir. Ama şimdi halkın kimi istediği
nin hiç önemi yok. Çünkü şu anda Türkiye’de de
mokrasi yok.

Erdem : Sayın Güzel, önümüzdeki günlerde siyasetin 
nasıl şekilleneceği hususunda öngörüleriniz nelerdir?

Türkiye Boşahyor

projeleri, yahut LDP’nin sayın genel başkanının bir
birinden güzel formülleri... Şimdi ortaya çıkanların 
sadece adları “yenilikçi”; projelerini anlayamadık, 
ama herhalde yakında birkaç proje getireceklerdir. 
Onların projeleri yahut Kemal Derviş’in yeniden ya
pılanma ile söyledikleri manada bir değişim ve geli
şim yaşanmıyor. Türkiye’de; maalesef tam tersine bir 
değişim var. Herkes küreselleşmeyle 21. yüzyılın ana 
motifleri ile liberal demokratik sistemle, liberal hü
rriyetler ve haklarla kendi sistemlerini yenilerken 
biz maalesef çağın gerisine düştük. 1940’ların tek 
parti yönetiminin CHP faşizmini aynen yaşamaya 
başladık. Türkiye için bu büyük bir şanssızlıktır.

Benim dört senedir konferanslarda söylediğim 
adeta kahin gibi doğru çıktı. Ta o zaman bağırdım: 
“Bakınız! Böyle olursa yüzyılın başında Türkiye’de 
kimseyi tutamazsınız. Ne sermaye kalır, ne beyin ka
lır” demiştim. Şimdi hepsi oluyor. Türkiye’de “brain 
drain” yani beyin göçü yaşanıyor. Bırakınız beyin gö
çünü, herkes gitmeye çalışıyor. Ülke adeta vebalıla
rın ülkesi haline geldi. Sermayenin yarısı kaçtı. Ka
nımız kuruyor. Parası olan parasını, beyni olan bey
nini kaçırıyor. Bir müddet sonra Türkiye’de birkaç 
tane jakoben, zorba ve karşısında zavallı, çaresiz, 
köylü, kasabalı, parasız, tahsilsiz insanlar kalacak. Ve 
bundan bir safha sonrayı da kehanette bulunmuştum. 
İnşaallah onu görmeyiz, vaziyet düzelir. Bu böyle gi
derse birkaç sene sonra da milletlerarası bir organ ya 
da ABD gelip bizim yönetimimize el koyar. “Siz de
mokratik değilsiniz” der. “Siz işte belirli etnik grupla
ra haksızlık yapıyorsunuz” der.

Böyle giderse, birkaç senede biz kendimizi topar- 
layamaz, demokrasiye geçemez, sistemimizi yenileyip 
yeniden yapılanmayı gerçekleştiremezsek, kendisine 
karşı herhangi bir itiraz görmeyen bu jakoben irade 
birden bire milletlerarası müdahale ile karşılaşır. O 
zaman bu ülke üniterliğini muhafaza edecek gücü de 
bulamaz. İkaz ediyorum. Gidiş o gidiş.

Onun için yapılması gereken süratle (anti de
mokratik olmasına rağmen başka çare yok) hüküme
tin istifa etmesi, bütün partilerin katılacağı bir milli 
mutabakat hükümetinin kurulması, bu hükümetin 
Nisan’a kadar devam etmesi, Nisan’da da bence is
tikrarı bağlayacak bir formülle seçime gidilmesi lazım.

Güzel: Efendim, değişim maalesef olumsuz bir deği
şim. Beklediğimiz değişim, yeniden yapılanma, rah
metli Özal’ın ikinci yenilik programı dediği bizim 
YDP’deki “yeniden doğuşun” ihtiva ettiği değişim

Parçacı B ir Sağ İsteniyor

Şimdi bakıyorum, ABD, aslında Tayyip Bey’i tasvip 
etmiyor, ama sağ’ın parçalanmış olmasını görmek is
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tiyor; formülleri benim anladığım kadarıyla bu; Der' 
viş’in başkanlığında bir yeni parti ya da olabilirse 
DSP. Bunun karşısında da istikrarsız bir sağ. Böyle 
bir formül içinde olduklarını zannediyorum. Bu du
rumda ben size açıkça söyleyeyim. Ben Derviş’in mil
li olmadığı kanaatindeyim. Buna rağmen % 30, 
40’lık bir Derviş Partisi’nin dahi Türkiye’nin demok
ratikleşmesinde, ekonomik krizin veya yeniden yapı
lanmanın tesisi konusunda daha faydalı olacağına 
inanıyorum. Ters bir şey söyleyeyim size. Yani istik
rar arayışı içerisinde olmalıyız. Peki, başka alternatif 
yok mu? Var. Bence diğer bir alternatif de itibarlı, 
yıpranmamış, bu sistemin nazarında da zenci görül
meyen, dört eğilimli ikinci bir ANAP teşkili gibi bir 
ekip, başında bir şemsiye liderle bu geçiş dönemini 
tamamlar.

Bu bir demokratik dönem değildir. Bu bir geçiş 
dönemidir. Yani 27 Mayıs sonrası gibidir. 12 Mart,
12 Eylül sonrası gibidir. Ondan daha kötüdür. Çün
kü o zaman, biz artık kışlamıza döndük dediler. Açık
ça tank yürüttüler, açıkça da geri döndüler. Şimdi or
tada öyle bir şey yok ki. 4 Şubat’taki Sincan hadisesi 
hariç açıkça tank da yürütülmemiştir. Kışlaya da dö- 
nülmemiştir. Onun için bu geçiş dönemi daha has
sas, daha dikkatli olunması gereken bir dönemdir. İş
te bu geçiş dönemini % 40’lara oturtulması gereken 
bir merkez sağ, liberal, demokrat parti ile geçmek la
zımdır. Veya Derviş’in partisi daha fazla alabilir, mer
kez sağ parti dediğimiz daha geride kalabilir. Bunlar
da beis yoktur. Türkiye biraz gecikir. Ama demokra
siye geçilmiş olur. O bakımdan da faydalıdır.

Bu arada bizim dostlarımız böyle birşeyin içine 
girmezlerse kendi partilerinde devam edebilirler. Ya
ni yenilikçileri kastediyorum. Saadetlilerin zaten % 
lO’u geçmek gibi hiçbir iddiaları kesinlikle olamaz. 
Çünkü sayın Erbakan, bunların ana motorudur. Ken
disi gümüşten bir motor olmasına rağmen bir hayli 
paslanmış durumdadır. O yüzden de sayın Erbakan’m 
motoru olduğu bir partinin artık % lO’u geçmesini 
beklemek hayaldir. Onlara saadetler diliyorum. Ama 
hiçbir zaman başarılı olmaları da mümkün değildir. 
Başında gibi görünen zatı çok seviyorum. O da Recai 
Kutan, benim baba dostumdur. Onu kızdırmak iste
miyorum, ama gerçek budur.

Tayyip Beyin partisi % lO’u geçebilir bu taktirde.

geçeceği ayrı bir parti kurumlaşsa o zaman DSP % 
lO’u geçemez. Ortada şunlar kalır: 1. Merkez sağ güç
lü, dört eğilimli şemsiyesiyle bir parti olur. 2. Der
viş’in Sosyal Demokrat ağırlıklı fakat ekonomik gö
rüşü bir hayli sağ olan partisi olur. 3. Bu tartışılabilir 
ama Tayyip Bey ve MHP de belki % lO’u geçebilir.

Bu takdirde DYP’nin, D SP’nin, hele hele 
AN A P’ın % lO’u geçmesi mevzu bahis olamaz. 
BBP’nin de CHP’nin de bir ümidi var, ama böyle bir 
geniş harekette onların da % lO’u geçmesi mümkün 
değildir. Bir ittifak antlaşması yaparak onlar da bu şe
kilde parlamentoya dahil olurlarsa, çok faydalı olur. 
Bizim partiyi (YDP) de bunların içerisine koyalım.

Burda mesele bir iki sene içerisinde Türkiye’nin 
geleceğine el koymaya çalışabilmektir. Eğer biz bu işi 
daha uzatırsak işin içinden çıkamayız diye düşünüyo
rum. Peki bu olmazsa ne olur? Şu olur. Derviş’in par
tisi iktidara gelir. Yahut da diyelim ki bizim Tayyip 
Bey’in ve arkadaşlarının yenilikçi hareketi çok tutu
lur, çok fazla oy alır. Derviş’in partisinden de fazla oy 
alır. Ama iktidara gelemez. O ana muhalefet partisi 
olarak sistemin kendisine biçtiği yerde devam eder.

Derviş ya azınlık partisi olarak ya da yanına ufak 
tefek partileri (tesadüfen DYP geçmişse, ANAP, me
sela CHP geçmişse) filan alarak devam eder.

Erdem : Barajı % 5 ’e çekebilirler mi efendim?
Güzel: Barajı % 5’e çekebilirler; esasen bu anti 

demokratik birşeydir. Bu, Batı Çalışma Grubu çevre
lerinin işine yarar. Hiçbir şekilde milletin işine yara
maz. Çünkü ne kadar dağınık olunursa antidemokra
tik müdahaleler o kadar kolay olabilir. Barajı % 5 ’e 
çekerseniz, bizim dışarıdaki partilerin hepsi içeri gi
rer; Hadep, BBP, LDP, belki biz, YDP. Şu anda dağı
nık biçimdeyiz; lidersiz olduğu için. Bunlara bir hare
ket gelebilir. Tabi bu arada DSP, ANAP, DYP gibi 
küsurat partileri kendilerine birşey tutabilirler. Ee di
ğerleri de bu seviyede kalmış ise, Türkiye demokrasi
si artık içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama böyle ol
masına rağmen Derviş’in partisi mesela % 30-35’lik 
bir yer tutmuşsa, onların hepsi de % 5 ’i geçmiş olsa, 
hiç bir değer ve kıymeti yoktur. Zaten çoğu grup ku
racak durumda olamaz. Böyle olursa, yani herkes %
5, % 10 civarına yerleşirse, o zaman gerçek güç hiç-

Geçsin, iyi olur. Onlar da bulunur. Aslında dediğim 
tarz bir harekete katılmalarında daha fazla fayda var
dır. Ama öyle de yapabilirler. MHP % lO’u geçme ih
timali olan partilerden biridir. K. Derviş’in başına

~bir zaıuan militarizııı’iu elinden alınamaz:-hiçbir zâ  
man demokratik sistem yerine oturtulamaz.

Erdem : Çok teşekkür ederim, efendim.
Güzel: Ben teşekkür ederim.
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KÜLTÜRLER VE MEDENİYETLER(D)E 
‘SEYAHAT’

Seyahatten turizme, turizmden sanal-seyahate '‘turist bakışı” sorunu

açıkoturum

Katılanlar: Mustafa Armağan, Cüneyt Aydoğan, Nazif Gürdoğan, Yusuf Kaplan, Ahmet Kot

Yusuf Kaplan: Bu ayki açıkoturumumuzda “bakış” 
sorununu iki temel eksene oturtarak masaya yatırmak 
istiyoruz: Birinci eksen, John Urry'nin “turist bakışı” 
olarak adlandırdığı ve kavramsallaştırdığı turizm soru
nunda odaklanıyor. İkinci eksense aydınların ve elitle
rin toplumumuza, kültürümüze bakarken, sorunlarımı
zı analiz ederken ve anlamlandırırken turist gibi, "dışar
dan”, oryantalist bir gözle yaklaşıyor olmaları meselesi 
şeklinde karşımıza çıkıyor. Sohbetimize önce turizm ve 
seyahat kavramlarının hem bizde, hem de Batı kültü
ründe nasıl göründüğünü açıklığa kavuşturarak, bir 
“kazı” yaparak, kültürler ve medeniyetler arasında 
uzun bir yolculuğa çıkarak başlayalım istiyorum. İlk sö
zü Nazif Bey’e verelim, isterseniz. Evet, Nazif Bey, tu
rizm ve seyahat kavrammın bizde, İslam medeniyetin
de, Batı’da ya da diğer kültürlerde ve toplumlarda na
sıl algılandığı ve tezahür ettiği konusunda neler düşü
nüyorsunuz?

N azif Qiirdogan: Günümüzde gezi ve turizm büyük 
önem kazanıyor. Sanayi topluınundan bilgi toplumuna 
geçiş sürecinin bir sonucu olarak gezi ekonomik, sosyal 
ve kültürel hayatın merkezine yerleşiverdi. Buna karşı
lık geçmişte çok hareketli bir toplum olmamıza rağ
men, gezmeyi pek fazla seven bir toplum değiliz. Oysa 
tarihimize baktığımızda, Türk toplumlannı doğudan 
batıya büyük bir yolculuğa çıkmış bir kervan gibi görü
rüz. Müslüman toplumlarm dinamizminin kaynağı, 
kervan toplumu olmalarında gizlidir. Kervan; bir hare
ketliliği, dinamizmi ve canlılığı, yani bir kale toplumu 
gibi statik olmaktan çok hareket halindeki toplumu 
simgeliyor.

Kaplan: Çağımızın en cins ve imaginatif düşünür
lerinden Gilles Deleuze, Batı uygarlığı ile İslam mede
niyetinde kentin algılanış ve kuruluş biçimlerini kar
şılaştırırken çok ilginç bir saptama yapar: “Batıda kent
ler garnizonu andınken, îslam medeniyetinde, galaksi’yi

andırır; îslam medeniyetinde şehirler, ‘a network of towns’ 
(bir şehirler ağı) gibidir” der. Bu durum, her iki kültürün, 
dolayısıyla medeniyetin zaman ve mekan eksenlerinde 
insan, eşya, doğa ve Tanrı kavramları arasında kurduk
ları ilişkileri, yani her iki kültürün dünya tasavvuru 
arasındaki farklıkları da çok iyi ele veriyor diye düşü
nüyorum. Bu yüzden Batı’da farklı sınıflar, etnisiteler, 
ırklar ve cinsler arasında ötekileştirici, türlü antago- 
nizmalar (düşmanlıklar, çatışmalar) üretici bir ilişki 
biçimi varolagelmiş. Oysa benzer bir durumla ve so
runlarla İslam medeniyetinde pek karşılaşmıyoruz. Bu 
nedenle olsa gerek, büyük İslam alimleri, düşünürler, 
bilim adamları, müslümanların belli başlı bütün büyük 
kültür, bilim ve sanat merkezleri ve şehirleri arasında 
adeta mekik dokumuşlar. Bunun en elginç örneklerin
den biri îbni Arabi’dir. Endülüs’ten kalkıyor, belli baş
lı bütün şehirleri dolaşıyor ve sonunda Şam’da vefat 
ediyor. Bu hareketliliği, seyyaliyeti, iletişim ve etkile
şim çabasını hemen bütün büyük müslüman düşünür
lerde görmek mümkün.

(jürdoğan: Güzel bir açılım getirdiniz. Kültürümü
zün kurucu dinamiklerinden biridir göç.

Kaplan: Aslında ben göç dinamiğini çok daha kap
samlı bir düzlemde anlamlandırabileceğimizi düşünü
yorum. Uygarlıklar ve düşünce tarihinin en kilit ve 
kurucu dinamiklerinden biri “temas”tır. Bir kültürün, 
bir medeniyetin açılım ve atılım gerçekleştirebilmesi
nin, Shayegan'm deyişiyle “tarihte tatile çıkma” girdabı
na düşmemesinin, dolayısıyla tarihe ve zamana özne ola
rak müdahale edebilmesinin yolu, başka kültürlerle te
masa. geçebilmesinden, yani başka kültürlerle yüzleşebi
lecek bir özgüven tesis edebilmesinden geçiyor. Zannedi
yorum İslam medeniyetinin dinamizmi, yani yüzyıl gi
bi kısa bir süre içinde o zaman mevcut olan Hint, Pers, 
Antik Yunan, Mısır ve hatta Çin kültürleriyle tfemasa 
geçip, onlarla en imaginatif şekillerde yüzleşmenin
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yollarını keşfedebilmesinden, yani bir imkan ve dina
mik olarak temas /  yüzleşme gerçeğini farkedebilmiş 
olmasından kaynaklanıyor. Bunun İslam tarihinde, ör
neğin h icret’le başlayan süreçte ne tür sonuçları olmuş 
acaba?

Çürdoğan: Bir kere, îslami bir göç dinamiği olarak 
Hz.Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicreti bir 
sembol niteliğindedir. Yine peygamberlerin hayatları
na baktığımızda hemen hepsinde bir göçten bahsede
biliriz. Burada Adem, Yunus, Musa ve diğer birçok 
peygamber sayılabilir. Dolayısıyla göç, yeni doğumları 
hazırlayan, başka kültürlerle bir arada bulunup onlar
dan yararlanmayı, onlarla hesaplaşmayı da getiren bir 
olgu. Göç, İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu 
yüzden Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicre
ti, İslam tarihinde yepyeni doğumların ve oluşumların 
başlangıcıdır. Yine hicret, hicri takvimin de başlangı
cıdır. Hicret, müslümanlara, dışa dönüklük, bir açılım 
ve atılım ruhu, büyük bir canlılık ve dinamizm kazan
dırmıştır. Hicretin üzerinden bir yüzyıl geçmeden müs- 
lümanların bir kolu Ispanya’yı baştan sona ele geçirip 
Fransa’nın içlerine kadar yayılmış, diğer bir kolu ise 
Ortaasya’ya Çin şeddine kadar uzanmış. Dünyayı hilal 
gibi kuşatmışlar. Bu canlılığın, hareketliliğin temelin
de güç kültürü var, dünyayı bir mescid gibi görme an
layışı var. Ayrıca bu canlılığın bir diğer boyutu da İs
lam kültürünün ticaret kültürü olmasıdır. İslam’ın 
doğduğu topraklar olan Mekke ve Medine çok verim
siz topraklar. Bu yüzden Müslümanlar İslam olduktan 
beri ticaretle uğraşmışlar. Bu onlara canlılık ve dina
mizm kazandırmıştır.

Bir de ticaretin olduğu yerde savaş olmaz diyebili
riz. Yani toplumlar, birbirleriyle ticaret yaptıkları za
man ürün alışverişi, kültür alışverişine, medeniyetlerin 
birbirleriyle karşılaşmasına da yol açmış. İbni Batuta, 
Marco Polo ve onlar gibi birçok seyyah Türklerin bu 
bağlamda çok dinamik, hareketli olduklarını anlatır
lar. İpek Yolu’nun kurulması ve korunmasında Türkle
rin çok büyük bir katkısı olmuş. Birçok kültür tarihçi
si Türklerin bu göçe yatkın özellikleri olmasaydı İpek 
Yolu bugünlere kadar zor gelirdi, der. Gerçekten de ta
rihe baktığımızda, göçer bir toplum olmamıza rağmen

lik dinamiği pek fazla üzerinde durulmayan ve farkedil- 
meyen bir konudur. îbni Haldun, göçebelik dinamiğini 
bir kurucu irade imkanı olarak görüyor.

Oürdoğan: Haklısınız. Çünkü îbni Haldun, göç 
unsuruna, göçebelere çok büyük önem verir. Ve göçe
beler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın ve do
layısıyla kurucu iradenin diğer toplumlara nazaran da
ha fazla olduğunu söyler. Çünkü onlar sürekli hareket 
halinde oldukları için tapuları, duvarları yoktur. Bu 
yüzden kendi aralarında dayanışma, bir otorite etrafın
da bir araya gelme çok önem kazanır. Mustafa Arma- 
ğan’ın derleyip yayınladığı Kemal Karpat\n Osmanlı ve 
Dünya başlıklı kitabında, Tonybee şöyle bir şey söyler: 
“Osmanlılar’ın başarısı göçebe bir kültüre sahip olmaların
dan kaynaklanıyor. Göçebelerin kendi aralarında örgüt
lenmeleri, yerleşik toplumlardan daha hızlıdır.” Hatta bi
raz da iğneleyerek, '"göçebeler çoban köpeklerini iyi yetiş
tirirler. O yüzden de devşirme yoluyla Hristiyan gençleri 
alıp, eğitip kendi devletlerini korumasını bilmişler” der.

Mustafa Armağan: Sözünü ettiğiniz şey, siyasal 
düşünce tarihinde Eflatun’dan beri gelen bir metafo- 
run kullanımından ibaret. Yani çoban var, sürüsü var 
ve bir de sürünün başına diktiği köpeği var. Bu reel 
manasından ziyade mecazi manasıyla kullanılır. Uzun 
zaman da söylem olarak geçerliliğini bu örnek sürdür
müştür.

Kaplan: Biraz da bugüne gelelim isterseniz. Bugün, 
göç ve seyahatle aramız nasıl?

(jürdoğan: Evet.. Bugün, pek fazla hareketli ve dı- 
§a-dönük değiliz maalesef. Ama 1950’li yıllarda başla
yan Avrupa’ya işçi göçü bu bağlamda önemli bir deney 
olmuştur. Bizim kırk-elli sene önce dil bilmeden, as
kerlik dışında büyük şehir görmeden yaşayan insanla
rımız, birden kendilerini Avrupa kültürü içinde bulu
verdiler. Bunun elbette büyük dramatik etkileri olmuş
tur, fakat olumlu yönleri de var. Şu anda Avrupa ülke
lerinde yaşayan beş milyona yakın Anadolu’dan gitmiş 
insan var. Bunlar arasında çok sayıda işadamı ve giri
şimci yetişmiş. Üniversitelerde yüz bine yakın öğrenci 
var. Bu da gösteriyor ki bizim insanlarımız başka kül
türlerle karşı karşıya geldikleri zaman o kültürler için
de varlıklarını koruyabilmeyi başarıyorlar. Bu bağlam
da bizim geziyi, seyahat kültürünü turistik yapıdan çı-

tarihin en büyük devletlerini kurduğumuzu görüyoruz.
Kaplan: Göçebeliğin (nomtKİ’lığın) özgürleştirici, 

etkileşim ve teması mümkün kılıcı boyutunun, Dele-

kartıp, kültürel boyutunu öne çıkaran bir yapıya dö
nüştürmemiz gerekiyor. Burada sivil toplum kuruluşla
rına büyük görev düşüyor.

uze tarafından postmodern düşünceye de girdırildiğini 
hatırlatmak yararlı olabilir. Ama söyledikleriniz beni 
bir anda îbni Haldun’a götürüverdi. İbni Haldun’un ta
rih felsefesine ilişkin çalışmalarda bu göç veya göçebe-

1

Kaplan: Peki, Ahmet Bey, turizm ve seyahat kav
ramları ve bunların farklı kültürlerde ve medeniyetler
de algılanış ve görünüm biçimleri konusunda siz neler 
düşünüyorsunuz?
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Turizmin özünde bir arayış, yolculuk, kendini 
ve başka dünyaları keşif kaygısı yok; bir şeyleri 
kontrol etme, tüketme ve kaçma çabası var. 
Başka medeniyetlerde seyahat olan kavram, ba
tı medeniyetinde farklı bir niteliğe bürünüyor.

A hm et Kot: Şimdi tabi seyahat sır kelimesiyle ya
kın ilişkili. Yol da bu sır denilen seyir keşfine doğru ya- 
pılan yolculuğun bir aracı. İnsanlık binlerce yıldır, bu 
sırlarla dolu uzak diyarların, bilinmeyen coğrafyaların 
keşfi için büyük maceralar yaşamış. Aslında medeni
yetler de bu maceranın sonucunda ortaya çıkan ve de
ğişik şekillerde, renklerde, tatlarda ve kokularda açan 
çiçekler belki. İnsanların toplayıcılık dönemlerinden 
bu yana gelen bir macerası. Bu macera önce ferdi yol
culuklar olarak kendi dışında ve içindeki bir arayış 
şeklinde sürerken, bir araya geldikçe, siteleştikçe, §e- 
hirleştikçe birbirleriyle yakın ilişkiler içine girdikçe, 
karşılıklı olarak ticari,
askeri ve sonraki yıl- ---------------------------------------
larda merak saiki ile 
yolculuklar yapılıyor.
Bunun bir parçası ola
rak yol kavramı önü
müze geliyor.

K aplan : Sayın
Kot, yol, yolculuk ek
seninde söyledikleri
nizi doğrudan turizm ve seyahat kavramlarıyla ilişki- 
lendirmenizi istesem, neler söylersiniz?

Kot: Evet, ben de oraya geliyordum zaten. Seyahat 
bir arayış düşüncesi, keşif gayreti. Ancak turizm 
1500’lü yıllarda Avrupa’da ortaya çıkmış bir kavram. 
Turizmin özünde bir arayış, yolculuk, kendini ve başka 
dünyaları keşif kaygısı yok; bir şeyleri kontrol etme, tü
ketme ve bir şeylerden kaçma çabası var. Başka mede
niyetlerde seyahat olan kavram, batı medeniyetinde 
farklı bir niteliğe bürünüyor. Esas itibariyle sömürgeci
liğin bir aracı olarak turizm kavramı ortaya çıkıyor. 
Oysa hiçbir yolculuk, turizm değildir.

Oürdoğan: Ben burada bir noktaya dikkat çekmek 
istiyorum. Osmanlılar, İstanbul’u aldıktan sonra Ak
deniz ve Karadeniz’in tüm ticaret yollarını, mesela 
îpekyolu’nu tamamen kendi kontrollerine almaya baş
layınca Avrupalılar, başka ticaret yolları bulmak zo
runda kalıyorlar. Ve 1492’de Amerika’nın keşfi bu 
bağlam.da Avrupa’nın kurtuluşu anlamına geliyor. 
Çünkü Amerika kıtasının tüm zenginliklerini Avrupa 
kıtasına aktarıyorlar. Keşifler çağı, biraz da ticaretin de 
zorladığı bir fenomendir. Bu yüzden Batılılar İstan
bul’un alınışından çok Amerika’nın keşfini yeni çağın 
başlangıcı olarak kabul ederler.

Kot: Ben de meseleyi Amerika’nın keşfine getire
cektim. Amerika’nın keşfi, bir şeyleri tabii halinden 
koparmak sonucunu doğuruyor. Bu kolonyal (sömür

geci) kültür, önüne gelen herşeyi topluyor; kontrol ve 
istila ediyor; insanları, insanların kişiliklerini, psikolo
jilerini, özgüvenlerini tahrip, kaynaklarını ise talan 
ediyor. Günümüzde turizm, tüketim kültürünün bir 
başka yüzü olarak paketlenmiş bir turizm biçiminde 
karşımıza çıkıyor. Ve dünyayı, doğayı ve insan kültü
rünü yok ediyor. Malezya’da turizmi teşvik etmek üze
re devletin geliştirdiği bir slogan var: “Henüz yaşıyor
ken görün”. Yani şu anda yaşıyor ama yarın ölecek, o 
yüzden “yaşıyorken görün, bu sizin son şansınız”. Dola
yısıyla böyle bir çağrıyla yerli yaşayış tarzları kırılıyor. 
Batılılar ve büyük turizm firmaları buralara düzenle

dikleri turlarla, bun
ların günlük hayatını 
tamamen alt-üst edi
yorlar. Bu durum, sa
dece yerlilerin haya
tını tehdit etmekle 
kalmıyor, aynı za
manda, doğal hayatı, 
çevreyi de tehdit edi
yor. Çünkü belgesel 

film yapımcıları, fotoğrafçılar büyük ordular halinde 
kuş yuvalarından kelebeklerin yumurtalarına kadar 
onları rahatsız edici bir şekilde, bir bakıma istila ordu
su halinde her şeye saldırıyorlar adeta. Turizm bu şe
kilde devam ettiği sürece doğal hayat diye birşey kal
mayacak.

Seyahatte metafizik kaygılar, turizmde ise kontrol 
etme, tüketme ve kaçış öne çıkıyor. Albet Camus, “ay
nı zamanda yüksek ve ciddi bir bilim de olan yolculuk 
bizi kendimize getirir” der. Camus, bunu, mevcut Batı
lı seyahat anlayışına karşı bir eleştiri olarak söylüyor. 
Bizdeki “tebdil-i mekanda ferahlık vardır” anlayışının 
turizmle pek alakası yok. Biz, tüketmek, kontrol etmek 
veya kaçmak için değil, “iç” dünyamızda bir açılım 
gerçekleştirebilmek için seyahat ederiz.

K aplan: Peki Cüneyt, siz bu turizm, seyahat ve yol
culuk kavramlarının ve pratiklerinin çağımızda nasıl 
bir dönüşüm geçirdiğini düşünüyorsunuz? Yolculuk ne
reye? Sanal dünyaya m*ı?

Cüneyt Aydoğan: Evet, aynen öyle. Ancak ben ön
ce burada zihinsel veya fikri göçle turizm, seyahat ve 
yolculuk arasındaki bağlantıya dikkat çekmek istiyo
rum. Yani 8. yüzyıldan itibaren İslam ilminin, kültür 
dünyasına çok büyük katkılarının bulunması ve 12. 
yüzyılda çeviri faaliyetleriyle beraber yeni bir medeni
yetin kurulmaya başlanması, dolayısıyla hem dünya
nın, hem de insanın kendisini keşfetmesini kolaylaştı
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O yüzden Mevlana Mesnevi'd^ sık sık %er§ey 
zıtlarıyla birliktedir”i vurgular. Bir kültürün 
karşıtları yoksa o kültürün dinamizm ve can
lılığını koruması zorlaşır. Bir kültürün düş
manları yoksa, dostları da olmaz.

ran bu göç kültürü ile mümkün olmuş bir şey. Ben se
yahat kavramınm ve pratiğinin, Batı’da yeniden revi' 
ze edilip turizm kavramı adı altında sömürgeleştirme 
politikalarına alet edildiğini düşünüyorum. Eğer İslam 
dünyasındaki bu büyük çeviri faaliyetleri olmasaydı, 
Batının kendisini tanımasına imkan olmayacaktı. 
Hem imkan olmayacaktı, hem de sömürgeleştirme fa- 
aliyetleri için gerekli olan teorik ve pratik atılımlar 
gerçekleştirilemeyecekti. Yani zihni göçün tam olarak 
somut yansıması seyahat kültüründe tekrar açığa çıkı
yor. Bugün, gezginlik, tamamen konvansiyon (biçim 
ve ruh) değiştirerek, tüketime dönüşmüş durumda. 
Özellikle 21. yüzyılda
mekanların kısıtlan- ----------------------------------------
masıyla birlikte çok 
daha farklı bir yöne 
ve mecraya, sanal 
kültüre doğru kay
makta.

Qür doğan: İbni
Batuta, Evliya Çele
bi, İbni Arabi, hepsi
seyahat yörüngelerini incelediğimiz zaman bir arayışı 
simgeliyor. Bir başka zenginliği bulma, keşfetme ve bir 
yerlere ulaştırma kaygısı ve arayışı bu.

C. Aydoğan: Bacon’un söylemiş olduğu, postmo- 
demitenin de gündeme getirdiği teknik hükümranlık 
kavramını nasıl bir zihniyet değişiminin yaşandığını 
bugün geriye baktığımızda daha iyi görebiliyoruz. Do
ğulu seyyahların, varoluşlarını gerçekleştirmek için 
dolaşmış olmaları ve bu süreçte birşeyler bulmaları ve 
bunları insanlığa yaymaları, batı kültüründe Bacon’la 
tekrar açığa çıkan teknik hükümdarlık fikrinden çok 
farklı birşey. Şayet, zihinsel bir göç gerçekleşmiş olma
saydı, tarihe müdahale edebilmemiz, büyük katkılarda 
bulunabilmemiz pek mümkün olmayabilirdi.

Kaplan: Nazif Bey, ben bu noktada sizden yol kül
türü, yolculuk, hareket halinde olmak gibi kavramla
rın bizim kültür ve medeniyet dünyamızda ne tür yan- 
sımaları olduğunu açımlamanızı istesem...

Çürdoğan: Bizim kültürümüzde yolcu gibi olmak, 
sürekli hareket halinde, dolayısıyla geçici bir dünyada 
yaşadığımızın bilincinde olmak önemsenmiş ve özen- 
dirilmiştir. O yüzden Mesnevi’de Mevlana, Nuri Pakdil 
onu çok söylerdi, “üç gün köyde kalanın kırk gün aklı ba
şına gelmez” der. Küçük, dar alanlarda zihin ve düşün- 

xe^hşemezrdarahr: O yüzden bizim kültürümüzde bü̂  
yük yerlere gitme sürekli özendirilmiştir. Çünkü ora
larda fırsat ve imkanlar daha büyüktür. Belki sorunlar

fazladır ama başka kültürlerle karşılaşma imkanı sözko- 
nusLidur. Sizin yüzleşme dediğiniz şey de bu galiba. O 
yüzden Mevlana Mesnew’de sık sık "herşey zıtlarıyla bir- 
liktedir”i vurgular. Bir kültürün karşıtları yoksa o kültü
rün dinamizm ve canlılığını koruması zorlaşır. Bir kül
türün düşmanları yoksa, dostları da olmaz. O yüzden 
İslam kültürü sürekli başka kültürlerle bir arada olmak
tan hiçbir zaman çekinmemiş, Ispanya’da 800 sene Hı- 
ristiyan-Musevi kültürüyle bir arada yaşamış. Anado
lu’da öyle, Maveraünnehir’de yine öyle. Ve diğer kül
türlerle yüzleştiği zaman İbni Rü§d, İbni Sina, Biruni, 
İbni Haldun, Mevlana gibi müslüman düşünürler şahe

serler ortaya koymuş- 
--------------------------------------  1ar. O yüzden “hare

ket”; dünyayı bir bütün 
olarak görmek çok 
önemli. Şimdi de sınır
lar ortadan kalktığı 
için böyle bir imkan 
yeniden doğabilir. 
Müslümanlar hiçbir za
man başka kültürlere 

karşı dışlayıcı bir tavır takınmamışlar. Kendilerine 
olan güvenleri ve İslam’ı iyi bilmeleri karşı kültürün 
olumlu yanlarını alıp olumsuz yanlarını elemeyi sağla
mıştır. Bu nedenle Batı Rönesansının kaynağında İs
lam kültürünün belirleyici bir rol oynaması tesadüfi 
değildir. İslam doğuyla batı arasında sadece bir köprü 
değildir; yepyeni bir dünya kurmuştur.

Kaplan: Ahmet Bey, siz bu bağlamda ne tür bir 
katkı yapmak istersiniz?

Kot: Ben hareket kavramının Batı ve Doğu kültür
lerinde farklı şekillerde algılandığını düşünüyorum. 
Batı kültürü, statik bir kültür. Bir kez bir dinamizm gös
termiş, ABD’yi keşfetmiş. Ve bu tür bir hareketlilik bi
le dünyada ciddi manada büyük değişim yaratmış. Bi
zim kültürümüz ise hareketi ve dinamizmi içinde taşı
yan, hep birşeyler arama ve bulma gayretini öne çıka
ran dinamik bir kültür. Takvimimiz bile bir hareketle, 
hicretle başlıyor. Oysa Hıristiyanlık, sonradan Batı’ya 
intikal ettikten sonra statikleşmiştir. Ve o andan itiba
ren, hareketlilik özelliğini kaybetmiş, daha katı ve da
ha gayri insani bir hale dönüşmüştür. Bizde aslında he
men her alanda, her konuda yol ve yolculuk meselesi 
önemli yer tutar. Yani yola değinmemiş, yol konusun
da birşeyler yazmamış hemen hemen hiçbir yazar, şair

rum-böyle değil. Ba^
tının yol dediğinde anladığı şey hız ve mekanikliktir. 
Dolayısıyla hızı da mekanik bir şekilde toplayıcılığı ve
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Batı kültürü, ifratla tefrit arasında gidip geli  ̂
yor sürekli olarak. Ortaçağlarda kirli, murdar, 
pis olarak görülen ve olumsuzlanan genelde 
bu dünya, özelde ise kentler, Rönesans’tan iti  ̂
baren kutsanmaya ve “tek cennet” olarak al
gılanmaya ve kabul edilmeye başlanıyor.

tüketiciliği hızlandırmak üzere kullanır. Yani tekerleği 
biz aramak üzere kullanıyoruz, o tüketmek için kulla- 
nıyor. Mesela, fast car, fast food  gibi herşeyi hızla bağ- 
lantılandırma eğilimi gösteriyor.

Kaplan: Yani her şey hız ve haz ekseninde dönüyor 
Batı’da.

Kot: Evet aynen öyle: Hız ve haz..
M. Armağan: Bu tür büyük konular, yani büyük 

medeniyetlerin farklılıkları hakkında konuşurken ben 
biraz daha diyalektik ayrımların üzerinde durarak git
menin daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Şimdi 
her medeniyetin evet bir dominant karakteri var ama 
o dominant karakterin
altında da bir sürü te- ---------------------------------------
mayüller, eğilimler, 
çatışmalar var. Mesela 
Batı’da “şu var, şu 
yok” dediğimiz zaman 
onun olabileceğini ve
ya olmayabileceğini 
gösteren örnekler çı
kar; “Doğu’da şu var 
veya yok”, dediğimiz
zaman da tersini gösteren örnekler vardır. Yani ayrım
lara inildikçe problemler belirginleşmeye başlar. Ama 
söyledikleriniz genel anlamda elbette ki doğrudur. Fa
kat ben burada statikUk'dinamiklik^ten çok, açıklık' 
kapalılık gibi farklı bir terim kullanmaktan yanayım..

Şimdi onu da şurdan yola çıkarak belirlemeye, te
me llendirmeye çalışıyorum. Phaedion adlı Eflatun’un 
yazdığı diyalogda, Sokrat’ın, biriyle konuşa konuşa 
şehrin içinde yürüyüşe çıktıkları anlatılır. Fakat üstad 
kendisini konuya öylesine kaptırıvermiştir ki, farkına 
varmadan şehrin kapısından dışarı çıkarlar. Epeyce de 
uzaklaşmışlardır. Anlattıkları bitince bir şaşkınlık ve 
ürküntüyle çevresine bakınmaya başlar Sokrat ve “biz 
nereye geldik!” diye sorar. Yanındaki kişi, “farkına var
madan şehirden çıktık”, diye cevap verir. Bunun üzerine 
Sokrat, “hemen dönelim öyleyse”, der ve ekler: “Tabiat 
bize birşey söylemez, konulacaksak §ehrin içinde konuşa
lım; felsefe yapmanın ve düşünmenin mekanı şehirlerdir” 
Ve tabii hemen şehre dönerler yeniden. Şimdi bu ka
palı mekan ve tabiattan yalıtılmış bir kent veya yer- 
leşim birimi anlayışının antik Yunan’dan itibaren 
modern Batı şehirlerine gelene kadar bir süreklilik 
içinde geliştiğini gözlemliyoruz. Yani ne vardı antik 
Yunan’da? İşte site devletleri vardı. Her şehir bir dev
letti ve kişi, o şehrin dışına çıktığı zaman bir yabancı 
oluyordu. Hatta mesela bunlar o kadar bölünmüş du

rumdaydı ki Delfi kahinine ikide bir gidip, “ben şu şeh
re gideceğim, o şehirde nasıl davranayım?” diye sormak 
ihtiyacını duyuyorlardı. Kahinler de gidecek kişilere 
tavsiyelerde bulunuyorlardı. Bu anlayışın Ortaçağ’m 
kapak şehirlerinde de devam ettiğini görüyoruz. Şehir 
sosyologları, (mesela Weber bunlardan biridir), Batı 
şehrinin ayrı bir kanunu, garnizonu, yönetimi oldu
ğundan sözederler. Aslında bu durum, antik çağın bir 
süreği olarak ortaya çıkan bir gelişmedir.

Şimdi bu kapalılık John Passmore’un bir kitabında 
çok tartışılıyor. Yunan’ın pagan kültürünün en azın
dan alt yapısını oluşturduğu hıristiyanlaşma sürecinde

birçok pagan unsur, 
Hıristiyanlığa karışı
yor bildiğimiz gibi. 
Bu dönemde de tabi
at karşısındaki bu ka
palılık, bu korku ve 
endişe, Hıristiyanlık 
bünyesine intikal ede
rek devam ediyor. Fa
kat Hıristiyanlıkta 
bu bir itikad meselesi

haline geliyor.
Özellikle şeytan kavramı, Hıristiyanlık’ta, Doğu 

kültürlerinde ve İslam’da hiçbir zaman ulaşamadığı bir 
ana eksen haline dönüşüyor ve şeytanın egemen olduğu 
yeryüzü imgesi Hıristiyanlığın doktrinci temellerinden 
biri haline geliyor; yani “dünya, şeytanın krallığıdır” şek
linde bir anlayış yerleşiyor. Hatta Incil'de Hz- İsa’yı 
imtihandan geçirir şeytan; türlü vaadlerle kendisine 
tabi olması için çeşitli sıkıntılara maruz bırakır onu. 
Bir çölde aç susuz bırakır. En son artık ikna edemeye
ceğini anlayuıca tepelik bir yere götürür, oradan Ku
düs şehri gözüküyordur. Ve Hz. İsa’ya şöyle der: “Bana 
tabi olursan, bütün dünyayı sana bağışlarım”. Orada Hz. 
İsa, tabi “o” Hz. İsa “burası nereden senin oluyor, nere
den senin krallığın oluyor, Rabbimin toprağıdır” demiyor 
o anlatıya göre. “Hayır” diyor, “benim krallığım göktedir, 
ben bunu istemiyorum”. Şimdi burada şeytanın bu dün
yanın hakimi, egemeni, kralı olması itibariyle bu dün
ya murdar, kirli kabul ediliyor.

Kaplan: O yüzden Rönesans’la birlikte ütopik şehir 
tasarımlarında, tahayyüllerinde neredeyse bir patlama 
yaşanıyor. Hayali ama dünyayı cennet olarak algıla
yan, tahayyül eden ütopik kentler tasarlanıyor. Ve so
nunda Batılı uygarlık tarihçilerinin {örneğin William 
McNeiWin) de altını çizdikleri gibi Batı kültürü, ifratla 
tefrit arasında gidip geliyor sürekli olarak. Ortaçağlarda
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Hıristiyanlığın sosyal teorisindeki “iî/c günah” 
kavramı, insanı işlemediği suçlardan, yapma
dığı şeylerden sorumlu tuttuğu, insanın özgür 
iradesini elinden aldığı için, Avrupalı insa
nın bir ontolojik güvensizlik duygusu yaşaması- 
na yol açıyor.

kirli, murdar, pis olarak görülen ve olumsuzlanan ge
nelde bu dünya, özelde ise kentler, Rönesans’tan itiba
ren kutsanmaya ve “tek cennet” olarak algılanmaya ve 
kabul edilmeye başlanıyor. Burada şöyle bir soru sor
mak gerekiyor: Bu dünyayı murdar, kirli, pis olarak al
gılayan ve olumsuzlayan Hıristiyan insanı ne yapıyor?

M . Armağan: Tabii ki, bu kirlenmiş olan dünya
nın içinde kutsanmış, temiz alanlar açma ihtiyacı hisse
diyor. İşte kentlerin, surların pekiştirilmesi ve kutsan
ması, tütsülenmesi, kiliselerin çok kapalı ve karanlık 
yapılar halinde inşa edilmesi gibi uygulamalar buradan 
geliyor. Pagan gelenekten geliyor bu alışkanlık aslın
da. Mesela pencere di
ye bir olay erken dö
nem kiliselerinde he
men hemen yoktur.
Varsa da çok küçük 
olarak vardır. Dolayı
sıyla kutsanmış alan, 
dışarıya karşı hem 
sembolik hem de fizi
kî olarak kapalı tutul
muştur; tabii onlar
bunun bir realite olduğuna da inanıyorlardı.. Kilise ka
pılarının narteks dediğimiz uzun bir koridor şeklinde 
yapılması, daha sonra kiliseye açılması, işte o “clar ka
pı” metaforunu getirmiştir. O dar bölgeden “arınarak” 
içeri girersiniz.

Fakat İslam’ın tabiat anlayışına baktığımızda tabi
atın hiçbir zaman bu şekilde anlaşılmadığını, yani dün
yanın kutsanmadığını ama temiz olduğunu, yeryüzünün 
bir mescit olduğunu, her yerde ibadet yapılabileceğini gö
rürsünüz. Bu açık tabiat ve temiz tabiat anlayışının İslam 
kültürünün çok derinlerinden ve öğretilerinden kay
naklandığını görüyoruz. Ünlü sanat tarihçisi Oleg Gre- 
bar, bir makalesinde, dünya mabed tarihinde ilk kez 
rastlanan bir hadiseden bahseder. Bağdat’ta bir kumaş 
tüccarının yaptırdığı bir caminin kitabesinde şöyle ya
zıyormuş: “Bu caminin avlusuna iki tane hurma ağacı di
ken adam, bu hurma ağacından her yıl meyveler olgunla
şınca bu hurmaları toplatıp camiye gelen fakir fukaraya da
ğıtsın ve sadece onlara dağıtsın”. Şimdi bu, tabiatla, dün
ya nimetleriyle mabed fikrinin ne denli içiçe geçtiğini 
gösteren çok küçük ama önemli, açıklayıcı bir örnek.

Ve ilk defa Bursa’da Orhan Camii’nde, artık pen
cereler küçük olmaktan çıkıyor ve namazda selam ver- 
diğimiz zafnan yândakrsaffnaşığın üzefmdekl gülü gü^ 
recek mesafede, Sultanahmet Camii’nde kıble tarafın
daki pencerelerden baktığınızda denizi ayağınızın altı

na seriliymiş gibi görmeniz mümkün olacak şekilde ta
sarlanıyor ve inşa ediliyor camiler. Yani nerdeyse tabi
atla bir içiçelik sözkonusu. Mimari açıdan düşünürse
niz, bu pencereden giren mekanın sürekliliği caminin 
karşı penceresinden devam ediyor, yani bir kesinti 
yok. Dolayısıyla burada sanki mekanı sınırlayan bir in
şaat yok, mekanın üzerine yukarıdan kondurulmuş bir 
çerçeve var gibi. Hatta Sinan’ın Edimekapı’daki Mih- 
rimah Sultan Camii’ne yerleştirdiği bol pencereler, 
cepheyi bir tül perde haline dönüştürüyor adeta. Bu 
durum, özellikle güneşli havalarda gittiğim zaman be
ni çok etkiler.

K aplan: Bu açık- 
lık'kapalılık kavram- 
sallaştırması önemli, 
ama sanki statik-dina- 
mik kavramsallaştır- 
ması da bana açıklayı
cı gibi geliyor. Çünkü 
mesela Bergson’un söy
lediği ilginç birşey var; 
Bergson, rasyanali- 
te’nin statik, sezgisel 

olanın ise daha yaratıcı ve imaginatif olduğunu söyler.
Kot: Zaten açıklık-kapalılık, dinamik-statikliği 

nakzetmiyor! Buradan hareketle de gittiğimiz zaman 
yine birinde seyahat ve dışa açıklık; diğerinde yani Ba- 
tı’da ise turlama, toplama, kontrol etme, kolonileştir- 
me yani dışa kapalılık var.

M . Armağan: Yolculuk üzerinde durduk ama özel
likle modern dönemde ortaya çıkan discovery (keşif) 
kavramının anlamına dikkat çekmekte yarar var, ka
nımca. “Dis'COver/y” sözcüğü, kapalı olan bir şeyin 
açılması, örtünün kaldırılması anlamına geliyor. Bu 
yüzden bu kelimeyi keşif diye karşılamaktan ziyade is
tikşaf diye karşılamak lazım. Keşif, açılmadır. Hucvi- 
rî’nin kitabı Keşfu’l-mahcub’unda, yani kapalı bir şeyin 
örtüsünü indirmesi örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla 
Batıdaki keşif, açılma ve seyahat büyük ölçüde şiddet 
içeren bir anlama sahip. Yani kapalı şeyi açan kişi zor
la açmaya çalışır. Bizdeki mesela böyle değil, gayet ra
hat bir şekilde bu açılmayı, sezgiyi vs. kullanmaya alış
kın olduğumuz için böyle bir şiddet içermek zorunda 
değil keşif.

Kaplan: Eğer Bergson, Heidegger veya Foucault, De- 
leuze, Guattari, Derrida ve Lyotard gibi postmodern, 

~postyapısalcı düşünürler-üzerinden gidecek olursak bu
dinamiklik'Statiklik veya açıklık-kapalılık kavram 
çiftleri konusunda ilginç şeyler söyleyebiliriz. Modem
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Dolayısıyla her şeyi ve her yeri turistlerin tüke
tim arzu ve biçimlerine GÖRE tasarladığımız 
ve yaptığımız için, turistleri ÖZNE, kendimizi 
ise NESNE konumuna yerleştiriyoruz. Bunun 
turistlere de, bize de bir faydası olmuyor:

likle birlikte başlayan süreç, ilginç bir süreç. Modern' 
likte tartışmasız bir dinamizm var. Modernliğin, frag- 
menter, gerçekliği ve herşeyi parçalayıcı, atomlaştırıcı, 
fizik gerçekliği eksene alıcı yanı, modernliğe bir dina
mizm veriyor. Ama bu dinamizm, Schumpeter’in, Ador- 
no’nun, Marx’in farklı şekillerde izah ettikleri “creative 
destruction” üreten, yani “yaratıcı ama tahripkar” hir di
namizm. Sonuç itibariyle, insanı merkeze almasına 
(anthropocentric olmasına) rağmen, insan da dahil ol
mak üzere, doğayı, başka coğrafyaları, toplumları ve 
kültürleri kontrol ve kuşatma altına alıcı ve kolonileş- 
tirici primitif ve negatif hir dinamizm bu. O yüzden mo
dernliğin kendisini de 
yok edecek, tükete
cek, dolayısıyla insa
nın, bu dünyadaki di
ğer varlıkların hare
ket ve varoluş alanla
rını daraltan ve kont
rol altına alan şiddet 
yüklü bir “söylemsel 
pratik” zuhur etmiş ve
yine o yüzden modernliğin rasyonalite, sekülerlik, bi
reycilik gibi temel paradigmaları insanın bu dünyaya, 
fizik gerçekliğin sınırlı ve sınırlandırıcı hayat ve varo
luş dünyasına kapatılmasına yol açmıştır. Dolayısıyla 
“açıklık-kapalılık” kavram çifti ile “statiklik-dinamik- 
lik” kavram çifti her iki dünyayı, yanı İslam ve Batı 
dünyasının tecrübe ve tasavvurlarmı, zaman ve mekan 
idraklerini karşılaştırmada açıklayıcı olmaları bakı
mından biribirini tamamlayan, destekleyen, bütünle- 
yen kavram çiftleridir, diye düşünüyorum.

Burada Batılı dünya tasavvurunu kapalı veya statik 
yapan, dolayısıyla söylemsel ve pratik düzlemlerde şid
det üretmesine zemin hazırlayan düşünsel arkaplana 
dikkat çekmekte yarar var, sanıyorum. Hıristiyanlığın 
sosyal teorisindeki ve teolojisindeki “ilk günah” kavra
mı ve bunun ürettiği kurumlar ve pratikler, insanı işle
mediği suçlardan, yapmadığı şeylerden sorumlu tuttu
ğu ve dolayısıyla insanın özgür iradesini elinden aldı
ğı için bu durum Avrupalı insanın bir ontolojik güven
sizlik duygusu yaşamasına yol açıyor. İnsan ister iste
mez bu ontolojik güvensizlik duygusunu aşabilmek 
için ilk önce doğaya ya da yakın çevresine halfim ola
bilecek enstrümanlar geliştiriyor. Ondan sonra insan
lara hakim olmaya başlıyor. Ontolojik güvensizlik duy
gusu yaşayan insan kapatılmış, kıstırılmış, hareket ala
nı daraltılmış insandır. Avrupalı insan bu kapalılığı, 
kapatılmışlık durumunu teorik ve pratik düzlemlerde

şiddet üreten pratikler icat ederek aşma yoluna gidi
yor. Örneğin kolonyalizm (sömürgecilik) gibi. Ama 
hiçbir zaman aşamıyor; sadece fizik gerçekliği, bu dün
yayı, dolayısıyla izafi olanı ve nihlizmi mutlaklaştırı
yor. Modernlikle başlayan bu fizik gerçekliğe kapatıl
ma durumu, bence postmodemlikte de hem de daha 
da artarak sürüyor. Artık her şey “burada ve şimdi” 
var/olmak zorunda. Geçmiş ve gelecek diye bir yer ve 
şey yok. Batılı postmodern söylemler, tıpkı modernlik
te olduğu gibi insanın ontolojik güvensizlik duygusu 
sorununu bu kez postmodern söylemlerle ve pratikler
le ertelemeye çalışıyor. Her şey buraya ve şimdiye hap

sediliyor; geçmişe ve 
geleceğe karşı kuşku 
ve korkuyla bakılıyor. 
Yani, burada bir ka
patılma durumu var 
zaten. O kapatılma 
durumunu aşabilmesi 
için insanın şu veya 
bu şekilde bir çaba 
göstermesi gerekiyor. 

Yani, burada keşifler çağının, seyahatin ortaya çıkma
sında çok ciddi bir şekilde farklı kültürlerle tanışmak
tan kaynaklanan itici; tetikleyici, kışkırtıcı bir açılma, 
ama kontrol ve kolonizasyon üreten, saldırıya dönüşen 
şiddet yüklü bir açılma durumu yaşanıyor. Rönesans’la 
birlikte başlayan, bilim, keşifler ve akıl çağıyla süren 
süreçte mekan, yani insanın hareket ve varoluş alanı 
genişliyor ama zaman ve zihin daralıyor. Seyahat ve 
turizm bu bakışın aynen yansıdığı hazzın, boş zamanın 
tüketim biçimleri olarak ortaya çıkıyor.

M . Armağan: Şimdi bunu biraz daha geriye gide
rek Ortaçağlar’ın Pilgiim’s Prog-ress meselesine kadar 
götürebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü o zamanlar Do- 
ğu’da birşeyler olduğu biliniyor Batıda. Kudüs vs. O 
yüzden rehber niteliğinde bir takım kitaplar yazılıyor 
ve insanlara buralara gitmeleri yönünde teşvikler yapı
lıyor. İşte ünlü Canterburry Hilcayeleri vs. o dönemde 
yazılıyor. Ve Kudüs merkezli olarak Doğu’nun özendi
rildiği bir dönem yaşanıyor Batıda. Yani Haçlı Seferle
ri de aslında bu anlayışın, bu keşif sürecinin bir parça
sı olarak ortaya çıkıyor. Tabii aynısı değil; o zamanki 
ile bugünkü aynı değil ama, mentalite olarak, yani ke
şif, (dis-cover), kapalı olanı açma ve ele geçirme stra
tejisi bakımından oldukça büyük benzerlikler var dün
le bugün arasında.

Tabii, keşifler çağı ile birlikte bu anlayış büyük bir 
dönüşüm geçiriyor. Ve ondan sonra işte Christoph
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Her şeyi fizik gerçekliğe (bu dünyaya) indirge
yerek tanımlamak ve şekillendirmek, insanın 
hareket ve varoluş alanını bu dünya ile sınırla
mak, bu dünyanın, fizik gerçekliğin imkanları
nı sonuna kadar keşfetmeye zorluyor batıkları.

Colomb’un, Vasco de Gama’nın alternatif yolları teş
vik edici birtakım hareketleri giriyor devreye. Şimdi, 
ben bu noktadan turizm tarihine gireceğimizi düşünü- 
yorum. Yani, felsefe olarak da, Ahmet Bey’in bahsetti
ği gibi, bir istila ordusu gibi Türkiye’nin belli birtakım 
bölgelerine de bu şekilde girildiğine şahit oluyoruz.

Kaplan: Kıyı bölgelerini mi, yoksa tarihi mekanla
rı mı kastediyorsunuz?

M . Armağan: Kıyı bölgeleri tabii ayrı bir konu 
ama, Türkiye için belki Ürgüp-Göreme gibi yerler ge
liyor aklıma.

Kot: Tabii, oradaki kültürel varlıklar, tabiat olu
şumları da bir saldırı
ve tehlike altında... ----------------------------------------

M . Armağan: Bu 
yerler, mekanlar bize 
ait olmayan bir anla
yışa göre, oryantalist 
bir bakışa göre yeni
den düzenleniyor;
Turistlerin tüketimi- __________________________
ne sunuluyor.

Kaplan: Aslında bu nokta önemli. "Turist bakışı” 
kavramsallaştırmasında sözünü ettiğimiz iki eksenin 
kesiştiği yer burası. Bir yandan bu yerler turistlerin tü
ketmesi için hazırlanıyor. “Turist bakışı” dediğimiz şe
yin birinci ekseni veya boyutu bu. Öte yandan her şey, 
turist neyi, nasıl görmek ve tüketmek isterse öylece 
hazırlanıyor, paketleniyor ve tüketime sunuluyor. Bu 
da, “turist bakışı” kavramsallaştırmasının oryantalist 
bakış biçiminde karşımıza çıkan ikinci eksenini veya 
boyutunu çok güzel yansıtıyor. “Bunda ne var?” diye 
sorabilir sıradan biri. Turizm bakanları, kültür bakan
ları dahil, bu “sıradan biri” dediğim kişilere. Hatta iş
leri icabı en çok da onlar anlamaz ve anlamak istemez
ler burada dikkat çekmek istediğimiz hayati meseleyi. 
Oysa burada şöyle bir sakatlık var: Oryantalist bakış 
her şeyi alt üst ediyor burada: Turistlerin nasıl tüket
meleri ve haz almaları mümkünse, öylece düzenleniyor 
ve tüetime sunuluyor bu tür yerler. Yani burada her şe
yi, turistleri, turistlerin dünyalarını, zevk ve beğenile
rini, tüketim ve haz kalıplarını ve biçimlerini merkeze 
alarak yeniden düzenliyoruz. Kendimizi, varolan zen
ginliklerin özelliklerini ve söyledikleri, temsil ettikleri 
şeyleri iptal ve hadım ederek işe soyunuyoruz. Dolayı- 
sıyla her êyi ve her yeri turistlerin tüketim arzu ve bi-

bir faydası olmuyor: Turistler haz alıyorlar ama alm ak  
istedikleri hazzı alıyorlar. Varolan zenginliklerin keşfin
den duyulan veya alınan bir haz değil bu. Çünkü varolan 
şeyin asliyetini, otantisitesini biz kendi ellerimizle, or
yantalist bakış’a dönüşen “turist bakışı” ile yok ediyo
ruz. Her şeyin ve her yerin otantisitesini deforme edi
yor ve dolayısıyla tarihi, kültürel birikimi ve mirası biz 
kendi ellerimizle tahrip veya hadım etmiş oluyoruz. 
Bu, bizim kendimizi, özgünlüğümüzü, özne’liğimizi ve 
hatta özgürlüğümüzü kendi ellerimizle yok etmemiz 
anlamına geliyor. Ama bunun farkında bile değiliz. 
Bakışımız sakat ve şaşı çünkü. Türkiye’nin kendi so

runlarını tanımlaya-
---------------------------------------  mamasının, anlam-

landıramamasının ve 
dolayısıyla hal yoluna 
koyamamasının ne
denleri, işte bu ente
lektüel melekelerimizi 
köreltici, kendi sorun
larımıza bile ödünç 
kavramlarla, gözlük

lerle bakmamıza yol açıcı, kendimizi nesneleştirici, 
asalaklaştırıcı, her tür dinamizmimizi yok edici, her şe
yi sakatlayıcı bu oryantalist (dolayısıyla) turist bakı- 
şı’nda gizli, diye düşünüyorum.

Kot: Evet, sizin de sözünü ettiğiniz gibi, oraları ge
len kişiyle aynileştirme çabası var; ki, bu çok önemli 
bir handikap. Çünkü, şimdi mesela Ürgüp-Göreme’yi 
ele aldığımız zaman Ürgüp’teki halkın daha önce yaşa
makta olduğu otantik “mağara” tarzı evleri, şimdi tu
ristler için restorant ve içki evi haline dönüştürüyor; 
paketleyerek gelen turistin tüketimine sunuyor, onu 
orayla aynileştirme yoluna gidiyoruz. Dolayısıyla, bu 
aynileştirme çabası o gezilen yerleri yok ediyor. Yani 
tam bir istila durumu var.

Burada benim açmakta fayda gördüğüm bir boşluk 
var: Şimdi biz hristiyan medeniyetini kapalılıkla 
niteledik. 1500’lerden itibaren keşifler yani “kapalıyı 
açma” çağı başlıyor. Burada bir çelişki var gibi gözükü
yor. Yani kapalı hristiyan kültürü nasıl 1500’lerden iti
baren açılmaya, keşiflere doğru bir yön çiziyor.

Kaplan: Bence burada bir çelişki yok. Hem yaşa
nan tarihsel tecrübeye, hem de modern Batı düşünce
sine yakından bakıldığında burada çelişki gibi görünen 
s^yin çelişki olmadığı anlaşılabilir. Tarihsel tecrübe-

ç imlerine GÖRE tasarladığımız ve yaptığımız için, tu
ristleri ÖZNE, kendimizi ise NESNE konumuna yer
leştiriyoruz. Bunun son kertede turistlere de, bize de

den kastettiğim şey şu: O dönemde bir tarafta Endülüs 
medeniyeti var. Her bakımından müthiş bir medeniyet 
o.. Öbür tarafta ise Osmanlı medeniyeti var. Bütün
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Şehir dediğimiz mekanizma, ulaşım ağlarmm 
yer aldığı noktalarda ortaya çıkar. Dolaşımı 
elde tutmak, oraya hükmetmek; “yer’leri, 
coğrafyaları yani mekanı tüketmek, kontrol 
etmek, kolonileştirmek anlamına gelir.

Akdeniz’i göl haline, hareket ve varoluş alanı haline 
getirmiş. Burada Avrupa kıstırılmış, kuşatılmış hissedi
yor kendini. O dönemde dünya, esas itibariyle üç kıta- 
dan yani Asya, Afrika ve Avrupa’dan ibaret. Yani 
dünyada o dönemde dünya kültür ve medeniyet tari
hinde her şeyin aktif, canlı bir şekilde olup bittiği bu 
üç kıta var zaten. Amerika ve Avustralya sonradan 
keşfediliyor. Buralarda da kültürler ve medeniyetler 
var ama bunlar her bakımdan periferide kalıyorlar. İş
te böylesi bir dünyada Osmanlı bu üç kıtada hakim 
olan, küreselleşebilen tek güç. O yüzden küreselleşme 
teorisyenleri, modem anlamda ilk küreselleşme tecrü
besinin Osmanlı tara
fından üretildiğini ----------------------------------------
söylerler. O dönemde 
üç kıtaya (yani “dün- 
ya”ya) hakim olmak 
muazzam bir şey. Bu 
fiili durum AvrupalI
ları, Doğu’nun hâzi
nelerini keşfetmek __________________________
için ta Afrika’yı Ümit
Bumu’nu dolaşmak zorunda bıraktırıyor. Yani Avrupa; 
Endülüs, Osmanlı ve Tatarlar tarafından fena halde 
kuşatılmış hissediyor kendini ve bu kuşatmayı kırma
nın yollarını aramak zorunluluğunun hayati önem ta- 
şıdığmı görüyor.

Ayrıca bu dönemde Avrupa’daki imparatorluklar, 
ülkeler arasında, ırklar arasında, dinler veya mezhepler 
arasında uzun süreli ve yoğun savaşlar yaşanıyor. 
1648’de imzalanan ve ulus-devletlerin kurulmasını so- 
nuçlayan Westphalia anlaşması da Avrupa’lı toplumla- 
rın başka coğrafyalara açılmalarını kamçılıyor. Tabii 
burada Avrupalılar, böylece, kendi aralarındaki savaş
ları, kavgaları başka coğrafyalara, kıtalara taşıma imka
nına da kavuşmuş oluyorlar.

Bir de sorunun felsefi boyutu var. Ona biraz önce 
değinmiştim. Her şeyi fizik gerçekliğe (bu dünyaya) in
dirgeyerek tanımlamak ve şekillendirmek, insanın ha
reket ve varoluş alanını bu dünya ile sınırlamak, bu 
dünyanın, fizik gerçekliğin imkanlarını sonuna kadar 
keşfetmeye zorluyor batıldan. Özgür iradenin keşfi, in
sanın hayatın merkezine yerleşmesi ve zamanla Tan- 
rı’nın yerini almasını ve rolünü oynamasını kolaylaştı
rıyor ve meşrulaştırıyor tüm bu zihinsel dönüşümler. 
Ama kutsal’la ilişki koptuğu ve pıtrak gibi din-dışı 
kutsallıklar üreten kurumlar, pratikler geliştirildiği 
için, fizik gerçekliğin imkanlarını şiddet üretecek, baş
ka toplumları ve kültürleri sömürgeleştirecek ve tahrip

edecek şekilde keşfediyor ve kullanıyor batılılar. Nega
tif bir dinamizm, bir açılma gözleniyor ama bu primitif 
yani yıkıcı, tahripkar bir dinamizm ve açılma.

M. Armağan: Osmanlı tarihinde sık sık şu tür 
olaylara rastlarız. İşte bilmem Huguenotlar Osmanlıya 
sığındı. İşte Macar Rakoçi Osmanlı’ya sığındı. Şimdi 
mesela bir Osmanlı Paşasının ya da yöneticisinin Av
rupa’ya sığındığı bir hadise, bir örnek yok. Benim bil
diğim bir Dimitri Kantimir olayı var. Öte yandan, me
sela İsveç kralı Demirbaş Şari, Rusya’ya karşı savaşır
ken sıkıştığında Osmanlı’ya sığınıyor. Bu, Osmanlı’nın 
siyasi alanda da açıklığının devam ettiğinin göstergesi

dir. Mesela Yahudiler 
sığınmak için başvur
duğunda önyargısız bir 
biçimde kabul edili
yorlar, Osmanlı top
raklarına. Gelmelerini 
teşvik ediyorlar çoğul
culuk adına...

C. Aydoğan: Ka
palılığın kırılmasında 

birkaç önemli nokta var: Bir tanesi mesela barutun 
Avrupa’ya taşınmış olması; ki, bu, bence çok önemli. 
Bu, “kale”nin yıkımı, yeni dolaşım hatlarının açılma
sına sebebiyet veriyor. İkincisi de Hıristiyan Avrupa 
dünyası, felsefi alanda çok ciddi bir tartışmaya tanık 
oluyor, paradigmatik bir dönüşüm geçiriyor. Tüm bun
lar, Batı’da açılım politikasının geliştirilmesi konusun
da bir sıçrama ve patlama yaşanmasına yol açıyor. El
bette ki bütün bu gelişmeler, konuşmanın daha önce
ki bölümünde belirttiğim “zihni göç”ten, yani kültürel 
alı.ş-veriş’ten sonra gerçekleşebiliyor, imkan dahiline 
girebiliyor. Şayet böyle bir göç yolu veya imkanı olma
mış olsaydı ve ardından da Batı medeniyeti kendi için
de, böyle tartışmalar yaşamasaydı, bu kapalılığın kırı
labilmesi mümkün olmayacaktı. Bu noktanın altını 
özellikle çizmekte yarar var diye düşünüyorum. Şimdi 
bu politikalar için söylenen bir terim var: Beyaz Mito
lojiler deniyor bu “açıklık politikalan”na. Bunlar tam da 
ona denk düşüyor mesela. Sizin söylemiş olduğunuz 
politikaların hepsi Beyaz Adam’ın kendi ütopyasını 
gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmesinden ibaret 
birşeymiş gibi geliyor bana. Ben bu Antik Yunan şe
hirlerinin ve ortaçağ kalelerinin konumlandırılmış ol
duğu noktayı merak ettim. Çünkü; şehir dediğimiz me
kanizma, ulaşım ağlarının yer aldığı noktalarda ortaya 
çıkar. Dolaşımı elde tutmak, oraya hükmetmek; 
“yer”leri, coğrafyaları yani mekanı tüketmek, kontrol
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Batı ile olan ilişkilerimizi platonik, tek taraflı 
bir aşk ilişkisi biçiminde kurgulamamız ister 
istemez kendini sömürgeleştiren, toplumla 
elitler arasında yapay ama yaşanan bir kavga 
ve çatışma’nın zuhur etmesini kolaylaştırdı.

etmek, kolonileştirmek anlamına gelir. Yani bu kaleler 
acaba o dolaşım merkezinin yanında mıydı? Yani ne
hirler, verimli topraklar vs. yerlerde mi konumlandın- 
lıyordu? Bu önemli birşey çünkü.

Kot: Her zaman böyle değil. Elbette, bir yolun üze
rinde veya yola yakın bir yerde olacak ama böyle bir 
şart yok. Olmayabiliyor da bazen; çok ücra bir yerde de 
kurulduğu vaki.

M. Armağan: İbrahim Müteferrika’nın tam Macar 
sınırında Katolik dünyanın pençelerini uzattığı bir 
yerde, Kolojvar şehrinde doğmuş olması, bütün Maca
ristan’daki en özgür Unitarian bölgesinin orası olduğu
nu ortaya koyuyor.
Çünkü, Katoliklerin --------------------------------------
eline geçen bölgedeki 
insanlar Osmanlılara 
kaçıyor. Adam daha 
sonra bir şekilde Os- 
manlı ordusuna katılı
yor ve çok kısa bir za
manda müteferrikalığa 
kadar yükseliyor. Dola
yısıyla Osmanlı’nın bu anlamda farklı dinlere, mez
heplere yaşama, varolma imkanı tanıyan yaklaşımı da 
böyle bir temele, yani açıklık ilkesine dayanmıştır di
yebiliriz.

Kaplan: Buradan o “turist bakışı”nın ikinci ekseni
ne, yani kendimize, kendi kültürümüze, kendimizi nes- 
neleştirici, edilgenleştirici ve tüketici bir şekilde bak
mamıza neden olan oryantalist bakış sorununa ve bu
nun yol açtığı trajedilere, komediye dönüşen trajedile
re geçelim istiyorum. Ama önce bir de internetle bir
likte hayatımıza girmeye başlayan, seyahat kavramını 
ve pratiğini dümdüz eden veya dönüştüren şu sanal-se- 
yahat meselesine de kısaca bir göz atalım isterseniz. 
Evet Cüneyt kardeşim, Paul Virilio’lan, Derrida’ları, 
Deleuze’leri devirmiş genç bir arkadaş olarak senin 
söyleyeceğin önemli şeyler olduğunu tahmin ediyo
rum. Neler söylenebilir? Söz, senin...

C, Aydoğan: O “sanal-seyahat” meselesi gerçekten 
çok acaib birşey. Nereden başlamalı ki? İsterseniz, bi
raz daha günümüzden, mesela internet teknolojisinden 
başlayayım.. Şimdi 21. yy’ın eşiğinde, bilgi toplumu- 
nun oluşmasıyla birlikte yeni bir dünya yaratıldı. Yara
tılan yeni dünyayı hepimiz takip ediyoruz işte. Kullan- 

- Ağımız hilgi.sayar tekn olo jisi ve en önemlisi internet 
teknolojisi ve internet politikaları var: Son dönemde ye
ni bir gerçeklik alanının yaratılmasıyla beraber yani 
bunun sanal olduğu bile reddediliyor; artık yeni bir

gerçeklik alanına geçtiğimiz veya geçmekte olduğumuz 
kabul ediliyor. İnsanlar hızlı bir şekilde hızın boyutu 
değişmiş biçimde tuşlara dokunur dokunmaz yeni dün
yalara açılan kendine özgü bir söylemi olan bir politi
ka diyelim buna. Ve tüketimin son derece hızlı ve faz
la olduğu bir alan. Son nokta da şu: Bizim bedenleri
mizin dahi tüketildiği bir yer sanal dünya. Ve hazzın 
doruk noktasına taşındığı bir yer. Çünkü bu “sanal- 
seks politikalan”nın ortaya çıkmış olması, yani işte 
burjuva kültürünün internet üzerinden ticaret yapma
sı ve denetimin olmaması yeni bir alanın ve “haz poli
tikalarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Örneğin

sanal-seks politikaları 
gerçekten bunun en 
çarpıcı örneği. İleti
şim anlamında hiçbir 
diyalogun, sesin ve 
görüntünün olmadığı 
ve yeni bir gerçekliğe 
taşındığı alanda hızlı 
bir şekilde kendinizi 
tüketiyorsunuz ve

böylelikle hayatın rutininden, bunaltıcı ve mekanikli
ğinden kaçıp kurtulduğunuzu sanıyorsunuz.

Kaplan: Burada geliştirdiğin argümanın getirdiği 
ilginç bir nokta var. Mesela, seyahatte tecrübe ve te
mas var. Burada, yani internetin sanal dünyasında çı
kılan sanal seyahatte bilfiil, bedensel olarak temas, do
kunma, tecrübe etme kavramı dolayısıyla tanıma, keş
fetme anlamında seyahat kavramı ortadan kalkıyor ve
ya nitelik değiştiriyor..

C. Aydoğan: Bu duyular, sizin ümran’da yayımla
dığınız konuşmasında Paul Virilio’nun da dikkat çekti
ği gibi sanki kazaya uğratılıyor. Biz beş duyusu olan bir 
varlık olup görüntü, dolayısıyla nesne düzeyine indir
genmiş oluyoruz. Bu bizim için çok kötü birşey. Çünkü 
dünyayı tanımaya başladığımız zaman algılarımızın ge
liştiği yer dokunmak; burada dokunma duygusunu ta
mamen kaybediyoruz. Sadece görsel bir dünya içerisin
de hareket ederek beynimizi yeni bir şekilde algılaya
rak ve kurgulayarak bir hareket biçimi geliştiriyoruz ve 
her şeyi görsel bir haz alma düzeyine indirgeyerek tü
ketiyoruz. Bu bizim için herhalde çok acı birşey. Be
denlerimizin kazaya uğraması ve hız politikalarının 
hız’la beraber ve eşdeğer bir biçimde yayılmaya başla- 
ması sanal bir alemde ve yeni bir gerçeklik düzeyinde
elbette ki sadece sanal-seks için geçerli olan birşey de
ğil. Seyahat ve seyyahlık içinde de geçerli olan bir du
rum. Çünkü seyyah-gezgin dediğimiz kişi, sokak arala
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“Osmanlı arşivlerine, araştırma yapmak için 
en çok kimler gelip gidiyor?” diye sordum. 
Cevabı şu oldu: “Yüzde 60-70 Amerikalılar, 
önemli bir kısmı Japonlar, gerisi İsrailliler ve 
Avrupalılar; en az uğrayanlar ise Türkler.”

rina kadar giden, işte insanlarla ve karşılaşılan kültür
le iletişimi sağlayabilmek, o toplumun yapısını çözebil
mek için, o simgesel etkileşimi ortaya koyabilmek için 
küçük şeylerle, ayrıntılarla ilgilenen kişidir. Yani bu 
sahaflara gider; oradaki kitapları toplar, o kültürün do
kusunu ortaya çıkartabilecek, o kültür dokusunun kaç
mış olduğu yerleri ortaya çıkarmak için yapılan, doku
nulan, konuşulan, temasın ve kontağın olmuş olduğu 
bir doku yakalarken; burada sadece görüntülerin geç
miş olduğu, bedenlerimizin kaybolduğu, hatta yani 
belki üç boyutlu şekilli adalarda yolculuk yapacağımız, 
işte birşeylere dokunduğumuzu varsayarak farklı bir 
görsel boyutta yolcu
luk yapabileceğimiz bir 
haz ve hız politikasına 
dönüşüyor ve bu çok 
kısa bir sürede oluyor 
bütün bunlar. Belki de 
işin kötü, berbat ve ba
nal tarafı da bu. Gez
gin denilen kişi, bir ül
keye gidince, icabında
mesela bir sene filan kalıyor. Aklına birşey takıldığın
da hemen araştırmaya başlıyor. Hatta zamanla, belki 
de kendini de keşfettiği, kendi farkının farkına vardı
ğı, sırrın açıldığı yer orası oluyor. Biraz önce söylediği
miz esasen açıklıkla beraber ortaya çıkması gereken o 
sırrın, kendini bilme duygusunun olabileceği yer belki 
ona orada görünüyor. Bu yeni hız ve haz politikaları
nın olduğu yerlerde bunların sırrı da ortadan kalkmış 
oluyor. En azından onlar neyi görmek istiyorlarsa bize 
ancak o kadarmı gösteriyorlar. Zincirleme olarak çün
kü onları çağırabiliyoruz. Mesela sanal kütüphanelerin 
henüz oluşturulmaması gibi. Çünkü zincirleme birşey 
istediğimiz zaman sadece o noktaları size indiriyor.

Kaplan: Sanat tarihçisi Ernst Gombrich'in söyledi
ği ilginç bir söz var. ‘̂Çıplak göz, kördür' der Gombrich. 
Burada zaten herşeyin gözle, görsel olarak, dolayısıyla es- 
tetize edilmiş veya pornografikleştirilmiş haliyle haz alına
cak şekilde ve haz alınmak için tüketiliyor olması, aslında 
seyahat kavramı ve tecrübesindeki, insanın sadece 
görmek değil, aynı zamanda hissetmek, yaşamak, du
yumsamak, dolayısıyla bütünleşmek vesaire olarak ad
landıracağımız durumları yaşama imkanını iptal edi
yor, sanal alem, öyle değil mi?

C. Akdoğan: Tabii ki... Mesela, Heidegger “yaşam 
dünyası”ndan bahsederken; “insanın, anılarıyla varolan 
bir dünya yarattığını” söyler. Heidegger’in bu saptaması, 
belki sanal dünya için birşey söylemiyor gibi görüne

bilir ama iş, özünde buraya gelip dayanıyor. Yaşadığı
nız ya da yarattığınız alan ancak sizin yaşam dünyanız 
olabilir ve siz ancak bu yaşam dünya alanı içerisinden 
konuşabilirsiniz. Halbuki, bizim burada ne yarattığımız 
bir dünya var, ne de yaşadığımız bir dünya. Sadece haz 
politikalarına uydurulmuş, birtakım noktaların seçil
mesi istenen, görsel dünya için formatlanmış yeni be
yinler yaratıyorsunuz.

Kaplan: Şimdi “turist bakışı” kavramının ikinci 
boyutuna doğru yavaş yavaş geçebiliriz. Bu konu, aslın
da çok önemli bir konu. Bir kere bir noktanın altını 
çizmekte yarar var diye düşünüyorum: Bizim kültürü

müzde ve tarihimiz
de, başka toplumlara 
ve kültürlere “turist 
gibi bakmak” diye bir 
şey yok; Farklı kültür
lerle diyalojik bir iliş
ki kurmanın yollarını 
araştırmışız. Modem 
Batı’da olduğu gibi 
kendimizi özne, öte

kilerini de nesne olarak konumlandırma yoluna gitme
mişiz. Yani bizde özne-nesne ilişkisi yok. Özne-özne 
ilişkisi var. Ancak bu durum, modernleşme tarihimizin 
başlangıcından itibaren sarkastik bir şekilde tam tersi
ne dönmeye başlamış: Bu kez. Batıldan ve Batı kültü
rünü özne (yani aktif, tanımlayan, belirleyen, şekillen
diren); kendimizi, kendi toplumumuzu ve dinamikleri
mizi ise nesne (yani pasif, tüketen, tanımlanan, belir
lenen) şeklinde konumlandırma yoluna gitmişiz. Böy
le bir şeyi Avrupalılar bile, isteselerdi yapamazlardı. 
Nitekim yapamadılar ve bizi sömürgeleştirmeyi başara
madılar. Ama biz kendi-kendimizi sömürgeleştirme 
yoluna gittik. Dünya tarihinde bunun başka bir örneği 
yaşanmış mı, ben bilmiyorum. Sümerlerde buna ben
zer bir şey var. Sümerlerden sonra gelen tüm mezopo- 
tamya uygarlıkları, Sümerleri yok etmişler, tarihten 
silmişler ama Sümer kültürünü benimsemişler. Fakat 
orada elbette ki farklı bir durum var. Oysa bizim mo- 
uenıleşme tarihimizin başlangıcından itibaren hem 
kendi iç dinamiklerimize, kendi kültürümüze kapatıl
mamız; hem de dışarıya kapatılmamız, örneğin Avrupa 
veya Batı ile olan ilişkilerimizi platonik, tek taraflı bir 
aşk ilişkisi biçiminde kurgulamamız ve sürdürmemiz, 
ister istemez kendi kendini sömürgeleştiren absürt, 
toplumla elitler arasında yapay ama gerçekten yaşanan 
bir kavga ve çatışma’nın zuhur etmesini kolaylaştırdı. 
Bu durum, kendi sorunlarımızı, kendi kültürümüzü bi
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Burada Adem, Yunus, Musa ve diğer birçok 
peygamber sayılabilir. Dolayısıyla göç, yeni 
doğumları hazırlayan, başka kültürlerle bir 
arada bulunup onlardan yararlanmayı, onlar
la hesaplaşmayı da getiren bir olgu.

le başkalarının gözleriyle ve gözlükleriyle görme, 
tanımlama ve anlamlandırma handikapınm eşiğine 
getirip bıraktı bizi. Bu handikap, elbette ki, öncelikli 
olarak elitlerde ve aydınlarda görülen bir handikap. Bu 
handikapı Aydın Uğur çok özlü bir şekilde şöyle açık- 
lar: “Türk aydını devlete bağımlı bir aydındır. Bu toplumu 
ve bu ülkeyi doğrudan ve yakından tanımaz. Filmlerden ve 
romanlardan tanır sadece”. Bu soruna Hilmi Yavu?:’dan 
başka hassasiyetle parmak basan bir aydın tanımıyo
rum, bilmiyorum ve görmedim ben bu ülkede. Bu çok 
tehlikeli ve düşündürücü bir durum. Buradan yola çı
karak toplumun sorunlarını anlamlandırma konusun
da oryantalist bakışla 
özdeşleştirdiğimiz bu 
“turist bakışı”nın ge
tirdiği sakıncaları ve 
bunların nasıl aşılabi
leceğini konuşalım is
terseniz.

Qürdoğan: Evet...
Yani Türkiye’de, __________________________
Cumhuriyet döne
minde turist bakışı diyebileceğimiz, herşeye dışardan 
ve dolayısıyla yüzeysel bakış hakim olmaya başlamış. 
Aslında, dışardan bakış. Cumhuriyet döneminde uy
gulanan politikaların doğal bir sonucu olmuş. Yine îb- 
ni Haldun'dan bir alıntı yaparsak; diyor ki: “Mağlup 
kültürler, galip kültürleri taklit ederler.” Şimdi burada, 
Osmanlı’nın son döneminde Osmanlılar Batı kültürü 
karşısında yenik düşmüşler. Cumhuriyeti kuranlar da 
bu yenik dü^nıenin rövanşını almak için kurtuluşu Ba- 
tı’da görmüşler ve bütün kurum ve kuruluşları ile Ba- 
tı’yı taklit etmişler. Kendi kurum ve kuruluşlarını da 
reddetmişler. Böyle bir yapılanma var Türkiye’de. Ha
fıza silinmiş, birikim yok kabul edilmiş, bütün kültürel 
miras (mimari, müzik, sanat) herşeyi ile reddedilmiş.

Kaplan: Adeta hüdai nabit bir toplum haline geti
rilmişiz..

(jürdoğan: Bütün toplumun ihtiyacı olan kurum 
ve kuruluşlar, batıdan, batı kültüründen transfer edil
miş. Ve hiçbir değişime, hiçbir adaptasyona, hiçbir ye
nilemeye ihtiyaç duyulmadan olduğu gibi alınmış. Bu
nun doğal sonucu olarak da dediğiniz yabancılaşma so
runu Türkiye’de ortaya çıkmış. Herşeye turist gözüyle 
bakılıyor: Kültürümüze, tarihimize, mimariye, sanata, 

“■şTİTe7  edebiyata, TTtÜ2tğe7T;rHerşeyçok“yüzeysel-bir-şek4- 
de değerlendirilip, yok sayılıyor ve başka bir kültürden 
transfer edilmiş ve hala da transfer edilmeye çalışılı
yor. Bunu aşmanın yolu herhalde -yine demin de tar

tıştığımız gibi- toplumumuzu bütün kurum ve kuruluş
larıyla dünyaya açmak. Kapalı bir toplum olmaktan çı
kıp, dünya kültürleriyle rekabet edebilecek bir yapıya 
kavuşturmak. Bunun için de seyahat çok büyük önem 
taşıyor. Bütün büyük düşünürlere baktığımızda; hepsi
nin hayatında çok ciddi bir gezi var. İbni Haldun’u ele 
alalım; İbni Haldun Tunus’ta doğmuş, Ispanya’da bü
yümüş, devlet başkanlarına danışmanlık yapmış, elçi
lik yapmış, kadılık yapmış, Timur’la görüşmüş, Endü
lüs’teki hristiyan devletlerin danışmanı olmuş, tarımla 
uğraşmış, hapislere düşmüş bir insan. Diğer taraftan İb
ni Arabi’yi alırsanız, o da öyle... Nusye’de doğmuş,

Malatya’ya kadar gel
miş. Konya’da bulun
muş, Mekke’ye gitmiş. 
Malatya’da evlenmiş. 
Sadettin Konevî’yi 
yetiştirmiş. Ondan 
sonra Malatya’ya git
miş. Sonra Mekke’ye 
gitmiş ve en büyük 
eserini; F ü tuhat-ı 

MekkVyi orada yazmış ve ayrıca da öğrenme konusun
da çok farklı bir yöntemi var onun. O yöntem belki 
bugün bile uygulanabilir. Mesela, İbni Arabi nereye gi
derse oradaki en ünlü, en bilgili, en birikimli kişiye gi
der, dermiş ki: “Ben senin §u §u kitaplarını okudum, be
nim bilmediğim, görmediğim kitapların varsa onlan da söy
le: onlan da okuyayım. Ben senden ders de almak istiyo
rum. Bana öğretmek istediğin birşey varsa, öğrenmeye ha
zırım. Sonuçta beni imtihan et ve bana icazet ver.” Bu şe
kilde elli kişiden icazet aldığı söylenir. Yani bu demek
tir ki; İbni Arabi elli tane üniversite bitirmiş gibidir. 
Bugünkü sosyal bilimlerde ve diğer bilimlerde de çok 
tartışılan alan araştırması aslında bu. Yani, gidip yerin
de eğitim yapmak.. Belki bu bağlamda Batılılar özellik
le Amerikalılar çok esnekler. Onların dilini öğreniyor
sunuz, o dilin konuşulduğu ülkede kalmayı şart koşu
yorlar; mimarlıkta çalışıyorsunuz, o mimarinin verildi
ği örneklerin ülkesinde olmayı şart koşuyorlar, dilini 
öğrenmenizi şart koşuyorlar. Hatta onların üniversite
lerinde şöyle bir gelenek de var; aslında güzel de bir ge
lenek: Hiçbir öğrenciyi kendi üniversitesine öğretim 
üyesi olarak almıyorlar. Lisans eğitimini bir üniversite
de yapan bir öğrenciye diyorlar ki:“Haydi master’ını 
başkaMr^üniversitede--yap-;-doktûxam bir başkasında. 
da, işte “farkh hocalar tanı, farklı çevreler tanı, farklı yön
temler tanı” demek oluyor. Amerika, her bakımdan, bi
zim geleneksel yapımıza çok uygun gibi geliyor bana.
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K aplan: Geçenlerde arşivci bir arkadaşla konuşu- 
yorduk. "Osmanlı arşivlerine, araştırma yapmak için en 
çok kimler gelip ^diyor?” diye sordum. Cevabı şu oldu; 
“Yüzde altmış-yetmişi Amerikalılar, önemli bir kısmı Jü
ponlar, geri kalan kısmı İsrailliler ve Avrupalılar; en az uğ
rayan araştırmacılar ise Türkler.” İşte size turist bakı- 
şı’nın farklı bir örneği.

Kot: Şimdi bazı önemli büyüklerin hayatlarındaki 
bu seyahatleri, bu maceraları taplumsal olarak da ele 
aldığımız zaman Türklerin de aynı macerayı yaşadığını 
görürüz: Yani, Ortaasya’da doğmuş Buhara’da eğitimi
ni görmüş, gelmiş Suriye’de Abbasilerin yanında iş 
kurmuş. Ondan sonra gelmiş Konya’da, Anadolu’ya 
yerleşmiş. Sonra gitmiş Avrupa’da savaşmış. İhtiyarlı
ğını ise yine Anadolu’da geçirmiş. Niye Türkler çok 
aktif, niye medeniyetler kurmuşlar? Niye bin yıldır on
lar yapmışlar bir medeniyetin bayraktarlığını... İşte bu
nun için. Bu canlılık ve dinamizm dolayısıyla. Oysa 
bakıyoruz İngilizlere: Doğmuşlar Londra’da, yaşamışlar 
Londra’da, okumuşlar Londra’da ve sonra da ölmüşler 
Londra’da!

K aplan: Ama üzerinde Güneş Batmayan bir impa
ratorluk!

Kot: Belki kutuplardaki kadar bir güneşin doğuşu- 
batışı olmuş.

K aplan: Çok güzel! Bu ironiyi ancak bir şair yapa
bilirdi herhalde. Evet., sanki belli bir süreçten sonra 
Türkiye’de veya İslam dünyasında da böyle birşey ye
niden yaşanabilir. Müthiş bir seyahat patlaması yaşa
nacak gibi geliyor bana, önümüzdeki dönemde. Yani 
hem kendini keşif hem de küreselleşmenin etkisiyle 
başka kültürleri tanıma imkanları bir anda artacak. 
Özellikle kültürel araştırmalarla uğraşan sosyal teoris- 
yenlerin, bu bağlamda söyledikleri şeyler önemli. Me
sela Stuart Hall’ün şöyle bir saptaması var: “Kimliğin 
oluşumunda farklı olanı tanımak, farklı olanı farket- 
mek belirleyicidir”. Sanki, burada bir sıçrama yapabi
leceğimiz bir yeni imkan var. Eğer bu “turist bakışı” 
terkedilebilirsek böyle birşey gerçekleştirebilir miyiz?

Çürdoğan: Bu turist bakış terkedilirse, farklı kül
türlerle diyalog ve de kültürlerarası yarışma da kolay
laşır. Yani, yarışma olmadan gelişme olması mümkün 
değil. Marx, çatışma olmadan gelişme olmaz diyorsa 
da; ya buradaki çatışma illa bir silahlı çatışma değil de 
bizim için önemli olan kültürel bağlamda bir yarışma... 
Dünyadaki gelişmeler de -belki bu internetteki geliş
melerin olumsuz yanlan olduğu gibi, olumlu bir yanı 
da var- hem kültürler arası mesafeyi, zamanı, bilgi far
kını ortadan kaldırıyor; hem de eğitimin -bizim kültü

rümüzde olduğu gibi- zamanının olmadığını -yani eği
tim bizim kültürümüzde beşikten mezara kadar devam 
eder- özel bir mekan ve zamanın olmadığı bir imkan 
sunuyor önümüze. İnternet, bu süreci 24 saate çıkarı
yor; eğitimin yapılmasını kolaylaştıran bir mekanizma
ya dönüştürüyor. O yüzden bu yönüyle bizim kültürü
müze de aslında çok uygun. Çünkü bizde “ya öğrenin, 
ya öğretin. Üçüncü bir kesimden olursanız helak olursu
nuz” deniyor. Dolayısıyla öğrenme ve öğretme faaliyet
lerini sürekli hale getiriyor ve kolaylaştırıyor. Bu bağ
lamda bakarsak; insanımızın bunu kırdığını görüyoruz. 
Son yıllarda özellikle 80’li yıllardan sonra -daha önce 
eğitimsiz insanlar işçi gücüyle Avrupa’ya gitmişti- ora
ya (Avrupa’ya) giden ikinci nesil daha iyi.

Kaplan: Mesela Romanya’da 10 bin Türk varmış. 
Bu 10 bin Türk işçi değil; hepsi de işadamı...

Çürdoğan: Bu büyük bir değişimi haber veriyor. 
Senin de vurguladığın gibi özne-özne ilişkisi yani. Öy
le özne-nesne ilişkisi şeklinde değil; dönüştüren, değiş
tiren, sürükleyici bir süreç. Yani, ortak, diyalojik bir 
konuşmaya yatkın bir şekilde gidiyor. Bu önümüzdeki 
yıllarda herhalde daha da artacak. Geçenlerde Seyyid 
Hüseyin Nasr, Türkiye’ye geldiğinde hoş birşey söyle
mişti: “Bugüne kadar Batı üniversitelerinde Yahudiler ve 
Hristiyanlar îslami konularla ilgileniyordu. Batı üniversi
telerine yeni gelen göçmen gençler vardı. Oysa şimdi bu 
yapı tersine döndü. Bütün üniversitelerde doğuştan müslü- 
man, Amerika’da yetişmiş, Amerika’da yaşayan müslü- 
manlar var. Demekler vs. bütün îslami ilimler, araştırma
lar yapılıyor”. Bu çok büyük bir değişimi, dönüşümü de 
beraberinde getirecek. Artık, kendi kültürünü oranın 
imkanlarından yararlanarak yeniden üretme şansını 
elde ediyor. Bu defa turist gözüyle değil; kendi gözüyle 
görüyor..

M. Armağan: Türkiye’de herkes hep şansızlıkları
mızdan, zaaflarımızdan sÖz edip duruyor. Bir ağlamadı
ğı kalıyor insanların. Biraz da imkanlarımızdan söz et
mekte fayda var. Çünkü, belki modernleşme sürecine 
geç girmemizin veya Osmanlı devletinin herşeye rağ
men bu modernleşme sürecinde frenli yaklaşmasının 
getirdiği bir avantaj da bugün Batıda ortadan kalkmış 
olan bir çok değeri haiz olarak 21. yüzyıla başlıyor ol
mak gibi bir avantaj sağlamış durumda bize.

K aplan: Jean Baudrillard’ın söylediği ilginç birşey 
var; diyor ki:“Eğer Batı düşüncesini 2500 yıllık süreci gö- 
zönünde bulundurarak tanımlayacak olursak; bu 2500 yıl
lık süreçte -biraz tercüme ederek söyleyeyim- aslî dinamik
lerini sürekli aşındıran ama öbür taraftan siyasi, ekonomik 
ve teknolojik hegomonya üreten anzi dinamiklerini sürekli
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olarak yeniden üreten bir yanı var Batı kültürünün". Ba- 
udrillard, bu ters işleyen sürecin, Batı’da yaşanan an
lam krizini sürekli ertelediğini ya da örttüğünü söylü
yor. Ve Batı hegemonyasının içten içe patlayacak 
problemli bir hegemonya olduğuna dikkat çekiyor. 
Böyle bir şeyi, Batı modernleşme deneyiminin içten 
içe patlamasında ve kendini tüketmesinde yaşadı. Ya
rın ne olur onu bilemem. Ama bizim asli dinamikleri
mizde, birincil kaynaklarımızda bir yokolma ve anlam 
kayması filan yok. Ama bu kaynaklarla ve ilişkileri
mizde bir problem var. Ben bunun geçici olduğunu, as
li dinamiklerimizle yeniden ve daha yaratıcı, ufuk ve 
zihin açıcı şekillerde ilişki kurabilmemizin her an 
mümkün olduğunu ve bu sürece girdiğimizi; dolayısıy
la önümüzde pek de farkında olmadığımız büyük bir 
imkanın varolduğunu düşünüyorum.

M. Armağan: Evet. Batdının maddi egemenliği, 
maddi üstünlüğü diye birşey tartışdmaz elbette ki. 
Dünyayı ele geçirdiği malum. Daha da geçirecek gibi 
görünüyor. Fakat, Osmanlı herşeye rağmen süreç içeri
sinde belli temel değerleri korumak ile kendisini mü
kellef hissetmiş adeta... Sanki böyle bir bilinçli direniş 
halini görüyoruz Avrupa’ya karşı. Çünkü -yani o mese
la pek farkedilen birşey değil ama -Avrupa’nın- Meh
met Genç hocanın söylediği birşey var: “Bizim Avru
pa’ya çok hızlı yayılmamız bir mucize değildi” diyor. “Asıl 
mucize, bizim Avrupa’dan nasıl bu kadar geç çıkabildiği
miz meselesidir. Bizim gidiş hızımızla dönüş hızımız aynı” 
diyor. Ama tam da Avrupa, biz oraya gittiğimiz dö
nemde dünyayı fethe çıktı ve biz onun en parlak oldu
ğu dönemde Avrupa’da vardık. Yani Hindistan’dan 
Amerika’ya kadar bütün düyyayı ele geçiriyor fakat 
kendi topraklarından Osmanlı’yı bir türlü söküp ata
mıyor. Şimdi bu direnişin sırları üzerinde düşünmek 
lazım ama, hakikaten yani Osmanlı’nın “yenilgi tari
hi” olarak adlandırılan son yüzyılları bizim için çok bü
yük bir avantaj da sağlamış. Çünkü bu sürece, bir sö
mürge sürecine, emperyalist sürece herşeye rağmen di
renmiş ve belki de dünyada direnebilen en son kale -I. 
Dünya Savaşı olmasa belki bu şeyi de atlatacaktı- Do
layısıyla bunun bize kazandırdığı temel dinamiklerimi
zi koruyabilmemizi sağlayabilmemiz olmuş. Mesela ai
le gibi, dostluk gibi, dayanışma, yardımlaşma, fedakar
lık, diğergamlık, paylaşma, kanaatkarlık gibi. Avru
pa’da artık nostaljisi yapılmaya başlanan değerler, in
sanı insan yapan temel dinamikler Türkiye’de hala var 
ve canlılığını, etkinliğini sürdürüyor. Dolayısıyla dışa 
açılma ve onlarla karşılaşma sürecinde bizim çok bü
yük bir artımız olacak.

Kot: Genlerimize yüzlerce seyahatname yazılmış, iz 
bırakmış bunlar. Seyahatnamelerle dolu bir gen defte
rimiz var. Bu gen defetirimizi açıp çözümü net bir şe
kilde orada bulabiliriz, bulmalıyız. Yani önümüzdeki 
çok kısa bir vadede eğer Türkiye’de büyük bir siyasi de- 
ğişim-dönüşüm olacaksa; bence göz önünde bulundu
rulması gereken en önemli şey bu çıkış yolunu zorla
ması olmalıdır. Bu zorlama, ciddi manada insanımızı 
soluklandıracak ve ufkunu açacaktır.

M . Armağan: Nitekim bu Orta Asya’ya giden öğ
retmenlerin, öğrencilerin, -bu turist bakışı ile ilintiler
sek- orada olaya bir özne-nesne ilişkisi şeklinde yaklaş
madıklarını görüyoruz. Mesela, Kazakistan’da bizim 
okullarımızda öğretmen olan bir kardeşimiz çocukları 
pikniğe götürüyor. Piknik de gölün kenarında... Ço
cuklardan biri göle giriyor fakat girdiği yer bataklık ol
duğu için çocuk çırpınmaya başlıyor. Bizim öğretmen 
atlıyor, çocuğu kurtarıyor fakat kendisi batıyor, haya
tını yitiriyor. Bu olay. Kazakları öylesine etkilemiş ki, 
bu çocuğun cenazesini Türkiye’ye vermek istemediler. 
“Bu bizim şehidimizdir, biz buna burada bir türbe, mezar 
yapmak istiyoruz”, dediler. Neyse, ailesi ile anlaşıldı. 
Şimdi, hakikaten burada özdeşleşme veya tanıma, ger
çekten anlama yani açılma anlamında birşey var. Rus
ya’da Petersburg’a gittiğimde Petersburg hayranı Sür- 
mene’li bir gençle karşılaştım. Çocuk Puşkin’den şiir
ler okuyarak Petersburg’da iki gün boyunca bizi gezdir
di. Yani o kadar özdeşleşmiş ki; bu Ruslar şöyledir, 
böyledir diye bir kompleksi, bir önyargısı filan yok: 
Kendisinin kim olduğunun bilincinde ama nasıl bir 
kültürle karşılaştığının, nasıl bir kültürle beraber yaşa
dığının da bilincinde ve Rusça öğrenmiş, Rus kültürü
nü asıl dilinden ve kaynaklarından okuyor ve öğreni
yor. Mesela, bunu yapabiliyoruz demek ki. “Turist ba- 
kışı”nın yol açtığı handikapları aşabilir de, kendi dina
miklerimizi kendimiz keşfedebilirsek, önümüzde yapı
labilecek çok heyecanlı şeyler, çıkılacak çok coşkulu 
yolculuklar var demektir.

C. Aydoğan: Bilginin veri olarak alınması sözko- 
nusu değil bizim toplumumuzda. Veri olarak alınan şey 
nesneleşmiş, toplanmış, sistemleştirilmiş ve kalıba so
kulmuş birşeydir. Yani işte bu Batı zihniyetinin en bü
yük özelliklerinden biri: Birşeyi veri olarak kabul et
mesi, ardından onu sistemleştirmesidir. Yani rasyonel- 
leştirme burada kötü birşeydir anlamında kullafflmyo- 
rum ama böyle bir boyutu da var; bunu da görmemiz 
gerekir. Ve bir kalıba sokarak, bunu verileştirecek bir 
sonuca varması, bilginin alanını da, insanın varoluş.
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hareket ve bilgiyi elde ediş ve kullanış alanlarını da sı
nırlıyor; kapatıyor.

Bizde çok farklı bir algılayış biçimi var: Kendi kül
türümüzden gelen... yani bilgiye bir veri olarak değil; 
direkt onu sahiplenme, onu yaşam dünyasına sokup 
onunla bir bütün olma ve o bütünün içerisinden aktör 
olarak da özne olarak da kendinizi kaybetmeden birşey- 
1er yaratabileceğinizi düşünme fikri... Bir bütünleştirme 
fikri... Yani nihayetinde Ayasofya’yı gördüğümüzde 
O ’nu yıkmak mümkün olabilirdi. Bir veri olarak alsay
dık ve öfke duysaydık, O ’nu ortadan kaldırmamız müm
kün olabilirdi. Tam aksine O’nu bir biçimde dönüştü
rüp; kendimize mal edip, dünyaya sunmayı tercih ettik.

Kaplan: Oysa Avrupa tarihinin kara bir lekesi ola
rak tarihe geçecek son örneği, Sırpların yaptığı yıkım 
ve katliam ve bu yıkım ve katliama seyirci kalınması, 
Batılılann ne tür phobic (korku ve nedişe’ye dayalı) bir 
haleti ruhiyeye sahip olduklarını çok iyi gösteriyor.

C. Aydoğan: Tabi. Sırplar, her şeyi darmadağın et
tiler; masum insanları dünyanın gözü önünde katletti
ler ve o zengin kültürel mirası yağmaladılar. Avrupa da, 
Amerika da bu yağmalama ve yıkımı sadece seyretti. İş 
bittikten sonra müdahale etti. Burada felsefi, spesifik 
olarak söylemem gerekirse, ontolojik ve epistemolojik 
bir sorun var. Batının bilgiye ve varlığa, dolayısıyla do
ğaya ve insana bakışı, kontrol edici ve kolonileştirici 
bir bakış. Oysa biraz önce de söylediğim gibi bizde du
rum bütünüyle farklı. Sizin de altını çizdiğiniz gibi öz- 
ne-nesne ilişkisi değil, özne-özne ilişkisi var bizde. Çok 
büyük bir zihniyet farkı. Sonra doğaya bakış dediniz. O 
ontolojik yaklaşım, bize doğayla bütünleşmeyi ve onun 
içinde yok olmayı ve kaybolmayı; bir noktada kimlikle
rimizden arınmayı, yüce bir varlığa kavuşmayı gerektir
diği için onunla barışık yaşaması gereken birşey olarak 
karşımıza çıkıyor.

M . Armağan: Ben hatta şunu da söyleyeceğim. Bi
raz belki aykırı birşey olacak ama bazı şeyleri açıklama 
gücü olabilir bunun. İslam ülkelerinde bu çevre kirlili
ği konusundaki duyarsızlığın altında da aslında bu çev
renin temiz olduğu şeklindeki o köklü inanç yatıyor. 
Yani, bu Batı’daki çevre konusunda son onyıllarda ge
liştirilen duyarlığın bizim insanımız tarafından bir türlü 
aynı şekilde paylaşılmamasının böyle de bir kökeni ola
bileceğini düşünüyorum ben. Tabi bu söylediğim şey, 
bizim doğaya, çevreye karşı duyarsız bir tavır takınma
mızı gerektirmez. Tam tersini gerektirir..

Kot: Bir de ben, 1500’lülerden itibaren Batı’da, ba
tı medeniyetinin geliştirdiği farklı bir anlayışın, açtığı 
yolların günümüzde artık küreselleşme adı altında çok

farklı boyutlarda üstümüze doğru geldiği kanaatinde
yim. Onların; dönüştürerek, toparlayarak, kültürleri ay- 
nılaştırarak yaptıkları tüketen bir toplayıcılık hareketi 
geri dönüşü olmayacak şekilde birçok kültürü yok et
miştir. Dolayısıyla bizdeki şekliyle bu seyahatler kültü
rel bir küreselleşme getirmişken; onların bakış açısıyla 
15. yüzyıldan sonra özellikle Amerika’nın keşfinden iti
baren ortaya çıkan şekli ekonomik, askeri, siyasal ve 
teknolojik anlamda da dünyayı dönüştürmüş ve değiş
tirmiştir. Dolayısıyla bu tarz bir kolonizasyon çok tehli
keli boyutlara doğru gitme ve birçok şeyi yok etme eği
liminde. Aslında, günümüzdeki bu paketlenmiş turizm 
işin sadece ufak bir parçası. Yani onu sadece bu tarz bir 
turizm belki dönüştürmezdi. Ama altyapısında müthiş 
bir şekilde binlerce yol açmış yani bu tek tek otantik 
kültürlere doğru açılmış binlerce yoldan, milyonlarca 
paketlenmiş turist akıtıldığı zaman kanalları müthiş bir 
şekilde kirleterek; oradaki kültürü yok ediyor ve orada
ki insanın anlayamayacağı bir saldırı da olunca karşılık 
da veremiyor. Ve derhal teslim oluyor. Yani, onu bir 
veri kabul edip derhal teslim oluyor. Ona direnmiyor. 
Çünkü otantik kültürler de tek tek ele alındığı zaman 
statik kültürler, bir direniş unsuru taşımıyor içinde. 
Kendi halinde, mikro anlamda kapalılık var. Ve dışarı
dan gelen ilk saldırı ile derhal teslim oluyor. O bakım
dan bu küreselleşme karşısında ancak biz yani Osmanlı 
çizgisindeki bütünleşmiş bir Türk-İslam medeniyeti bu
nunla baş edebiliriz. Çünkü onun içerisinde onunla baş 
edebilecek bir sürü faktör var.

Üzerimize bu kadar gelmeleri de bence bunun far
kında olmalarından kaynaklanıyor. Yani işte bir Malay 
kültümyle gidip de mücadele etmiyorlar, Anadolu ve 
balkanlardaki odaklanmış bir kültür, çok tehlikeli bi
çimde özünde direniş ruhunu taşıyor. O bakımdan bize 
büyük iş düşüyor. Bu coğrafyayı, yani kültürel coğrafya
yı yeniden tanıyıp tanımlayarak, bir dönem balkanlara 
doğru olan yürüyüşün bugün nereye gerekiyorsa, farklı 
çizgilerde farklı noktalara doğru yeniden başlatılması 
gerekiyor. Belki de sonuç olarak üzerimize gelen bu yok 
etme dalgaları, bizi farklı açılımlara yönlendirecek. Do
layısıyla belki de çok çok farklı bir dünyanın başlangıcı 
olacak bu. Ve dolayısıyla önemli bir imkanın ve kapı
nın da açılmasını sağlayacak...

Kaplan: Bu ayki açıkoturumumuzda kültürler ve 
medeniyetler arasında uzun ve derinlikli bir yolculuk 
yaptık. Bir hayli verimli ve keyifli bir sohbet oldu. Açı- 
korurumuza katıldığınız ve katkılarınız için hepinize te
şekkür ediyorum.
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TURİST BAKIŞFNIN ARKEOLOJİSİ
Sosyo-kültürel veya filmografik hir ^^seyyahlık” denemesi

YUSUF K A PLA N

İ nsanların zaman ve mekan idrakleri; zaman ve me- 
kanla kurdukları ilişki, iletişim ve etkileşim biçim
leri; zamanı ve mekanı kültürel olarak, zihinsel ola

rak, toplumsal olarak ve ekonomik olarak yaşayış, kul
lanış ve örgütleyiş formları kimliklerini, dünya görüşle
rini veya tasavvurlarını hem belirler, hem de ele verir.

Uygarlıklar, kültürler ve düşünce tarihi bize farklı 
kültürlere, uygarlıklara ve dünya tasavvurlarına mensup 
toplumların, farklı zaman ve mekan idrakleri, tasavvur
ları ve dolayısıyla farklı siyasi, düşünsel, kültürel tasav
vurlar; ilişki, iletişim ve etkileşim biçimleri geliştirdik
lerini hikaye eder.

Farklı kültürlere mensup toplumların zaman ve me
kan idrakleri ve tasavvurları, Tanrı, insan ve doğa fikir
lerini, bunlar arasındaki ilişkileri ve ilişki biçimlerini 
şekillendirmiştir.

Başka türlü söylendikte, hangi zaman diliminde ya
şamış olurlarsa olsunlar, tüm toplumların gerçeklik, 
varlık ve hakkındaki fikirleri; gerçekliği, varlığı ve bil
giyi algılama ve konumlandırma biçimleri, dolayısıyla 
hayat tarzları, zihin kalıpları, anlam haritaları ve an
lamlandırma pratikleri, zaman ve mekan idraklerinin 
ve tasavvurlarının yansıması ve sonucudur.

Turizm ve seyahat anlayışımız da, zamana ve meka
na bakış, algılayış; zaman ve mekanla kurduğumuz iliş
ki, iletişim ve etkileşim biçimlerimizin, dolayısıyla za
manı ve mekanı kültürel, zihinsel, toplumsal, siyasal ve 
ekonomik olarak örgütleyiş biçim ve yöntemlerimizin 
bir yansıması veya ürünüdür.

Bir toplumun veya kültürün turizm veya seyahat an
layışını incelemek, bize, o toplumun ve kültürün zaman 
ve mekan idrakinin, dolayısıyla Tanrı, insan ve doğa 
anlayışının nasıl bir görünüme sahip olduğu konusunda 
önemli ipuçları verir.-----------------------------------------------

1989) “turist bakışı” sorununu çeşitli yönleri ve boyut
larıyla incelemeyi, tartışmayı ve Türkiye örneğinde an
lamlandırmayı amaçlıyorum. Burada çıkacağım teorik 
yolculuk, beni, zorunlu olarak bir “kazı” yapmaya götü
recek. Bu yolculukta yapacağım kazı sırasında ve süre
cinde uğramayı hedeflediğim belli başlı “kavramsal gü
zergahlar” olacak. Bu kavramsal güzergahlar’ı henüz yo
lun ve yolculuğun başındayken ana-başlıklar halinde 
özetlemenin yararlı olacağını düşünüyorum. İzleyece
ğim yol haritasının ana uğrak noktaları, şu güzergahlar
dan geçecek:

Birincisi, turizmin ön veya fon hikayesini filmogra
fik, metaforik ve ironik bir dille özetleyeceğim. (Bura
da, bu yazıda, bir “seyyahlık” denemesi yapmaya çalışa
cağımı vurgulamakta yarar görüyorum.)

İkincisi, çağdaş sosyal teorisyenlerin, turizm olgusu 
ile modernlik ve modem özne’nin kuruluşu arasında 
kurdukları bağlantıyı; dolayısıyla modernliğin ve mo
dem öznenin tecessüm ve tebeddün etmiş iyi bir öme- 
ğini oluşturan turist’in insana, dünyaya, doğaya ve Tan- 
rı’ya bakışını; zamanı ve mekanı idrak, kullanış, örgüt
leyiş ve tüketiş biçimlerini ele veren belli başlı özellik
lerini özetleyeceğim. Sonra da turizmin tarihçesini kısa
ca hikaye edeceğim: Burada izini süreceğim sorun, mo
dem özne’nin hikayesinin nasıl tezahür ettiğini anlat
mak ve dolayısıyla “nasıl turist olunur?” sorusunun ce
vabını araştırmak olacak.

Üçüncüsü, “turist bakışı” kavramsallaştırmasından 
ne anlaşıldığını ve bu kavramsallaştırmanın hangi gü
zergahlardan geçilerek geliştirildiğini hikaye edeceğim. 
Ardından da, “turist bakışı” fenomenini Türkiye’nin 
yaşadığı modernleşme tecrübesinde iki eksene oturtarak 
anlamlandırmaya ve tartışmaya; buradan kalkarak bi- 
zim modemlesme tecrübemizin vaatlerine ve doğasına

Bu yazıda, turizm sosyolojisi ve düşüncesinde ancak 
son yıllarda hakettiği ilgiyi görmeye başlayan (bkz. 
Urry, 1990 & 1995; Lash &  Urry, 1994; MacCannell,

ilişkin sonuçlar çıkarmaya çalışacağım.
Çıktığım kazı yolculuğunda uğrayacağım son güzer

gah, her şeye turist gibi bakan modem öznenin, gerçek
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ten bir özne olup ol(a)madığının hikayesini “feylosofça” 
somlar sorarak, bu soruların izini sürerek anlatmanın 
yollarını denemek olacak.

Turizmin Ön veya Fon-Hikayesi:
Bir Yolculuğun Filmografyası

Turizm, bir yolculuk mu? Turizmin bir seyahat olmadı- 
ğı kesin; ama tıpkı seyahat gibi insanın kendisini, doğa
yı, dünyayı, zamanı ve mekanı keşif çabası olmasa bile, 
modern insanın, zamanda ve mekanda yaptığı bir yol
culuğun hikayesi olduğu açık.

İnsan bu dünyada bir “yolcu”dur. İnsanlık tarihinde 
insanın bu dünyada

Turizm, bir yolculuk mu? Turizmin, seyahat 
gibi insanm kendisini, doğayı, dünyayı, za
manı ve mekanı keşif çabası olmasa bile, mo
dern insanın, zamanda ve mekanda yaptığı 
bir yolculuğun hikayesi olduğu açık.

yaptığı yolculuğa iliş
kin yığınla tecrübe ya
şandı, yığınla hikaye 
anlatıldı. Bugün geli
nen noktadan geriye 
doğru izsürerek Batılı 
insanın yaşadığı tecrü
beye, tarihte yaptığı 
yolculuğa bakmak, in
sanın ve gezegenimizin nereye doğru yol alabileceğine 
dair önemli ipuçları yakalamamıza imkan tanıyabilir, 
diye düşünüyorum. Burada, insanlığın ve gezegenimizin 
geleceğini. Batılı insanı özne olarak konumlandırıp an
latmanın handikaplarının farkında olduğumu özellikle 
vurgulamak isterim. Ama bu yazının “özne”si. Batılı in
sanın hikayesi. Ayrıca Batılı insanın hikayesi, özellikle 
son 500 yıldan bu yana tüm insanlığın hikayesini de 
içerdiği için, burada Batılı insanın hikayesini turizm 
problemi ekseninde anlatmanın bir hayli ilginç olacağı
nı zannediyorum.

Böylesi bir hikayeyi yeniden-hikaye etmenin iki ba
kımdan yararı var: Birincisi, Batılı insanın bundan son
ra yaşayabileceği muhtemel hikayenin senaryosunu ya
zabilmek mümkün olabilecek. İkincisi de, tüm insanlı
ğın, spesifik olarak da müslümanların, geleceğin dünya
sına özne olarak nasıl katkıda bulunabileceklerinüı, 
hangi bakımlardan müdahale edebileceklerinin imkan
larına işaret edebilen bir ikinci muhtemel senaryonun 
koordinatlarını belirleyebilmek imkan dahiline girmiş 
olacak.

Antik Yunan’ı da hikayemize dahil ederek filmimi
zi çekmeye başlayacak olursak, 2500 yıllık Batılı insa
nın özne olma hikayesini anlatacağımız filmimizi kur
gulayacağımız bölümler ve her bir bölümde yer alan 
“kahraman’lar ve her bir bölümün hikayesi şöyle oluş
turulabilir:

İlk Bölüm: Antik Yunan ve Roma Dönemleri. Baş-

kahraman: İnsan-Tann. Süresi, 600 yıl. Hikaye: İnsan, 
Tanrılığını ilan ediyor; etrafa aşk, öfke, nefret, kin, in
tikam ve savaş saçıyor.

İkinci Bölüm: Hıristiyanlıkla Banlayan Dönem. 
Başkahraman: “Kilise Makinesi”. Süresi: Toplam 1500 
yıl.

İkinci Bölümün Birinci Alt Bölümü. Süresi: Hıris
tiyanlığın ilk 300-400 yılı. Başkahraman: Tann-însan. 
Hikaye: Filistin’e peygamber olarak gönderilen Hz. İsa, 
paganların birbirlerini yedikleri Avrupa’ya sevgi, barış, 
istikrar getirecek Tanrılaşmış-İnsan olarak ithal edili
yor.

İkinci Bölümün İkinci Alt Bölümü. Başkahraman:
Kilise-Tanrı. Süresi: 
MS 400-1200 yılları. 
Hikaye: Kilise Babala
rı, sekiz yüz yıl boyun
ca Avrupa’ya hükme
diyor; toprağa ve para
ya sahip oluyor; dinin 
yerine Kilise makine
sini yerleştiriyor ve 
Tanrı, kilise oluyor

veya kilise Tanrı oluyor.
İkinci Bölümün Üçüncü Alt Bölümü. Başkahra

man: Însan-Doğa. Süresi: MS 1200-1500. Hikaye: İn
san, doğayı ve kilisenin ve dolayısıyla Tanrı’nın yerine 
göz diken kendisini yani insanı keşfediyor. Kilise’nin al
tını oyuyor. Tanrı’yı yeryüzünden kovuyor.

Üçüncü Bölüm: ModernliWten Postmodemliğe 
uzanan veya sarkastik bir şekilde sarkan dönem. Baş
kahraman: Însan-Bilim-Makine. Hikaye: Uzun. Kısa za
manda uzun bir hikaye. İnsan önce, yeryüzünün tek ha
kimi / kralı olduğunu ilan ediyor. Sonra, hakimiyeti, bi
lime ve makineye kaptırıyor. Ve sonunda hakimiyetini 
de, kendisini de (insanlığını da) kaybetmeye başlıyor. 
Yok olmak üzere olduğunu farkettiğinde bilgisayar yara
tığı cyborg suretinde, yani Yan-însan j Yarı-Makine for
munda da olsa hakimiyetini olmasa bile varlığını sür
dürme savaşı ve kavgası veriyor.

Üçüncü Bölümün Birinci Alt-JBölümü. Süresi; 16. 
yüzyıl. Başkahraman: Bilim. Hikayesi: Dolambaçlı; dra
matik. Dinşes: Planetoryum.) planetoryum, planetoryum. 
Yani: Dünya bizim olacak! Dünya bizim olacak! Dünya 
bizim olacak?

Üçüncü Bölümün İkinci Alt Bölümü. Süresi: 17. 
yüzyıl. Başkahraman: Akıl. Hikayesi: Fırtınalı; dramatik 
ve travmatik. Dipses: Senatoryum, senatoryum, senator- 
yum. Yani: Bu dünyanın kralı kim olacak? Bu dünyanın 
kralı kim olacak? Bu dünyanın kralı kim olacak?

Üçüncü Bölümün Üçüncü Alt Bölümü. Süresi: 18.
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Turizm, modem öznenin (insanın) kuruluş 
hikayesidir. Keşifler ve bilim çağıyla birlikte 
bir yayılma hikayesiyle başlar; zamanla doğa
yı, insanı ve diğer kültürleri kontrol etmeye 
ve kolonileştirmeye dönüşür.

yüzyıl. Başkahraman: Aydınlanma Aklı ya da Endüstri 
Makinesi. Hikayesi: Nefes kesici ve nefes tüketici. Kat- 
hartik; Yani uçurucu, tatmin edici ve boşaltıcı. Dip ses: 
Dramaturji, dramaturji, dramaturji. Yani: Bu dünyanın 
kralı sen mi olacaksın? Bu dünyanın kralı ben mi olaca
ğım? Bu dünyanın kralı o mu olacak? Sahi, kim olacak 
bu dünyanın kralı?

Üçüncü Bölümün Dördüncü Alt Bölümü. Süresi: 
19. yüzyıl. Başkahraman: Karşı-Aydmlanma Aklı ya da 
Doğa-Sanat Makinesi. Hikayesi: Renkli, melankolik, 
nostaljik ve umutsuz vakalar resmi geçidi. Dipses: Sine- 
matoryum, sinematoryum, sinematoryum. Yani, bizim fil
mimizi kim çekecek? Bizim filmimizi kim çekecek? Bi
zim filmimizi kim çeke
cek? Ya da: Bu dünya
nın kralı benim artık!
Bu dünyanın kralı sen- 
sin artık! Bu dünyanın 
kralı o artık! İyi de, bu 
dünyanın kralı kim sa
hi?

Üçüncü Bölümün 
Beşinci Alt Bölümü'
nün İlk Yarısı. Süresi: 20. yüzyılın ilk yarısı. Başkahra
man: Teknoloji-Savaş Makinesi veya Dr. Frankenstein. 
Hikayesi: Yıkıcı; trajik. Dipses: Krematoryum, kremator
yum, krematoryum. Yani: Katafalta bizi kim koyacak? 
Katafalta bizi kim koyacak? Katafalta bizi kim koyacak? 
Ya da: Bu dünyanın kralı ben değilim. Bu dünyanın kra
lı sen de değilsin. Bu dünyanın kralı o da değil? Peki, bu 
dünyanın kralı kim?

Üçüncü Bölümün Beşinci Alt Bölümünün İkinci 
Yarısı. Süresi: 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze. 
Başkahraman: Postmodern bilgisayar yaratığı, yarı ma- 
kine-yarı insan Cyborg. Hikayesi: “Yakıcı”: Hız ve haz 
dolu. Ya da “anything goes”: Her şey mübah. Şöyle ki: 
Meçhule doğru hızla yol alan sanal gemide haz alan, her 
şeyi burada ve şimdi halletmeye, bitirmeye ve tüketmeye 
çalışan insan suretinde makinelerin, ya da makine sure
tinde insanların nasıl olur da hayata tutunarak ha.yattan 
kaçanz veya nasıl olur da hayattan kaçarak hayata tutunu
ruz sorusu ile pençeleşen, fobi ile hobi arasında gidip ge
len, hız ile haz arasında uçup giden melankolik, ironik 
ve traji-komik öyküleri. Dipses: Milenatoryum, milena- 
toryum, milenatoryum. Yani: Kıyamet ne zaman kopa
cak? Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman 
kopacak? Ya da: Krallık mı kaldı kardeşim? Bu dünya 
hepimizin! Bu dünya hiç birimizin! Aslında bu dünya

mm, ne kıyameti? Kıyamet de ne oluyormuş? Kıyamet 
benim çünkü! Hayır hayır korkma? Eşşek şakası yaptım! 
Pardon, pardon Amerikan şakası yaptım: Al, bir yudum 
iç şu kırmızı sudan! Ve doyasıya iç; geberene, çatlayana, 
patlayana kadar iç; sonra da gerçek neymiş gör! Belki de 
gerçek, gerçek şakasından ibarettir. Yani sanaidır ve banal
dir. O halde “lüüküs hayat, lüüküs hayat; yan gel de yat; 
keyfine bak!” Bak, dünya nasıl da dönüyor hala, fırıldak 
gibi? Olacak iş mi yani! Durdurun kardeşim şu fuda- 
mentalistleri, gözü dönmüşleri, fanatikleri! Nereden 
çıktı bunlar sahi? Yoksa kıyamet bunlar mı? Aman Tan
rım! Ne bu böyle! Her tarafta mantar gibi “kıyamet” 
(fundamentalist) bitiyor; pıtrak gibi! Mr President! Mr

President: İşte Sad
dam! Osame ben La
den! Cezayir! Iran! 
Türkiye! “Türkiye 
mi?” “Postmodern 
darbe devam etmeli, 
derinden ve Türki
ye’nin altını oyarak! 
O halde. Derhal Ca
mel Derwish’i bulun

bana?”
Burada film çekme işini sonlandırıyoruz. Hikayemi

zin bundan sonraki bölümünde çektiğimiz filmin üçün
cü bölümünü, tüm alt bölümleriyle birlikte izlemeye, 
yani analiz etmeye başlıyoruz.

Ancak burada önce bu filmografik hikayeye ilişkin 
bir izleme ve değerlendirme notu düşelim. Bu notu dü
şelim ki, işimiz biraz kolaylaşsın; seyyahla turist, seya
hatle turizm arasındaki farkı daha net bir şekilde göre
bilelim.

Filmografyamızdaki 2000 yıllık uzunca bir zaman 
aralığını kapsayan bölüm az çok seyahat kavramına 
denk düşen bir hikayeler yumağından oluşuyor: Yani 
Batılı insanın bu 2000 yıllık süreçte bir anlamda bir sey
yahı andırdığını söyleyebiliriz: Araştırıyor, araştırıyor, 
araştırıyor; son beş yüzyıllık bölüme gelindiğinde seyya
hın yerini turist almaya başlıyor ve turist her şeyi birbi
rine karıştırıyor. Her şeyin birbirine karıştığını farkeden 
turist, “ipler”i (kaderini) kendi eline almaya karar veri
yor. Aksi takdirde, yani ipleri ele geçiremediği sürece 
hiçbir maceraya soyunma imkanı kalmayacak; bunu 
çok iyi biliyor. O yüzden seyyahlıktan vazgeçiyor; turist
likte karar kılıyor. Ama turistlik, öyle bir şey ki, turist
likte karar kılan insanı, “kararsız kasım” yapıyor; insanı 
yani turisti bir yerde durmaya asla ikna edemiyor; her

sadece benim! İyi de ben neyim, kimim ve nerdeyim? 
Yoksa? Evet yoksa? Burda değil miyim? Sanal alemde 
miyim? Sanal alem de ne oluyor? Kıyamet mi? Yok ca-

yeri ve her şeyi denemeye, her yere ve her şeye hakim 
olmaya, kontrolü altına almaya, her gittiği yerden ve 
her tattığı şeyden haz, hız ve gaz almaya zorluyor.
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Evet burada filmografya çalışmamızı noktalayıp, 
modern özne’nin turistlik ve turistleşme hikayesini, bu 
kez, daha bildik bir dille anlatmaya geçebiliriz.

Modern Özne’nin Traji-Komik Hikayesi: 
Ya da Nasıl Turist Olunur?

IJrry (1990) ve turizm sosyolojisi ile uğraşan Adam 
(1990) ve MacCannell (1989) gibi sosyal bilimciler, tu
rizmin, modernliğe özgü ve modernliğin ürünü bir feno
men olduğunu vurgularlar. Turizm, modern öznenin 
(insanın) kuruluş hikayesidir. Lewis Mumford, bu duru
mu, son beş yüzyıllık Batılı insanın hikayesinin keşifler 
ve bilim çağıyla birlikte bir yayılma hikayesiyle başladı
ğını; zamanla doğayı, insanı ve diğer kültürleri kontrol 
etmeye ve kolonileştirmeye dönüştüğünü söyleyerek 
özetler (Mumford, 1944; 231). Mum/ord’a göre, modern 
Batılı insan, kendisini hayatın ve herşeyin merkezine 
yerleştirmesiyle sonuçlanan bu yayılma, kontrol ve ko- 
lonizasyon çabasının ardından kendisini ve dünyayı 
içinden çıkılması zor; yakıcı ve yıkıcı bir paradoksla 
karşı karşıya getirmiştir (Mumford, 1944: 264). Bu şöy
le bir paradokstur: Batılı insan, dış dünyaya ve Batılı 
coğrafyanın dışındaki coğrafyalara kesinkes hakim ol
muştur ama bu arada kendisini de bir tür intiharın eşi
ğine getirip bırakmıştır: Batılı insanın iç dünyası içten 
içe, bir alev gibi patlamakta, kaynamakta ve bir iç kaos 
yaşamaktadır. Batılı insanın iç dünyasında patlak veren 
bu kaos, zamanla dış dünyasına da yansıyacak ve 20. 
yüzyılın başında sahnelediği insanlık tarihinin iki bü
yük küresel savaşıyla dünyayı da kaosun eşiğine sürük
leyecektir.

Mumford ve Franki gibi uygarlık tarihçileri, Spengler, 
Toynbee ve Sorokin gibi tarih felsefecileri, Freud vejung  
gibi psikanalistler bu durumu, kollektif bilinçaltını sar
sacak ve patlatacak kadar bastırılan inançlarının, duy
gularının, olumsuzlanan temel insani dürtü ve özellikle
rinin fırlama bir şekilde dışavurması olarak adlandıra- 
caklardır. O yüzden Mumford, “insamn sırra kadem bas- 
Tno5i”ndan; Franki, %atı uygarlığının trajik ve ütopikli- 
ğı”nden; Spengler, “Batının çökü§ü”nden; Toynbee, “bü
yük anlam bunalımından; Sorokin “toplumsal çözülme ça
ğındaki toplum felscfelcri”nde”; Freud “batı uygarlığından 
duyduğu hoşnutsuzluk'\an ve nihayet Jung, “modem insa
nın nerede yitirdiğini bilemediği ruhunu ara3>ıjı”ndan söze- 
decektir.

Modern özne, batı dışında da batıdakinden daha 
zengin dünyaların, coğrafyaların, doğal kaynakların ve 
medeniyetlerin olduğunu farkettiği andan itibaren 
kontrolden çıkacak; tek kurtuluş yolunu, ifadenin tam 
anlamıyla “kapağı bir an önce dışarı atmak”ta bulacak

tır. O dönemde Avrupa’da düşünsel, kültürel ve bilim
sel anlamda tam bir devrim yaşanmakta; her şeyden 
şüphe edilmekte; insan özgür iradesini kilisenin ipote
ğinden kurtarmanın coşkusu ve haşarılığı ile doğayı, 
toplumu, devleti, yasayı, kilise’yi ve insanı yeniden ta
nımlamakta ve kurmaktadır. Dinsel dogmanın yerini, 
şüphenin sistematikleştirilmesi, dolayısıyla gerçekliğin 
salt fizik gerçekliğe indirgenmesi alacaktır. Kilise’de te- 
cessüm ve tebeddün eden “Tanrısal krallık” sona ermiş; 
krallık / hükümranlık Tanrı’dan alınarak yeryüzüne in
dirilmiş ve insana verilmiştir artık (Franki, 1992: 78- 
122) Heidegger (1982: 28), insanın bu traji-komik duru
munu, “insan, tüm varlıkların merkezi ve ölçütü haline ge
tirildi” diyerek özetleyecektir.

Modernlikle birlikte insanın kendisini her şeyin 
merkezine yerleştirmesi, insanın bu dünyadaki hareket 
ve faaliyet alanını alabildiğine genişletmiştir. Artık in
san, doğa’ya da, Tanrı’ya da ve tabii insana da hükmet
me yetkisini kendisinde görmeye başlamıştır. Bu süreç 
geri döndürülemez bir şekilde insanın kendisini tanrı
laştırmasına; kendisini tanrılaştırmasıyla birlikte de 
başta insanın kendisi olmak üzere bu dünyadaki her şe
yin ve her varlığın hayatını tehdit edecek, tehlikeye so
kacak bir maceraya soyunmasına zemin hazırlayacaktır.

Artık insan, Tanrı’nın da, doğanın da, insanın da, 
dünyanın da yegane hakimi ve efendisidir. Nietzsche, 
bu durumu açıklamak için “Tanrı öldü!” diye haykıra
caktır. Bu, insanın Tanrı’yi öldürdüğünü ifşa ve ilan et
mek için atılan bir çığlık ve isyandır adeta.

Artık insan bu dünyaya istediği gibi hükmedebilir; 
bu dünyada istediği gibi gezebilir; istediği hazzı alabilir; 
bu dünyayı istediği şekilde tüketebilir bir konuma gel
miştir.

Turizm işte böylesine fırtınalı bir serüvenin ürünü 
olarak zuhur etmiştir. Ulaşım ve iletişim sistemlerinin 
ve enstrümanlarının gelişmesi; sanayileşmeyle birlikte 
kentleşmenin hızla yaygınlaşması; mekanın kontrol 
edilmesi; otoritenin merkezileşen ulus devletlerde yo
ğunlaşması; saat-zamanı’nın icadı; hayatın, iş’in ve boş 
zamanın saat-zamanı’nm imkanlarıyla ölçümlenebilir, 
kontrol edilebilir ve rasyonel olarak örgütlenebilir hale 
gelmesi; modern kent hayatının rutinliği, mekanikliği, 
bunaltıcılığı turizm fenomeninin ve turizm endüstrisi
nin doğmasına imkan tanımış ve zemin hazırlamıştır.

Turizm tarihçileri ve sosyologları, turizmin beş te
mel varoluş, doğuş nedeni veya gerekçesi olduğunu be
lirtirler: Sağlık, statü, kaçış, kimlik ve ontantisite arayı- 
şı.

Çıktığımız yolculuğun bu noktasında, turizmin kısa
ca soykütüğü hikayesini anlatabiliriz.

İlle de kesin bir tarih vermek gerekirse 15. yüzyıla
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gelinceye kadar turizm fenomeni pek yoktu; seyahat 
vardı. Turizmi tetikleyen veya ortaya çıkaran figürler, 
Avrupalıların ekonomik, siyasi, kültürel ve teknolojik 
olarak dünya üzerinde hakimiyet kurmalarına aracılık 
eden kaşif ve tüccar figürleridir. Başka bir deyişle kaşif
ler ve tüccarlar, seyyahlarla turistler arasındaki geçişi 
temsil eden ara figürlerdir. Modern turizmin başlangıç 
hikayesini dinsel, kültürel ve sanatsal amaçlarla seyahat 
eden din adamları ve sanatçılar; siyasi ve ekonomik 
amaçlarla Asya ve Afrika’ya gidip gelen sömürge valile- 
ri, bürokratlar ve yine Asya ve Afrika’ya Kilise’nin me- 
sajını ulaştırmak için üşüşen misyonerlerdir.

Modern anlamda turizmi başlatan olay, 17. yüzyılda 
başlayıp, 19. yüzyıla kadar süren Grand Tours olarak ad- 
landırılan Büyük Turlar olmuştur. Avrupah aristokrat 
ve burjuva ailelerin çocuklarının Klasik kültürün ve 
Rönesans kültürünün belli başlı yerlerine, özellikle de 
İtalyan kentlerine düzenledikleri turlardır bunlar.

Kitlesel turizm, turizmin demokratikleşmesi olarak ad
landırılan fenomenin ortaya çıkmasını sağlayan demir- 
yollarının 19. yüzyılda yaygınlaşmaya, demiryolu ağları
nın bütün bir Avrupa kıtasını kuşatmaya başlamasıyla 
birlikte mümkün olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yansında 
yaşanan elektronik devrim veya ikinci sanayi devrimi, 20. 
yüzyılın ikinci yarısına gelinceye kadarki süreçte demir
yolunun dışında deniz ve havayollarının da turizmin 
kitleselleşmesine dramatik katkılar yapmasına imkan 
tanımıştır. Ve 1960’lı ve 1970’h yıllarda turizm tam an
lamıyla kitleselleşmiş; ulusal ve uluslararası ekonomi
nin en önemli kollarından biri haline gelmiştir.

1970’lerden günümüze kadar geçen süre içinde paket 
turizmi olarak adlandırılan standartlaşan ve kitleselle
şen “eski turizmcin yerini, bölümlenmiş, esnek ve kişiye 
göre ayarlanmış “yeni turizm” almaya başladı. Yeni ileti
şim teknolojilerinin hızlı gelişmenin yolaçtığı zaman- 
mekan sıkışmasıyla birlikte coğrafi hareketliliğin küresel 
ölçekte demokratikleşmesi ya da turizmin küreselleşme
si modem anlamda turizmin sonunu getirdi. Şu an post- 
turizm olarak adlandırılan, turizmin sona erdiği bir dö
nemeci yaşıyoruz: Turizm bitti; çünkü hepimiz turistiz ar
tık: Turizm, MacCannelVin deyişiyle artık “sahnelenen” 
bir şey; Televizyon ve özellikle de internetli bilgisayar, 
bir anda hepimizi oyun oynayan, sahneleyen, oyuna bir 
yerinden dahil olan sanal-turist yaptı. Bedensel “seya- 
hat”ten çok “görsel seyahat” vakitlerindeyiz şimdilerde. 
Dün Batılı turistin yaptığı şeyi, bugün farklı şekillerde 
de olsa yeryüzündeki tüm insanlar yapıyor: Her şeyi tü-

Baudrillard’ın deyişiyle tam bir iletişim coşkusunun 
veya patlamasının yaşandığı bir ortamda, en fazla sıkın
tısını çektiğimiz şey, iletişim kuraramak, derdimizi anla- 
tamamak ve sadece dünyada değil, en yakınımızda olan 
biten şeyleri bile anlayamamak.

Turist Bakışı’nın Hikayesi; Bakış’ın Koordinatları

Bugün bakış kavramı ve sorununun, sosyal teorinin en 
çarpıcı sorunlarından biri haline geldiğini görüyoruz. 
Klasik sosyal teoride Weber, Durkheim, Simmell; çağdaş 
sosyal teoride de Lefebvre ile Giddens’ın kent sosyolojisi 
ve zaman-mekan sorunsalı etrafında geliştirdikleri te
orik yaklaşımlarda bakış kavramının izini sürmek müm
kün. Bu konu, çok önemli ve ilginç bir konu olmasına 
rağmen, burada yerimizin darlığı nedeniyle tartışamaya
cağız.

Bunun yerine, turist bakışı’nı daha “yakından” açık
layacak ve anlamlandıracak medya araştırmaları ala
nında bakış ve görme biçimlerine ilişkin yaklaşımları 
özetlemekle yetineceğim.

Bakış kavramı, medya teorisyenlerinin, sinema, te
levizyon, gazete, fotoğraf gibi medya metinlerini ve bu 
metinlerin tüketiliş biçimlerini anlamlandırmak için 
kullandıkları bir kavramdır. Bu kavramın, ilk kez kulla
nılışına spesifik olarak 1970’lerde geliştirilen “yeni” 
film teorisi çalışmalarında rastlıyoruz. Gerek film teori
si, gerekse medya teorisi çalışmalarında bakış kavramı
nın temelde iki farklı açıdan tartışma, inceleme ve an
lamlandırma konusu yapıldığını görüyoruz: Birincisi, 
medya metinlerinde bakış’ın kullanılış (ve tüketiliş) bi
çimleri; İkincisi de, medya metinlerini tüketen kişilerin 
geliştirdikleri farklı bakış biçimleri.

Farklı iletişim sistemleri farklı bakış biçimleri geliş
tirirler: Yüz yüze iletişimde, doğrudan ve karşılıkh iletişim 
ve etkileşime dayalı bir bakış biçimi öne çıkar. Modern 
(kitle) iletişim araçlarının geliştirilmesiyle birlikte, ba
kış biçimleri çeşitlenmiş, çoğalmıştır; ama pek fazla zen- 
ginleşememiştir. Yüz yüze iletişimde öne çıkan bakış bi
çiminde, bir sahicilik vardır. Modern medya metinlerin
de üretilen bakış biçimlerinde ise kurmaca öğesi hakim
dir: Yüz yüze ve dolayısıyla kişiler-arası iletişimde bakış, 
nesneleştirici değil; her iki taraf için de özneleştiricidir. 
Oysa modern medya metinlerinde üretilen bakış biçim
lerinde, iletişim ve bakışın gerçekleştirilmesinde araya 
bir araç veya aracı girdirildiği için birebir, yüz yüze, di
namik iletişim ve bakış biçimleri imkansızlaşmaktadır.

ketiyoruz; tabii görsel olarak. Hiçbir şey bakışımızdan, 
gözümüzden kaçmıyor; ama hiçbir şeyi tam olarak göre
bildiğimiz; anlayabildiğimiz; anlamlandırabildiğimiz 
söylenebilir mi?

Bu durum, bütün medya metinlerine ve “gerçekçi” 
figüratif (görsel) sanatlara, teşhirci ve kontrol etme eylemi
ni meşrulaştıncı ve kolaylaştırıcı bir boyut katar.

Birazdan ayrıntılı olarak tasvir edeceğim ve anlata
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Turist bakışı, sadece tüketme, gezme-görme, 
haz alma, hoşça ve boşça vakit geçirme prati
ği dpğil, aynı zamanda, turistin eleştiri yetisi
ni ve faaliyetini iptal eden, “çarpık” veya 
“çarpıtılmış bir bakış pratiği”dir.

cağım turist bakışı, teşhirci bir bakışar. Film teorisyeni La
ura Mulvey, teşhirci bakış'm kontrol edici, kontrol altına 
alıcı bir bakış olduğunu türlü film örneklerinden giderek 
çarpıcı bir şekilde gösterir. Mulvey, tatışmasmm sonra- 
ki evresinde teşhirci bakış\n sadizmle ilişkili olduğunu 
söyler. Ve bu ilginç argümanmı şöyle açıklar: “Haz, su
çun örtük bir şekilde itiraf edilmesinde gizlidir. Suçunu ör
tük bir şekilde, yani haz alarak, teşhirci bir bakış geliştirerek 
balian, dikizleyen kişi, baktığı, dikizlediği kişiyi kontrol altı
na alır ve kendisine tabi / bağımh kılar. Bunu, suçlu olarak 
konumlandırdığı ve dikizlediği kişiyi ya cezalandırarak ya da 
merhamet kanatlarım gerip bağışlayarak yapar.”

Mulvey aracılığıyla yaptığım ve modern özne, turist 
bakışı, teşhirci bakış 
ve sadizm arasındaki 
kurduğum bu irtibat
tan sonra doğrudan tu
rist bakışına, turist ba
kışının belli başlı ka
rakteristiklerini belir
lemeye ve analiz etme
ye geçebiliriz.

John Urry, “turist 
bakışı”nın televizyon ve internetle birlikte evrenselleş
tiğinden sözeder (1990). John Urry’yi izleyerek, evren
selleşen “turist bakışı”nın belli başlı karakteristiklerini 
şöyle özetleyebiliriz;

1-Turizm, düzenli, rutin ve örgütlü çalışmaya, iş ha
yatına karşı geliştirilen bir boş ve hoş zaman etkinliği
dir. Turist, boş zamanını başka zamanlara, mekanlara, 
insanlara, toplumlara bakarak; bu zamanlan, mekanları 
ve kültürleri tüketerek geçirir. Haz alır ve örtük bir “ik
tidar” kurar.

2-Turist bakışı, insanların başka yerlere, varış nok
talarına devinimlerinden ve oralarda konaklamaların
dan doğar.

3-Turist bakışı, hayal kurma, fantezi geliştirme ve 
haz alma eylemlerini içerir. Tüm bu eylemler, önceden 
belirlenmiş verili kategoriler esas alınarak gerçekleştiri
lir.

4-Turist bakışı, göstergeler aracılığıyla kurulur ve iş
ler. Bu göstergeler, stereotip (basmakalıp / tekdüze) gös
tergelerdir. Örneğin, Paris, romantiklikle; Doğu, esra
rengizlikle, durağanlıkla ve sürprizlerle; Amerika oto
mobil ve otobanla vesaire özdeşleştirilir. Turist bakışı, 
turiste bir “göstergebilimci” rolü yükler. Nesneler, im
geler, durumlar, yapılar, kentler, tarihler, kültürler bas
makalıp imgelerle, verili kategorilerle çözülür ve tüketi
lir. Turist, gördüğü her şeye anlam yüklemesi yapar; ve 
gördüğü her şeyin gerçek anlamının dışında hayali bir 
anlam haritası oluşturur. Turist, artık gördüğü her şeye

hakimdir; bu, turistin gördüğü, gezdiği, tükettiği her yer 
ve her şey üzerinde hakimiyet kurduğu izlenimi doğu
rur.

Turist bakışı, sadece tüketme, gezme-görme, haz al
ma, hoşça ve boşça vakit geçirme pratiği değil, aynı za
manda, turistin eleştiri yetisini ve faaliyetini iptal eden, 
“çarpık” veya “çarpıtılmış bir bakış pratiği”dir. Turist 
bakışı, mevcut veya hakim kültürel kodları, zihin kalıp
larını, ilişki, iletişim ve etkileşim biçimlerini ve iktidar 
formlarını ve aygıtlarını pekiştirir. Turist bakışı, farklı 
oluş ve varoluş biçimlerini, kültürel oluşumları ve dün
ya tasavvurlarını bastırır; örter; biçim-bozumuna uğratır 
ve gizler. Eleştirel ve derinlikli bakış’ın iptal edilmesi

böylesi bir pekiştirme 
ve farklı kültürel, top
lumsal ve siyasi for
masyonları bastırma 
ve örtme sürecini hem 
kolaylaştırır, hem de 
hızlandırır.

MacCannell’in tu
rist bakışı’nın mevcut 
yapıları, süreçleri nasıl 

pekiştirdiğine ve bir tür toplumsal tapınma biçimi üretti
ğine ilişkin çarpıcı bir saptaması var. MacCannell’in bu 
ilginç saptamasını John Urry’den aktarıyorum: “Turis
tin küresel coğrafyada çıktığı gezinti, sonuç itibariyle, 
modern Batılı toplumun meşrulaşması, sevecen ve ka
bul edilebilir bir biçimde gözükmesi etkisi yaratır. Tu
rist bakışı nesnelerinin çoğu, işlevsel açıdan, geleneksel 
toplumdaki dinsel hac nesnelerine eş değerdir. İnsanlar, 
modem dünyanın büyük turist alanlarına seyahat ettik
lerinde, yani hac yolculuğu yaptıklarında, gerçekte ken
di toplumlarına tapınmaktadırlar.” (Urry, 1995: 198).

Ben turist bakışı’nın Türkiye örneğine uyarlandığın
da iki belirgin ekseni olduğunu öne süreceğim. Birinci 
eksen, turizm olgusuyla karşımıza çıkan ve evrenselleş
tiğini söylediğimiz eksen, ikinci eksense, bizim kültürü
müze, anlam haritalarımıza, toplumumuza ve sorunları
mıza “turist gibi”, “dışardan ve ödünç kavram ve perp- 
sektifler”le oryantalistçe bakan elitlerimizin ve aydınla
rımızın bakış biçimlerinde odaklanan eksen.

Turist bakışı, Türkiye’ye taşındığında ya da bizim 
elitlerimiz ve aydınlarımızın başat bakış biçimi haline 
geldiğinde nasıl bir manzara çıkıyor ortaya acaba? Bura
da sözünü ettiğim iki boyutuyla turist bakışı, bizim ken
dimizi nesne; bakışımızın kavramlarını ve formlarını 
ödünç aldığımız (örneğin) Batı’yı, Batı kültürünü ve 
Batıldan ise özne konumuna yerleştiriyor. Burada Batı
lı bakışı, kavramları ve kültürü özne konumuna yerleş
tirmekle, tüketen, belirlenen, tanımlanan, şekillendir!
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Kur’an, insanı yaratılmışların en üstünü ola  ̂
bilecek bir varlık olarak tanımlarken, insanı 
hayatın ve her şeyin merkezine yerleştirme 
amacı ve kaygısı gütmez. Hayatın ve herşeyin 
merkezinde Yaratıcı vardır.

len, dolayısıyla Batılıların geliştirdikleri kavram, strate
ji, proje ve pratikleri uygulamaktan başka bir şey yap
mayan, yapamayan, belki de yapmak istemeyen parazit 
ve asalak rolü üstlenmiş oluyoruz. Bugün sorunlarımızın 
bu denli içinden çıkılmaz hale gelmesinin ve Türki
ye’nin iflah olmaz bir tıkanmanın eşiğine gelip dayan
masının nedenleri işte burada, bu turist bakışı’nda gizli. 
Çünkü turist bakışı, elitler ve elitlerin söylemlerini 
meşrulaştırmak ve pekiştirmekten başka bir iş yapama
yan medyatörlerden aydınlara kadar tüm okumuş yaz
mışlarla toplum arasında yapay ama ciddi boyutları olan 
bir çatışma, kavga ve anlamsız gerilimler yaşanmasına 
zemin hazırlıyor.

Burada turist bakışı 
kavramını Türkiye’nin 
somut koşullarında te
zahür ediş biçimlerini 
gözönünde bulundura
rak tanımlama ve dola
yısıyla anlamlandırma 
çabası içine girdiğimde
geliştirdiğim argüman- ---------------------------------------
lann tutarlılığını sına
manız ve görebilmeniz daha kolay bir kolaylaşacaktır 
düşünüyorum.

Turist bakışı’nın Türkiye’de tecessüm (cisimleniş) 
ve tebeddün ediş (bedenleniş) halinin iki boyutunu da 
ele veren, ortak bir noktada buluşturan, açıklama gücü
nün bir hayli yüksek olduğunu zannettiğim bir sözcük 
var: Kayıtsızlık. Kayıtsızlık sözcüğünü iki anlamıyla da 
aynen kullanıyorum ve bu sözcüğün iki anlamının da 
Türkiye’deki turist bakışı olgusunu çok iyi açıkladığını 
ve izah ettiğini düşünüyorum. Kayıtsızlık sözcüğünün 
ilk anlamı, ilgisizlik; ikinci anlamı ise, irtibatsızlık: Kül
türel, zihinsel, siyasal, ekonomik, toplumsal, tarihsel ve 
dolayısıyla zamansal ve mekansal coğrafya’yla ilgisizlik 
ve irtibatsızlık.

Burada iki figür veya tip ortaya çıkarmış oluyoruz. 
Birincisi, “turist"’ figürü veya tipi. İkincisi ise "turist gibi 
bakan” figürü veya tipi.

Bu iki figürün veya tipin eylem biçimleri şöyle teza
hür ediyor: İkisini de buluşturan ortak eylem biçimi, her 
şeyi, deyim yerindeyse, zapt-u rapt ve kontrol altına al
ma eylemidir. İkisi de, her şeye, kendilerini merkeze 
alarak bakar. Neyi görmek istiyorlarsa onu görürler; ora
da var olan şeyi değil. Zira orada var olan şey, tedirgin 
edici olabilir; her şeyi berbat ve alt üst edebilir. O yüz- 

- dcn orada varolan şeyi ört-meye, gizlemeye, zaman zâ  
man zor kullanarak bastırmaya çalışır; bunun için yo
ğun çaba sarfederler bazen. Her ikisi de, hep empoze 
edici konumdadır.

Her ikisinin de yaptığı ortak şey; tüketmek, keyif 
sürmek, haz almak ve “kaçmak”tır. Her ikisi de aslında 
korku ve endişe doludur; çünkü her ikisi de eyledikleri 
ve söyledikleri nedeniyle asalaktır, parazittir, sadisttir, 
dolayısıyla patolojik vakadır.

Tüm bunlardan sonra filmografik seyyahlık dene
memizin son bölümüne geçebiliriz.

Sonuç: İnsan Dediğin Nedir Ki?

Lewis Mumford, “insanı, diğer varlıklardan ayıran en 
önemli fark, insanın ölümlü, sonlu bir varlık olduğunun 
farkında olmasıdır”, der (Mumford, 1944: 3).

Ölümü öldürmek.
insanı öldürmek ve 
hayatı bitirmek de
mektir. İnsanı ölüm
süzleştirmek insanla, 
hayatla ve Tanrı’yla 
dalga geçmek gibi bir 
şeydir. Çünkü insan 
her şey demek değil; 
insan, sadece bir şey.

Kur’an’ın insan tanımı bu noktada müthiştir. İnsan, 
hem yaratılmışların en üstünü” (eşrefi mahlukat) olabi
lecek; hem de “en aşağısı” (esfeli safilin) olabilecek 
özellikte bir varlıktır. Kur’an, insanı yaratılmışların en 
üstünü olabilecek bir varlık olarak tanımlarken, insanı 
hayatın ve her şeyin merkezine yerleştirme amacı ve 
kaygısı gütmez. İnsanın aynı zamanda yaratılmışların en 
aşağısı bir niteliğe de sahip olabilecek bir varlık olarak 
tanımlanması, insanın doğasında (fıtratında) böyle bir 
özelliğinin de potansiyel olarak bulunduğunun altının 
çizilmesi, insanın hiçbir zaman hayatın ve herşeyin 
merkezine yerleştirilmesine zemin hazırlamaz. Hayatın 
ve herşeyin merkezinde Yaratıcı vardır; çünkü insanı ve 
herşeyi O yaratmıştır.

Bu gerçek, bizi ister istemez, insanın özgürlüğü, in
sanın özgür bir iradeye sahip olup olmadığı sorusunu 
sormaya götürür. Yani, “Tann’nın herşeyin merkezinde 
olduğu kabul edilen (buna inanılan) bir dünya tasav
vurunda, insanın özgür iradesinin varlığından sözetmek 
nereye kadar mümkündür?” sorusunu sormaya. Aslında 
bu soru. Turan Koç’un ironik ve incelikli bir şekilde il
logical pozitivizm / “mantıksız pozitivizm” diye adlan
dırdığı durumda olan insanların soracakları “mantıksız” 
bir sorudur. Bu soruyu soran insan, insan olarak kendi 
doğasını bilmediğini -farkında olmaksızın- ifşa ve ilan 
ediyor demektir. Çünkü insan, mükemmel bir varlık 
değildir. Mükemmellikleri de olan bir varlıktır.

İnsan hem erdemleri, hem de zaafları olan bir var
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ilktir. Zaafları da olan bir varlık, hiçbir zaman her 
bakımdan mükemmel olan bir varlık değildir ve olamaz.

İnsanı her bakımdan mükemmel bir varlık olarak 
gören, tanımlayan; hayatın ve herşeyin merkezine yer
leştiren insan, insana en fazla kötüiuk eden, insanın bu 
dünyada insanca varolabilmesinin, kendisini keş- 
fedebilmesinin yollarını tıkayan; yani insanı öldüren 
tuhaf bir insandır.

İnsanı, her bakımdan mükemmel bir varlık değil; 
her bakımdan mükemmelleştirilmeye ihtiyacı olan bir 
varlık olarak görmediğimiz sürece, dolayısıyla insanı 
hayatın, bu dünyanın ve herşeyin merkezine yerleştir
meye kalkıştığımız sürece, insanın insana edebileceği 
en büyük ihanete aracılık ve tabii tanıklık etmiş; insana 
yüklenemeyeceği bir yük yüklemiş oluruz. Oysa Allah, 
Kur’an’da insana taşıyamayacağı bir yük yüklemediğini; 
insanın taşıyamayacağı bir yükü yüklenmemesi gerek
tiğini hatırladır bize. Peki insan “taşıyamayacağı bir 
yük”ü yüklendiğinde ne olabilir? Elbette ki o yükün al
tında kalır.

O halde, insanın bu dünyada insanca yaşayabil
mesinin, diğer insanların da insanca bir hayat 
yaşamasına imkan ve zemin hazırlayabilmesinin ön
koşulu insanın insanlığını; yani ölümlü, sonlu, erdem
leri ve zaafları olan bir varlık olduğunu kabul etmesidir. 
İnsanın, ölümü ve ölümlü olduğunu unutması, hayatın 
ve her şeyin merkezine yerleşmeye kalkışması; insanın 
Tanrılaşması, Tanrı’nm rolünü oynama komedisine 
soyunması demektir.

Oysa insanı ölümsüzleştirmek; insanı Tanrılaştır
mak ve dolayısıyla insanı öldürmek ve bu dünyayı da 
kaçınılnıaz olarak cehenneme dönüştürmek demektir.

İnsan, kendisini hayatın ve herşeyin merkezine yer
leştirmekle, ölümsüzleştirmeye kalkışmakla cennetin 
mutlaka bu dünya ve bu dünyada olması ve kurulması 
gerektiğine inanıyor demektir. Oysa bu dünya, cennet 
de değildir; cehennem de. Bu dünya, yine Kur’an’ın 
ifadesiyle, bir “berzah”tır; gidilecek yol, katedilecek 
mesafe, verilecek bir sınav mekanıdır.

Bu dünya geçicidir. Bu dünyanın geçici olması, in
sanın bu dünyayı ve bu dünyadaki hayatı ıskalaması, 
gözardı etmesi, hafife alması anlamına gelmez. Tam ak
sine, bu, insanın sınanma yeri olarak bu dünyayı her 
daim daha yaşanılır; daha anlamlı, daha sonuç 
alınabileceği düşünülebilir ve farkedilebilir bir mekan 
haline getirmesi, bunun imkanlarını, yollarını, enst
rümanlarını icat ve inşa etmenin kaygısı ve arayışı için
de olması anlamına gelir.

İşte bu kaygı ve arayış; insanın bu kaygıyı ve arayışı 
hayata geçirmek için çıktığı yolculuk ve serüven, insanı 
insan yapan, hayatı insanca yaşamasını, kurmasını ve

sürdürmesini sağlayan en hayati dinamiktir. Bu 
dinamik, insanın doğa. Tanrı ve eşya ile harmonik, 
“diyalojik konuşma”ya dayalı ilişki ve iletişim kur
masını mümkün kılıyor. Bu dinamik dinamitlendiği an
dan itibaren, insanın ve hayatın anlamı ve düzeni an
lamını ve varlık nedenini yitiriyor.

Oysa insanın, hayatın ve herşeyin merkezine yerleş
mesi, ölümsüzleşmeye. Tanrılaşmaya kalkışması, insanı 
insanlığından, dolayısıyla bu dünyada bile insanca bir 
hayat sürdürmesi imkanında uzaklaştırır. Bunun en 
önemli örneği, bu yazıda hikayesini anlattığım Batılı in
sanın yaşadığı her bakımdan şiddet üreten; insanın 
dünyasında fırtınaların esmesine, patlamaların yaşan
masına yol açan trajik serüvendir.

İnsanın, ölümü, ölümlü ve sonlu olduğunu unut
ması; kendisini Tanrılaştırmaya kalkışması, insanın 
taşıyamayacağı bir yükü taşımaya kalkışması anlamına 
gelir; İnsanın böyle bir şeye soyunması, insanı patolojik 
(hastalıklı) bir varlık yapar.

İnsanı hayatın ve her şeyin merkezine yerleştir
meye, dolayısıyla ölümsüzleştirmeye, dolayısıyla tan
rılaştırmaya kalkışan insan, önce Tanrı’yi) doğayı, diğer 
varlıkları, sonra da kaçınılmaz olarak kendisini yok 
eden bir süreci hazırlamış oluyor. Çağımızın en ilginç 
kadın düşünürlerinden Susan Sontag, Marksizmle az 
çok dirsek teması olmasına rağmen bu bağlamda son 
derece anlamlı ve silkeleyici bir saptama yapar: “İn
sanın psikolojik olarak dayanabilmesi en zor ve çetin 
cinayet, cinayetlerin en büyüğü olan Tanrı’nın öldürül
mesidir” (1987: 249). İşte bu nedenledir ki, kendisini 
ölümsüzleştiren, tanrılaştıran insan, böyle yapmakla 
Tanrı’yı öldürdüğü için, hiçbir zaman bu dünyada in
sanca yaşayan ve insanca yaşanılacak bir hayat kura
bilen bir özne olamıyor. ■
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ODUNÇ KAVRAMLARLA DÜŞÜNMEK
RASİM  Ö ZD EN Ö REN

I.

Y
ıllar önce, Türkiye’de doğru düşünmenin 
mümkün olup olmadığına dair bir sorumuzun 
hala bu ülkenin düşünce gündeminde yer bu

labildiğini görmek insana hüzün veriyor. Ama gerçek 
o ki, bu som, daha uzunca bir süre gündemde kalaca
ğa benziyor. Bu ülke aydınının ödünç kavramlarla 
düşünme saplantısı devam ettikçe, Türkiye’de doğru 
düşünmenin mümkün olup olmadığı ve doğru düşün
menin imkanlarının araştırılması da devam edecek
tir. Ne V'ar ki, burada kullandığımız doğru düşünme 
ifadesinden herkesin aynı doğruları paylaşması ve ay
nı doğrulara ortak çıkmasını anlamıyorum. Fakat bir 
kavram üzerinde konuşulurken o kavramı aslî ekse
ninden saptırmadan ve o kavrama keyfî anlamlar 
yüklemeden onun üzerinde konuşabilmeyi anlıyo
rum.

“Uzunca” diye ifade ettiğimiz bu süreye bir vade 
biçmek şimdiden mümkün görünmüyor. Bu sürenin 
vadesini ödünç alınmış kavramlarla, ödünç alınmış 
kurumların ülkemizde ve kafamızda işgal ettiği ömür 
belirleyecektir. Ödünç alınmış kurumlarla ve ödünç 
alınmış kavramlarla işlem yapmayı caiz gördükçe, 
doğru düşünebilmenin yöntemini elde edebilme im
kanından mahrum bulunacağız.

Doğru düşünebilmenin ön şartının, doğru muha
keme tarzıyla birlikte, hatta ondan da önce önerme
lerimizde yer alan kavramların mahiyeti hakkında 
kesinlik yerine müphemlik bulunuyorsa, buradan va
rılacak sonuçların paylaşılması da sözkonusu olmaya
caktır. Tanzimat’tan bu yana, kendimize ait olmayan 
kavramlarla, kendimize ait olmayan kurumlar üzeri- 

”ne bina ınp;^lrneye“pdîpfiâk“̂  bir abesle iştigal 
ediyoruz. İşte tam da bu yüzden, Batı’nın kültürel or
tamında üzerinde mutabakat sağlanmış olan kavram
lar hakkında, bu ülkede keyfi yorumlar ve keyfi uygu

lamalar sürüp gidebilmektedir. Batı, kendi asli kav
ramları ve kurumlan ile iştigal ettiğinden onlar üze
rinde serbestçe tasarruf edebilmekte ve onları gelişti
rebilmektedir; oysa bu ülkenin aydınları, ancak ari
yet bir nesne üzerindeki tasarruf hakları ne ise ancak 
o kadarıyla işlem yapabiliyor. Bu durumun, insanla
rın gündelik hayatında bire bir etkisi ve sonucu ol
masa, olay soyut bir düzlemde kalmaktan ibaret bu
lunsa, üzerinde durmaya değmez sayılabilirdi. Oysa 
yanlış kullanılan kavramların ve yanlış kurulmuş ku- 
rumların insanların gündelik hayatına doğrudan yan
sımaları ve onların gündelik hayatında doğrudan et
kileri görülüyor,

n.
imdi sıradan biri: “Laiklik, aydınlanma ve insancılık
tır. Türk milleti teokrasiden gelerek demokrasiyi kur
muştur” dese, burada düşülen yanlışlıkları ve düçar 
olunan kafa karışıklığını görmezlikten gelmek müm
kün olabilirdi; Ama bu yanlışlık, bir ülkenin Anaya
sa Mahkemesi üyesince ika ediliyorsa, orada, bu yan
lışlığın vahim sonuçlar doğurması ve bu vahametin 
önlenmesi için de, şayet uyarılara kulak asılırsa, dü
zeltilmesi gerekir. Yüksek bir mahkeme yargıcının la
iklik hakkında, teokrasi hakkında, demokrasi hak
kında böylesine kavram kargaşası içinde bulunması, 
onun vereceği kararları doğrudan etkileyecek ve 
onun verdiği kararlar, icabında ülkenin siyasal haya
tında doğrudan sonuçlar doğuracaktır. {Biz burada 
kişilerle ilgilenmediğimiz için ad vermiyoruz, ama 
verilen beyanatı ve beyanat sahibini merak edenler; 
Güneş gazetesinin 30 Kasım 1990 tarihli nüshasına 

"bakabthTr Bu yazıda, olabtIA ğince esk-i-ömeklere atıf* 
ta bulunmak istiyoruz, o günle bugün arasındaki far
kın ne olduğu ya da olmadığı ortaya çıksın diye..).

Bir defa, laiklik, aydınlanma ve insancılık değil
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dir. Bunlar, bir biçimde laiklikle ilişkilendirilebilse 
bile, kavram olarak ele alındığında ve üzerlerinde 
kavram olarak işlem yapmaya çıkıldığında ayrı kav
ramlar olarak ele alınmak zorundadır. Aydınlanma,
18. yüzyılda din, ahlak, kültür konularının akıl mari- 
fetiyle incelenmesini itade eden bir telakki tarzının 
adıdır. Belirgin özelliği de dine ve dinin öngörüleri
ne karşı olmasında odaklanır. Oysa laiklik ne dinden 
yana, ne dine karşı olan bir kavramın adıdır. Devlet
le kilisenin (dinin değil, kilisenin) ayrı sultalar ola
rak örgütlenmesinin ifadesidir. Laiklik adı altında di
ne karşı tezler geliştirilmek isteniyorsa, buna başka 
bir ad vermek gerekir. Laiklik, insancılık da değildir.
İnsancılık (hümanizm), ______________________
insanı evrenin merkezine 
koyan ve onu tanrılaştı
ran görüşün adıdır. İn
sancılığın son tahlildeki 
amacının Kitab-ı Mu- 
kaddes’in (Tevrat ve İn
cil) beyanlarını yalan çı
kartma çabalarında yo-
ğunlaştığını söyleyebiliriz. Her ne kadar laikliğin top
lumsal/siyasal kurum olarak yerleşmesinde insancılı
ğın ve aydınlanma felsefesinin etkenler arasında ön 
sıralarda yeri olduğunu söylesek de, laiklik kavramı
nı bu iki telakki tarzıyla özdeşleştirmenin doğru ol
madığını düşünüyoruz. Özellikle bir hukukçunun bu 
ayrımlara dikkat etmesi beklenirdi.

Türk toplumunun teokrasiden gelerek demokrasi
yi kurmuş olduğu iddiasının da tarihte tekabül ettiği 
bir gerçeklik mevcut değildir. Türk toplumu tarihin 
hiçbir döneminde teokratik bir yönetim biçimi yaşa
madı. Burada, öyle sanıyorum ki, Osmanlı Devle- 
ti’nin teokratik bir yönetim biçimine sahip olduğu 
farzedilmektedir. Oysa teokrasi, ruhban sınıfının 
(din adamlarının), dinî hükümlerle devleti yönetme 
sisteminin adıdır. Burada dikkat edilecek husus, dev
letin din hükümleriyle yönetilmesinin yeterli olma
masıdır. Bu yönetim aynı zamanda ruhban sınıfı tara
fından gerçekleştirilecektir. Bu açıklamadan, teokra
tik yönetim, biçiminin İslamiyete değil, fakat Hristi- 
yanhğa ait bir yönetim tarzı olduğu anlaşılmalıdır. 
Çünkü İslam’da ruhban sınıfı yoktur. Teokrasi konu
sundaki bu karışıklığa çokça düşülmektedir. Sıradan 
birisi için görmezlikten gelinebilecek böyle bir zihnî 
teşevvüş, o konularda hüküm verme mevkiinde bulu
nan birinde görülürse vahim sayılır.

III.
Bu ülkede demokrasi talebinde herkesin mutabık ol

Türk toplumunun teokrasiden gelerek 
demokrasiyi kurmuş olduğu iddiasının 
gerçekliği yoktur. Türk toplumu tarihin 
hiçbir döneminde teokratik bir yöne
tim biçimi yaşamadı.

duğunu, çünkü hangi görüşten ve akideden olursa ol
sun, her kesimden insanın demokrasiyi istediğini far- 
zedebiliriz. Ama demokrasiden kimlerin yararlanaca
ğı sözkonusu olduğunda, herkesin demokrasi tanımı 
farklılaşabilmektedir. Bu niçin böyle oluyor? Yalnız
ca demokrasi konusunda değil, şimdi değindiğimiz la
iklik, din ve vicdan hürriyeti, düşüncesini açıklama 
ve yayma hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti gibi te
mel hak sayılan kavramlar üzerinde ve bu hakların 
serbestçe kullanılması konusunda görünüşte kim
senin itirazına rastlanmıyor, fakat bu hakların kulla
nılması kuvveden fiile çıktığında, görüşlerin farklı
laştığı anlaşılıyor.

______________________  Burada görüşlerin
farklılaşmasını yadırgadı
ğımız sanılmasın. Yadır
ganacak olan husus, her
kesin aynı kavram üze
rinde mutabık olduğu sa
nılırken, iş uygulamaya 
intikal ettiğinde, birinin 
bir anlam verdiği bir kav

rama, başka birinin başka bir anlam vermiş olması
nın ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla, aslında, kimsenin 
aynı kavram üzerinde konuşamaması keyfiyetidir. 
Örneği gene laiklikten verebiliriz. Sözgelimi, Batı ül
kelerinde laiklikten konuşulurken, laiklikten kimin 
ne anladığı hususunda tereddüt yoktur. Herkes laik
liğin kilise ile devletin iki ayrı otorite olarak teşkilat
landırılması ve bu iki otoritenin birbirinin hüküm
ranlık alanına müdahale etmekten içtinap etmesi ge
rektiği üzerinde mutabıktır. Eğer bir konuşma başla
tılacaksa, bu temel kaziyeden hareket edilir. Laiklik 
üzerinde şayet farklı görüşler serdedilecekse, bu temel 
kaziye esas alınarak yola çıkılır. Oysa aynı tartışma 
bizim ülkemizde, kimsenin temel kaziyeler üzerinde 
mutabakatı sağlanmadan ve fakat sanki böyle bir 
mutabakat varmış gibi hareket edilerek yürütülmek
tedir. Aslında, sözkonusu olan kavram üzerinde mu
tabakat sağlanmadan onun sonuçları üzerinde konu
şulduğu bile unutulmakta ve böylece tartışma yerine 
kısır bir çekişmeye sürüklenilınektedir. Bu ülkede, la
ikliğin, din ve vicdan hürriyetinden farklı bir kavram 
olduğu bilinmediği için, çoğu kez biri ötekinin yeri
ne konulabilmekte.

Böylece garip tutarsızlıklar yaşanabilmektedir. 
Bazılarının demokrasiyi yalnızca kendi nefsi için ta
lep ettiğini bile ileri sürmek mümkündür. Aynı şekil
de, bazıları için bazı dinlere demokrasi, laiklik ve 
hürriyet ortamı sağlanmalı, fakat İslamiyet aynı laik
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lik ve hürriyet ortamından istifade edememelidir. 
Burada ortaya çıkan iç içe karışıklıkları ayrıca açıkla
ma lüzumunu hissetmiyorum. Fakat işin dahası var: 
Eğer sözkonusu hürriyetten İslamiyet’in istifadesinin 
önlendiği gibi bir sonucun ortaya çıktığı ileri sürüle
cek olursa, bu kez de, İslamiyet’e değil, fakat irticaya 
karşı çıkıldığı dermeyan edilecektir. Bu takdirde de, 
İslam dininin içinde ilericiliğe ve gericiliğe açık un
surların var bulunup bulunmadığı kabilinden, alaka
sız bir istikamete savrulmak mukadder hale gelecek
tir. Böylece ortaya calî (yapay, yapmacık, uyduruk) 
meselelerin çıkması önlenemeyecek, belli bir tür kı
lık kıyafet kimileri için meşru sayılırken, kimileri ya-
saklanabilecektir. ______________________

Meselenin, bir kavra
mın belli bir tanımından 
yola çıkılmaması ve ilke
lere göre düşünmekten 
mahrum bulunulmasın
dan kaynaklandığı anla- 
şılabilmektedir.

Sözü geçen “aydın” tipinin başat özelli
ği her türlü siyasi, içtimai, iktisadi kav
ramı keyfî ve indî biçimde kullanmak 
ve o kavramları kendine göre tanımla
maktır.

IV.
Demek ki, sözü geçen “aydın” tipinin başat özelliği
nin her türlü siyasi, içtimai, iktisadi kavramı keyfî ve 
indî biçimde kullanmak ve o kavramları kendine gö
re tanımlamak, fakat yerine göre kendi tanımlaması
na bile yan çizmekte beis görmemek olduğunu söyle
yebiliriz. Kavramlara keyfi tanımlar getirdiği için, 
onu işine geldiği gibi değiştirme hakkını da kendin
de görebilmektedir. Böyle bir ortamda sağlıklı düşün
menin ve sağlıklı bir tartışma ortamı kurmanın im
kanı bulunmayacaktır. Bu “aydın”, bir yandan kendi
nin laik olduğunu ileri sürer, bir yandan da, laik bir 
ortamda dinin devlet tarafından manipüle edilmesi
nin laikliğe aykırı olduğu belirtilecek olursa, bunu 
kabul etmekten kaçınır. Fakat öte yandan Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bütçeden ödenek tahsis edilmesi
ni de içine sindiremez. Bakınız, böyle bir “aydın” ne 
diyor; “Halkın din adamına gereksinim duyması sa
dece cuma ve cenaze namazları için sözkonusudur. 
Bunu da genel olarak köylerde bu işe hevesli kimse
ler yapar ve karşılığında köy onun geçimini sağlar. 
Bütün tarih boyunca imam, vaiz ve müezzin, bugün 
olduğu gibi, devletin sırtına yük olmamıştır.” (Cahit 
Tanyol, Cumhuriyet, 14 Aralık 1991, s. 2)

___ Rıı fiir bilgileri olan birinin İslam’da din adamı

le bir memur sınıfının ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Bu garip durum, dinin devlet tarafından denetim al
tında bulundurulmak istenmesinin sonucu olarak 
doğmuştur. Fakat fikrine değindiğimiz yazar, ortaya 
çıkan garabeti gözardı ederek (yani asıl bu teşkilat
lanma biçimini sorgulamak yerine), burada çalışan 
personele niçin maaş ödendiği hususuna kafayı takı
yor.

Bizim “aydın tipi”mizin, hangi durumlarda din 
adamına ihtiyaç duyulduğu hususundaki fikri de ilgi 
çekiyor. Ona göre “din adamı”na ancak cuma ve ce
naze namazlarında ihtiyaç duyulur! Şimdi, aslında İs
lam’da din adamı diye bir sınıf yoktur, ama insanlar

______________________  vakit namazlarını kılarlar
ve bu namazları da terci
han cemaatle kılarlar, bu 
durumda da aralarından 
şartları uygun olan birini 
imamete getirirler. Du
rum köyde de, kentte de 
aynıdır. Yazarın işaret et- 
tiği bir husus doğrudur. 

Gerçekten imam, vaiz, müezzin bugün olduğu gibi, 
devletin sırtına hiçbir zaman yük olmamıştır. Tarih
te olmamıştır, çünkü böyle birşey sözkonusu değildir; 
bugün yük sayılıyorsa, bu doğrudan devletin, dini de
netim altında bulundurmak hususundaki tercihinin 
sonucudur.

Adı geçen yazar. Diyanet konusunda bir hususa 
daha değiniyor: “... Diyanet İşleri Başkanlığı akıl al
maz bütçesiyle bir taraftan Şeyhülislamlığı, bir taraf
tan da kaldırılan Şer’iye Bakanlığını diriltmeye he
vesleniyor. Kısacası, Mustafa Kemal’in cumhuriyet 
için öngördüğü tehlikeler geçerliliğini sürdürüyor.” 
diyor, (a.g.m.). Yazar, burada sözkonusu örgütlenme
nin bizzat Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirildi
ğini hatırlamak istemiyor, bu bir. İkinci olarak Diya
net İşleri Başkanlığı’nın sayın yazarın endişelerini 
haklı çıkartabilecek istikamette ve başına buyruk ha
reket edebilmesi temelden imkansız bir durumdur 
(çünkü orası bir devlet dairesidir). Üçüncü olarak 
Cumhuriyet rejiminin şeyhülislamlık kurumuna ihti
yacı yoktur, çünkü bu makam Osmanlı yönetiminde 
bir ölçüde anayasa mahkemesine verilen fonksiyonu 
icra ederdi, yani yasaların şeriata uygun olup olmadı
ğına ilişkin kanaat izhar ederdi. Eğer şeyhülislamlığın 
diriltildiği söyleniyorsa, İslam hukuku uygulanmadı-

(ruhban) diye bir sınıfın mevcut olmadığını bilme
mesi mümkün değildir. Ama Cumhuriyet Türkiye- 
si’nin devlet teşkilatı, laiklik iddiasına rağmen, böy-

ğı için bu iddianın realitede karşılığını bulamayız; 
yok anayasa mahkemesinin yerine geçmek istediği 
iddia edilmek isteniyorsa, bu da yazarın abesle iştiga

Ümran-Ağustos'2001 55



ESACK / KUR'ÂN HERMENÖTİÖİ

Udir. Kavram kargaşasının nasıl zihinsel teşevvüşe 
yol açtığı, bu teşevvüşün de nasıl vehimler ürettiği, 
burada, açıklıkla görülebilmektedir.

değiştirip ona demokrasiye aykırı bir veçhe vermek
tense anayasaya aykırı muvakkat kanunlarla günün 
zaruretlerini karşılamayı tercih etti.” (a.g.e., s. 17)

V .
1940’lı yıllarda Türkiye’ye bir yabancı gazeteci gel- 
miş ve bir gözlemde bulunmuş, izlenimlerini şöyle di' 
le getirmiş: “Camilerinize dikkat ettim, devam eden
ler hep mütevazi kılıklı, halktan insanlardı. Aydınla
rınız arasında dinî hislerin zayıf olduğu anlaşılıyor.” 
Yabancı gazetecinin bu izlenimleri karşısında Yaşar 
Nabi şu mülahazaları serdediyor: “Aydınlar arasında 
camiye gidenler neden bu kadar azdır? Bunu sadece 
okumuş insanlarda dinî hislerin azalmasıyla mı izah 
etmeli? Bir nokta daha var. Okumuş insanların sıhhî 
bilgileri artıyor. Temizliğin manasını, mikrobun 
ehemmiyetini idrak ediyorlar. Binlerce insanm girip 
çıktığı, üzerine bastığı mikroplu halılara oturup yüz 
sürmenin bugünkü sıhhat kaideleriyle te’lif edileme
yeceği düşüncesi pek çok aydınları cami kapılarından 
uzaklaştırıyor.” (Nereye Gidiyoruz? İst. 1948, s. 115) 
Zannedersin ki. Yaşar Nabi de, değindiği “pek çok 
aydın” gibi belirttiği sebepten dolayı cami kapısın
dan uzaklaşmıştır ve temiz bir halı bulsa, alnı secde
den kalkmayacak!

Aynı yazar, kitabının bir başka yerinde şunları 
söylüyor: “Demokrasi usulile normal bir rejimi yürüt
mek mümkündür ama kısa zamanda büyük inkılaplar 
başarmak zorunda olan geri bir memleketi demokra
si ile idare etmeye kalktınız mı orada büyük işler gör
mekten ümidi kesmek lazımdır. Atatürk bu zarureti 
idrak ettiği için, inandığı ve sevdiği demokrasi reji
minden biraz uzaklaşmak zorunda kaldı. Anayasayı

V I.
Birkaç yıl sonra Yaşar Nabi’nin gözlemleri ve fikirle
ri şunlardır: “Yeni başlayan demokrasi hareketinin 
memleketimizde meydana getirdiği anarşi tehlikesi
ne (dediği açık: Demokrasi anarşi getirir! R.Ö.) dik
kat çekmek isteyen eserim için ‘Nereye Gidiyo
ruz ?’dan uygun bir ad bulamamıştım. Son günlerde 
iki gazete başyazısının üzerinde aynı başlığı görünce 
düşündüm: Demek dört sene sonra biz hala yerimizde 
sayıyoruz! (...) Artık kimsenin şüphesi kalmamıştır 
ki, memleket ölçüsünde, tehlikeli ve gittikçe büyü
yen bir irtiva vardır. (...) Peki ne yapalım, yeni ka
nunlar mı çıkaralım; derin derin düşünüp hazırlamak 
lazım da diyemeyiz. Kanunlar hazırdır. Tek parti za
manında hep bir ağızdan kötülediğimiz antidemokra
tik kanunlar hala durup duruyor. Gazeteciler harıl 
harıl askeri mahkemelerde sigaya çekiliyor. Kanunla
rımızda rejime karşı ayaklanma şeklindeki hareketle
re ezici cezalar konmuştur. İşi, bir abideyi sakatlamak 
gibi âdi vakalardan saymayarak ele alır ve hiç değilse 
kılavuzlarını ibret verici cezalara (vurgu benim, R.Ö.) 
çarptırırsak uzunca bir zaman için memlekette huzur 
ve asayişi kurmak mümkün olacaktır. Hem kanunla
ra saygı göstermek demokrasinin ilk şartı değil mi
dir?” (Varlık, 1 Ağustos 1951)

Şimdi, müteveffa Yaşar Nabi’nin dediği o dört se
neden sonra bir elli sene daha geçmiştir ve değişen 
birşey görülmemektedir. Antidemokratik olduğu ka
bul edilen kanunlara saygı göstermek ve o kanunlara
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göre insanları “ibret verici cezalara” çarptırmak de- 
mokrasinin icabından (!) sayılabilmektedir.

VII.
Son üçyüz yıllık süreçte (1699’dan bu yana) dişe do' 
kunur bir uluslararası başarıyı tatmamış, bilakis ye- 
nilgilerin hemen her alanda her çeşidine maruz kal
mış bir ülkenin insanları olarak çevremize kuşkulu ve 
kuşkucu gözlerle bakmaya öylesine alışmışız ki, mağ- 
luplara mahsus burukluğu ve onlara masus burkuntu- 
yu ve baskıyı üzerimizden bir türlü silkemiyor ve ge
rek kendi ülkemizde gerekse dünyada olup bitenlere 
rahat bir gözle bakamıyor ve sağlıklı bir değerlendir
me yapamıyoruz. Hayallerimiz bile baskı altında tu
tuluyor. Körfez savaşından sonra (1990) dünyada ku
rulacağı söylenen yeni düzen konusunda Türk inteli- 
jansiyası, üçyüz yıllık bir kabusu yaşamış olmanın ge
tirdiği garip bir tutukluk, cesaretsizlik, yılgınlık, ata
let ve ufuksuzluk içinde göründü. Kendine uyguladı
ğı otosansürü fırlatıp atmak yerine halihazır tabuları
nı yenilemeyi tercih etmekle meşgul oldu. Daha da 
hüzün verici olanı, despot bir karakter sergiledi. 
Onun düşünce serbestliğinden anladığı şey, kendi 
düşüncelerine uygun düşen düşünceleri tasvip et
mekten ibarettir. Eğer ortaya atılan düşünce onun 
fikri sabitine aykırı düşüyorsa, kendisiyle çelişkiye 
düştüğüne aldırmadan ya da böyle bir çelişkiyi bile 
farketmeden onu reddetmekte tereddüt etmedi (et
miyor). Cumhuriyet aydını, kendisini hapsettiği res
mi anlayışın dar çerçevesi içinde kendine ancak yeni 
tabular icat etmeyi becerebilmiş, dogmatizme savaş 
açtığını sanırken yeni dogmalar ürettiğini bile göre

memiştir. Ceza Kanunu’nun 141., 142. 163. madde
lerinin kaldırılması esnasında ayak sürüyenler hatır
lanabilir. Halen gerek Anayasa’nın gerek öteki yasa
ların antidemokratik hükümlerden arındırılması hu
susundaki çabalar karşısında tedirginlik duyanların 
sayısı az değildir. Çünkü bu halkı kendi başına bırak
manın doğru olmadığına inanılmaya devam ediliyor 
ve ne yapılacaksa ona rağmen yapılması gerektiği dü
şünülüyor. Çünkü onun ehliyeti yoktur ve o vesayet 
altında tutulmalıdır.

VIII.
Ne var ki, bu tablonun bir karşı yüzü olduğu da gö- 
zardı edilmemelidir. Türkiye’de ve Türkçe’de moder- 
nizmin (bu kelime, Batı’nın kolonileri için uygun 
gördüğü kavramın adıdır) tadı çıkarılmadan, Batı’da 
modernlik (modernizm değil, modernlik) eskitildi ve 
son birkaç on yıldan bu yana “postmodern” anlayış 
yerleşmeye başladı. Postmodern anlayış, ilk bakışta 
sanılabileceği gibi “ultramodern” (modern ötesi ya 
da aşırı modem) anlamına gelmiyor. Postmodern te
lakki, Batı aleminde sistemin kabul edilmiş temel de
ğerlerine karşı çıkışı, seçkinci kültür yerine sıradanlı- 
ğın konuluşunu, kültürel yönden çöküntüyü ve bu 
çöküntüyü simgeleyen hertürlü sanat eserini ve yaşa
ma biçimini ifade ediyor. Modem kelimesinin Batı 
dünyasında çağrıştırdığı saygın anlamlar, postmo
dern anlayışta yer bulmuyor. Postmoden telakki mo- 
dernizme karşı çıkarken onun yerleşik değerlerini al 
aşağı ediyor, fakat onun yerine daha yüce değerler 
koymayı amaçlamıyor. Bilakis, yüceltilmiş veya dog
ma haline getirilmiş değerleri sıradanlaştırmak isti



yor, bununla yetinmeyi öngörüyor.
Postmodern durum için bir yazar şu tespitlerde 

bulunuyor: Başat kültür sisteminin temel değerle
ri olan pazar kurumu, mülkiyet, hiyerarşik ilişkiler ve 
her değerin üstünde değişim değerinin oluşuna ina
nış dışında aile, cinsellik tabuları, polis, devlet, na
mus, ‘sapkın davranışlar’ gibi alanlarda homojenleş
tirme gevşetilmeye başlamıştır.” Şu tespitler de yine 
aynı yazardan: “Modernliğin temel niteliklerinden 
biri olan perhizcilik karşıtı hayat anlayışı; yani insan 
bireyinin bu dünyada erişilebilecek bütün mutluluk
ları hiç savsaklamadan yaşayabilmesi, bunun ayıp ya 
da sistemin, dinin, ahlakın, yurttaşlık bilincinin kap- 
şıtı sayılmaması ilkesi, böylelikle, eşitlik, doğa ve in
sanlarla ilişkilerde korkudan, tahakkümden uzak bir 
anlayışın hakim olması gibi, diğer ilkelerden soyutla
narak, kendi başına yeter sayılmaya başlamıştır.” 
(Ünsal Oskay, Gösteri, Kasım 1990).

Bir başka yazar da postmodern telakkinin yaşadı
ğımız hayata yansımasını şöyle dile getiriyor: “... 
Kimliğini yitiren bir ülke Türkiye. Ezan sesiyle uya
nıp öznel tercihimize göre Küçük Emrah, Pink Floyd 
ya da Mahler’da yatağa giriyoruz. (...) Türkiye’nin 
nüfusu son elli yıl içinde dörte katlanmasına karşın, 
ne basılan kitap, ne de okur sayısında dişe dokunur 
bir artış sağlanmıştır, hatta açıkça bir gerileme sözko- 
nusudur. Ancak ressamından uzmanına kadar çağ
daşlığı bir saplantı haline getirenlerin gözü öylesine 
dönmüştür ki... / ... Dünyanın hiçbir yerinde, bugün 
adına kendi geçmişine böylesine sırt çeviren bir ülke 
yoktur. Öyle ki, geçmiş, çağdaş sanatın havarisi kesi
len bir avuç snop yüzünden, handiyse utanılacak bir 
şeye dönüşmüştür Türkiye’de.” (Mehmet Ergüven, 
Gösteri, Kasım 1990).

Aslında Türkiye’nin bir kısım “aydınları” moder- 
nizmi yaşamadan postmodern konuma atlamaya te
şebbüs ediyor. Gerçi bu ikisi arasında kronolojik ve 
hiyerarşik zorunluluk olduğunu söylemek istemiyo
rum. Ancak Türkiye, modem olmayı seçmiş olmayıp, 
fakat ona modemizmin dayatılmış olduğu fikrini be
nimseyerek ifade edersek, sözkoriusu aydın bir bakı- 
m.a cin olm.adan adam çarpmaya kalkışanın durumu
na benziyor. Buna bir bakıma, bir tür kökten soysuz
laşma demenin bile mümkün olduğunu düşünüyo
rum. Bu süreci yaşayanların ar ve haya duygusundan 
arındırılmış bir toplumsal yaşantıya talip olduğu gö
rülüyor. O kadar ki, artık yerleşik değerlere pervasız
ca saldırılabilmektedir. İffet, haya, namus gibi mu
kaddes bilinen değerler red ve inkar edilebilmekte, 
nikahsız beraberlikler övülmekte ve teşvik edilebil

mektedir. Dahası, cinsel sapıklıklar, cinsel tercih adı 
altında meşrulaştırılmak ve masumlaştırılmak isten
mektedir. Din de aynı karşı çıkışın konusu haline ge
tirilmekten hali kalmıyor. Din, bu kişiler tarafından 
hafife alınmakta, temeli dine dayalı olan aile kuru- 
muna eskimiş gözüyle bakılabilmektedir. Böylece, 
geçmişine bilinçli olarak sırt çeviren değil, fakat geç
mişinden bilinçsizce habersiz bulunan yeni bir insan 
tipinin ortaya çıkmakta olduğunu ileri sürebilecek 
bir durumda bulunuyoruz.

VIII.
Din karşıtı tutumun, böylece çeşitli kisveler için

de görünebildiği müşahade ediliyor. Bazıları bir yan
dan İslam’ı kendileri ve ülke için en büyük tehlike 
olarak göstermeye çalışırken, bir yandan da kendile
rinin ve yakınlarının müslüman olduğunu, babasının 
hacı, dedesinin müftü olduğunu ileri sürmekten geri 
kalmamaktadır. Böylece ortaya iki çeşit müslüman 
çıkartma gayreti tespit ediliyor. Bu iki çeşit müslü- 
mandan bir çeşidi “çağdaş”, “ilerici” ve “laik” olarak 
nitelenmekte, öteki çeşidi de “gerici” veya “irticacı” 
ve “yobaz” olarak... Meydana getirilen bu keyfi reto
rik muvacehesinde, kafalarda, İslam’ın aslına uygun 
müslüman tipi hakkında bir belirsizlik, müphemlik 
uyandırılmaktadır. Acaba bu belirsizlikten beklenen 
fayda ne olabilir? Bu sorumuzun cevabını Türki
ye’nin Batılılaşma hareketiyle ilişkilendirerek araya
biliriz. Her sistemin kendi platformunda, kendi te
rimleriyle anlamlı bir bütün oluşturabileceği, bir sis
teme ait kavramların başka bir sistemin terimleriyle 
ifade edilemeyeceği, bu denense bile anlamlı sonuç
lara varılamayacağı bilinen bir olgudur. Batı medeni
yetine mensubum diyebilmek, öncelikle o medeniye
tin kavramlarıyla düşünmek ve o medeniyetin hayat 
tarzını yaşamakla mümkündür. Ama geçmişinde, 
asırlarca İslam’ı yaşamış bir toplumun, İslam’a ait 
kavramları bir anda terketmesi ve bir başka medeni
yete ait olan hayat tarzını kendi hayatına geçirmesi 
kolay olmasa gerek. İslam’ı doğrudan hasım ittihaz 
etmektense, oluşturulmak istenen “cici müslüman”ın 
şahsında, onun kavTamlanyla. oynamak belki daha za
rarsız telakki edilmektedir. Bu suretle iffet, ar, haya 
gibi kavramlarla oynamak veya kılık kıyafet üzerinde 
işlerine geldiği biçimde tasarruf edebilmek kolaylaş
maktadır. Bu yeni tip “müslümanlar” marifetiyle no- 
el ayinlerine katılmak mümkün olabilmekte, kilisede 
ve havrada nikah kıyılmasına hoşgörüyle bakılabil- 
mekte, fakat imam nikahına tahammül göstermek
ten kaçınılabilmektedir. Neticede, meydana getiri
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len retorikte Hristiyanlığın ve Museviliğin ritüelleri- 
nin gericilikle ilişkilendirilmesi kimsenin aklına gel- 
mezken, İslam’ın kurallarına göre yaşamaya talip 
olanlar çağdışı veya gerici olarak yaftalanabilmekte- 
dir.

IX.
“Ayağımıza ipek çorap geçirip bir de peruk takıp 

kılıç kuşandık mı, Avrupalı olacağız sanıyorduk. İşin 
kötüsü hoşumuza da gidiyordu bu.” diyor Dostoyevs' 
ki ve devam ediyor: “Artık büsbütün Avrupalılaştık, 
büyüdük. Gvozdilof bile inceldi; karısına sopa atmak 
gerekince kibar kibar vuruyor şimdi, bir Fransız bur- 
juvası gibi davranıyor.” (Batı Batı Dedikleri, Bilgi Y., 
s. 4 2 4 4 ) .

Rusların Batılılaşma çabalan bizden daha önce 
başlamış ama bizimkiyle benzer tecrübeler geçirmiş. 
Şu farkla ki, Ruslar giyim kuşam konusunu (örneğin 
peruk takma) bir devlet politikası olarak benimseyip 
yurttaşlarına belli kıyafetleri giymeyi veya giymeme
yi bizim gibi zorla kabul ettirmemişler. Avrupalıya 
benzemek isteyen peruk takmış, ama takmak isteme
yene devlat zorla peruk taktırmamış veya kendi yerli 
milli kıyafetini tercih edenlerin elbiseleri, sokaklarda 
yakalanıp üzerlerinden parçalanak alınmamış 
(1940’lı yıllardaki olaylar hatırlanabilir).

Söylemeye gerek yok ki, Ruslar, millet olarak Av- 
rupalı olmaya bizden daha yatkın. Çünkü Avrupa or
tak kültürünün bir ayağı (Hristiyanlık) hiç olmazsa, 
mezhep farklılığına rağmen, aralarında bir iştirak sağ
lıyor. Bu da mutfak kültürlerini etkiliyor (şarap içme, 
domuz eti yeme gibi). Bizim gibi kökende İslam kül
türüyle beslenmiş ülkeler için Batı uygarlığını be
nimsemek büsbütün ayrı bir olay. Şarap içmek, do
muz eti yemek veya inek eti yememek gibi mutfak 
kültürünü ilgilendiren hususlar, bir anlamda o kültü
rün şeklî unsurları gibi telakki edilebilir. Ancak bun
lar öyle şekillerdir ki, ilgili kültürün aslî unsurların
dan ayrılmaz veya bir başka ve daha doğru ifadeyle 
aslî unsurlar yaşanan hayatta işbu şeklî unsurlar ma
rifetiyle görünür. Böyle bakıldığında aslî ve şeklî di
ye ayrılan unsurları birbirinden kopartmak mümkün 
olmaz. Peruk ya da şapka öz mü, şekil mi? Domuz eti 
yememek öz mü, şekil mi? Şapka giymenin getirdiği 
veya şarap içmenin, inek eti yememenin getirdiği 
belli bir hayat tarzı (yaşama alışkanlığı) var, bu alış- 

~kântik1âfsa“
masından başka birşey değil. Ve bunların tümü (ya
şama alışkanlığı) var, bu alışkanlıklarsa belirli düşün
me kalıplarının dışa yansımasından başka birşey de

ğil. Ve bunların tümü (yaşama ve düşünme alışkan
lıkları veya kalıpları) kültür denilen olayın kendisi 
oluyor.

Devlet şeklinin belirlenmesi, hükümetin teşkil 
tarzı, yurttaşların, yurttaş olmayanların hakları, gö
revleri gibi siyasal hayatı ilgilendiren hususlar da bir 
kültürün dışa yansımasından başka bir şey değildir ve
o kültürün iç zorunluluklarıyla ortaya çıkar ve gene 
aynı kültürün iç zorunluluklarıyla değişime, dönüşü
me uğrar. Bu itibarla 1215 yılında Magna Carta bi
zim ülkemizde vuku bulmadı veya 1789 ihtilali Tür
kiye’de gerçekleşmedi diye hayıflanmanın manası 
yoktur. İnsanı, İslam kadar yücelten bir başka din ve
ya doktrin de bulunmuyor yeryüzünde!

Demek istiyorum ki, her kültür kendi içsel zorun
luluklarının sonuçlarını yaşar. Magna Carta veya 
Fransız İhtillali, o ülkelerin tarihsel, siyasal, toplum
sal iç taleplerinin zorunluluğu olarak hayata geçiril
di. Veya bu hareketler, kendi toplumlarında, siyasal, 
tarihsel ve İktisadî gerçekliklerine karşılık buldular. 
Oysa Türkiye’nin gerçekleştirdiği devrim nevi şahsı
na münhasırdır ve bu devrimin ilkeleri olarak öngö
rülen cumhuriyetçilik, devrimcilik, milliyetçilik, 
devletçilik, halkçılık, laiklik, bu ülke kültürünün 
geçmişinde karşılığı bulunan kavramlar olarak gö
rünmüyor. Şöyle bir noktaya varıyoruz: Bu ilkeleri, 
bu ülkenin kültürü ortaya çıkartmadı, ama bu ilkeler 
kendine mahsus insan tipini ortaya çıkartabildi. O 
kadar ki, şimdi, bu ilkelerin dogmatik taraftarları 
oluştu: dünyanın değişen şartlarına göre ilkelerin de
ğişmesine izin vermektense ölmeyi tercih eden in
sanlar...

X.
Dr. Laurance J. Peter şu çarpıcı soruyla girişiyor 

anlatacaklarına, soruyor: “Bir yığın yeteneksizin na
sıl olup da ülkenizi, şirketinizi, fabrikanızı, mağazanı
zı, büronuzu avuçlarının içine aldıklarına şaştığınız 
oluyor mu?” Yazar, her insanın belli bir yeteneksizlik 
düzeyinin bulunduğunu tespitle cevaplandırıyor so
rusunu. Yeteneksizlik düzeyine erişen bir görevlinin, 
görevinin gereğini yerine getireceği yerde, kusursuz 
olarak yapabildiği bir dizi başka işlere giriştiğini be
lirterek asıl işini yapacağına sürekli hazırlıklarla oya
lanmayı tercih edeceğini, söylüyor. Veya asıl görevi 
fabrikayı kâra geçimıek olan yöneticinin yetersiz kal-

ceğini veya yeteneksiz matematik öğretmeninin öğ
rencilerine matematik öğreteceğine matematiğin 
öneminden bahsedeceğini veya bir başkasının hiçbir
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İŞ  yapmadan işine bütünüyle ilgisiz kalacağını ve
ya gereksiz ayrıntılarla uğraşmaya kendini adayacağı
nı belirtiyor (Peter İlkesi, Bilgi Y., s. 138 vd.)

Dr. Peter, yeteneksizlik düzeyine ulaşmış politika
cılardan da bahsediyor: “Bu politikacılar her fırsatta 
demokratik düzenin (ya da duruma göre komünist 
düzenin, aşiret düzeninin, krallıkla yönetim düzeni
nin) önemi, kutsallığı, gözler kamaştıran tarihi hak
kında söylevler verirler, ama gerçek görevlerinin ge
rektirdiği hiçbir şeyi yapmazlar yada pek az şey yapar
lar.” diyor (s. 145).

Dr. Peter’in bu tespitleri, Tanzimat’tan bu yana 
ister politika alanında olsun, ister asker veya sivil bü
rokrat kesiminde olsun, isterse entellektüel alanda 
olsun, ortalarda dolaşan belli bir tip aydının durumu
nu çağrıştırıyor. Dr. Peter’in bahsettiği bu yetenek
sizlik düzeyine ulaşmış yönetici veya politikacının, 
asıl meşgul olması gereken alanı bırakarak teferruat
la uğraşan, yapması gereken işler dururken olur olmaz 
yerde yasak icat etmeye kalkışan, üstelik bu yan işler
de de bir hayli mahir olan ve kendini başarılı gibi 
gösterebilen bu tipin, nerdeyse son ikiyüz yıldır ko
numunu muhafaza edebildiğini görüyoruz. Bu aydın 
tipi (ister sivil ve asker bürokrat kesimden olsun, is
ter politikacı kesiminden olsun, isterse entellektüel 
alanda olsun) daima suni, tali meseleler icat edebili
yor ve bu suni meselelerle kamuoyunu meşgul etme
nin üstesinden gelebiliyor. Onun maharet kesbettiği 
biricik alan belki de budur: suni mesele icadı:

Tanzimat’ın gerekliliği bu aydının “keşfi” olmuş
tur. İdari alanda yapılması gereken düzenlemelerin 
bir rejim sorunu haline getirilmesi, gene aynı aydın 
tipinin keşfi olarak ortaya çıkmıştır. Bu fikre bir dog
ma halinde yapışılarak meşrutî idarelerin dayatiliria- 
81 ve günümüze kadar ulaşan düzen değişikliği retori
ği gene bu aydın takımının icadı olmuştur. Bütün bu 
“fikirler” radikal ve dahiyane buluşlar gibi görünebil- 
mekteyse de, aslında, yeteneksizlik düzeyindeki aydı
nın kenardan dolanma taktiğinin bir ürününden ve 
asıl meseleyi es geçerek insanları lüzumsuz bir reto
rikle uğraştırmaktan, boğuşturmaktan başka birşey 
değildir.

Olanı biteni kendi vehminin prizmasından sey
retmek bu aydının hastalıklı alışkanlıklarından biri
dir. O, her olaya bir izah şekli bulabildiği için mutlu
dur ve kendinden memnundur, dahası kendinden 
emindir. Kendini yanılmaz gördüğü için yanılan da
ima halk ve millettir. Üstelik o yani halk kendi çıka
rını bilemeyeceği için onu vesayet altında bulundur
mak gerekir: onun için yapılacaklar, ona rağmen ya

pılmalıdır! (Halkçılığın “halk için, halka rağmen” 
sloganı buradan çıkartılmıştır). Halk her türlü zorla
maya, desiseye, eğitim ve öğretim kurumlarının prog
ramına rağmen dininden vazgeçmiyorsa, kılık kıyafe
tini muhafaza etmek istiyorsa, bu aydına göre, kandı
rıldığı içindir. Ancak o, kendinin kandıramadığı hal
kı, başkasının nasıl olup da kandırabildiği üstünde 
düşünmeyi akıl edemiyor. Kendisinde olmayıp da 
başkasında olan o şey acaba nedir?

Kimi zaman durumun gerçek bir yeteneksizlikten 
mi, yoksa bilinçli bir yeteneksizlikten mi ileri geldi
ğini anlamak zorlaşabilir. Ama ister bilinçli olsun, is
ter kendiliğinden olsun, yeteneksizlik düzeyine ulaş
mış olan bu aydın, kendi uydurduğu bir dünyada ya
şar, ülkenin asıl sorunları yerine, mihrakından kaydı
rılmış, icat edilmiş sorunlar üzerinde durur, onları 
tartışır. Bu sorunlar, dön dolaş aynı konular üzerinde 
temerküz eder: Laiklik, irtica, anayasa, temel hak ve 
özgürlükler... bu aydının demirbaş sığmaklarıdır.. O, 
bu tartışmanın başlatılmasında rol üstlenir; çözü
münde ve bitirilmesinde değil! Bu aydın, kendi uy
duruk dünyasındaki yaşantısı içinde her şeye muha
liftir, milletine, milletinin dinine, bu dinin her türlü 
kurumuna ve uygulamasına muhaliftir. Beğenmediği 
ve hoşlanmadığı birşey varsa, o şey dinde de yoktur, 
varsa dinden çıkartılmalıdır. Onun hoşlanmadığı 
şey, dine mutlaka başkaları ve bilhassa hain, cahil ve 
yobazlar tarafından sokulmuştur ve onun oradan çı
kartılması gerekir: halk aldatılmaktadır! O, milletin 
kendi parası ile cami yaptırmasına muhaliftir. Cami 
yerine okul yaptırılmasını ister, ama niçin okul yeri
ne cami yaptırıldığını düşünmek istemez. O, kadınla
rın başlarını örtmesine muhaliftir, çünkü ona göre 
bu, dine sonradan sokulmuş (!) bir bid’attır. Bu nok
tada, o, herkesten daha fazla “dinci” kesilir ve böyle- 
sine parlak fikirleriyle dini bid’atlardan arındırmaya 
teşebbüs eder. Böylece bu aydının, gerektiğinde, biz
zat kendisine bile muhalefet edebileceği ortaya çıkar.

O, ortadaki sorular ve sorunlar yüzünden tasalan
maz. Kendi icadı ve inşası olan dünyasında rahat ve 
mesut hayatını idame ettirebildiği sürece keyfine di
yecek yoktur. Halk dehasının turistlere yakıştırdığı 
söz onun için de ve bilhassa onun için geçerli sayıl
malıdır: herşeye dışardan bakan, elini taşın altına 
sokması gerekmeyen bu aydın tipi için, keyfi bozul
madıkça raki güzel, şiş kebap güzel, sorunlar güzeldir! 
Yeter ki güzelim teoriler pis gerçekler tarafından ber
bat edilmesin!
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1
 980 sonrası turizm olgusunu belirleyen temel 

söylemlerden birisi de “bacasız fabrika” ifade
siydi. Bu ifade, bir taraftan “fabrika” kelimesiy- 

le yıllarca Türk halkının “gelişme” ile özdeş gördüğü 
bir konuma atıfta bulunurken, diğer taraftan “baca
sız” kelimesiyle turizme “gelişme çizgisi” çerçevesin
de meşruiyet sağlıyordu. Gerçekten bu söylemin ifa
de edilmesi boşuna değildi. Son tahlilde bu, Türk 
modernleşme süreci içinde toplumun gelişme imajını 
besleyen ana ifadelerden biri idi. Modernleşme süre
cinde ilerleme ve gelişme fikirlerine inanmış bir top
lumun, yani Türk toplumunun “fabrikalarla donatıl
mış bir ülke hayali”, siyasetçiler tarafından da sıkça 
zikredilen toplumsal bir ideale dönüşmüştü. Bu söy
lemle bazıları bacalısını yapamasalar da bacasızı ile 
(turizmle) ilerleme çizgisinde yol alınacağını savunu
yorlardı.

1980’li yıllarda “turizm” kelimesi üzerine yoğun 
vurgu yapılması boşuna değildi. Çünkü Özal ile bir
likte modernleşme olgusunun tüm toplumsal alanla
ra daha farklı bir şekilde nüfuzu ve hızlı dönüşüm, 
“turizm” olgusunu daha yoğun olarak gündeme getir
miştir. Şüphesiz bu, daha önceki dönemde Türki
ye’de turistik faaliyetlerin olmadığı anlamına gelmez. 
Fakat Özal dönemiyle birlikte ülkede dövizin serbest 
bırakılması, Türkiye’nin dışarıda tanıtılması gayret
leri, dış ülkeye gidişlerin bu bağlamda teşvik edilme
si vb. unsurlar, “dış” ile içli-dışlı oluşu hızlandırmış
tır. Tabii bu durum karşılıklı imkanlar açısından de
ğerlendirildiğinde daha çok “dış”ı iç etme biçiminde 
tezahür etmiştir. Zaten “turizm” ve “turist” gibi keli
meler, ortalama bir Türk vatandaşının zihninde ço-

yu yabancı turistlere yapmaktadırlar.
80 öncesi yıllara göre dışarıdan içeriye turisti çe

kecek bir güven ortamının sağlanmış olması da, 80’li 
yıllarda turizmin gelişmesi konusunda olumlu bir rol 
oynamıştır. Devlet nezdinde turizme (dış turizme) 
önem verilmesi, ilk başlarda adı “Kültür ve Turizm 
Bakanlığı” olan kurumun bölünerek, “Turizm Ba
kanlığı” şeklinde başlı başına bir kurum olmasını so- 
nuçlamıştır. Burada şöyle bir sorunun sorulması gere
kiyor; niçin dış turizme ağırlık verilmektedir? Bunun 
ülkenin gelirini artırıcı bir etken olmasından ziyade, 
bir oryantasyon sorunu olduğunu söylemeliyiz. Zira 
“dış turizm” ifadesindeki ‘dış’ kelimesi Asya, Afrika 
vb.ni değil, Avrupa ve Amerika’yı işaretlemektedir. 
Çünkü toplumumuzun turizm yörelerini inşa etme 
biçimi, çoğunlukla Avrupa ve Amerika ülkeleri 
halklarının kültürlerinin merkeze alınması sonucu 
oluşmuş görünüyor.

Turist ile sadece yabancı ve hatta sadece Avrupa 
ve Amerika’lı turistlerin anlaşılması, şehirden köyle
re kadar her toplumsal katmanda bir realite olmuş
tur. Öyle ki turizm yöreleri oteller, diskotekler, barlar 
vb. gibi tamamen bir kültürü adres gösteren unsurlar
la inşa edilmektedir. Bu inşa tarzının çok yaygın ha
le geldiğini söyleyebilirim. Nitekim şöyle bir olaya 
şahit olmuştum; Antalya’nın bir ilçesine bağlı dağlık 
köyünde köylüler, bir vakıf kurmuşlardı. Köyün nü
fusu devamlı oturanları hesaba katarsak iki yüzü geç
mez. Fakat o köy doğumlu olup dışarıda oturanlar ya
zın köye gelince, bu nüfus biraz daha artar. Vakıf kö
yün gelişmesi, fakirlere yardım gibi hizmetleri gör
mek üzere kurulmuş. Köyün ileri gelenleri köyü ta-

ğunlukla yabancı turistleri çağrıştırır. Kullanılan söy- 
lemler ve devlet politikaları da bu yönde olmuştur. 
Nitekim devlet yetkilileri turizm gelirleriyle ülkenin 
döviz rezervlerinin arttığını ifade etmekle de, vurgu

nıtmak amacıyla hemen yakındaki bir tepenin üstu- 
ne “diskotek” yaptırmayı teklif ediyorlar. Böylece 
kendi ifadeleriyle “köye turist çekmek” mümkün ola
cakmış.
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Traktörün bile bulunmadığı bir köyde tepe üstü' 
ne diskotek yapma fikri, aslında her alanda olduğu 
gibi turizme bakışımızdaki çarpıklığı da göstermekte! 
dir.

Türkiye’de turizm yöresi olarak tabir edilen yerler 
daha çok deniz kenarlarıdır. Tatil dendiği zaman da 
deniz, güneş, bronzlaşmak gibi kavramlar ön plana 
çıkar. 1980’li yıllarda daha çok deniz kenarlarında 
oteller inşa etmek için dış krediler kullanılmıştır. Eğ
lence yerleri yine daha çok deniz kenarlarında yapıl- 
mıştır. Bu türlü bir sahil turizmini teşvik, güneş, de- 
niz gibi Avrupa insanının hasret çektiği unsurlar ol- 
ması açısından da önem taşımaktadır. Gerçekte nor
mal ölçütlerde güneşten yararlanmak bir fayda sağla
makta ve sağlık için önemli olmakla birlikte, güneş
te bronzlaşmak bir müddet sonra toplumda statü gös
tergesi haline gelmiştir. Yurt içinde denize giden ve 
orada bronzlaşan insanlar, kendi şehirlerine döndük
lerinde “deniz kenarında tatil yapan insan” konumu
na oturtularak diğerlerinden farklılaşmaktadır. Böy- 
lece deniz kenarında tatil yapacak kadar maddi gücü 
ve zenginliği bronzluğuyla pekiştirilen kişi, bu yolla 
bir statü elde etmiş olmaktadır, Neticede bu, şehir 
merkezlerinde solaryumların açılması ve bu statü 
göstergesinin toplum tarafından kabulü ve pekiştiril
mesini getirmektedir. Yine bu tatilin tamamlayıcı 
öğeleri olan diskotekler, publar vb. “batı merkezli” 
anlayışlarla inşa edilmektedir.

Kısaca turizm olgusu, batılı bir yaşam biçimi dik
kate alınarak şekillenmektedir. Hatta daha ileri gide
rek söyleyebiliriz ki, bugünkü var olan anlamda tu
rizm olgusunu batılılar bize keşfettirmiştir. Böyle 
olunca “onlar ne der” mantığıyla bir turizm anlayışı 
oluşmaktadır. Geçenlerde İstanbul’da alkollü içki tü
ketiminin yasak olduğu bir mekanı kiralamak isteyen

kişi, bundan şikayet ederken şunları söylüyordu: “Bu
rada bira satılmamasını turiste izah edemeyiz. “Sahil 
turizmini teşvik, ülke insanının da tatil anlayışında 
değişimlere sebep olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren 
artan hızla yazlık ve devre mülk yapımı başlamıştır. 
Tatilin denizle özdeşleştirildiği bu anlayışta belli bir 
yaşam biçiminin, “western life style” insan hayatının 
tüm alanlarına nüfuz ettiğini görmekteyiz. Jakuzili, 
gömme banyolu, denize çok yakın mesafedeki bu yaz
lıklar, daha çok “deniz” merkezli bir tatil algılaması
nın sonucu imiş gibi görünmektedir.

Bu anlamda “mahremiyet” gibi temel bir anla
yış/engel sebebiyle deniz turizmine çekinceli bir şe
kilde katılan veya katılmayan dindar veya muhafaza
kar diye tabir edilen bir kesim de vardır. Bu kesim, 
önceleri gerek dini endişeden gerekse çevre baskısın
dan dolayı deniz kenarlarına maddi gücü olsa bile git
memekte veya çekinerek (bu kelimeyle kastettiğimiz 
sakin yerlerde, özellikle kadınlarda mayo giymeden 
elbiseleri ile, erkeklerde Islamiyetin örtülmesi gere
ken yer olarak gösterdiği göbek ve diz kapağı arasını 
örten bir mayo ile denize giren, fakat yine de deniz 
kenarındaki ortamı beğenmeyen kimseler) gitmekte
dir. Bugün geldiğimiz noktada “deniz” merkezli tu
rizm anlayışı, bu kesimin de en çok benimsediği tatil 
anlayışı gibi görünmektedir. Nitekim “Caprice Ho
tel” isminin sembolleşmesiyle birlikte modern/batılı 
bir tatil anlayışı islamileştirilerek problem (mahre
miyet problemi) halledilmiştir! Toplumumuzda de
niz merkezli tatil ile mahremiyet anlayışının geçmiş
ten beri süregelen oryantasyon farklılığına da bağlı 
olarak nasıl dönüştüğünü çok iyi gözlemleyebiliyoruz. 
Aslında belki de çoklarınca konjonktürel ve belirli 
mekanlarca sınırlı sanılan bu “deniz mahremiyeti” 
anlayışının, son tahlilde hayatın tüm alanlarındaki 
mahremiyet olgusuna da nüfuz edip onları belirledi
ğini belirtmeliyiz. Burada “konjonktürel” kelimesi ile 
yaz aylarını, “belirli mekanlar” tabiriyle de deniz kı
yılarını kastetmekteyiz. Bazı insanlara göre, hayatı 
bütün olarak algılayamadığı için yaz aylarına ve de
niz kıyılarına özel bir “deniz mahremiyeti” anlayışı 
geliştirmek mümkün olabiliyor. Çünkü o mekanın 
dayattığı kural ve ilke budur. Fakat bu mahremiyet 
anlayışı o insanların zihninde bile konjonktüreldir. 
Onu diğer toplumsal alanlara ve yaşam alanlarına ta
mamıyla sarkıtmaz. Zira anlayış şudur; “orada kimse 
kimseye bakmaz”. Ancak diğer taraftan konjonktürel 
de olsa bu yeni mahremiyet anlayışının, diğer yaşam 
alanlarındaki ilişkileri etkilediğini ve hatta giderek
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belirlediğini de söylemek mümkündür.
Beş yıldızlı bu tür oteller ve tatil yerlerinin artışı, 

halkın bilincindeki tatil anlayışının da nasıl dönüş- 
tüğünü göstermektedir. Bu tür otellerin televizyon
daki reklamlarını incelediğimizde, beş yıldızı, fiyatla
rı, açık büfesi, sauna, spor ve zayıflama merkezleri, 
yüzme havuzu (denizin kenarında yüzme havuzu da 
bir başka tuhaf), normal, suit ve kral dairesi odaları 
vs. ile bir başka otelden farkı olmadığını hemen an
larız. Fakat reklam spotlarında çok az bir zaman görü
nen başörtülü kadın, “ha§ema”lı erkek imajları hedef 
kitleyi hemen işaretlemektedir. Anlaşılmaktadır ki, 
deniz merkezli turizm, ilk başlarda batıya karşı bir 
muhalefeti içeren en uzak kesimi bile anlayışlarda 
dönüşüme uğratmayı başarmıştır.

“İslam’ın bronzlaşan yüzü” olarak da ifade edilen 
bu tatil anlayışı, yukarıda bronzlaşma konusunda de
ğindiğimiz gibi “İslami Akıl”da olmayan bir sınıflaş
ma olgusunu da beraberinden getirmektedir. İslami 
kesimin beş yıldızlı otellerinde oluşan yaşam biçimi, 
içerik itibarıyla diğerlerinden farklılaşamamakta ve 
burada oluşan anlayış kişilerin kendi yaşadıkları me
kana taşınmaktadır. Böylece bir müddet sonra evleri 
dizayn etme biçimi, tüketim alışkanlıkları, giyinme 
biçimleri vb. ile dindar kesim diye tabir edilen kate
gori kendi içinde dönüşerek farklılaşmaktadır.

“İstanbul Güzel, Rakı-Şişkebap Güzel,
Yine Gelecek Ben”

Yukarıdaki ifadeyi bir çok kimse hemen hatırlaya
caklardır. İstanbul gezisinin hemen ardından bir ya
bancı turistin değerlendirmesini içeren bir ifade. T a
bii buraya kadar bir şey yok. Ama bu spot cümle bir 
müddet sonra, turizm reklam ve tanıtımlarında kul
lanılır oldu. Bu noktada iki şey söylemek mümkün; 
öncelikle turizm olgusunun yabancı ağızlarla rekla- 
masyonu ve yabancı bakış açısının turizm olgusunda
ki hakimiyeti. Ayrıca milli unsurların da yabancılar 
üzerinden, onlar dolayımıyla bir değer kazanması. 
Sloganlaşan bu cümle, turizm tanıtımımızda her yö
nüyle yabancı (na-mahrem) bakış açısının izlerini ta
şımaktadır. Öncelikle cümle devrik, bozuk bir şekil
de yabancı turist ağzıyla spotlaştırılmaktadır. Her ne 
kadar bu cümleye bir yabancının.yeni öğrendiği dili 
kullanırken, ortaya çıkan sempatik tavır katılmışsa 
da, son tahlilde bu, dile getirdiğimiz realiteyi sıfırla- 
yamamaktadır. Bu cümlenin turizmle özdeş hale gel
mesi, iç turizm olgusunun ne kadar flu olduğunu gös

termesi ve sadece dış turizme vurgu yapması açısın
dan da ilginçtir. Zaten turizmcilerin yaptıkları yatı
rımlar da iç değil, dış turizme dönüktür. Beş yıldızlı 
oteller, tatil köyleri, eğlence mekanları vb. iç ve dış 
turizme açık olmakla birlikte, gerçekte bu hem mad
den hem de beğeni ve zevkler açısından yabancı tu
ristlere yöneliktir.

Diğer taraftan toplumumuza has olarak bilinen 
kimi unsurların, yabancılar dolayımıyla toplum zih
ninde hatırlanır hale gelmesi, gözünü suflöre dikmiş 
bir oyuncuyu hatırlatmaktadır. Normalde bu toplu
ma ait değerlerin hem tarihi süreklilik, hem de ana 
çerçeveyi oluşturmak bakımından kendinden men
kul kıymeti önemsenmeyerek, yabancı turistlerin 
önemsemesiyle toplum zihninde yeniden hatırlanır 
oluyor. Bu kişi ise, başkasının gözlüğünü kullanıp et
rafa bakan kimse ne kadar sağlam görürse o kadar gö
rüyor. Ayrıca böyle bir tarz içerisinde ülkede öne çı
karılan unsurlar, turistin beğenisi çerçevesinde olu
şuyor. Burada ülkemizde özellikle turistin dikkatini 
çekecek gizemli unsurlar ön plana çıkarılıyor. Kafa
sında doğu ile gizemi özdeşleştiren batı için zaten 
bunda anormal bir durum olmasa gerektir. Tabii bu
rada, “gizem” kelimesini zikretmemiz boşuna değil
dir. Modem dönemle birlikte özellikle tabiatın gize
mini bozup, onu “açıklanabilir” hale getireceğini 
uman bir medeniyetin, kendi ilerleme anlayışında 
“gizem” geriyi, yani doğuyu ifade ediyor.

Or(ien)(yan)Tal

Yukarıdaki ifade kelime anlamı itibarıyla “doğuya 
ait” demektir. Tabii bu ifade, kelime anlamını aşarak 
geniş manada toplumsalı işaretlemekte ve hatta “or
yantalizm” formuna bürünerek bir bakış açısını be
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lirtmektedir. Bu bakış açısı tek taraflı kalsa, yani ka- 
bul görmemiş bir bakış açısı olsa, en azından tartış
malı olacaktır. Fakat bu bakış açısı, bakanlarla bakı
lanları aynı kanaatte buluşturduğu ölçüde önemini 
artırmakta ve bilimin de yardımıyla kendisine bakı
lanları daimi bir kuşatılmışlık duygusuna mahkum 
etmektedir. Bu bakış açısına, etkileri itibarıyla ileri
de değineceğiz. Fakat oryantalin toplumumuzda çağ
rıştırdığı en baskın anlamı, kıvrak arabesk müziği ve 
gizemiyle “dansöz” dür. Medyanın da sık sık dile ge
tirdiği gibi yabancı turistler Türkiye’ye gelince, onla
ra ülkemizin “lazım-ı gayr-ı müfariğ” bir parçası ola
rak oryantal dans ikram edilir. Bunun şu bakımdan 
da sembolik bir anlamı olduğu söylenebilir; zihniyet 
dönüşümüne uğramadan önce toplumun en gizemli 
ve mahrem alanına ait kadının, “bakan gözlere” tes
lim edilerek teşhirinin mümkün hale gelmesi ki, bu 
tabiatı büyüsünden arındırıp matematik gerçeklikle
re indirgemeye çalışan zihniyetin, bu alanda da görü
nür olması anlamına gelebilir.

Buraya kadar anlattıklarımız birkaç hususu özel
likle vurgulamak içindi; öncelikle turizm olgusunun 
ülkemizde dış turizmle özdeş hale gelmesi, ülke insa
nının kendi kültür kalıpları içerisinde kendi beğeni 
ve zevklerini oluşturmayıp başka kültürlere göre be
ğeni oluşturması, kendi kıymetlerini yabancılar dola- 
yımından geçirerek tanıması ve nihayet bunların 
hepsini ifade etmeye yetecek olan oryantalist bakış 
açısı.

Muhammed Abid El-Cabiri’den “akıl” kavramını 
ödünç alıp kullanırsak, acaba bu toplumun geniş an
lamda kültürünü üreten aklın şifreleri mi değişmiştir?

Şüphesiz bunu bir kerede “evet” diye cevaplamak, 
tatmin edici bir cevap olmayacaktır. Fakat teamül 
olarak II. Mahmud’dan başlatılan batılılaşma tecrü
bemizde meşruiyet çerçevesinin giderek değiştiğini, 
batılı kültürün, turizm anlayışında da bir referans ha
line geldiğini görmekteyiz. Aslında diğer toplumsal 
alanlarda da sorun halletme bu çerçevede gelişmek
tedir. Ülke meselelerinin tartışıldığı herhangi bir 
platformda tartışmalar, çoğunlukla “Avrupa’da ve 
Amerika’da bu iş şöyle hallediliyor” şeklindeki bir re
feransa dayandırılıyor. Böylece Amerika ve Avru
pa’da olan sistem sorgulanmaksızın bir meşruiyet ka
zanıyor. Bu tutum topluma yayılarak bütün ilişkileri
miz ve bakış açılarımızda da bir refleks haline gelebi
liyor. Son tahlilde dönüşen mahremiyet anlayışımız, 
insani ilişkilerimiz, alışveriş ve borçlanma usulleri
miz, tüketim alışkanlıklarımız vb. yeni meşruiyet çer
çevesiyle hayatımıza oturuyor.

Diğer unsurları kapsayıcı bir özelliğe sahip olan

oryantalist bakış açısı, bir takım problemler ortaya 
çıkarmaktadır. Bu problemlerin başında gelen şey, 
bir zihniyet ve bakış açısı maluliyetidir. Bundan do
layı nereden durup nereye bakıldığı son derece önem 
taşımaktadır. Bazan çok farklı düşünce dünyalarına 
sahip insanların bir konunun aynı noktasına itirazla
rı olabilir, fakat gerekçeleri aynı değildir. Bu gerekçe
ler, nerede durulduğu ve nasıl bakıldığı açısından 
önem taşımaktadır. Temelde bakış açısının önemini 
kavrayamayanlar, bir çok teknik sorunu temel sorun
muş gibi algılayıp meseleyi sadece kısmen algılayabi
lirler ve onu halletmekle bütün sorunu halledecekle
rini düşünürler.

Oryantalist bakış açısının, bu bağlamda ortaya çı
kardığı problemlerin başında, kendisine bakılan in
sanların hastalık derecesinde kendisine bakanlara 
hayranlığı, teslim olmuşluğu ve kendine güvensizliği 
gelir.

Kanaatimce oryantalist bakış açısının hakimiyeti, 
tanımlayanların gücünden ziyade, tanımlananların 
teslimiyetlerine dayanıyor. Bu şekilde tanımlananlar, 
en temel meselelerinin ne olduğunu ve o meseleyi 
nasıl çözmeleri gerektiğini, tanımlayanların kendi 
kulaklarına fısıldamalarını bekliyorlar. Böylece bir 
“özne” olarak devreden çıkan tanımlananlar nesne- 
leştiriliyor ve yeniden tanımlanıyorlar. İşte turizm 
sorununda da geldiğimiz nokta, tam da burası olarak 
görünüyor. Aslında sadece turizm meselesinde değil, 
karşı karşıya olduğumuz tüm problemler, tam da bu 
zihniyet ve bakış açısı sebebiyle meydana geliyor. Ya
ni aynı zihniyet, turizme nasıl bakıyorsak diğer alan
lardaki bakışımızı da belirliyor.

Baktığımız zaman ayrı ayrı bir çok problemler 
varmış gibi görünüyor, fakat aslında bütünsel olarak 
bakabilen insanlar, sorunun tek bir ana noktada 
odaklandığını, zihniyet kriz aşılırsa diğer sorunların 
teknik bir mesele haline geleceğini çok iyi kavrıyor
lar.

Kültürel, tarihi vb. birikimiyle ana dinamiklerini 
üretip önüne menfez açabilecek konumda olan bir 
toplumun, doğrusu kendi tarihi ve kültürel birikim
lerini bir kenara bırakıp “kartondan evler” yapmaya 
uğraşması, tabi ki sonuç verecek bir davranış değil
dir. Yıllardan beri toplumsal hafızanın yeniden kod- 
lanmaya çalışılması doğrusu, “kafa karışıklığını” iyice 
artırmıştır. Öyleyse yapılacak şey, kendi tarihi, kültü
rel vs. birikiminin üstünden, kendi asli dinamikleriy
le zaman zaman hatalar da yaparak bakmayı dene
mektir. Buna göre doğru yerden (under) ve doğru du
rarak (standing) bir anlayış (understanding) geliştir
mek gerekiyor. ■
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M UH SİN  M ETE

M odem toplumların genel göstergelerinden 
biri de turizmdir. Çağdaş hayatın belirleyi
ci öğeleri olan çalışmak, dinlenmek, gör

mek ve tanımak ihtiyacı turizm faaliyetini doğur
maktadır. Günümüz dünyasında insanlar sürekli ola
rak oturdukları yerlerden başka yerlere seyahat edi
yorlar ve gittikleri yerlerde konaklıyorlar.

Ayrı bir sektör haline gelen turizm faaliyetinin en 
dikkat çekici yanı, ülke ekonomisine sağladığı katkı 
olmaktadır. Turizme bu yönüyle bakıldığında gelen 
turist, turistik otel sayısı ve altyapı yatırımları gibi 
konunun maddî boyutu önplana çıkmaktadır. Kal
kınmanın lokomotifi olarak turizmi gören ülkelerin 
sayısı az değil. Son yıllarda bu ülkelerin arasına Tür
kiye de katılma yolundadır. Yatırım ve üretim faali
yetlerine mali kaynak aktaramayınca, “kurtarıcı” ola
rak turizm sektörünü görmeye başladık.

Türkiye, coğrafi konumu, zengin tarihi mirası, ta
biat güzellikleri ve iklim özellikleri itibariyle büyük 
bir turizm potansiyeline sahip bulunmaktadır.

Ülkemizde dışa yönelik turizm faaliyetini Sultan 
Abdulaziz devrinde Sergi-i Umumî-i Osmanî adı ile 
İstanbul Atmeydanı’nda açılan bir tür milletlerarası 
fuar ile başlatabiliriz. Bu sergi için özel olarak yaptı
rılan binalarda, 28 Şubat-17 Temmuz 1863 tarihleri 
arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak ürünle
ri, sanayi mamülleri, sanat eserleri, el işlemeleri ile 
Avrupa ülkelerinden gönderilen çeşitli alet ve maki- 
nalar sergilenmiştir.

Serginin doğurduğu uygun ortam bazı müteşeb
bisleri harekete geçirmiş, Türkiye’den Avrupa’ya tu
rist göndermek için Beyoğlu’nda, dörtyol ağzında In- 

-giltere O teli sahihi Mösyö Musiri tarafından bir 
kumpanya kurulmuştur: Avrupa’ya Osmanlı Seyahat 
Postası.

Y irmi yıl sonra 1883 yılında bu defa Avrupa’dan

İstanbul’a Orient-Express seferlerinin başlamasıyla 
Avrupa’nın kültürlü kesimi Türkiye’yi keşfetmeye 
başlamıştır. Böylelikle bu tarihlere kadar seyyahlarca 
gerçekleştirilen gidiş-gelişler, toplu organizasyonlara 
dönüşmüş oldu.

Yüzyıl sonra, Özal’lı yıllarda, otoyol, havaalanı, 
otel, turistik tesis gibi yatırımlarla, her alanda olduğu 
gibi turizm sektöründe de bir canlanma görülmüş, da
ha sonra bu sektörde doğrudan ve dolaylı çalışanların 
sayısı 3 milyona ulaşmıştır.

Yapılan tahminlere göre Türkiye turizmi önümüz
deki yıllarda % 5.5 oranında büyüyecektir. Bu oran 
Avrupa’da, en yüksek olduğu ülkelerde % 4’ü aşmı
yor. Bu rakamlara bakarak ülkemiz turizminin göğsü
müzü kabartacak durumda olduğunu söyleyebilir mi
yiz? Turizmin sadece maddî yönünü dikkate alarak 
bir değerlendirme yaptığımızda dahi parlak bir tablo 
ile karşılaşamıyoruz. Çünkü, ülkemizde turizm hiz
metleri, mesela diğer Akdeniz ülkeleri olan Yunanis
tan, İtalya, Mısır ve Ispanya’ya göre % 50 ila % 75 
oranında daha ucuz. Buna bağlı olarak, turist sayısı
nın artmasına rağmen, turizm gelirlerimiz yeterince 
artmıyor. Prof Osman Altuğ’un deyişiyle “dar gelirli 
yabancı turistlere ütülüyoruz.”

Anlaşılan o ki, Türkiye turizmi, ekonomik ba
kımdan henüz “vatan kurtaran aslan” durumunda de
ğil. Oysa, Türkiye’nin pek az ülke ile mukayese edi
lebilecek bir turizm potansiyeli bulunmaktadır. Bu 
topraklarda 15 ayrı uygarlık varolmuş, zengin bir ta
rih ve kültür mirasına sahibiz. 8000 km’yi aşan bir kı
yı şeridi, lOOO’i aşkın termal kaynak, göller, platolar, 
dağlar ile turizmin her türünde hizmet sunabilecek 
durumdayız.________

Bu mirası bize özgü, medeniyetimiz ekseninde şe
killenen bir anlayışla değerlendiremedikçe turizmle 
yatıp-kalkmanın anlamı olmasa gerektir. Kültürel
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yönünü, ekonomik yönünün önüne koyamadığımız 
sürece, turizm bir modernleşme aygıtı olarak değer 
sistemimizi ‘aşındırmaya hizmet edecektir. Nitekim 
bu aşındırma son yıllarda ĥ r hayli artmış, “müslü- 
man” kimlikleri de* “kapsama alanı”na almış bulun
maktadır.

“Şeriata uygun” mayolarla başlayıp, kadın ve er
keklerin ayrı denize girebildikleri Caprise O telle 
merhale kazanan, Müslümanların mevcut seküler ta
til uygulamasına adapte edilmeleri süreci her geçen 
gün biraz daha yaygınlık kazanmaktadır. 28 Şubatla 
gelen dezislamizasyon “konsept”i ile de örtüşen bu 
durum büyük ölçüde yadırganır bir hal olmaktan çık
tı. Bir örnek olayla hâl-i pür melalimizi görmekte fay
da var;

İslami yayın organlarında Gerçek Hayat dergisi
nin tiraj artırmak ıçın başlattığı ikinci kitap “pro- 
mosyonu”nun “sponsorluğu”nu, yeşil sermaye diye 
nitelenen Kamer Holdingin “Şah Inn Club Karabu- 
nın-Şah In Suit Hotel” konaklama tesisleri yapıyor. 
Buna karşılık dergide bir süredir tam sayfa bu tesisle
rin reklamları yayımlanıyor. Reklam metninde sunu
lan hizmetler aynen şu şekilde ifade ediliyor;

“Bayanlara-çocuklara özel tatlı ve tuzlu su havu
zu, Kum havuzu, aquapark, spor salonu, sauna-masaj 
salonu, kuaför-güzellik merkezi.

Çocuk oyun parkı, turlar, halı saha, basketbol, 
masa tenisi, bilardo, atari, çay bahçeleri, havuz oyun
ları, plaj voleybolu, banana, deniz bisikleti, su kaya
ğı, paraşüt, jetski ve sörf.

Açık'kapalı restaurantlar, pastane, vitamin bar, 
havuz bar, çay bahçeleri, toplantı salonları ve alış

veriş merkezi. Promixler 
yemek saatlerinde ücretsiz.

Evinizin rahatlığındaki 
odalarda sıcak-soğuk kli
ma, kişiye özel kasa, direkt 
telefon, 16 kanallı TV, mi
ni buzdolabı, fön makinası, 
24 saat sıcak su.”

Ne müthiş adaptasyon 
değil mi? Müslümanlar 
olarak yapıp-ettiğimiz her 
fiili, ona uygun kılmak du
rumunda olduğumuz dine 
dair hiçbir işaret göremiyo
ruz bu ifadelerde. Aksine 
din dışı bir hayatın bütün 
arzularını karşılamaya özen 

gösterilmiş. Karşılaştığımız manzarayı ancak lüks ve 
israf olarak niteleyebiliriz. Apaçık haramla karşı kar- 
şıyayız. Maalesef modemite bütün değerlerimizi ezip 
geçiyor ve bundan rahatsızlık duyma hassasiyetimizi 
kaybetmiş durumdayız.

Gerçek Hayat dergisinin 13 Temmuz 2001 tarihli 
sayısının kapağında, malum söze atıfta bulunularak, 
“Turiste Hizmet Şerefimizdir” yazılmıştı. Elbette bu 
sözde bir “ironi” vardı. Fakat, ne söylersek söyleye
lim, “atı alan Üsküdar’ı geçmiş” bile. Üstelik himmet 
etmese tiraj, sorunumuzu nasıl halledeceğiz?

Kur’an-ı Kerim’de “A llahin arzı geniştir” buyu- 
rulmaktadır. İnsanların bir yere saplanıp kalmamala
rı, rızıklarını başka yerlerde de aramaları gerektiğin
de hicret etmeleri, eski medeniyetleri inceleyerek ib
ret almalaçi tavsiye edilmektedir.

İbni Batuta, İbni Fadlan, Evliya Çelebi gibi nice 
gezginler, Islamin tavsiyesine uyarak, medeniyetimi
zin varolduğu her yeri adım adım gezmişler, gezmek
le kalmamışlar gördüklerini yazmışlar, ümmetin gö- 
zü-kulağı hatta vicdanı olmuşlardır. İslam kardeşliği
ni yeniden kurmak istiyorsak, müstakbel kardeşleri
mizle tanışıp-bilişmek mecburiyetindeyiz. Buna hiz
met edecek turizm faaliyetine elbette sırtımızı döne
meyiz. Söz buraya gelmişken, Türkiye Yazarlar Birli- 
ği’nin organize ettiği ve Haziran ayı içerisinde ger
çekleşen Suriye gezisinin önemine işaret edelim.

Gerçek olan şu ki; varolan turizm modelini ancak 
bumerang olarak niteleyebiliriz. Turizm adı altında 
modernite silahını kendimize çevirme gafleti Müslü- 
mana yakışmasa gerektir. ■
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ŞÜ KRÜ  KA RA TEPE

S anayi toplumunda güne ve saate bağlı olarak 
düzenli işlerde çalışanların hafta sonlarında 
ve yılın belli günlerinde tatil yapması temel 

bir ihtiyaç haline geldi. İnsanlar düzenli çalışma ha
yatının getirdiği monotonluktan uzaklaşabilmek için 
tatil günlerinde devamlı yaşadıkları çevrenin dışına 
çıkıyorlar. Dinlenme anlayışlarına ve maddi imkan- 
larına göre denizleri, dağları, kültür ve eğlence mer- 
kezlerini geziyorlar. Zengin tatilciler ise değişik şehir
leri, kültürleri ve insanları daha yakından tanımak 
için başka ülkelere seyahat ediyorlar.

ikinci Dünya Savaşı’ndan büyük bir yıkımla çı
kan Avrupa’da, savaşan ülkelerin insanlarını birbir
lerine yaklaştıracağı, sevgi ve dostlukları geliştirece
ği, düşmanlığı azaltacağı düşünülerek turizm teşvik 
edildi. Sanayileşmiş ülkelerde gelir seviyesinin yük
selmesi, çalışma saatlerinin kısaltılması, ortalama in
san ömrünün ve emeklilik süresinin uzaması, ulaşım 
imkanlarının artması da turizm sektöründe hızlı bir 
büyüme sağladı. 1990’lı yıllarda dünya turizmindeki 
yıllık büyüme hızı, turist sayısında % 4 ’e, turizm geli
rinde ise % 7’ye yükseldi.

1980’de dünyada yılda 285 milyon olan turist sa
yısı 2000’de 700 milyona ulaştı. Turizm gelirleri ise 
aynı dönemde yıllık 100 milyar dolardan 700 milyar 
dolara yükseldi. Bu gelişmeler sonunda turizm sektö
rü dünya ticaretinde petrolden sonra gelen ikinci sı
raya yerleşti. Avrupa ülkelerinden Fransa, yılda 70 
milyon, İspanya 45 milyon, İtalya 35 milyon, Yuna
nistan 9 milyon, Türkiye ise 10 milyon turiste ev sa
hipliği ediyor. Sektördeki büyüme bu hızla devam 
ederse, önümüzdeki yirmi yılın sonunda Fransa yıllık

ciddi bir endüstri haline gelmiş, tatil hedefleri ve se
çenekleri konusunda deneyimli, beklentileri yüksek 
turist kitlesi oluşmuştur. Ülkeler hızla büyüyen bu 
kitleden daha büyük payı alabilmek için yarışmakta 
ve tatilcilere cazip gelecek yeni alanlar turizmin hiz
metine sunulmaktadır. İmkanları elverişli olan ülke
ler alternatif turizm alanlarında ciddi yatırımlar ya
parak geleceğe hazırlanırken, Türkiye gibi gündelik 
sorunlarıyla boğuşanlar ise, ilk etapta cazip gelen ve 
kolay işletilen kaynaklarını israf ederek turizmdeki 
payını koruma mücadelesi vermektedir.

Türkiye, zengin tarih ve tabiat kaynaklarına rağ
men, barınma, iletişim ve ulaşım gibi altyapı yetersiz
likleri ile güvenlik konusundalci kuşkular nedeniyle 
yeteri kadar turist çekemedi. Altyapı eksikliklerinin 
giderilmesi uzun dönemli ve pahalı yatırımları gerek
tiriyordu. Zora katlanarak sorunun çözümü yoluna 
gitmek yerine, her konuda olduğu gibi ekonomik ma
liyeti ucuz olan ideolojik yöntemler denendi. Turiz
mi modernleştirmenin ve zihniyet değişikliği sağla
manın aracı olarak gören devlet, sistemli olarak iç 
turizme yöneldi ve deniz turizminin kitleler için bir 
ihtiyaç olduğu empoze edildi. Denize girmek öncelik
le yerli halk için temel bir ihtiyaç haline getirilecek 
ve ardından da altyapı ve tesisler tamamlanarak dı
şardan turistlerin gelmesinin önündeki engeller kal
dırılacaktı. Devlet, her kesimden halkın deniz alış
kanlığı kazanması için gerekli her türlü desteği sağla
dı. Sahillerde yapılan otel, motel, pansiyon ve yazlık 
evlere uygun koşullarda kredi verildi. Memur maaş
ları konusunda cimri davranan hükümetler, sıra ka
mu kurumlarının deniz kıyılarında lüks dinlenme te-

95 milyon, Ispanya 70 milyon, İtalya 60 milyon, Yu- sisleri kurması konusuna gelince birden cöıııeiLİeşLi 
nanistan 15 milyon, Türkiye ise 20 milyon turisti 
ağırlayacak.

Bu hızlı gelişmeler sonunda turizm kısa sürede

1er.
Deniz turizmi konusunda yapılan propaganda, 

reklam ve teşvikler sayesinde zihniyet değişikliği ye
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terince sağlandı. Bugün artık tuzlu suya girmek ve 
güneşin altında kızarmak ortalama şehirli ve kasaba
lı aileler için temel bir ihtiyaç halini aldı. Anado
lu’nun ücra köşelerinden yüzlerce kilometre kat edi
lerek ulaşılan sahillerde, eşleri ve çocuklarıyla birlik
te bikini-mayo giyerek denize giren Türk ailesi, bu 
zihniyet değişikliğine öncülük ediyor.

Deniz turizmi, halkın turizme karşı önyargılarını 
bertaraf etmeye ve bu konudaki geleneksel değer yar
gılarını kırmaya yönelik ideolojik bir araç olarak teş
vik edilmişti. Bu araç aynı yönde kullanılan okul, si
nema ve televizyon kadar etkili olmah ki, halkın de
nize girme talebini karşılayabilmek için sahillerde şe
hirlerdeki kadar konut yapılıyor. Çoğu hâzineye ait 
ormanlar, makiler, zeytinlikler, narenciye bahçeleri 
ve pamuk tarlaları “tatil sitesi” adı verilen toplu ko
nut alanlarına dönüşüyor.

Parlak güneşi, mavi denizleri ve doğal zenginlik
lerini hizmete sunarak dış turizmden hak ettiği payı 
almak isteyen Türkiye, 1980’li yıllardan itibaren bu 
amaca yönelik yatırımlara hız verdi. Devletin ucuz 
kredi ve uygun teşvik imkanlarmı kullanan işletme
ciler, Ege ve Akdeniz’in güzel koylarında kendilerine 
49 yıllığına tahsis edilen hazine arazileri üzerinde 
lüks oteller ve tatil siteleri kurdular. Bu yatırımlar

dan sonra Türkiye’nin turizm sektöründe hızlı bir ge
lişme sürecine girildi. Deniz kıyılarında devlet deste
ği ile yapılan lüks tesislerden artık yabancılarla bir
likte zihniyet değişikliği geçiren ve ekonomik duru
mu elverişli olan Türkler de yararlanabiliyor.

Denize girme alışkanlığı kazanan geniş halk yı
ğınlarının artan talebini karşılayabilmek için Ege ve 
Akdeniz’in tüm sahilleri yapı kooperatiflerinin, de
nize sıfır villaların ve devremülklerin istilasına uğra
dı. Şehir niteliği taşımayan bu yapı kümelerinin kul
lanım düzeyleri çok düşük, fakat fiyatları buna göre 
çok yüksektir. Verimli tarım arazileri üzerinde çevre 
ve iklim şartları dikkate alınmadan, ucuz malzeme 
kullanılarak kalitesiz ve çirkin evler yapılmaktadır. 
Yılda en fazla 3-4 ay oturulan bu evler, yeterince kul
lanılmadığı için hızla eskimekte ve her yıl çok yük
sek bakım ve tamir masrafı gerektirmektedir.

Kamudan çalınan toprağı, doğayı ve çevreyi en 
fazla nasıl sömürebiliriz anlayışından hareketle, Ana
dolu’nun geleneksel yerleşim ve yapı ilişkilerine hiç 
itibar edilmemektedir. Yörenin estetik kimliğine ya
bancı yapılar, turizm sezonu dışında kalan 8-9 aylık 
dönemde yalancı dekorlar gibi insansız ve cansız bek
lemektedir. Sanki bu yanlış turizm politikası, yanlış 
yapılaşma ve doğayı ve çevreyi sömüren kültürel yoz
laşma gerçek turizmin önünü kesmek için özellikle 
icad edilmiş gibidir.

Esasen turizm ve çevre ortak ilişkiyi simgeleyen 
kavramlardır. Çevre aynı zamanda bir turizm kayna
ğıdır. Doğanın ve çevrenin aleyhine gelişen bir tu
rizm kendi kaynağını tüketir. Turizm bölgelerindeki 
aşırı büyüme, düzensiz ve çevreyi tahrip eden yapılaş
ma her şeyden önce bu yanmışlığı yapanlara zarar 
vermektedir. 1970’lere kadar Ispanya’ya gelen zengin 
turistlerin çoğu Costa Brava sahillerinde tatil yapma
yı tercih ederdi. Müşteri talebini kısa yoldan karşıla
yabilmek için bölgede 25-30 katlı turistik tesisler ya
pılınca çevre tahrip oldu, doğal güzellikler kayboldu. 
Bunun üzerine Costa Brava bölgesi, Avrupa’nın 
önemli tur operatörleri tarafından ard arda boykot 
edildi. Şimdi artık bölgeye İngiltere’nin New Castle 
bölgesinden düşük gelirli kömür işçileri otobüslerle 
kısa süreli tatil yapmaya geliyor.

Turistik beldelerin çevre, temizlik, imar ve altya
pı hizmetlerini yürüten yerel yönetimler, bölgenin 
sürekli yaşayan yerleşik nüfusuna göre örgütlenmek- 
te ve gelir paylarını da bu nüfusa göre almaktadır. 
Oysa turizm sezonlarında nüfus aşırı yoğunlaşmakta 
ve yerleşik nüfusun 8-10 katına çıkmaktadır. Gelir
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payını sürekli yaşayan nüfusa göre aldığı bu belediye
lerin imkanları altyapı, çevre ve temizlik hizmetleri
nin yürütülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu imkan
sızlıklar ve aşırı yapılaşma yüzünden bazı önemli tu
ristik yörelerde yaşam kalitesi düşmekte ve turizm 
kendi kaynağını tüketmektedir. Çeşme, Kuşadası, 
Bodrum ve Alanya gibi turistik beldeler bu tehlikeyi 
yaşamaktadır. Almanya’nın varlıklı kesimlerine hi- 
tab eden önemli tur operatörleri artık Alanya ve Ku- 
şadası’nı boykot etmeye başlamışlardır.

Türkiye’de ideolojik amaçlı olarak denize yönlen
dirilen turizm, düzensiz ve aşırı yapılaşmanın yükünü 
kaldıracak altyapının yetersizliği yüzünden dar bir 
alana sıkışmıştır. Turizm yatırımlarının % 70’i Ege ve 
Akdeniz sahillerindedir. 2001-2005 dönemini kapsa
yan 8. beş yıllık kalkınma planı döneminde de yatı
rımların çoğu yine bu bölgeye yönlendirilmiştir. Çok 
pahalıya mal olan bu yatırımların 3-4 aylık deniz 
mevsiminde sağlanan gelirle karşılanması mümkün 
olmamaktadır.

Turizm yatırımlarının maliyeti yüksek, geri dönüş 
vadeleri ise çok uzun olduğundan uygun kredi ve ver
gi sübvansiyonları ile teşvik edilmeleri gerekmekte
dir. Ayrıca siyasi, sosyal, doğal, kültürel ve ekonomik 
olaylara çok duyarlı olan turizm yatırımlarının riski 
yüksektir. Yatırımcıya fazla cazip gelmeyen sektörde 
tesislerin rekabet şansını koruyabilmesi için ortalama 
yedi yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Bu neden
le zaten sınırlı olan kaynakların daha uzun süreli ça
lışan ve daha fazla istihdam sağlayan yatırımlara yön
lendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye deniz turizmine direnirken, dünya turiz
mi çeşitlenmiş, deniz, kum ve güneşle sınırlı talepler, 
yerini heyecan, eğlence, kültür ve eğitim gibi alanla
ra terketmeye başlamıştır. Refah seviyesi yüksek ve 
kültürlü kesimler artık tuzlu suda yüzüp güneşte yan
mayı sıradan bir iş olarak görmekte ve hızla kirlenen 
tatil yörelerinden uzaklaşmaktadır. Zengin emekli
ler, iş adamları, araştırmacılar, medya mensupları ve 
sanatçılar yılın dört mevsiminde seyahat etmektedir. 
Çeşitlenen talepleri karşılayabilmek için sürekli yeni 
projeler geliştirilmekte; termal su kaynakları, dini 
mekanlar, kültürel ve doğal sit alanları, dağlar, ne
hirler, göller, antik kentler bağımsız birer turizm ala
nı olarak hizmete sunulmaktadır.

Yaz döneminde ve özellikle deniz kenarında 4-5

ze alternatif hizmetlerin devreye konması gerekmek
tedir. Bu konuda yapılması gereken iş, sulak alanla
rın, içme suyu kaynaklarının, kaplıcaların, ormanla
rın, dağların, yaylaların, fundalıkların, biyolojik çe
şitlilik gösteren yaban hayatı alanlarının, eski şehir 
kalıntılarının, tarih ve kültür değeri olan yapıların 
envanterinin çıkarılması ve özenle korunmasıdır. 
Çünkü hızla kirlenen ve betonlaşan dünyada tarih ve 
tabiat zenginlikleri korunduğu sürece Türkiye turizm 
için çekim merkezi olmaya devam edecektir.

Kültür ve tabiat zenginlikleri Türkiye’nin en 
önemli turizm kaynaklarıdır. İnanç turizmi, İpek Yo
lu turizmi, dağcılık ve kış sporları, termal turizm ve 
kongre turizmi en kolay harekete geçirilecek alanlar
dır. Bu sayede Anadolu’nun tüm bölgelerine yayılan 
yabancılar, yerel zenginlikleri, el sanatlarını, otantik 
değerleri, folkloru tanıma imkanı bulabilir. Doğal ya
pısı, tarihi ve kültürel mirası, iklim çeşitliliği, ulaşım 
kolaylığı, toplumun mozaik yapısı farklı örf ve adet
leri Türkiye’nin turizmdeki avantajlarıdır. Güvenlik 
sorunu çözülür, sağlık hizmetleri iyileştirilir, çarpık 
şehirleşme engellenir, katliam boyutuna ulaşan trafik 
kazalarına çözüm bulunur ise, Türkiye kültür ve me
deniyet ilgisi olan, kaliteyi arayan turizmin bölgede
ki en önemli merkezi haline gelebilir. ■

aylık bir dönemde yoğunlaşan yerli ve yabancı turist 
baskısı Türk turizmini batma noktasına sürüklemek
tedir. Bu baskının diğer mevsimlere yayılması, deni
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Ümranın ana dosya konusu kültür ve turizmlerde 
seyahat olunca, “Osmanlı Seyyahlannın Gözüyle Avru
p a ’* kitabının yazarı Sayın Dr. Baki Asiltürk’le seyahat 
üzerine medeniyet eksenli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu 
geniş ufuklu söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızdan eminiz.

Ümran: Seyahatlgezi nedir? İnsanlar niçin seyahat 
etme ihtiyacı duyarlar?

Baki Asiltürk: Genel anlamıyla “seyahat/gezi” 
kimi zaman belli bir amaç çerçevesinde, kimi zaman 
da amaçsız olarak bir yer değiştirme etkinliğidir. Bu 
yer değiştinnede çeşitli etkenler rol oynayabilir. İş, 
eğlence, ziyaret, ticaret, değişik yerler görme isteği... 
Seyahat etme ihtiyacı sanırım insanın doğasında 
olan bir şey. Çünkü ilk insanlardan günümüze kadar 
amaç ne olursa olsun, hep bir yer değiştirme, hare
ketlilik sözkonusudur. Kişiler kadar, toplumların da 
zaman zaman büyük göçler yaptıklarını; biyolojik, 
psikolojik, sosyolojik... etkenlerle büyük seyahatler

gerçekleştirdiklerini biliyoruz.
Ümran: Tarihsel süreçte bir edebiyat türü olarak se

yahatnameler/gezi yazıları nasıl ortaya çıkmıştır? Bu bağ
lamda ilk seyahatnamelerden bazı ilginç örnekler verebilir 
misiniz?

Asiltürk; İnsanlığın tarihinde büyük göçlerin ta- 
rihinin otuz bin yıl öncesine kadar indiğini biliyoruz. 
Bu demektir ki, hangi nedenle olursa olsun, yer de- 
ğiştirme, seyahat ve göç, insanlığın ilk faaliyetleri 
arasındadır. Yine insanların birbirlerine anlattığı ilk 
hikayelerin, yaşantıların da av gezilerine, göçlere iliş
kin olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Destanların 
çoğunda büyük göçlerin anlatıldığını hatırlayalım. 
Bu anlamda Batı edebiyatının ilk büyük edebiyat 
eserleri sayılan Iliada ve Odyseia destanlarında aksi- 
yonu sağlamada yer değiştirme, seyahate çıkma olayı
nın rol oynadığı bilinmektedir.

Asiltürk: Kitabımdan bir alıntıyla konuyu biraz 
daha açma gereği duyuyorum. “Gezi eserleri sayesin

de insanlar bilmedikleri yurt ve dünya 
köşelerini öğrenme; tanımadıkları yaban
cı millet ve uygarlıkları tanıma şansı ya
kalarlar. Ülkeler, şehirler, köyler, deniz
ler, ıssız tabiat köşeleri, yollar, farklı me
deniyetler ve yaşama şekilleri seyyahın 
bakışıyla okuyucunun gözünde canlandı
rılır. Haritadaki bilinmeyen bir nokta, 
okurun gözünde seyahatnameler sayesin
de canlı, hayat dolu bir sayfa olarak açılır. 
Seyahat eserlerinde insanların ve ulusla
rın ilgi çekici özelliklerini zevk ve alış
kanlıklarını, gelenek ve göreneklerini, 
kültürlerini türlü yönleriyle bulmak 
mümkündür. Bu bakımdan gezi yazılarını, 
çok güvenilir olmamakla birlikte tarih,
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coğrafya ve sosyoloji bilimlerini destekleyen belgeler 
olarak değerlendirmek de mümkündür.” (Osmanlı 
Seyyahlarının Gözüyle Avrupa, s. 17)

Seyahatnameler, edebiyatı besleme anlammda 
edebiyat türlerinin -şiirden sonra- belki de en eskile- 
ri arasmdadır. Gerçi bilinen anlamıyla bir edebiyat 
türü olarak seyahatnamelerin tarihini şiir kadar eski
lere götüremeyiz ama ilk yazılı eserlerin -şiir olsun, 
mektup olsun veya başka bir tür olsun- çoğunda gezi
lerin izdüşümünü bulmak mümkündür. Seyahatname 
türünün hem Batı, hem de Doğu edebiyatlarında çok 
önemli ve ilgi çekici örneklerine rastlanır. İlk akla 
gelenler arasında Marco Polo Seyahatnamesini, İbni 
Batuta Seyahatnamesini, Evliya Çelebi Seyahatname
si’ni, îbni Fodlan Seyahatnamesini sayabiliriz.

Ümran: Medeniyetlerarası kültür alışverişinde seya
hatnameler ve sefaretnameler sizce nasıl bir rol icra et
miştir? Mesela, 28. Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa 
Sefaretnamesi’nin Lale Devri üzerinde etkili olduğu söy
lenebilir mi?

Asiltürk: Kitapta şöyle bir iddia ileri sürmüştüm: 
“Hiçbir seyahat, yalnızca bir seyahat değildir. Aynı 
zamanda kültürel, sosyolojik, tarihsel bir etkinliktir.” 
Gerçekten de öyledir! Gezgin sadece gezip görme is
teğiyle seyahate çıkmış bile olsa, yazdıklarını yayım
layıp başkalarıyla paylaştığı andan itibaren işin içine 
en geniş anlamıyla kültür alışverişi girer.

Bizde ise durum sorunuzun paralelinde, daha da 
belirgindir. Çünkü özellikle Tanzimat sonrasında 
Avrupa’ya yapılan seyahatlerin büyük çoğunluğu bir 
kültür ya da medeniyet olayı olarak görülmüştür. 
Hem seyahate çıkan hem de onun seyahat izlenimle
rini okuyanlar tarafından! Durum böyle olunca Av
rupa kültür ve medeniyetini hemen bütün yönleriyle 
tanıma ve tanıtmada Osmanlı seyyahlarının ya da se
firlerinin gezi izlenimleri hiç kuşkusuz önemli rol oy
namıştır.

Sizin verdiğiniz örnek üzerinde konuşacak olur
sak: Kitabımda, gezi notlarının Osmanlı kamuoyun
da, günlük hayatında ya da saray çevresindeki yaşan
tıda ne gibi etkiler yaptığını birkaç yönüyle belirt
miştim; yine o paralelde bazı belirlemelerde bulun
mak isterim: 28 Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa 
Sefaretnamesi’ni kaleme almasından ve saraya sunma-
sından sonraki dönemde Avrupa insanının yaşafnibt= başka kaynaklarla

lerin yanı sıra gerek eğitim alanında, gerekse teknik 
alanlarda bazı yenilikler olduğu da dikkatten kaçma
malıdır. Bunların en önemlisi hiç şüphesiz Yirmisekiz 
Çelebi’nin seyahatinin sonuçlarından biri olan mat
baanın daimi faaliyet yapacak şekilde açılmasıdır. 
(Ahmet Hamdi Tanpınar, “Hiçbir kitap garplılaşma 
tarihimizde bu küçük sefaretname kadar mühim bir- 
yer tutmaz.” derken çok önemli bir belirlemede bulu
nuyordu. Şu notu da düşeyim: Mümtaz Turhan, Kül
tür Değişmeleri kitabında, Niyazi Berkes de Türkiye’de 
Çağdaşlaşma adlı eserinde çeşitli yollarla Türkiye’ye 
taşınan Avrupa kültürünün, Avrupa yaşam biçimi
nin Tanzimat döneminde ne kadar etkili olduğunu 
enine boyuna anlatmıştır; ayrıca Abdullah Uçman 
da sefaretnameyi bu yeni harflere aktarıp yayımlar
ken dönem hakkında önemli bilgiler verir.) İlk ciddi 
botanik ve hayvanat bahçesi düzenlemeleri gibi mü
zecilik fikirlerinin de seyahatnamelerde dile getiril
miş olması bir başka önemli noktadır. Sanat alanın
daki etkilenmeler ise bilhassa mimari ve resimde 
kendini göstermiştir. İstanbul’da yapılan yeni bina
larda, bilhassa saray, köşk ve yalılarda dönemin Batı 
eclectique mimarisinin tesirleri açıktır. Ayrıca seyyah
ların, Avrupa’dan seyahat izlenimlerinin yanısıra 

da döndülderi ve izlenimlerini
çiminin, giyim tarzının, eğlence şekillerinin, deko
rasyon zevkinin taklidi gibi. Lale Devri’nin parıltılı 
fakat aldatıcı yanını yönlendiren biçimci etkilenme-

bunlarla besledikleri bilinmektedir... Avrupa’yı bir 
kültür ve medeniyet merkezi olarak gören bazı sey
yahların ve sefirlerin resimler, broşürler, planlar, se
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yahat kılavuzları, mecmualar, kitaplar, klişeler, kata- 
loğlar, albümler vb. dokümanlarla memlekete dön- 
dükleri kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Daha 
erken zamanlarda Yirmisekiz Çelebi’nin Paris’ten 
birtakım saray ve bahçe planları, krokiler getirdiği ve 
bunların sarayların ve bahçelerin düzenlenmesinde 
kullanıldığı da malumdur.

Şu halde, hem sefaretnamelerin hem de seyahat
namelerin, kamuoyuna yansıdığı dönemlerin yaşam 
biçimleri üzerinde öyle yada böyle önemli etkileri oh 
duğu tartışılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor.

Ümran: Avrupa'ya giden ilk Osmanlı seyyahları ile 
sonrakilerin (özellikle Tanzimat sonrası) Batı medeniye
tine bakış açılan arasında ne gibi farklar var  ̂Doktora ça
lışmanızda (Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa) bu 
konuyu genişçe ele aldığınıza göre, 5İ? :in  özellikle bu çer
çevede ilginç tespitleriniz olmah; biraz açar mısınız^

Asiltürk: Avrupa’ya Osmanlıların sistemli seya- 
hatleri Tanzimat’ın hemen öncesinde ya da sonrasın- 
da gerçekleşmiştir. Bunların öncesinde bütünlüklü 
bir seyahat etkinliğinden söz etmek zordur.

Çok daha erken dönemlerde giden Evliya Çelebi 
ile Tanzimat sonrası seyyahlarının Avrupa’ya bakış
ları karşılaştırıldığında ilginç bir durum ortaya çık
maktadır. Herşeyden önce Evliya Çelebi’nin Avru
pa’ya bakışıyla bu dönem seyyahlarının bakışı arasın
da büyük fark var. Çelebi, Avrupa’yı çok geniş ve 
güçlü bir imparatorluğun, sınırları Avrupa içlerine 
uzanan güçlü bir devletin seyyahı olarak dolaşmıştır. 
Se}iahatname5İ’yle XVII. yüzyılda düz yazının en 
önemli eserini vermiş olan Çelebi’de hemen her za
man bir mizah duygusu, üstten bir bakış, abartılı bir 
yaklaşım görülür. Bunun nedeni açıktır. Evliya Çele
bi, Batı karşısında güçlü bir imparatorluğun üyesi ol
ma duygusunu taşıyan bir seyyahtır. İmparatorluğun 
Avrupa içlerine kadar uzanan geniş coğrafyası onun 
bitmez tükenmez gezilerinin alanını oluşturur. XIX. 
yüzyıl Osmanlı seyyahları ise, Avrupa’yı onun tersi
ne, dudaklarında acı bir gülüşle, içlerinde derin bir 
üzüntü ve hayîflanrnayla gezmişlerdir. Çünkü onların 
seyahat ettikleri yıllarda Osmanlı İmparatorluğu o 
eski görkemini çoktan yitirmiş, daralmış, yıkılmamak 
için çareler arayan bir devlettir artık. Özellikle de 
yüzyılın sonlarına doğru devlet iyice zayıflamış, dış 
müdahaleler ve iç karışıklıklar nedeniyle eski gücünü 
büyük ölçüde yitirmiştir. Avrupa gezisine çıkan Os- 
manlı seyyahları, pırıl pırıl ve geniş caddelerle, ışıl 
ışıl parklarla ve eğlence yerleriyle, hemen her türlü

kolaylığın sağlandığı konaklama ve ulaşım mekanla
rıyla, modern köprü ve istasyonlarla... karşılaşınca 
doğaldır ki bu görkem karşısında eziklik hissetmişler 
ve Evliya’daki o üstten bakışın yerini XIX. yüzyıl gez
ginlerinde neredeyse bir aşağılık duygusu almıştır. Bu 
iki farklı, hatta karşıt yaklaşım Evliya Çelebi’nin üs
lubu ve yazdıkları üzerinde de sonraki seyyahların ya
zış tarzları ve sözünü ettikleri şeyler üzerinde de de
rinlemesine etkili olmuştur.

Ümran: Bir de doğuyu, İslam dünyasını gezen Baü- 
h seyyahlar var. Bu gezginler "doğu"yu "doğulu" insan 
tipini, nasıl değerlendirdiler; ve kendi toplumlannda nasıl 
bir "doğu" imajı oluşturdular^ Ayrıca bu tür seyahatna
melerin, Avrupa devletlerinin doğu/îslam politikalarını 
belirlemelerinde etkileri olmuş mudur? Yine bu çerçevede 
Batılı ve Doğulu seyahatnamelerin bir mukayesesi yapıla
bilir mi?

Asiltürk: Bazı istisnalar dışında, Batılı seyyahla
rın, Doğu seyahatlerinden ülkelerine dönerken kafa
larında ve kağıtlarında taşıdıkları belli bir Doğu ve 
Doğu insanı vardır: Çalışmayı fazla sevmeyen, raha
tına düşkün -neredeyse hazperest- modernlikten uzak 
giyim kuşamında ilgi çekici ama medeniyetten uzak 
Doğulu insan. Bununla paralel olarak Doğu kentleri 
de aynı dağınıklığı, karanlık ve kapalılığı, ilginçliği 
gösterir onların izlenimlerinde. İlginçlik burada el
bette kendilerine farklı gelen bir varlık ya da duru
mun belirlenmesi anlamındadır; yoksa, olumlu çağrı
şımları olan bir kullanımı işaret etmez bu kavram. En 
açık örnek olarak RadlofPun Türkler hakkında yaz
dıklarına bakılabilir. Bunların yanı sıra elbette olum
lu izlenimlerle ayrılan ve ülkelerinde bu paralelde 
propaganda yapanlar da vardır. Pierre Loti’yi zaten 
biliyoruz; daha az bilinen bir örnek vererek bu konu
da söyleyeceklerimi noktalamak istiyorum: İngiliz 
gezgin Aubrey Herbert’in XX. yüzyıl başlarında Os- 
manlı ülkesinde yaptığı gezilerin izlenimlerini yazar
ken öteki gezginlerin çoğuna karşıt bir bakış açısı ge
liştirmiştir. Batilı gezginlerin Doğu hakkındaki 
olumlu ya da olumsuz izlenimlerinin kendi ülke poli
tikalarını belirlemede ne derece etkili olduklarını 
saptamak zor. Bunun belirlenmesi, benim kitabımda 
yaptığım çalışmanın tersine çevrilip yapılmasıyla 
mümkün olabilir. Bunu da sanırım Batılı bir araştır
macının yapması uygun olur.

Ümran: Sayın Asiltürk, verdiğiniz bilgiler için çok 
teşekkür ederiz- ■
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KUR’AN’DA SEYAHAT AYETLERİ

A BD U LLA H  YILDIZ

B
u yazımızda; insanlara “yeryüzünde seyri; ge- 
zip dolaşmayı” emir ya da tavsiye eden ayetle
rin Kur’an’da hangi bağlamda yer aldığından 

hareketle, bir seyir/seyahat eyleminin hangi amaçla
rı ve ilkeleri gözetirse “müslümanca” bir faaliyete ya 
ni salih bir amele dönüşebileceğini araştıracağız.

Turizm, Tatil, Seyir, Seyahat

Öncelikle, Kur’an’da yer alan “seyahat ayetleri"nin*, 
tatil amaçlı herhangi bir yer değiştirme faaliyetinden 
veya sıradan, amaçsız bir turizm etkinliğinden tama
men farklı bir bağlamda yer aldığını belirtmeliyiz. 
Hatta bu çerçevede, atalet (işsizlik/tembellik) keli
mesinden türeyen; âtıl, işsiz olma/kalma, oyalanma, 
tembellik etme anlamındaki “tatil” kavramına müs- 
lümanın hayatında yer olmadığını vurgulamak ve 
müslümanın “boş işlerle”; anlamsız, gayesiz faaliyet
lerle meşgul olmaması gerektiğini hatırlatmak zorun
dayız.

“İşlerinden boşaldığın vakit, tekrar çalış ve yorul." 
(94/7)

"Onlar boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler." 
(23/3)

Burada, müslümanın monoton bir hayat yaşamak 
zorunda olduğunu yani “dinlenme”ye asla zamanının 
olmadığını ya da daha verimli çalışmalar yapmak 
için mekan ve meşgale değiştirmesinin gereksiz oldu
ğunu savunmuyoruz. Müslümanın hayatında dinlen
me, eğlence ve turizm gibi faaliyetlerin yeri ve nasıl
lığını da bu yazı çerçevesinde tartışacak değiliz.

Tevhid Mücadelesi ve Seyahat

Seyahat ayetlerinin bir bölümü emir sîgasıyla “qul st- 
rû fi'l-arzi...” (yeryüzünde gezip-dolaşın...) şeklinde 
(3/137; 6/11; 16/36; 27/69; 29/20; 30/42; 34/18); bir 
bölümü de “efe /v e  lem-yesîrûfi’l-arzi..." (yeryüzünde 
gezip-dolaşmıyorlar mı?) şeklinde (12/109; 22/46; 
30/9; 35/44; 40/21,82; 47/10) soru ve teşvik cümlesi 
olarak gelmiştir.

Hemen ifade edelim ki, sözkonusu ayetlerin ta
mamı Kur’an’da “tevhid mücadelesi" bağlamında yer 
almaktadır: Peygamberlerin “yalnızca Allah’ı ilah ve 
rab kabul etmeye ve yalnızca O ’na kullukta bulun
maya” yönelik çağrıları nasıl kavimleri tarafından 
tepkiyle karşılanmış; alaya alınıp yalanlanmış, inkar 
edilmişse, Hz. Muhammed’in tevhid çağrısı da ben
zer tepkiler almıştır. Zalim ve günahkar inkarcıların 
güçlü tepkileri, işkence ve baskıları karşısında buna
lan mü’minler, Allah Teala tarafından zaman zaman 
inzal buyurulan ayetlerle teselli edilmiş; zulmün payi
dar olmadığı, günah, yalan, inkar ve isyanın ancak 
sahiplerine zarar verdiği/vereceği hatırlatılmıştır.

Aşağıda görüleceği üzere, sözünü ettiğimiz ayet
ler; mü’minlere, tarihi kalıntdarı gezip-dolaşarak ya
lancı, bozguncu, inkarcı zalimlerin sonlarının nice 
olduğuna ibret nazarıyla bakmalarını emrederken; 
inananlara karşı şiddet, zulüm ve baskı uygulayan 
egemen zümrelere de ellerindeki güç ve kudretin ge
çici olduğunu, yaptıkları olumsuz davranışların yan
larına kalmayacağını, kendilerini hem bu dünyada, 
hem de öbür dünyada şiddetli azabın beklediğini ha
tırlatarak helak olmuş nice güçlü inkarcı toplumların

Biz, sadece, Kur’an’da “seyahat ayetleri” olarak 
isimlendirdiğimiz yaklaşık bir düzine ayetin bağlamı 
ve mesajından hareketle yeni bir “seyahat” nosyonu 
geliştirmenin imkanlarını araştıracağız.

kahntılarından ders almalarını önermektedir.
Seyahat ayetlerinde “gezin-dolaşın” ya da “gezip- 

dolaşmıyorlar mı?" dendikten hemen sonra “ibret na
zarıyla bakın/baksınlar" ifadelerinin gelmesi oldukça
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anlamlıdır. Zira bu ayetlerde geçen “fe ’nzurû"l“fe- 
yenzurûne” fiili “na-za-ra” kökünden türemiş olup sa
dece “bakmayı”, “göz atma”yı değil, aynı zamanda 
olayı “bir bütün olarak görmeyi, bir işi iyiden iyiye 
düşünüp taşınmayı, teemmül etmeyi ve anlamayı” da 
içerir. O halde Kur’an’ın öngördüğü gezi/seyahat fa
aliyetinin öncelikle bir düşünüp-taşınma, ibret alma 
faaliyeti olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz.

Şimdi sözkonusu “seyahat ayetlen’nin Kur’an’da 
hangi bağlamda yer aldığını birlikte görelim:

“Gevşemeyin, Üzülmeyin; Eğer İnanıyorsanız 
Üstün Gelecek Olan Sîzsiniz.”

A l'i İmran suresinin İ37. ayetinden itibaren Uhud 
yenilgisi ile sarsılan mü’minlere çok önemli tavsiye
lerde bulunulmaktadır.

Öncelikle bu yenilgiye, toplumların kaderine 
hükmeden tarihsel yasalar (sünnetullah) çerçevesin
de yani daha geniş bir perspektiften bakılması öneril
mekte; tarihte “zafer ve mağlubiyet günlerinin insan
lar arasında döndürülüp durduğu”; zaferin de yenilgi
nin de mutlak olmadığı hatırlatılmakta ve ısrarla ya
lan ve zulmün egemenliğinin geçici olduğu vurgulan
maktadır. Yenilgi psikolojisi içinde bunalan mü’min- 
lerin bu gerçeği görmeleri için tarihte fiili-zihni bir 
seyahat yapmaları; “yezyüzünde gezip dolaşmaları” ve 
tarihi kalıntılara bakarak Allah’ın dinini “yalanla
yanların sonunun ne olduğunu görmeleri” (3/137) 
tavsiye edilmektedir.

Al-i İmran 139’da; “Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer

(gerçekten) inanıyorsanız üstün/galip gelecek olan sizler- 
siniz” denilerek yenilginin acısıyla gevşeme eğilimi 
gösteren mü’minler cesaretlendirilmekte, yüreklen- 
dirilmektedir.

Ayrıca Uhud’un bir imtihan süreci olduğu hatır
latılarak bu ortamın mü’minler için bir “annma” 
(3/141) vesilesi, “sabredip cehd edenlerle etmeyenlerin 
birbirinden ayırt edildiği” (3/142) zorlu bir zemin oldu
ğu vurgulanmaktadır.

Sonraki ayetlerde, hak-batıl mücadelesinin tari
hine bakılması halinde, nice peygamberlerin, nice 
Allah erlerinin bu yolda savaştıkları ve başlarına ge
len sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldıkları, ne 
zaaf gösterdikleri, ne de boyun eğdikleri (3/146) ger
çeğinin görüleceği hatırlatılmakta ve mü’minlerin 
kendi davranışlarını ciddi bir özeleleştiri süzgecinden 
geçirerek Rabblerine yönelmeleri ve şöyle dua etme
leri gerektiği tavsiye edilmektedir:

“Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşın- 
lıklan bağışla; ayaklarımızı sabit kıl ve inkarcılar toplulu
ğuna karşı bize yardım et!” (3/147)

Mü’minlere fiilî ve zihnî seyahati öneren ayet
lerde dikkatimizi çeken en belirgin özellik “moral”, 
“umut” ve “psikolojik takviye” öğesidir. Al-i Im- 
ran/139-140’dakine benzer şekilde Yusuf/109-110 ve 
Neml/69-40’de de inananların umutsuzluğa, yılgınlı
ğa, endişeye kapılmaması gerektiği vurgulanır:

“De ki; yeryüzünde gezin ve günahkarların akıbeti ni
ce oldu bir bakın! Sen onlar yüzünden tasalanma; kur
makta oldukları tuzaklardan ötürü de sıkına duyma!” 
(27/69-70)

" ... yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin 
sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Allah’a karşı 
sorumluluk bilinci taşıyanlar için ahire t yurdu daha terci
he şayandır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?

“(Önceki elçilerimiz de uzun süre zulüm ve baskıya 
uğramışlardır;) ta ki, neredeyse bütün ümitlerini kaybet
tikleri ve büsbütün yalancılıkla damgalandıklarını gör
dükleri bir sırada bizim yardımımız kendilerine ulaşmıştır 
ve böylece dilediğimiz kimseler kurtarılmıştır. Günaha 
gömülüp gitmiş insanlardan ise azabımız asla geri çevril
m ez.” (12/109-110)

Elmalık Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili’nde 
Yunus/109. ayeti şöyle anlar: “Hani bir vakitler dünya
yı kendilerinin zannedip de Allah’a şirk koşan, ahireti he
saba katmayanlar nice oldu?” Seyahat ayetlerinde dik
kat çekilen bir başka husus da işte budur: Dünyayı 
kendilerinin zanneden, nice güçlü, kudretli kavmin 
metruk ve bomboş kalmış kalıntıları işte gözlerimizin 
önünde durmaktadır:
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“Nice Güçlü Kavimleri 
Helak Ettik”

Kur’an, sayısal çokluk ve maddi imkanlar bakımm- 
dan hayli güçlü, zengin toplumlarm bile helak oldu- 
ğunu sık sık hatırlatarak bunların hayretâmiz ve ibre- 
tâmiz kalıntılarının gezilip-görülmesini, araştırılma- 
sını emreder.

En’am sûresinin ilk ayetlerinde Allah’a şirk ko
şan, ahireti inkar eden şımarık putperest kafirlerin 
hep Allah’ın elçilerini ve mesajlarını yalanladıkları 
ve onlarla alay ettikleri ifade edildikten sonra şöyle 
buyurulur:

"Onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz im
kanları kendilerine verdiğimiz, üzerlerine göğü boşalttığı
mız ve ayaklarının altından ırmaklak akıttığımız nice ne
silleri yok ettiğimizi görmezler mi? Biz onları günahları se
bebiyle yok etmiş ve yerlerine başka insanlar geçirmiştik. ” 
(6/6 )

Maddi güç ve imkanlarıyla şımaran bu kavimlerin 
inkarcı-alaycı tutumları eleştirilerek; “yeryüzünde ge
zip dolaşın da, sonra bakın; yalancıların akibeti nice ol
muş?" (6/11).

Razi, Tefsir-i Kebir’inde, seyahat ayetleri bağla
mında bu ayette yer alan bir nüansa dikkat çeker. Di
ğer seyahat ayetlerinde “qul sîrû fi’l-arzi" (yeryüzünde 
gezin) dendikten sonra “fe ’nzurû" (ve bakın) ifadesi 
yer alırken, bu ayette (6/11), "sümme’nzurü” (sonra 
bakın!) emri gelmiştir. Razi’ye göre “fe’nzuru” ifade
si, Cenab-ı Hakkın bunu yeryüzünde seyahatin sebe
bi kıldığına delalet etmektedir. Sanki ‘‘ibret almak 
için yeryüzünde gezin-dolaşın; gafil kimselerin dolaşması 
gibi dolaşmayın" denilmek istenmiştir. Bu ayetteki 
“sümme’nzurû" buyruğunun manası ise, “yeryüzünde 
ticaret ve bunun dışında kalan faydalan elde etmenin 
mübah; helak olan kavimlerin eserlerine bakmanın ise 
vacip olduğunu” ifade eder. Cenab-ı Hak vacip ile 
mübah olan arasındaki uzaklıktan dolayı bu farka 
“sümme" kelimesiyle dikkat çekmiştir.

Dünyayı kendilerinin zannedip de ahireti unutan, 
hakkı yalanlayan kudretli zalimlerin kısa süreli ege
menliklerinin nasıl bir sonla noktalandığı sözünü et
tiğimiz diğer seyahat ayetlerinde de beyan edilir:

Rum suresinin başında Bizans-Pers mücadelesin
de Allah’ın va’dinin (Bizans galibiyetinin) mutlaka 
gerçekleşeceği belirtildikten sonra “dünya hayatının

ten tamamen gafil olanlar” (30/7)’m Allah’ın yaratıcı 
kudretini, va’dini ve va’dinden caysnayacağı gerçeği
ni anlayamayacak düzeyde inkarcı bir akılsızlığa sap

landıkları vurgulanır ve şöyle bir uyarıda bulunulur: 
“Onlar hiç yeryüzünde gezip de kendilerinden önceki

lerin sonlarının nice olduğuna bakmadılar mı? Onlar ki 
daha kudretliydiler; yeryüzünde daha derin izler bırak
mışlar ve dünyayı daha çok imar etmişlerdi. Peygamber
leri, onlara nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah 
onlara zulmedecek değildi; fakat onlar kendi kendilerine 
zulmetmekteydiler. “Sonunda Allah’ın ayetlerini yalan
layarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların akıbet
leri pek fena oldu.” (30/9-10)

Elbette hiçbir yıkım, hiçbir felaket sebepsiz değil
dir ve Allah hiçbir kavmi uyarmadan, sebepsiz yere 
yok etmez. Yalanlama, zulüm, haksızlık, taşkınlık, 
adaletsizlik... ve hayatın her alanını kaplayan “külli 
fesat”tan sonra helak gelmektedir:

Rum sûresinin sonuna doğru “insanların kendi elle
riyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizde çürüme 
ve bozulma başladı." (30/41) buyurulur. Ne ki, insan
lar başlarına gelecek topyekün felaketin birçok ema
relerini görseler de ders almazlar:

Rum/42: “De ki; yeryüzünde dolaşın da öncekilerin 
sonlarının nice olduğunu görün! Onların çoğu Allah’tan 
başka güçlere ilahi sıfatlar yakıştırmışlardı."

Fiili ve zihni seyahatin amaçlarından biri işte bu 
gerçeği görmektir: insanlar ancak kendi kendilerine 
zulmecierler; kendi elleriyle çıkardıkları fesatla kendi 
sonlarını hazırlarlar. Bu yüzden Rum/44 şöyle bir
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hükmü önümüze koyar:
“Kim inkar ederse, inhan kendi aleyhine olur. Salih 

amellerde bulunanlar da kendileri için iyi bir hazırlık yap
mış olur.”

İnkarcı zalimlerin, ne kadar güçlü olurlarsa olsun
lar, sonuçta kendi hüsranlarmı kendi elleriyle hazır
ladıkları gerçeği, zulme ve inkara karşı direnen sınır
lı güce sahip mü’minler için müthiş bir moral ve 
umut kaynağıdır. Kur’an’da sık sık bu hakikatin altı 
çizilir:

Onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü 
tuzaklar kurmak (istiyorlar). Halbuki, kötü tuzak ancak 
sahibine dolanır... ” (35/43)

Bu gerçeği görmek için tarihte yapılacak bilinçli 
bir gezi yeterli olacaktır: “Kendilerinden öncekilerin so
nunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç gezip 
dolaşmadılar mı? Oysa onlar bunlardan daha güçlü idi
ler. N e göklerde ne de yerde Allah’ı aciz bırakacak bir 
güç yoktur. Çünkü o herşeyi bilir ve kudreti sınırsızdır.”
(35/44)

Nüfus, maddi güç ve eser bakımından “daha şid
detli” toplumların nasıl yok edildiklerini gezip gör
meyi ve üzerinde tefekkür etmeyi öneren Mü’min/21 
ve 82. ayetler de aynı mealdedir.

Seyahat: Akleden Kalp, 
işiten Kulak, Gören Göz

Kur’an’da “seyahat ayetleri” olarak isimlendirdiğimiz 
ayetler dizisinin bütün mesajını özetleyen ve seyir/se
yahat eyleminin amacını en vurgulu şekilde ifade 
eden ayetler grubu Hac sûresinin 42-46. ayetleridir:

“İmdi, o (inkarcılar) seni yalanlıyorlarsa (ey Mu- 
hammed, unutma ki) onlardan çok önce Nuh kavmi, 
Ad, Semud, İbrahim’in kavmi, Lüt’un kavmi ve Med- 
yen halkı da (peygamberlerini) yalanladılar. Musa da ya- 
lanlanmıştı. îşte ben o kafirlere belirli bir süre için fırsat 
verdim, ama günü gelince onları kıskıvrak yakaladım ki, 
böylece benim onları hiçe saymam nasıl olurmuş, görsün
ler!

“Ve zulüm ve haksızlıkta onmaz düzeye vardıkları 
için nice şehirleri yok ettik; öyle ki, şimdi hepsinin yerin
de yeller esiyor; çatılan çökmüş, kuyuları kurumuş, ulu 
sar aylan ıssız kalmış!

“Hiç yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, orada 
olup biteni kalpleri akletsin ve kulaklan işitsin. Gerçek şu 
ki, gözler kör olmaz, lâkin sinelerdeki kalpler kör olur.” 
(22/42-43)

Bu ayetler bize bir yandan tarihin şaşmaz yasaları
nı, hak-batıl mücadelesinin tarihi seyir içindeki ka

der çizgisini tanımlarken, bir yandan da tarihsel ka
lıntıları araştırma, inceleme ve gözlemlemenin ama
ca ilişkin temel kriterlerini vermektedir. Kalbi, gön
lü ve aklı kullanmadan yapılan kuru bir seyahat veya 
tarihi gezinin bir temaşâdan öteye geçemeyeceği aşi
kardır.

O halde Kur’an’m “medeniyet eksenli” ve “hidayet 
amaçlı” bir seyahati öngördüğü söylenebilir. Ancak, 
seyahat ayetlerinin tümünün Kur’an’da hak-batıl mü
cadelesi bağlamında yer aldığının tekrar altını çizme- 
liyiz.

Muhammed sûresinin aşağıdaki ayetleri bu vurgu
yu pekiştiriyor:

“Ey imana ermiş olanlar! Eğer siz Allah(m dava
sın) a  yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve 
ayaklarınızı sabit kılar.

“înkar edenlere gelince onlan kötü bir akibet (yıkım) 
beklemektedir. Allah onlann yaptıklarını değersiz kıla
caktır.”

“Bu, onlann Allah’ın indirdiğine nefret duymaları 
yüzündendir. Allah onların bütün yapıp-ettiklerini boşa 
çıkaracaktır. ”

“Onlar hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki ken
dilerinden öncekilerin sonlarının ne olduğunu görsünler? 
Allah onların kökünü kesmiştir; inkarcıları da benzer bir 
akibet beklemektedir.

“Bu böyle (olacaktır;) çünkü Allah iman edenlerin 
koruyucusudur. înkar edenlerin ise koruyucusu yoktur.

“Gerçek şu ki, Allah iman edip salih amel işleyenleri 
içinden ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. înkar eden
ler ise, (bu dünya) hayatlarından zevk alıp hayvanlar gi
bi yiyip içseler de (öteki-dünyada) yerleri ateş olacaktır.” 
(47/7-12) ■

( * )  Seyahat ayetleri aslında “seyir ayetleri” olarak kullanm ak 

gerekirdi: Zira bu ayetlerde “sâre”den türeyen “yesîrû” ve 

“sîrû” ifadeleri geçer. A ncak  A rapça’da yürüme, gitme, 

gezme, yolculuk, seyahat, sefer gibi anlam lara gelen “se

yir” kelim esi dilimizde temâşâ, eğlenm ek için  bakma, eğ

lence anlam larında da kullanıldığı için, biz salt ‘gezip-do- 

laşm a’ manasını içeren m üteradif bir başka kelimeyi; “se

yahat”! tercih  ettik .

Kur’an’da seyahat eylemi “fe-sîhû” biçim inde emir 

sığasıyla bir ayette (9/2) geçiyorsa da konumuzun çerçeve

si dışında kalmaktadır. Y ine bu fiilden türeyen “sâihûn” 

(9/112) ve “sâihât” (66/5) kelim eleri de yaygm olarak m e

cazi anlam da “oruç tutan erkekler/kadın lar” şeklinde anla

şılm ıştır ki, bu da konumuzun dışındadır.

“S efer” kavramı ise Kur’an’da hem  yolculuk (2/184, 

185, 2 83 ; 4/43; 5/6) hem  de savaşa çıkm ak (9/42) anla
m ında kullanılır.
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s u r ı y e  g e z i s i  i z l e n i m l e r i

SURİYE’Yİ VE HALİL CİBRAN’I 
KEŞFETMEK

M E H M E T  A K İF  A K

H
Yolculuklar ve Keşifler

er yolculuk bir keşif ve her keşif bir yeniden 
var olma imkanıdır. Haziran aymm ilk günle
rinde Suriye’de geçirdiğimiz 3 gün, bize iç içe 

iki yolculuk, iç içe iki keşif ve biri diğerini besleyen, 
hatta kışkırtan iki var oluş imkanı ve sancısı bahşetti; 
insanlığın bilinen tarihi boyunca medeniyetlerin rahmi 
olmuş Suriye’ye keşiflerle dolu derinlemesine bir yolcu
luk ve aynı anda bu coğrafyanın yetiştirdiği büyük fikir 
adamı, şair, ressam, hikayeci ve romancı Halil Cib- 
ran’ın dünyasına keşiflerle dolu diğer yolculuk...

Yolculuklar ve keşifler, bize haddimizi hatırlatır. 
Gardiyanlığını bizzat kendimizin yaptığımız zindanları
mızdan bu sayede kurtuluruz. Dünyanın “ben” ve 
“biz”den ibaret olmadığını ancak zindanlarımızdan çık
tığımızda anlarız. Yolculuk keşiflerinde yüzümüze bir to
kat gibi şaklayan bilgisizliğimizin idrakine varmak bizi 
asla incitmez, aksine bu tokatla kendimize gelir, ruh ve 
zihin sağlığımıza kavuşuruz.

Suriye...
Ki ben oraya bir ezan mesafesi kadar yakın toprak

larda doğmuşum. Yaz gecelerinin ıssız ve sessiz derinlik
lerinde yatsı ve sabah ezanlarının o lahuti sadalan, Su
riye dağlarından kopar ve sakin bir denizin telaşsız dal
gaları gibi hür ve biperva yayılarak ta bizim dağlarımıza 
vururdu. Ezan sesleri, mayınlanmış tel örgülü hudutlar
dan uçarak aşarken, ne gümrük memurlarınca vize sor
gulamalarına tabi tutulur, ne de jandarmaların “Dur! 
Parola!” ihtarlarına muhatap olurdu.

Suriye’nin ve Türkiye’nin ezanları ve salaları gökyü
zünde kucaklaşır, ama ezanları bir birlerine gönderen 
müezzinler tanışmazlardı bile. Aynı kıbleye doğru, küre-

sonraları çözdüm elbette. Ama kendimize ait medeni
yet, ilim, tefekkür ve sanat izleriyle lebalep bir diyarı 
keşfetmek için hayfa ki yarım asır bekledim.

Bizans Kralı Hirakl’in Suriye’yi ebediyen Müslü- 
manlara terk ederken Amanos dağlarının zirvesine gel
diğinde Suriye’ye dönerek “ah Suriye’m vah Suriye’m” 
diye feryat etmesindeki derin acıyı ancak Suriye’yi gör
dükten sonra anlamam mümkün oldu.

Suriye... Hz. Ömer, Halid bin Velid, Ebu Ubeyde 
El-Cerrah, Velid bin Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz, 
Selahaddin-i Eyyubi, Yavuz Sultan Selim... Suriye, 
İmam Gazzali, İbn Teymiyye, İbn Arabi, İmam Nevevi, 
Halebi ve Cevdet Said... Suriye, Hz. Zekeriya, Hz. Yah
ya, Hz. İsa, Aziz Petrus, Aziz Barnabas ve Habib el-Nec- 
car... Halil Cibran, Edward Said, Amin Maalouf...

İslam, tarihe müdahale ettiği zamanda karşısına di
kilen kendisinden önceki kültür ve medeniyetlerin 
mahsulleri arasında, insan, dünya ve dünyadakiler için 
iyi, doğru ve güzel adına ne bulduysa (göreceli olma
yan) bunları tevarüs eden, aynı niteliklere sahip ken
dinden sonrakileri ise peşinen sahiplenen evrensel son 
dindir. Suriye ise İslam’ın bu özelliklerinin hayata geçi
rilme imkanı bulunduğu ilk coğrafyadır. İslam, Hz. Pey
gamber’in bu dünyadan göçmesinin üzerinden daha 
dört-beş yıl geçmişti ki buraları “fetih” ve “keşfetti”. 
Çok az bir zaman sonra ise bütün Irak, İran ve Azerbay
can’ı...

Müslümanların Hicretten yetmiş yıl sonraki zaman 
dilimi içinde bütün Kuzey Afrika’yı ele geçirip Ispan
ya’ya çıkmaları. Doğuda ise Orta Asya içlerine kadar 
ilerlemelerinin sırrı şu iki kelimenin derinliklerin gizli
dir; “fetih” ve “keşif’.

Müslümanların, tarihlerinde ilk kez Suriye’den baş
layarak şimşek hızıyla çevreye yayılan dünyayı “fetih”

sel ve evrensel tevhidi doğrulamak istercesine sıralan- ve “keşif’ hareketlerinin, asla birer “istila” ve “işgal” ha-
mış camilerde namaza duranlar, akıl almaz bir biçimde 
tahkim edilmiş hudutlar yüzünden bir birleriyle görüşe
mezlerdi. Çocuk yüreğime atılmış bu kör düğümü, çok

reketi olmadığını Suriye’ye silinemez bir biçimde nak
şedilmiş izler ve eserleri gördüğümüzde daha da iyi an
ladık.
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Fetih, bize Kur’an-i Kerim’in öğrettiği bir kavram. Sa
dece “askeri zafer” anlamına gelmediği de malum. Al- 
lah’m 99 isminden biri “El-Fettah”. Klasik bir dua met
ninde Allah’a şöyle yakardır: “Ya müfettihe’l-ebvab, if- 
tah lena hayr’el-bab” (Ey kapıların açıcısı, bize kapıla
rın hayırlı olanlarını aç”)-

O halde “fetih”, bizim dünyamıza kapatdmış mecazi 
ve gerçek anlamdaki kapıları zorlamadan, kırmadan, 
tekmelemeden açma ve açılan bu kapılardan girilen 
yepyeni dünyaları görme imkanı sunan yatay bir yolcu
luk ise eğer, “keşif’ de fethi hemen izleyen, fetihle gir
diğimiz bu dünyalara ait olarak kalmamızı, kök salma
mızı, buralardaki güzellikleri, iyileri ve doğruları (ma
ruf) edinmemizi sağlayan dikey bir yolculuktur. “Fetih” 
ve “keşif’, insani hırslar ve benzeri fıtri zaafların doğur
duğu bir takım arızalar bir yana bırakılacak olursa; fark
lı tarafların, kimliklerin, kişiliklerin kapılarını birbirle
rine açmaları, iyilik, doğruluk ve güzelliklerini bir birle
rine sunmaları ve paylaşmalarıdır.

Herkesin bildiği tarihi bir gerçek bize şöyle der: 
Müslümanlar, bugün yaşamakta oldukları ülkelere 

ve kazınarak çıkartıldıkları dünkü coğrafyalara burala
rın yerli halkının davetleri ile girmişlerdi.

Müslümanlar, gittikleri coğraf ?̂alarda “istilacılar ve 
işgalciler” olsalardı, girdikleri bu yerlerden çok zaman 
geçmeden istifra edilirlerdi. Oysa tarihte Müslümanla
rın girdikten hemen sonra çıkarıldıkları ülke yok dene
cek kadar azdır. Onlar, dinlerinin bir mecburiyeti ola

rak “fatihler” ve “kaşifler” olmaktaydılar. Kur’an-ı Ke
rim’in emir ve tavsiyeleri, Hz. Peygamberin hem sözleri 
hem de pratiği, ilk halifeler Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer ve 
Hz. Ali’nin ordu komutanlarına yazdıkları emirname
ler, Müslümanların neden “fatihler ve kaşifler” olmak 
zorunda bulunduklarını yeterince açıklar. Hatırlaya
lım...

Hz. Ömer, Suriye’nin kendi halifeliği' zamanında 
fethinden ve keşfinden sonsuz mutluluk duymuştu. 
Çünkü bu fethin Hz. Peygamber tarafından müjdelen- 
diğini çok iyi hatırlıyordu. Suriye’ye, özellikle de Ku
düs’e bizzat seyahat edip o heyecanı yaşamak ve fethe
dilen yerlerdeki yeni durumları yakından görmek isti
yordu. Hz. Ali ile bu yolculuk üzerine istişarede bulun
du. Hz. Ali, Halife’in Medine’den ayrılmasına pek sıcak 
bakmıyordu. Ama Hz. Ömer, baş müsteşarı Hz. Ali’ye 
bu yolculukla ilgili gerekçelerini açıkladı ve ardından 
Suriye yolculuğuna çıktı. Gerisini Kısas-ı Enbiya’dan 
(Ahmet Cevdet Paşa) okuyalım:

“Hz. Ömer, Medine-i Münevvere’de yerine Hz. 
Ali’yi kaymakam bırakıp kendisi Kudüs-i Şerife azimet 
buyurdu. Ve ümeray-ı Şam’ın (Şam’ı fethetmiş Müslü
man kumandanların) da, yerlerine birer kaymakam bı
rakıp, kendisiyle görüşmek üzere Gabiye karyesine gel
meleri için kendilerine bir gün tayin ederek mektuplar 
gönderdi.

O gün ümeray-ı Şam, Gabiye’ye gelip kendisiyle gö
rüştüler. İptida mülakat eyleyen Ebu Ubeyde ile Yezid 
bin Ebi Süfyan, ba’dehu Hal id bin Velid idi ki, Hz. 
Ömer, yamalı gömlek ile bir kısrağa rakiben (binmiş 
olarak) Gabiye’ye gelirken onlar, â’la atlara binip güzel 
rubalar giymiş oldukları halde ileri varıp istikbal ettiler.

Hz. Ömer, onları böyle mülebbes (şatafatlı giyin
miş) görünce hiddetlendi. Hayvanından indi, yerden 
taşlar alıp onları taşa tuttu ve siz ne çabuk fikir ve re’yi- 
nizden dönmüşsünüz, bu kılıkla beni istikbale mi çıktı
nız diye tekdir etti. Onlar dahi, ya emire’l-mü’minin bu 
bir kuru nümayişten ibarettir diyerek mazeret beyan et
tiler.”

Hz. Ömer, bu davranışı ve sözleriyle Müslüman ku
mandanlara, o kendine has eşsiz yöntemlerden birine 
başvurarak “fetih” ile “istila”nın farkını öğretiyordu. 
Kudüs-i Şerife varıldı, yerli halk, Kudüs’ü kendi elleriy
le Hz. Ömer’e teslim etti. Halife, Kudüs şehri halkına 
bir emanname hazırladı; her din ve mezhepten halkın 
hak ve hürriyetlerinin, mal, can, ırz ve namuslarının 
Müslümanların güvencesinde bulunduğunu taahhüt 
eden bu yazılı metni imzalayıp onlara verdi. Böylece bu 
topraklar, Müslümanların güvencesinde Müslüman ve 
Hıristiyanların, Yahudilerin ortak yurtları olarak kaldı.
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Camiler, medreseler inşa olunurken, kiliseler, havralar 
imar ve ihya edildi.

Suriye Hıristiyanları, idareleri Müslümanlara geç
tikten sonra da o tarihe kadar nasd idiyseler öyle kalma- 
yı sürdürdüler. Hz. Zekeriya’nın mezarı Halep Ümeyye 
Camiinin, Vaftizci Yahya’nın (Hz. Yahya) kabri ise 
Şam Ümeyye Camiinin ortasında koruma altına alındı. 
Bu müthiş kucaklaşma, Müslümanlar ve Hıristiyanlar 
arasında derinden etkileşim ve değişimlere yol açtı. Su
riye Hıristiyanlığı, Batı Hıristiyanlığından bambaşka bir 
boyutta Hz. İsa’ya en yakın Hıristiyanlık olarak varlığı
nı bugünlere kadar taşıdı.

Müslümanlar, fethettikleri ülkelerin güzelliklerini 
kendileri için bir miras gibi gördüler. İslam’ın, kendin
den önceki bütün doğruların bir devamı olduğu inancı
nın bütün Müslümanlarca paylaşıldığı düşünülürse, 
Müslümanların gittikleri ülkelerde neden hiç yabancı
lık çekmedikleri, kolay yerleştikleri-yerlileştikleri ve kı
sa sürede çevrelerine uyum sağladıklarının sırrı da keş
fedilmiş olur.

Ayrıca Müslümanlar, gittikleri ülkelerde karşılaştık
ları medeniyetlerle yarışmacı bir ilişkiye de girdiler. 
Kendilerine öylesine güveniyorlardı ki, Bizans, İran ve 
diğer medeniyetlerle korkusuzca yarışmayı -asla savaş
mayı ve yok etmeyi değil- göze alabiliyorlardı. Çölden 
çıkmış adamların, binlerce yıllık geçmişe sahip medeni
yetlerin parıltıları karşısında gözleri kamaşmadı. Bu in
sanlar, aşağılık duygusuna da kapdmadılar, dünyayı ve 
evreni algılayış biçimlerine çokça zıt düşmedikçe bul
dukları şeyleri sahiplendiler, bazan da daha iyisini orta
ya koymak amacıyla, diğer kültür ve medeniyetlerle ya
rıştılar.

Fethedilen büyük medeniyet merkezlerinin ilki olan 
Şam’daki muhteşem camiyi bu duygularla inşa ettikleri 
biliniyor. Kudüs’te yükselen Kubbetüssahra’nın ihtişa
mında da bu duygular gizlidir. Yüzyıllarca yıl sonra Ko
ca Mimar Sinan’ın, büyük mabetler inşa ederken, hep 
Ayasofya’yı ve kubbesini aşmayı hedeflediğini ve aş
tığını da biliyoruz.

Şam Ümeyye Camii, birkaç bakımdan muazzam 
bir örnek. Bir kere bu cami, birkaç bin yıllık bir ma
bedin devamı olarak inşa edilmiş. Müslümanlar, bir 
zamanlar putperest, daha sonra Hıristiyan mabedi 
olmuş bu harap yapıyı camiye dönüştürmekle kendi
lerine olan güvenlerini ve başkalarına karşı duyduk
ları içten saygıyı ispat ettiler. Öte yandan Camiyi 
öylesine görkemli ve güzel inşa ettiler ki, bütün

zı olaylar, bir kısım tartışmalar ve bu sırada söylenen 
sözler, pek çok soruyu cevaplayacak nitelikte.

10. yüzyıl coğrafyacısı El-Mukaddesi şunu nakledi
yor:

“Bir gün amcama şöyle dedim: “Halife Velid, Müs
lümanların parasını Şam Camiine harcamakla büyük 
hata etti. Bu parayı yolları, su depolarını ve kaleleri 
onarmak için kullansaydı daha uygun ve yararlı olur
du.” Amcam, bana şu cevabı verdi: “Buna inanma oğ
lum, Velid önemli bir konuya el atmıştı. Hıristiyanların 
ülkesi Suriye’nin güzel ve çekici kiliselerle dolu olduğu
nu gördü. Bu nedenle Müslümanların dikkatlerini bu 
kiliselerden çekmek için bir cami yaptırdı ve onu dün
yanın harikalarından biri olarak yaptı.” (Nakleden B. 
Lewis, Ortadoğu, s. 55)

Tarihte Suriye denildiğinde, bugün Lübnan, İsrail, 
Filistin, Ürdün denen devletçiklerin tümü anlaşılıyor
du. Bu seyahatimiz, Halep, Hama, Humus ve Şam’la sı
nırlı idi ama biz, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün’ün 
coğrafi dokusu kadar insani dokusunun da ortak değer
lerle örülü olduğunu biliyorduk.

Şam’da, Ümeyye Camiinin hemen civar sokakların
da yer alan irili ufaklı Hıristiyan ibadethanelerinde bu 
durumu kolayca görebildik. Bu mabetlerin duvarlarında 
camilerdekini andıran Arapça yazı ile yazılmış güzel hat 
örnekleri vardı. Az da olsa Arapça bilmeyenler için, bu 
mabetler pek ala birer Müslüman mabedi, mesela tekke 
sanılabilirdi. Ama biraz yakından bakıldığında bu hat 
örneklerindeki sözlerin İncillerden seçilmiş cümleler 
olduğu anlaşılmaktaydı ve böylece bu yapının bir Hıris
tiyan mabedi olduğu ortaya çıkıyordu.

Çok ilginç bir başka duruma daha şahit olduk. Du
varlara hat edilen bu İncil cümlelerinin seçiminde, 
bunların Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde bulunan 
benzerlerinden olmasına itina gösterildiği belli oluyor
du. Bütün bu keşifler esnasında, bu coğraf^?anın evlatla
rı olan Halil Cibran’ın, Edward Said’in, hatta Amin

î-mtts
artık dünyanın istikametini belirleyebilecek ölçüde 
üniversal bir güç olduğu güveni ve inancı iyice yer
leşti. Ümeyye Camiinin inşası sırasında yaşanan ba-



Maalouf un neden Avmpalarda, Amerikalarda yaşamış 
da olsalar, birer Batılı olamadıklarının sırrını yakalaya
biliyorduk.

Bölgedeki Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin or
tak dilinin Arapça olması, elbette burada yaşayanlar 
arasında ortak bir aidiyet duygusu doğurmuştur. Ancak 
Halil Cibran ya da Edward Said’in taşıdıkları bu toprak
lara ait olma hissinin yalnızca ortak dil Arapça’dan kay
naklanmadığı açıktır. Kaldı ki, bölgenin Hıristiyan ve 
Yahudi müelliflerinin konuşup yazarken kullandıkları 
Arapça, neredeyse tümüyle İslam medeniyetinin olağa
nüstü zengin külliyatının oluşturduğu gelişmiş bir dil 
olan İslam Arapçasıdır. Bu topraklardaki ortak medeni
yetin ortak ana dilinin Arapça olması, tarihin belirli bir 
zaman diliminde münhasıran Araplara mahsus bir 
“Arap aklı ve medeniyetinin” oluştuğu iddiasını doğru
lamaz; aksine İslam’ın Arapça’yı yeni baştan inşa ede
rek ve O’nu kullanarak nasıl kendi özgün medeniyetini 
kurabildiğini ispatlar. Ve buradan hareketle biz, bölge
nin Halil Cibran, Edward Said gibi pek çok Hıristiyan 
yazarını, İslam Medeniyeti şemsiyesi altında oluşmuş 
bulunan, kendine has o büyüleyici dünyanın farkldıkla- 
rı, zenginlikleri olarak görürüz.

Cibran, Maalouf, E. Said gibi yazarların İslam’ı ken
di dinleri olarak benimsemedikleri, birer Hıristiyan ol
dukları belli. Ama onların, kendilerini, tarih ve kültü
rel bakımdan İslam Medeniyeti havzasının birer parça
sı olarak gördükleri de açık.

KISACA HALİL CİBRAN

Suriye seyahatimize çıkarken yanımıza Cibran’ın üç ki
tabını da arkadaş almıştık. Meğer bu zamana kadar her 
nedense ciddi anlamda tanıyamadığımız Halil Cibran’ı 
da Suriye ile birlikte keşfedecekmişiz.

Tıpkı E. Said, tıpkı Amin Maalouf ve diğerleri gibi 
kendimize ait gördüğümüz Halil Cibran’ın hayatından 
kısa çizgiler verelim:

6 Ocak 1883’te Lübnan’ın Bişerri kasabasında doğ
du. İlk öğrenimini burada gördü. Annesi, iki kız karde
şi ve üvey erkek kardeşi ile birlikte 1895 yılında 
ABD’ye, Boston’a göç ettiler. Baba, Lübnan’da kaldı. 
Bu göçün nedeni hakkında kesin bilgi yok. Ama ailenin 
ABD’de mutlu olmadığı kesin. 1897’de Cibran Lüb
nan’a döndü. Burada Maruni kilisesine bağlı Ma’hadü’l- 
Hikme adlı okula girdi. Okul müfredatının gerektirdi
ğinden daha yoğun bir eğitim aldı, özellikle Arap ede
biyatı üzerine çalıştı. Doğduğu kasabada yaz tatilini ge
çirdiği 1899 yazında hayatını derinden etkileyen ilk aş
kını yaşadı. Hüsran ve inkisarla sonuçlanan bu aşkı da
ha sonra “Kırık Kanatlar”da muhteşem bir üslupla an

lattı. Aynı yılın sonbaharında Paris üzerinden Boston’a 
döndü. 1902’de yeniden Lübnan’a geldi, ama kız karde
şinin ölüm haberi üzerine yeniden Boston’a döndü. 
1903’te üvey kardeşini ve annesini kaybetti. Tüberkü
loz, Boston’daki göçmen aileyi iki kişiye indirmişti; 
kendisi ve kız kardeşi.

ABD’deki entelektüel hayata ve sanat çevresine ka
tıldı. Farklı bir ses ve renk olarak ilgi gördü. 1904’te ilk 
resim sergisini açtı. 1905’te ilk Arapça kitabı olan El- 
Musıkf yi yayınladı. 1905’te yayınladığı Arâisu’l-Murûc 
kitabında Kilise ve Devlet kurumlarına saldırdı. Mary 
Haskell adlı Boston’lu varlıklı bir bayanın himayesi 
Cibran’ın hayatında çok önemli rol oynamıştır. İleriki 
zamanlarda bu bayana evlenme teklif ettiği, ama redde
dildiği biliniyor.

1908’te Paris’tedir. Burada yoğun bir şekilde Avru
pa edebiyatı araştırmalarına girişti. Hiçbir zaman kitap 
haline getiremediği Din ve Dindarlık Felsefesi konulu 
çalışmasını burada da sürdürdü. İngiliz William Blake 
(1757'1827)’in eserlerine ilgi duydu ve O’ndan çok et
kilendi. Blake, şair, ressam, oymabaskı sanatçısı ve mis
tikti. Kısa süren bir Nietzsche etkisinden sonra Blake’te 
karar kıldı. Paris’te çok kısa da sürse ünlü heykelci Ro- 
din’le tanıştı ve O ’ndan çok şey öğrendi, 1909’da baba
sı Lübnan’da öldü.

1911’de Londra’ya geçti. Burada fazla kalmayarak 
Boston’a döndü. 1912’de Newyork’a taşındı. Burada 
hem ev, hem atölye olarak kullandığı bir yer kiraladı. 
Hayatını portre çizerek kazanmaya başladı. 1912’te Kı
rık Kanatlar’ı yayımladı. Aynı yıl Mısır’da yaşayan Lüb
nanlı bayan eleştirmen Mey Ziyade ile yazışma aracılı
ğıyla tanıştı. İkisi arasında Cibran’ın ölümüne kadar sü
recek bir aşk ilişkisi başladı. İki aşık hayatlarında bir kez 
olsun görüşmediler. Ama aşkın tüm hallerini (kıskanç
lık, tutkulu bağlılık, hasret, hüzün, acı, melankoli v.d.) 
yaşadılar ve duygularını mektuplarına döktüler.

Cibran, 1914’ten başlayarak, Dem’a îbtisame (Göz
yaşı ve Gülümseyiş), El-Ervah’ül-Mütemerride (Asi 
Ruhlar), El-Avasıf (Fırtınalar), El-Mevakıb (Oluşum- 
lar)’ı Arapça olarak, The Madman (Deli), The Forerun
ner (Müjdeci), The Prophet (Peygamber, Ermiş), Sand 
and Foum (Kum ve Köpük), The Voice o f The Master 
(Ustad’ın Sözleri) ve en uzun eseri Jesus; The Son of 
Man (İsa; Bir İnsanoğlu) kitaplarını da İngilizce yayım
ladı. Ayrıca Mistisizm üzerine yazdığı destansı üsluplu 
İrem Zâtü’l-İmad adlı oyununu Arapça yayımladı. Cib
ran’ın resimlerinden oluşan albümler de yayınlanmıştır. 
Bunlardan en ilginci Bedâyi’ ve’-T’ardif tir. Ölümünden 
iki hafta önce The Earth Gods (Yeryüzü Tanrıları)’ı ya
yımladı.

Cibran, 1931 yılı Nisan ayının lO’undaNew
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York’ta öldü. Otopsiye göre ölüm nedeni akciğer tüber- 
külozu idi. Naaşı 21 Ağustos’ta Beyrut’a getirildi. Muh
teşem bir karşılama töreninden sonra doğduğu kasaba 
Bişerri’ye götürüldü ve Mar Sarkis manastırmm bahçe
sindeki küçük kilisenin bahçesine defnedildi. Burada 
daha sonra Bişerri halkının da katkılarıyla bir Cibran 
müzesi kuruldu.

Ölümünden sonra, hayatta iken yayınlayamadığı iki 
eserini, yakınları okuyucuları ile buluşturdu. Bunlar, 
Wanderer (Gezgin) ve Garden o f Prophet (Peygamber’in 
Bahçesi)’dır.

Başka Dünyaların İnsanı

Halil Cibran, şiirlerinde, hikaye ve romanlarında, re
simlerinde ortaya koyduğu farklı üslup ve muhteva ile 
dünya çapında etkiler uyandırdı. Batı’ının felsefi ve fik
ri dünyasından etkilendi şüphesiz, ama onun asıl bes
lendiği kaynak Kur’an da dahil olmak üzere Kutsal Ki
taplar ve Suriye Hıristiyanlığı’nın Hz. İsa’ya kadar gi
den güçlü damarı idi.

Bedâyi’ ve’-T’arâif adlı ilginç albümünde daha on 
yedi yaşındayken çizmeye başladığı İbn Sina, İmam 
Gazzali, el-Hansa, İbn Farıd, Ebu Nüvas, İbnü’l-Mukaf- 
fa gibi müslüman alim ve filozofların hayali resimleri 
yer alıyordu.

Cibran, 1910 yılında Londra’da iken arkadaşları 
Emin Rîhânî ve Yusuf el-Huvayk ile bir araya geldi ve 
birlikte Arap dünyasında bir kültürel Rönesans başlat
manın planlarını yaptılar. Bu planın bir bölümünde 
Beyrut’ta Hıristiyanlık ve İslam’ın uzlaşmasının bir 
sembolü olarak çift kubbeli bir kültür merkezi yapılma
sı da vardı.

Cibran, Avrupa’nın insanoğlunun özünü, ruhunu, 
maneviyatını tehdit eden çarpılıklarının ilacının Do- 
ğu’da -Ortadoğu’da- olduğunu düşünüyordu. William 
Blake’te de ilgisini çeken, o tarihler için çok erken ya
pılmış bu teşhisti. Ancak Evrensel Sevgi ve Varlığın 
Birliği’ne olan inanç gibi değerler, kişiyi açgözlülükten, 
hırslardan, entelektüel gururdan, geleneklere körü kö
rüne uymaktan, kendi olmaktan çıkıp başkalarını taklit 
etmekten kurtarabilirdi. Cibran, Avrupa’nın insanoğlu
nu öğüten çarkları kadar, Ortadoğu’nun en az onlar ka
dar insanı yıpratan geleneklerini de eleştiriyordu.

Bu bölümde, Cibran’ın fikirlerinin ve iç dünyasının 
berrak birer aynası olan Mey Ziyade’ye yazdığı mektup
larından bazı alıntılar yapacağız: (A|/c Mektupları, Halil 
Cibran. Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2000)

'Bu Batılıların, benim Deli adlı eserimden ve O’nun umutlarını dılc getirdiler

dirilmişlerse, aşırı bir düşkünlüklerinin olmasındandır. 
... Batıklar, kendi ruhlarının hayaletlerinden sıkılmış 
ve bezmiş dürümdalar. Bunun için Şark’a ait egzotik 
şeylere hemen yapışıyorlar.”

“Amerikalılar, mağrur, usanmak bilmez inatçı, tek
düze, uykusuz ve düşsüz insanlar. Eğer birinden nefret 
ederlerse onu umursamadan öldürür, severlerse de onu 
sınırsız iltifata boğarlar.

“Doğuya kaçıp gideceğim gün de elbette gelecektir. 
Memleketime olan hasretim, beni param parça ediyor.” 

“Eğer Hz. Meryem’im benimle olmasaydı hiçbir şey 
göremeyecektim. Çünkü ışığı olmayan göz, ne eksik ne 
de fazla yüzdeki bir delikten başka bir şey değildir.” 

Ölümünden bir yıl önce Mey Ziyade’ye:
“Neden mi tüm bu hikayeleri ve makaleleri yazdım? 

Ben yaşamak ve tek bir kitap -küçücük bir kitap- yaz
mak, yaşamak ve ıstırap çekmek ve tek bir yaşayan ve 
yayılan bir kelime söylemek için gelmişim dünyaya. 
Ancak bir çocuk gibi boş konuşan biri olduğum için bu
nu yapamadım. Çok yazık, çünkü çenemin düşüklüğü 
benim gücümü benden alana dek hep konuştuğum için 
pişmanım. Çünkü söylemem gerekli sözümün ilk harfi
ni söylemeye gücüm yettiği zaman da kendimi ağzımın 
içinde bir taş parçasıyla yüzü koyun yerde uzanır halde 
buldum. Bu söz hala benim kalbimde...”

Ölümünden kısa bir süre önce ve hasta yatağında 
Lübnanlı yazar arkadaşı Felix Farris’e: “Lübnan’a geri 
dönmek ve ebediyyen orada kalmak istiyorum.”

Hz. İsa ve Hz. Ömer’in Emaneti

Suriye’yi Halil Cibran ile birlikte keşfettiğimiz yolcu
lukta öğrendiklerimizi özetlemek gerekirse şunları söy
leyebiliriz:

Suriye Hıristiyanlığı, bize Hz. İsa’dan ve Hz. Ömer’
den kalmış bir emanettir. Müslümanlar, bin dört yüz 
küsur yıldır bunu böyle bildi ve buna göre yaşadılar. Bu 
hıristiyanlar ise Müslümanları, kurtarıcı kardeşler ola
rak gördü ve onlarla iç içe yaşadılar. Birinci Cihan Sa
vaşında bölgenin müslümaları gibi onlar da Avrupalı iş
galcilerin gadrine uğradılar. Şimdi de İsrail’in zulmüne 
maruzlar ve müslüman kardeşleriyle omuz omuza onla
rın örgütlerinde yer alarak İsrail’e karşı mücadele edi
yorlar. 20. yüzyılın başında Halil Cibran’ın temsil ettiği 
ve bugün de içlerinde Amin Maalouf ve Edward Said 
gibi önemli kişilerin bulunduğu entelektüeller, bize ait 
bir dünyanın duyarlılıklarını, derinliğini, acılarını.

kahramanının rüyalarından bu denli hoşlanmalarının 
sebebi, kendi rüyalarından sıkılmış olmaları, tuhaf ve 
egzotik şeylere karşı hele bir de bunlar Şark kıyafeti giy-

Ama ne yazık ki biz, değil Coğrafyamızın hıristiyan- 
larını, müslümanlarını bile tanımaktan, anlamaktan 
uzağız; tıpkı onların da bize uzak kaldıkları gibi. ■
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S uriye yolculuğunda, daha İskenderun Belen’de 
gözüme çarpan bir ibâre, zihnimi hafiften hafife 
uyarmaya başlıyor. Amanos dağlarında, Akde

niz’in sırtlarına yaslanmış ve adeta yeşilin binbir tonu 
arasında kaybolmuş gibi duran bir belde burası: Çöl Be
yi!.. Yeşilin deryasında, bu beldeye “çöl”ü isim olarak 
taşımak!.. Hem de “çöl beyi” şeklinde!..

Hiç kuşkusuz burası çöl değil. Ama bu canlı ve çar- 
pıcı tezadın arka planında, ilk anda farkedilmesi müm
kün olmayan bir hakikat de yok muydu? Onun için Ali 
Şahin’le birlikte, kendisi de Belen’li bir dost olan kıla
vuzumuz Dr. Mehmet Sı-
lay’a sormadan edemiyorum. ____________________
Yüzüme anlamsız nazarlarla 
bakıyorlar. O kadar!...

Sonra düşüne düşüne, 
zihnimi yoklaya yoklaya 
ucu-sonu görünmez Suriye 
steplerinde bir “bey” kavra
mına ulaşıyorum. Çölün sı
cağında asırlardır kuruyan,
kavrulan bir aşiret reisinin, yeşile ve serinliğe hasreti
nin bir simgesi olarak, buraları kendisine “yayla” teşkil 
ettiği gerçeğine eriyorum. Suriye steplerini kışlak ola
rak kullanan, uzun yaz aylarında, Amanosları yaylaya 
dönüştüren tarihi bir geleneğin hatırası olmalıydı bu 
Çöl Beyi ismi.

Daha Suriye topraklarına ulaşmadan zihnimde öyle 
genişlemeler oluyor ki; uzun tarih içinde Suriye steple
rini dolduran Türk, Kürt, Arap kabileleri birbirine giri
yor, yazlar geçmek bilmiyor, derin vadilerde dahi tabiat 
kuruyor; Mezopotamya ve Suriye’nin yerleşik kavimleri 
batıda, kuzeyden güneye uzanan Amanoslara, kuzeyde 
Anadolu’ya, Güneydoğu Toroslara, Erzurum dağlarına 
doğru habire yol alıyor. Suriye steplerinde Şam, Halep; 
daha doğuda Bağdat, Erbil ve Musul habire boşalıyor da 
boşalıyor.

Bu bölgelerde, coğrafya ve kültür kes- 
kin kırılmalara uğramadığından, do
ğal sınırları da ister istemez, tarihin 
dinamikleri tayin etmek durumunda 
kalacaktı.

Birbirinin Devamı İki Coğrafya

Bu girizgâhı özellikle yapıyorum. Çünkü Suriye ile Ana
dolu arasında, tarih içinde, şimdikine benzer şekilde 
aşılmaz duvarlar yoktu. Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, 
aynı coğrafya halinde, güneye doğru hiçbir engebe ile 
karşılaşmaksızın uzar giderdi. İki bölge arasında ne bit
ki örtüsü, ne kültür, ne de toplumsal yapı olarak bir kı
rılmaya şahit olurdunuz. Güneyden Kuzeye doğru akar
ken de, aynı tabiilikle devam eder giderdi bu coğrafya 
ve kültür alemi.

Bundan dolayıdır ki, ta
rih içinde Bizans, Şam’a ve 
Kudüs’e kadar rahatlıkla 
uzanabilmiştir. Emevi ve 
Abbasi fütühâtının da Ma- 
raş’ı, Urfa’yı, Malatya ve 
Diyarbakır’ı içine alacak şe
kilde, Güneydoğu Toros- 
lar’a kadar varıp dayandığı
nı hepimiz biliriz. Yani bu 
geniş coğrafyalar bir bakar

sınız Arabistan kıtasının bir nevi devamı gibi bir tesir 
bırakır insanda. Ama bir başka noktadan, yani bu top
rakları ve kendimizi merkeze aldığımızda da, Anadolu 
çok tabiî bir istihale ile güneye doğru genişler de geniş
lerdi.

Öyleyse “hakikat nerede ve hangisi?” diye kendi 
kendinize sormadan edemezsiniz. Bu bölgelerde, coğraf
ya ve kültür keskin kırılmalara uğramadığından, doğal 
sınırları da ister istemez, tarihin dinamikleri tayin et
mek durumunda kalacaktı.

Yavuz Sultan Selim’e kadar, bütün Güneydoğu şe
hirleri de dahil bu bölgenin; Fatımılerin, Mısır Köle
menlerinin ve II. Mahmut döneminde yaşadığımız bir 
kriz anını fırsat bilerek Osmanh’ya isyan eden Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa’nın ve oğlu İbrahim Paşa’nın kontro
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İÜ altında kaldığını nasıl olur da unutumz? İşte arada 
bir, Dülkadiroğulları beyliği zamanında, bu bölgeyi 
merkez alan, Mısır ve Anadolu tazyikinden âzâde bir si
yasi irade ortaya çıkar gibi olsa dahi nâfile!... Hayır, bu 
bölgelerde uzun soluklu ve istikrarlı yönetimler kolay 
kolay vücut bulmayacaktı. Ne Haçlı seferleri sırasında 
ortaya çıkan Urfa ve Antakya kontlukları, ne Kudüs 
krallığı, ne de Selçuklu sonrasının Atabeg idareleri!.. 
Hayır hayır; ne Şam, ne Halep, ne Musul Atabegleri ne 
de Artukoğullan ve Dülkadiroğulları!.. Arazisi alabildi- 
ğine geniş, şehirleri de bir o kadar sayılı bu coğrafyalar, 
ancak ve ancak geniş ve istikrarlı imparatorluk yöne
timleri altında huzur bulabilirlerdi.

Suriye: İkinci Anadolu

Ama Bizans veya Osmanlı; ama Emevi ve Abbasi; ama 
Mısır’ı merkez alan bir başka imparatorluk, farketmi- 
yor!.. Bu açıdan, son İttihat-Terakki iktidarı sırasında 
Suriye’den Mısır’a kadar uzanan geniş coğrafyadan'so
rumlu Cemal Paşa’nın İstanbul hükümetinden bağımsız 
bir yönetim gerçekleştirmeyi düşlediğini okuduğumda, 
şaşırmadım desem yeridir.

Şaşırmamamız gereken asıl husus, Osmanhlann ve 
Selçukluların Suriye’yi Anadolu’dan ayrı düşünmedik
leri gerçeğidir. Zaten Balkanlar da öyle değil miydi? Os- 
manlılar, Kırım Savaşı ve 93/1877 savaşında, Ruslar’ın 
Kafkasya’yı işgali sırasında yerinden yurdundan olan 
bölge halkı Çerkezlerin ve Gürcülerin bir yarısını Ana
dolu’da iskan ederken, bir yarısını da Suriye, Ürdün ve 
Filistin topraklarına yerleştirmemiş miydi? Aynı şekil
de, uzun ve acılı Balkan hicretleri sırasında, Rumeli 
halkından bu topraklara yerleştirilenler az mıydı sanı
yorsunuz? Batı Anadolu’da, çeşitli Balkan unsurlarının 
yanısıra, Arnavut vatandaşlarımızın da bulunduğunu 
hepimiz biliriz. İşte onların bir devamı olarak, bugünkü 
Suriye’de, 200 binin üzerinde Arnavut’un yaşadığını 
söylesem inanır mısınız bilmem. Aynı şekilde, Ür
dün’de Hassa ordusunun Çerkezlerden teşkil edildiğini, 
değil Lübnan bugünkü İsrail sınırları içinde bile hâlâ 
daha Çerkezlerin, Türklerin yaşadığını unutmak müm
kün müdür? Dolayısıyla topraklarda Arab’ın, Türk’ün, 
Kürt’ün, Çerkez’in, Amavut’un, tarihi bir Türk aşireti 
olduğunu asla unutmamamız gereken ve Anadolu alevî- 
liği gibi bu topraklarda ayrıksı bir duruş sergileyen, Dür- 
Tilerin, yani “Canpolatoğulları”nın teşkil ettiği bir hali
ta ile karşı karşıyasınız.

Kendi Hatıralarımızın İzinde

Nitekim kafilemizde, Cemil Meriç üstadın çok yakını 
İzzet Tahfu ve eşi de yer alıyordu. Bu seyahati işitir işit

mez, derhal atılmış eşinin üzerine: “Bu fırsatı kaçırma
yalım İzzet, biz de gidelim,” diye!.. Meğer şimdi bizim 
üzerimizde, deniz aşın bir uzaklık tesiri bırakan Şam di
yarında akrabaları varmış. Ondokuz yıl var ki haberle- 
şemiyorlarmış. Zavallı kadının elinde yıpranmış, kirli 
bir kağıt ve üzerinde silik, müphem bir adres!.. Haleb’e 
varacak, oradan Şam’a uzanacak!.. O adres ki, Suriye 
nüfusunun neredeyse yarısını teşkil eden Şam’da, fakat 
ara ki bulasın!.. Sanki “Çanakkale içinde aynalı çarşı” 
gibi birşey. Ne Şam’dakinin bu gelenlerden bir haberi 
var, ne de İstanbul’dakinin onu bulacağına dair küçük 
bir ümidi.

Refik Halid’in “Eskici” hikayesi geliyor o anda aklı
ma. Herşey unutulmuş, kaybolmuş. Sıcağın verdiği bir 
bezginlik ortamında, bütün o eski hatıralar buharlaşıp 
gitmişti, diye içimden geçirirken, o kadın, bir akşam 
üzeri, yüzünde muştular çıkagelmesin mi?

Bir Osmanh zabitinin Suriye’de sürüp giden hatıra
sı yeni baştan canlanıyor, Refik Halid’in Sürgün roma
nındaki 150’likler, mazûl vezirler, Türkçe konuşup ya
zan muharrirler, Suriye’de yönetimi omuzlayıp götüren 
eski Osmanlı bürokrasisi; Türkiye ile Suriye’nin ayrı 
hükümetlere dönüştüğünden, oraya sınırlar çekildiğin
den hala daha habersiz bulunan aşiretler, bölünmüş ai
leler, tarihten beri Haleb’i vilayet bellemiş İskenderun, 
Hatay, Antep ve Kilis’in garipliği, aynı şekilde Haleb’in



evlâd u lyâlinden mahrumiyeti daha, neler neler?
Şimdi, Türkiye ile Suriye arasmdaki ilişkiler yumu

şamaya başlamışken, bu eski tarihi ve ortak kaderi ha
tırlamak daha bir anlamlı geliyor bana. 1957’den beri 
ilk defa oluyor çünkü bu!.. Orada bizim dışımızda, Kon
ya MÜSİAD’ı ve dinî mekanları ziyaret için Şam’a ka
dar uzanmış Ankaralı bir grup genci görmek ne kadar 
hoş bir şey düşünebiliyor musunuz? Çünkü buralarda 
hepimiz, o unutulmuş akrabalarımızın hasreti ile dola
şan seyyah gibiyiz. Biz de o esnada, hem bu tarihî şehir
leri ve çarşıları; hem de her biri üzerinde Yavuz’un, Ka- 
nuni’nin Abdulmecid’in, Abdülhamid’in ve artık ken
dilerine edilen küfür ve sataşmalardan gına getirmemiz 
gereken İttihatçıların banisi olduğu tarihi âsârı ziyaret
le meşgulüz. Biraz üzerindeki kabuğu sıyırın!.. Buralar, 
İstanbul değilse bile bir Maraş’tan, Antep’ten Kon
ya’dan veya Kosova’dan farksız adeta.

birgün öncesinde, askeri uçakla gelen 
TRT ekibi de Vahdettin’in mezarında, 
T  ürk şehitliğinde ve tarihî Selimiye Ca
miinde çekimler yapmış.

Düşündüm! Koskoca Türkiye Başba
kanına, buralarda gözyaşı döktüren ne 
olabilirdi? Bir Osmanlı Sultanı’nın ta
lihsizliği mi, yoksa bir cumhuriyet başba
kanının derinden derine duyduğu çare
sizliği mi? O anda rahmetli Özal’m için
den geçenleri bir bir okumak isterdim. 
Ve sormak isterdim: “Nedir bu haletin 
ey mâhcemâlim?”

Biz ki, Türkiye Yazarlar Birliği’nden 
bir heyet olduğumuz halde, ne bizim, ne 
de kılavuzlarımızın en ufak bir hazırlık 
yapmadan yola çıktığımızı acı acı farke- 
diyorum. Ne Refik Halid’in Gurbet Hikâ- 

yeleri’ni, ne Sürgün romanını, ne de Suriye yıllarında 
Halep ve Beyrut’ta, Hatay’da çıkan Türkçe gazetelerde 
neşrolunan kronikleri okuyan birine rastlıyorsunuz. Ay
nı şekilde Cenab Şahabettin’in kronikleri ve seyahat ha
tıraları!.. Ve mesela Türkçe’nin şaheserlerinden “Hac 
Yollarında” adlı eseri. Bunlar bir yana, ne Şam ve Halep 
Atabeglerinden bir haberimiz var, ne de Haçlı orduları
na karşı aynen Anadolu’da olduğu gibi, bu toprakları ve 
tarihi savunmak sorumluluğunu üstlenmiş Selçuklu 
Sultanlarından. Belki belki Şam’daki heykelinin etek
lerinde Türkçe kasetler satılan (İ. Tatlıses, S.Aksu, O. 
Gencebay vs.) Selahaddin-i Eyyûbî ve Yavuz Sultan 
Selim hariç.

Ben Tarihin Çıkrığı

Şurada, bir Osmanlı âlimi R.amazan el-Bûtî’nin ders Orada, o anda, rahmetli Özal, hala daha ağlıyor gibi du-
yaptığı Osmanlı Mescidi... Orada Yavuz Sultan Se- 
lim’in inşa ettirdiği “aşku’ş-şeyh” Muhyiddin İbnü’l- 
Arabî hazretlerinin muhteşem türbesi ve camii!.. Öbür 
yanda ise, İranlıların çok ziyaret ettiği ve 1330 tarihin
de İttihatçıların inşa ettirdiği İmam Zeynelabidin’in 
makamı!.. Sağa dön, sola dön farketmiyor. Her yandan 
bir tarih ve din lirizmi boşanıyor üstünüze başınıza. Üs
tüne çıkıp, bir akşam kuşağında Şam’a göklerden baktı
ğımız dağın adı da Kırklar dağı değilmiymiş meğer.

Özal Oİ2İİ Gizli Ağlıyor

Türbedârından dinledim: Rahmetli Özal, Şam’a geldi
ğinde, Sultan Vahdettin’in mezarını ziyaret etmiş ve 
orada gizli gizli ağlamış. Bu manzaraya gözleriyle şahit 
olan ve bunları bize kırık dökük bir Türkçe ile anlatan 
türbedar, dikkat ettim o anda içini geçiriyordu. Daha

ruyor gözlerimizin önünde. Öyle sanıyorum ki ağlaması
nın sebebi, ailesinden ve payitahtından uzak düşmüş bir 
Sultan’ın garipliği ve talihsizliği olmamalıdır sadece. O 
anda, o Sultan’ın kaderi ile birlikte, koca bir tarih tasfi
yeye maruz kalıyor, bu geniş coğrafyalar parçalanıyor, 
birbirinden kopuyor, sofralar bölünüyor, hânümanlar 
dağılıyor olmalıydı. Büyük mustaripler onlardır ki, za
manı bir bütün halinde idrak eder ve öyle yaşarlar. Ya
kın ve uzak tarihin bir yetimi ve varisi olarak, kendisi
ni o anda öyle hissettiğinden emin olduğum Özal’ın 
duyduğu firkate, burada bir not düşmeden yapamıyo
rum.

Özal orada!.. Bense Muhyiddin İbnü’l-Arabî türbesi 
ile “Hattul-Hadidûn Hicaz” / Hicaz Demiryolu hattının 
Şam’a vüsûlünün bir hatırası olarak dikilmiş abidenin 
önünde dolaşıp duruyorum. Muhyiddin’in türbesi. Sul
tan Vahdettin’in merkadi, Abdulhamid’in adına düzen
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lenmiş serin çarşılar ve Merci Meydanı!.. Dönenip du
ruyorum: İçimde, aynen bir Yemen türküsü gibi 
Şam’daki Kırklar Dağı’ndan bir yankı olarak, Anadolu 
topraklarına kadar uzanıp gelmiş “Kırklar Dağı” türkü
sü... Sonra bu ağıtlara, uzaktan uzağa ya bir Balkan nağ
mesi eşlik ediyor, ya da bir Kafkas ve Azeri hüznü!.. Bu 
ezgilerin hercümercinde, daha Yavuz Sultan Selim’den 
evvel Kahire’ye uzanan Afyonlu büyük mevlevî dehası 
Sultan Divanî, İbrahim Gülşeni’yi de yanıma alarak 
Şam’da yeri bilinmez hale gelmiş Muhyiddin Arabi’nin 
mezarını keşfediyor. “Sin Şm”a garkoluyor, Yavuz Selim 
Muhyiddin’in itibarını iade ediyor, şii ve sünni ayrımı 
yapmadan bütün sahabe ve evliya kabirleri yeniden res
tore ediliyor!.. Daha daha eskilerden, başkenti Isfahan 
olan Selçuk kabileleri, Anadolu’dan çok çok önceleri 
doğudan batıya, bu coğrafyalara sökün ediyor.

Ben ise hala Şam diyarında, bu akşam saatinde, dur
maksızın akan bu trafiğe rağmen, Emeviye Camii’nin 
etrafında bir halka teşkil eden bu eserler, o tarihî göç
ler, bu yaylak-kışlak yaşayışları arasında, içimde Kırklar 
Dağı’ndan ezgiler gidip geliyorum. O anda Ta§lıcalı Yah
ya, Yusuf u Züleyha’sını yazmak ve yazacağı büyük Mes- 
nevi’nin mekanlarını incelemek için, Halep’ten yola 
çıkmış, Şam’a ulaşmak üzere!.. Burada birkaç gün mola 
verecek, Şam’ı kafiye yapacağı kasideler düzenleyecek. 
Sonra ver elini Kenan diyarı!..

ŞairNabi de Sürre alaylarının izini takiben Hac için 
yollara düşmüş. Ne güzeldir onun bu yolları, şehirleri ve 
ümrânı anlattığı nesirleri. N efi de geçecek buralar
dan!.. “Ben bu hâletle tenezzül mü ederdim şiire” diyerek, 
ortaya koyduğu o büyük eserin üzerinde duran ve yeryü
zü kendisine dar gelen o deha, “Gönül ne subhun bilür, 
ne ahsânun” makamında ezgiler düzecek, adeta kendin
den geçecek.

Sadece Osmanlı hacıları değil, uzak Balkanların, 
Orta Asya’nın, Çin’in, derin Rusya içlerinin Müslü
manları da, önce hilafet merkezine uğrayarak tabiyetle- 
rini tazeleyecek ve kafileler halinde gene bu toprakları 
ve yolları katedecekler. Bazan da buharlı Osmanlı ge
mileriyle, Suriye-Filistin topraklarını yalaya yalaya, li
manlara selam vere vere İskenderiye’ye ulaşacaklar. 
Oradan ver elini Kızıl Deniz ve Cidde!.. Daha şimdiden 
mübarek Mekke ve Medine’nin kokusu genizlerinde, 
burunlarının direği sızlıyor. Tekbirler, kelime-i tevhid- 
ler, çeşit çeşit salavatlar, bu uzak gurbetlerden yola düş
müş hüccacın içini dışını yakıyor.

Suriye Hanefîleşiyor

manlarınm tekbir ve salavâtlarından oluşmuş bir koro, 
geniş steplerde yankılanıyor, beni “güneylere daha gü
neylere” habire çekiyor. Selçuklu kabilelerinin İran üze
rinden geçerek doğudan batıya, bu topraklara uzanışları 
da aynı şekilde devam ediyor. Onuncu asırdan itibaren 
bu nüfus kesafeti o kadar artıyor ki, sonunda Suriye’nin 
kaderini tayin ediyor. Yani geniş Arap kıtalarından fark
lı olarak Suriye, Şam’ın kuzeyinden itibaren, kamilen 
Hanefiyyü’l-Mezhep bir aleme dönüşüyor.

Gezip gördüğümüz yerlerde Osmanlı Sultanlarından 
yüzlerce tuğra, tren istasyonları, merkad ve türbeler, du
varlara asılmış Osmanlıdan kalma hatlarla süslü tarihi 
levhalar!.. Hepsi hepsi, size uzaktan el ediyor. “Bir aşi
na yok mu?” diye gizliden gizliye ah ediyor. Suriye çölü
ne gelin gitmiş Ezo Gelin yas tutuyor, gözü yolda, uzak 
akrabalarından haber bekliyor.

İnanacağınızı bilsem, derhal buradan ifşa edeceğimi: 
Eşimle beraber, o sesi ve ezgileri kendime kılavuz kıla
rak gittim, gittim!... O yanık ve ıstıraplı kaderin kayna
ğına kadar ulaştım. Ne göreyim dersiniz? Karşımda, ıssız 
bucaksız bozkırlar ortasında Kerem’in ıslığı, Mecnun’un 
Leyla’sı ve Ezo Gelin yan yana, hâlâ hâlâ daha güf-ü gû- 
1ar söylüyorlar... ■
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SEYYİD KUTUB'un 
Şehadetinin Yıldönümü Vesilesiyle

Kur'an Neslini 
İnşa Sorumluluğu

YÖNETEN 
Ali DEĞİRMENCİ

KON'UŞMAOLiyR 
Mustafa İSLAMOĞLU

(Kur'an Nesli ve Kur’an A?gısi)

Hamza TÜRKMEN
(Kur'an Nesli ve Tarih Perspektifi)

Mehmet PAMAK
(Kur'an Nesli, 

Yaşadığımız Sorunlar ve Toplum)

Metin önal MENGÜŞOĞLU
(Kur'an Nesli ve Düşünse' Yeterlilik)

TARTIŞMACILAR 

Abdullah YILDIZ 

Abdurrahman ARSLAN 

Atasoy MÜFTÜOĞLU 

Burhan KAVUNCU 

Hüsnü YAZGAN 

Kazım SAĞLAM 

Kürşat ATAUR 

Yılmaz ÇAKIR

İşte oralarda, siz sayın ki “Gemiler geçmeyen ummanlar- 
da” ben o seslerin deıyasında buldum kendimi. İçimin 
harareti dışıma vurmuş kavruluyorum. O kuzey müslü-
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(Vatan Caddesi'nden Fındık/ade'ye gkarken solda)
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M U STA FA A R M A G A N

Yol ve Ölüm

Y olculuğa çıkmak, öimeye benzer. Mevcut alış
kanlıkların, dillerin, sabitliklerin, kanıksamala
rın, iklimin, beşerî çevrenin, alışılmış dikkatle

rin ve hepsinden önemlisi de, kollektif hafızanın bir sü
reliğine öldürülmesidiT yolculuk.

Yolculuk, önceki varlık düzeyimizde yakalandığımız 
iltihaplarının patlatıldığı, buna mukabil, yeni sağlık ve 
hastalık tohumlarının vücudumuza ekildiği bir ‘açık-ol- 
ma’ hali, daha doğrusu bir ‘açık-olmaya açılma’ eylemi
dir. ‘Ölü’ alışkanlıkların etkisinden bir süreliğine de ol
sa sıyrılan ve yeni bir dünyaya doğmanın sancılarına ya
kalanmış bulunan yolcu, tehlikeli bir sırattadır aslında. 
Açık-olmak, her zaman olumlu bir şey değildir. Tehli
kelere de açık-olmak anlamına gelir o; tehlikelere, yani 
toplumsal şemsiyenin bize bazı bedeller karşılığında te
min ettiği güvenlik'kuşağının dışına çıkmaya da hazır 
olmak. Yolcunun, aldığı bu riske mukabil elde ettiği 
ödül, gittiği ve gezdiği yerlerin sakinlerinin farkedeme- 
diği, belki de farkedemeyeceği zengin bir gözlem ve iz
lenim hasadıdır.

Benim için Şam’a gitmenin ve heybemi zengin ye
mişlerle doldurarak dönmenin en basit tasviri işte bun
dan ibarettir.

Cemil Meriç’i İskenderun’da Anmak

Kimi zaman bir şehir çıkartır insanı baştan. İsmi, du
daklarımızı, tarihin içine saldığı alevleriyle yakar; susa
tır ruhumuzu. O zaman ayağına kadar gitmek, onun 
binlerce sevgilisini yüksünmeden barındırdığı aguşuna 
sığınmak, firak ateşini söndürmesini beklemek gerektir.

Haziran başında, yıllardır gitmek istediğim 3 şehrin 
fethi (açılışı) nasib oldu fakire. Önce İskenderun, sonra 
Halep ve nihayet Şam.

1 Haziran 2001 günü, İskenderun Belediyesi ile Tür
kiye Yazarlar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği, Cemil

Meriç’in düşüncelerinin çeşitli yönleriyle ele alındığı 
toplantıya katılmak üzere İskenderun’daydım. Biliyor
sunuz Cemil Meriç, bugün Hatay’ın ilçesi olan Reyha- 
niye'de (günümüzde adı biraz Türkçeleştirilerek Rey
hanlı yapılmış!) doğmuştu 1916’mn 12 Aralık gecesi. 
Dolayısıyla Cemil Meriç’i doğduğu topraklarda anma 
fikri gerçekten önemliydi. Kızı Ümit Meriç, 30 yıl bo
yunca kâtipliğini yapmış bulunan İzzet Tanju, Şükrü 
Karatepe ve benim katıldığım toplantıda, Cemil Meriç 
Avrupa ve Hindistan’dan Osmanlı ve Avrasya’ya uza
nan engin dünyası içinde ele alındı.

Toplantının yapıldığı salonun bir fırından bozma ol
duğunu öğreniyoruz içeride bir güzel ter döktükten son
ra.

Artık sadece Halep ve Şam vardı aklımızda. Kalaba
lık bir grupla çıktığımız bu ilginç yolculuk, hepimiz için 
farklı tecrübelere sahne oldu diyebilirim.

Yoldayız. Otobüsün içinde pek çok tanıdık isim var. 
RTUK üyesi Mehmet D. Doğan, Yeni Şafak yazarı Na
zif Gürdoğan, tasavvuf denilince akla ilk gelen isimler
den Mahmut Erol Kılıç, anayasa profesörü Mustafa Er
doğan, Türkiye Yazarlar Birliği başkam Nazif Okumuş, 
Yusuf Kaplan, Cevat Özkaya, milletvekili Hüseyin 
Kansu, Süleyman Gündüz ve isimleri aklıma hemen 
gelmeyen daha pek çok renkli figür. Sohbetler ılık bir 
rüzgâr gibi esiyor otobüsün içerisinde. Siyasetten İbn 
Arabi’ye, felsefeden ekonomiye, atlaya atlaya konuşu
yoruz.

Çok geçmedi, Suriye sınırına geldiğimiz hatırlattı 
rehberliğimizi yapan şair-(şimdi yasaklı!) milletvekili 
Mehmet Sılay. Ne kadar da yakınmışız, diye konuşuyo
ruz kendi aramızda. Halep yakındır. Halep’i bize uzak 
gösterenler utansın, ne diyelim!

Halep Ordaysa...

Epeydir gergin olan Suriye ile ilişkiler, oğul Beşşar 
Esad’ın devlet başkanlığına seçilmesiyle gelen kısmî ra

86 Ümran-Ağustos-2001



ŞAM EMANETİ / ARMAĞAN

Katlamaya ve ardından Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer’in Suriye ziyaretiyle yumuşama eğilimine girmiş 
durumda. Sınır ticareti canlanmaya başlamış. Vize uy
gulaması kaldırılmış. Gidiş-gelişler artmış. Hatta Türki
ye tarafından Suriye’ye ucuz deterjan almak üzere gidip 
gelenlere bile rastladık.

Bu iki taraf için de hayra alamet gelişmeleri müşa
hede ettikten kısa bir süre sonra Halep’teyiz. Halep’e 
varınca hayretlerimizi gizleyemedik. Harabiyetten dö
külen ve çivisi çıkmış bir memleketle karşılaşacağımızı 
zannederken, apartmanlarının bile geleneksel Halep 
evlerinin nefaset ve zerafetinde inşa edilmekte olduğu
nu görünce Türk şehirlerinin hal-i pür-melali geldi göz
lerimizin önüne ister istemez. Eski evlerin hatırı sayılır 
bir nisbette varlıklarını koruduğu, yanlarında ise mo
dern binaların boy attığı bu şehirde, tam anlamıyla cı
vıl cıvıl bir hayat hüküm sürüyordu.

Meşhur Halep Çarşısı, yüzlerce yılın içine oyulmuş bir 
zaman tüneli gibiydi: Satıcıların satmakta kayıtsız kalan 
ama muhabbette birdenbire parlayan gözbebeklerinde, 
yitirdiğimiz büyük geçmişin derin izlerini seyrettim. Bu 
iki kişinin yan yana yürüyemediği sokaklarda Hz- Zeke- 
ri}/a’nın kabrinin duvarına sürtünürcesine geçerken bir 
boyacı çocuğun yanıma yaklaştığını ve “Dayı, dayı!” di
ye seslendiğini farkettim birden. Bu kendi çocukluk re
simlerimi çok andıran kararmış yüzlü çocuk, bana, film
lerini Türk televizyonlarından seyrettiği Kemal Sunal’ın 
“essahtan” ölüp ölmediğini soruyordu (belli ki inanmak 
istemiyordu!); hem de Türkçe! O anda Halep Çarşısı 
önce yerle bir oldu, sonra yeniden kuruldu sandım. Ben 
neredeydim sahiden de? Kimdi bu çocuk? Beni nereden ta
nımış, kısık sesi ve kavruk yüzüyle, elindeki boya sandığını 
sallaya sallaya birkaç cümle Türkçe konuşabilmek için mi 
yanıma yaklaşmıştı? Bu yüz, benim küçüklüğüm olabilir 
miydi?

Yokuştur Halep Çarşısı; Kaleye doğru çıkar kıvrda 
kıvrıla. Yol boyunca o anlattı, ben gözlerim dolu dolu 
dinledim. Antepliymişler aslen. Babası kalkıp Halep’e 
yerleşmiş eskiden. Evde Türkçe konuşurlar, Türk tele
vizyonlarını izlerler, Antepli akraba ve hemşerileriyle 
birlikte yaşarlarmış Halep’te. Benim de çocukluğumun 
Antep’in tozlu topraklı yollarında geçtiğini anlatıyo
rum kendisine. İyice yakınlaşıyoruz. Fotoğraf çektirmek 
maksadıyla ayakkabılarımızı boyatıyoruz. Amcasının 
oğlu da çıkıyor karşımıza. İbrahim Tatlıses’ten “Mavi 
Mavfyi okuyor Halep Kalesinin eteğinde. Kısık sesi, 
kalenin bedenlerine çarpıp çarpıp dönüyor, çarşıya uza
nıyor sessizliğe bürünerek...

kulaklarına güvenmeyerek, soğuk taşların kabuklarına 
yapıştılar. Orada beklediler kendilerini duyacak insan
ların gelmesini sabırla... Osmanlıya kök söktüren Can- 
boladoğlu isyanına ele başılık eden Halep kalesinin te
melinde Hitit kabartma taşları bulunduğunu eski bir 
Fransızca kitaptan okuyunca bu düşüncelerim büyük bir 
uğultuya dönüşüyor.

Bu, çağların uğultusundan başka bir şey değildi. Ya da 
Victor Hugo’nun o nefis şiir kitabının ismi: “Asırların 
Efsanesi." Cemil Meriç’in o nefis manzum tercümesin
den birkaç mısra okuyalım isterseniz:

Rüya gördüm, çağların duvan uzuyordu 
Önümde. Granitle etten bir yığındı bu.
Bağrına uğultusu sinmişti milyonların 
Endişeden kaskatı kesilen o duvarın.
Loş oyuklarda vahşi gözler pırıldıyordu.
Yığınlar, kabartmalar, nakışlar oynuyordu.
Zaman zaman önemde açılıyordu duvar.

Tanrılar, tâcidarlar, kanun, şeref ve zafer.
Çağların ırmağında akıp giden nesiller..

Sonra aramızda konuşuyoruz; Suriye’ye hemen 
“Arap ülkesi” diyoruz ya. Peki burası gerçekten de o 
“zenci” görünüşlü bedevilerin yaşadığı bir Arap ülkesi 
mi? Hayır, diyorum. Burada biz vanz; camilerimizle, çar
şılarımızla, dilimizle, dinimizle ve insanımızla. Halep’den 
evlenen Gaziantepliler, Antakya’dan evlenen Şamlılar
la...

Akşam ve Şam!

Şâm, Arapça “akşam” demektir ve biz (geziyi program
layanlar bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum), Şam’a 
akşamın geç saatlerinde vasıl oluyoruz. Sözlüklere göre 
şe'm veya şa’m, Arapçada “sol” (taraf) anlamına geli
yormuş. Hicaz’a nisbetle solda kaldığı için Şam’ın mer
kezinde yer aldığı bölgeye sol taraf anlamında Şâm de
nilmiş. Sağ taraf neresi diye soracak olursanız bunu za
ten biliyorsunuz diyeceğim. Arapçada Yemen, sağ de
mektir! Şam, vilayetin adı oluyor anladığımıza göre. Dı
mışk ise şehrin.

Şam bir başka alem. Halep’de kırılmaya başlayan 
önyargılarımız Şam’da daha sert bir kayaya tosluyor. 
Şam da bizden; yani bir Osmanh şehri o da. Hatta Türki
ye’deki pek çok şehrimizden daha fazla Osmanlı kimli-

Ah bu sessizlik... ve seslerimizin sessizliğe bürün- 
mekte gösterdiği o çıldırtıcı iştiha. Nice sesler vardı ki 
bu kalenin eteğinde, duyulmadı; duyurulmadı. Hatta si
lindi, kazındı yeryüzünden. Onlar da gittiler fanilerin

ği taşıdığmı bile söyleyebilirim.----------------------------------
En büyük çarşısı ve meydanı hâlâ II. Abdülhamid’in 

ismini taşıyor. Onun yaptırttığı Hicaz Demiryolu istas
yon binası işte şurada bize bakıyor. Şam-Medine telgraf
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hattının tesisi hatırasına dikilmiş; üstünde bir Osmanh 
camii maketi bulunan abide, hâlâ şehrin en güzel mey
danlarından birini süslüyor. Halk arasında Süleymaniye 
Tekkesi denilen Kanuni’nin Mimar Sinan’a yaptırdığı ca
mi ve askerî müze olarak kullanılan medrese, en fazla zi- 
yaret edilen mekânların başında geliyor. Son Osmanh 
padişahı Vahideddin’in mahzun kabri de bu caminin 
bahçesinde, Şam’ın son Osmanh yankdarından birisi 
olarak bizi bekliyordu.

Kapısında askerlerin beklediği Sinan yapısı külliye- 
nin içine girince, Şam’da artık epeyce alıştığımız büyük 
dikdörtgen havuzlu kocaman bir bahçe karşılıyor beni. 
(Daha önce bu külliyenin bitişiğinden ünlü Barada 
Nehri akarmış. Fotoğraflarından kıyılarının mesire yeri 
olarak kullanıldığını öğrendiğim bu akarsuyun üstü ka
patılmış ve şehrin en işlek caddelerinden birinin trafi
ğine açılmış.) Karşıda medrese odaları var ama araların
da askerî kamyonlar, tanklar ve belki inanmayacaksınız 
ama ufak askerî uçaklar gözüme çarpıyor. Bunlar nedir? 
diye sorunca Suriye’nin bu güzelim esere neyi layık gör
düğünü anlıyorum: Burasını bir askerî müze yapmışlar, 
odalara sokuşturamadıkları büyük “parçaları” ise bahçe
ye bırakmışlar!

Ve sağ tarafta, Konya’da Sinan’ın II. Selim adına 
yaptığı Selimiye Camii’nin bir benzeri! Önünde, başı 
takkeli, elinde saplı bir süpürge, son cemaat yerini süpü
ren birisi, tipimden anlıyor Türkiye’den geldiğimi. “Va- 
hideddin” diyecek oluyorum, “arkamdan gel” işareti ya
pıyor beni bekliyormuşcasına. Gidiyor, bir demir par
maklıklı kapının kilidini açıyor, öbürün kapıyor sakin 
hareketlerle. Bir hazire burası. Seyrek de olsa mezarlar 
var. Acaba hangisi? diye içimden geçirirken, o, biraz da
ha ilerliyor önümde ve üzeri mermer kaplı bir mezarın 
önünde duruyor, işte bu, diyor Arapça olarak ve çekili
yor. “İşte bu!” öyle mi? İşte bu!

Korkunç açmazlar dolu bir tarih, bizimkisi. Padişah, 
kendi başına buyruk hareket etse, astığı astık, kestiği 
kestik ilan edilir. Biraz danışıp görüşeyim, ondan sonra 
karar vereyim dese, bu defa de pısırık yaftasını boynuna 
asmakta üzerimize yoktur. Niçin bir şeyler yapmadığı 
sonılduğunda Vahideddin’in verdiği cevap (aslında son 
derece güzel konuştuğu ve yazdığı anlaşılıyor yaygın ka
naatin aksine) Meşrutî bir rejimde padişahın yapabile
ceklerinin sınırlı olduğu, hükümetin işlerine karışmak
tan ictinab ettiği cevabını vermiştir. Yalınkat ve resmi 
tarih söylemimizde nedense Vahideddin ile İstanbul 
hükümetleri birbirine yapıştırılarak ele alınır. Aslında 
sık sık değişen hükümetlerden de anlaşılıyor ki, o hükü
metlerden, hükümetler de muhtemelen ondan mem
nun değildi.

Her neyse, tarihin bu kısmının kabukları da günün 
birinde kırılır ve yılların biriktirdiği cerahat dışarı ak
tıktan sonra gerçek resim biraz daha net olarak ortaya 
çıkar umarım.

Bana Gerçeği Göster Bir Avuç Tozda!

Vahideddin’in ruhuna bir Fatiha gönderdikten sonra 
müstahdemin bahşişini ihmal etmek olmazdı. İyi kötü 
bu iş de onun için bir gelir kapısı olmuştu ve bu sayede 
burada Osmanh rüzgârının esintisi devam ediyordu.

Ve caminin içine giriyorum. Şimdi tamirat gerekçe
siyle ibadete kapalı olan caminin içinde, nasılsa girip de 
çıkamamış bembeyaz bir güvercinin ayaklarımın dibine 
bıraktığı tüyü elime alıyor, okşuyorum. Onun prizma
sında, babamın dedesinin ayak ucuna gömülü olduğunu 
bildiğim (bütün gayretlerime rağmen mezar taşını bula
madım maalesef) Bilal-i Habeşi’nin (ra), Mevîana Hâlid-
i Bağdadfnin ve türbesini ziyaretimin tarife sığmaz bir 
heyecana vesile olduğu Muhyiddin İbn Arabi’nin mane
vî kollarıyla köklerini kavradıkladıkları bu ulu şehrin 
macerasını seyrediyorum. Ve Şam’daki Emevî Ca
mii’nin, Romalılardan da eskiye uzanan bir Arami ma
bedi olduğunu öğrendiğimde mekân tozlu bir zaman 
perdesinin ardına gizlenirken, caminin etrafında İmam 
Gazalî’nin içinde inzivaya çekilerek îhya’yı kaleme aldı
ğı odayı görür görmez, Eliot’un dediği gibi bana bir avuç 
tozda hakikatin eşzamanlılığını gösteriyor. Zamanın bü
tün noktaları benim için eşit uzaklığa iniyor ve geçmiş 
ile gelecek arasında sürekli kayıyorum.

Caminin çıkış kapısında, tam da Jüpiter mabedinirı 
sütunlarının birinnin altında bana içine kar katılmış 
kara dut şerbeti sunan ellerden İbn Arabi’nin türbesin
de, tam da Mevlid Kandili gecesi yapılan zikiıde genç 
bir çocuğun raksederken bir sürahi gibi nasıl kırılarak 
yere çöktüğünün müşahedesine kadar pek çok izlenim 
üşüşüyor ruhuma.

Hatıralar, hasretler ve umutlarla formatlanarak baş
lıyoruz dönüş yolculuğuna.

Winfried Löschburg’un o nefis kitabı Seyahatin Kül
tür Tarihi’nde söylediği cümleyi hatırlıyorum burada; 
“ Yolculuk, önyargıları yıkıyor, insanları ve halkları kay
naştırıyor... Seyahat, dünyayı şeffaflaştırıp insanileştiri
yor...” Başlangıçta sözünü ettiğim, seyahatta bir dünya
nın ölüp farklı bir dünyanın boy vermeye başladığının 
farklı bir dile getirilişinden başka bir şey değil aslında.

Gerçekte biz her şehre bazı parçalarımızı emanet bı
rakır, o şehirden bazı parçaları da farkına varmadan 
emanet olarak alırız. Şam’ın emaneti, inanın, bir yazıya 
sığmayacak kadar ağır oldu benim için... ■
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E vrensel insan ve insanlık 
kavramını, ahlaki içeriğiy
le birlikte esas alan bir dil 

ve düşünce; zaman ve mekanı 
aşan bir dil ve düşüncedir^ Evren
sel insan ve insanlık kavramı ve 
bilinci; bizleri, farklılıkları aşarak 
ortak insanlık ruhuna, ahlakına 
ve özelliklerine ulaştırır.. Dünya 
çapındaki çelişkileri aşabilmek 
için, evrensel insan ve insanlık 
kavramı adına konuşabilmek, üre
tebilmek gerekir.

İnsani, ahlaki temeller üzerin
de gelişen kültürlerde farklılıklar 
sorurı teşkil etmezler. Bilgeliğe 
önem veren kültür ve uygarlıklar
da farklılıklar ve ötekilerle ilgili 
çatışmalar yaşanmaz. Günümüz 
dünyasında, insanlığı önyargılar
la, ırkçılıklarla, dışlayıcılıklarla 
parçalara ayıran, insani ve ahlaki 
kaygıları bulunmayan reel-poli- 
tik’tir.

Yerel, ulusal, ırkçı insan ta
nımlarıyla, bütünlüklü bir insan
lık durumuna ulaşılamaz. Gerek 
bireysel anlamda ve gerekse top
lumsal anlamda tekbencilik, 
onulmaz bir hastalık durumudur. 
Dünyadaki varlığımız, bir başkası
nı anladığımızda, paylaştığımızda 
ve onun için fedakarlıkta bulun
duğumuzda, karşılıksız hizmet 
verdiğimizde derin anlamlar kaza-

BtLtNÇLt YÖNILÎŞLIR

nır.
Alemlerin Rabbi olan Allah’a 

(c.c.) inanmak demek, insanlık 
ölçeğinde, insanlar arasında, te
mel ilkelerimizi ve tavırlarımızı 
koruyarak, ilahi sınırları koruya
rak, kardeşlik duygularını güçlen
dirmek demektir. İnsani ve ahlaki 
sınırlan koruyarak, daha güzel bir

A T A S O Y \ H F T i:O Ğ l

bilinçli yönelişler için, aziz İs
lam’ın, ulusal, etnik, hizipsel ve 
bölgesel ifade biçimleri olamaz.

Postmodern dünyada muğ
lak/belirsiz bir özgürlük anlayışı 
adına bütün sınırlar aşılıyor, aşın
dırılıyor ve bu suretle herşey mü- 
bah sayılabiliyor. İnsanlık böyle 
bir özgürlük anlayışıyla bütün de
ğerlerden bağımsızlaştırıldığında 
korkunç bir düşüş, boşluk ve 
amaçsızlık içerisine giriyor.

Bugün, reel-politik insanları 
her konuda katı/soğuk bir gerçek
çiliğe, ahlaki/manevi değerler
den/duygulardan bağımsızlaştırıl
mış bir gerçekçilik ve pragmatizm 
düşüncesine yönlendiriyor.

Yaşamamız gereken durumun 
bilincinde olmak, olması gerekeni 
oluşturmak, yapılması gerekeni 
yapmak ne kadar önemli ve haya
ti ise; mevcut olanı tanımak, yaşa
dığımız durumun farkında olmak 
da, bir o kadar önemli ve hayati
dir. Gerçekliği izlemek, konuşmak 
ve tartışmak, gerçekliğe teslim ol
mak anlamına gelmez.

Geçmişe ve geçmişe özgü yo
rumlara aşırı/ölçüsüz ilgi duymak 
ve kapanmak, kendi zamanımıza 
ilgisiz kalmak, kendi zamanımızı 
gereği gibi tanıyamamak ve değer- 
lendirememek sonucunu doğuru
yor. Geçmişe ve geçmişe özgü yo- 
rumlara öykünmeyi bir gelenek ya

ri olamazlar, kendilerini gerçek- 
leştiremezler. Kuşkusuz, günümü
ze olumlu anlamda katkısı olabile
cek düşünce, kültür ve uygarlık 
birikimine hiçbir mazeretle kayıt
sız kalınamaz. Yenilenmek hiçbir 
şekilde geçmişi inkar anlamına 
gelmez, yenilenmek tekdüzeliği ve 
tıkanmayı aşarak yeni bir yola çık
mak anlamına gelir. Eski kavram
larla yeni gerçeklikleri gereği gibi 
tanımlayanlayız. Yeni kavramlarla 
düşünmemiz gerekir. Kavramları
mızı yeniden anlamlandırmamız 
gerekir.

Gelenekçiliği, yenilikçiliği ve 
gerçekliği putlaştırmamalıyız, 
mutlaklaştırmamalıyız. Bunlardan 
herhangi birisini putlaştırdığımız 
ve mutlaklaştırdığımız takdirde, 
bunlar arasında olabilecek zorunlu 
bir alışverişi engellemiş oluruz. 
Yorumlarımızı, çözümlerimizi, de
ğerlendirmelerimizi de mutlaklaş- 
tırmamalıyız. Kendimizi eleştirile- 
mez ve yanılmaz olarak görmeme
liyiz. Gerçekler bizim tekelimizde 
değildir. Keyfi aşırılıklar ve ben- 
merkezcilikler sorumsuzlukların 
tezahürleridir. Varolan olguları 
tartışmak yerine, ufuk açıcı pers
pektifler geliştirebilmeliyiz.

Hakikat’i en güzel şekilde tem
sil ve ifade etmek isteyenler, gös
teri yapmazlar, reklam yapmazlar, 
özel tutkularını ve eğilimlerini yü-

dünya için katkıda bulunabiliriz. 
Alem lerin Rabbi olan A llah ’a 
(c.c.) gereği gibi yönelenler için,

da alışkanlık haline getirmek, 
geçmişe tutsak olmaktır. Öykü
nen bireyler ve toplumlar kendile-

celtmezler. Hakikat’i en güzel şe
kilde temsil ve ifade etmek iste
yenler ortak sorumluluklar alarak,
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çözümlemeci işlevler üstlenirler.
Tarihe bilinçli olarak katıla- 

bilmek için, bilinçli öznelerin da
yanışması, yardımlaşması, ahlaki 
bir yükümlülük sayılmalıdır. Or
tak anlam ve amaçları, ortak de
ğerleri ve duyguları, bilinçli bir şe
kilde temsil ettiği oranda bir top
lum, gerçek bir toplum olur. Her
kesin yalnızca kendi hayatını gü
vence altına almak, kendi ismini 
kutsallaştırmak üzere kendi başına 
bir yol seçmesi, kendi düşüncele
rini, tarzını ve tavrını takdis et
mesi durumunda toplum sağlığını 
yitirir.

Birbirimize karşı sorumlulukla
rımızı, birbirimizi sayarak ve seve
rek yerine getirdiğimizde ahlaklı 
oluruz. Benlikleri yüceltmek de
mek, başkalarına hayat hakkı ta
nımamak demektir. İnsanlığa ve

hayata hizmet için, ahlakın hiz
metinde olmak gerekir. Bencil 
amaçlara hizmet eden bireyci kül
türlerle, etkin ve köklü yönelim
ler başarılamaz. Etkin ve köklü 
yönelimler;’ haklarının, sorumlu
luklarının, özgürlüklerinin ve er
demlerinin bilincinde olan; ortak 
amaçlara göre belirlenen ilişkileri 
seçen; dayanışmacı kültürlere bü
tün bir varlığıyla katılanlarla ger
çekleştirilebilir.

Düşünme işlevi taşımayan, so
rumluluk üstlenmeyen ve ahlaki 
yargılara sahip bulunmayanların 
hayatı, insani ve ahlaki olamaz. 
Her koşula itaat eden, statükoları 
benimseyen bireyler ya da top
lumlar, katı bir tekdüzeliğe razı 
olurlar. Resmi normlar, resmi gö
rüşler, resmi bakışlarla sınırlı bir 
hayat, bireylerin ve toplumların

evrensel ölçütlerle, evrensel Zen
ginliklerle temasını önler.

Gelenekselci baskılar, gele- 
nekselci yönelimler ve etkiler, 
yalnızca konformizmin kurumsal
laşmasına, güçlendirilmesine yar
dımcı olabilir. Koşullar karşısında, 
koşullara rağmen, kendilerini öz
gür düşünceleri ve özgür inançları 
doğrultusunda belirleyenler, bil
geliğin yolunu seçmiş olurlar.

Özgür olmayan bir dil ve söy
lemle, özgürlük yolları açılamaz. 
Özgür olmayan bir dil ve söy
lem le, ödünç alınmış bir dil ve 
söylemle özgürleşmiş bir siyaset 
yapılamaz. Gündelik, günlük dil 
ve söylemle, ancak statükocu an
lamda siyasetler geliştirilebilir.

Bilinçdışı temayüller, ilgiler, 
tercihlerle, inançlarımızı, düşün
celerimizi, toplumsal/siyasal so
rumluluk biçimine dönüştüreme- 
yiz. Kişiye özel inançlarla, kişiye 
özel tercihlerle, sahici bir dil ve 
tavır, onurlu, anlamlı, özgür bir 
duruş/konum gerçekleştirilemez. 
Günümüzde toplumsal/siyasal ye
niden inşa için, yüksek bir bilinç 
ve ahlak düzeyi ile; bugünün tari
hini bir bütün olarak ele alan, de
ğerlendiren, yorumlayan, siyasal 
bir ileri görüşlülük temelinde yük
selen yüksek bir kültür gerekiyor.

İnançlarımızı ve düşünceleri
mizi, derin etkiler uyandıracak 
toplumsal bir güce, iradeye ve ter
cihe dönüştürebilmek için; esin- 
lendirici özgün düşüncelerle, bi
reysel ve toplumsal anlamda yeni
den üretmemiz şarttır. İnançları
mızı/düşüncelerimizi özel bir bölge 
ile sınırlandırmadan, özel bir eği
limle sınırlandırmadan, özel bir 
toplulukla sınırlandırmadan, ge
nel inançlar ve düşünceler halin
de somutlaştırabilmeliyiz. ■
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S ırf kıvrılıyor diye yolu yıla- 
na benzetenlerin zehrine 
bağışıkhyız biz. Yol, ille de 

bir şeye benzetilecekse; atımızı 
bağlayıp biz benzetiriz;

Balıkçının yolu misinadır, 
ucunda ne olduğu belli olmayan 
uçurtma uçuran çocuğa ülkesi gö
rünür ipin ucundan. Her telinden 
ayrı bir Rapunzel’e çıkılan gür saç
lar, yollarıdır aşığın. Bahçıvanlar 
bilir, duvarlar yoludur sarmaşığın. 
Biz yol ehli, yani yolcular, razı de
ğiliz yolun yılana benzetilmesine. 
Ahmet Haşim bütün güneşi, kısı
lan lambaya benzetmiş ne güzel! 
Biz de benzetelim yolları lambanın 
fitiline.

Bir lamba hüznüyle^
Kısıldı alan ufuklarda akşamın 

güneşi;
Söndü göllerde aks-i girye-veşi 
Gecenin avdeti süküniyle 
Gecenin sessizliğinin dönüşüy

le, kocaman bir damla gözyaşına 
dönünce göller, ağlamaklı bir yan
sıma olur batan güneşe. Ki söner, 
suyla temas edince. Ki söner, ya
nınca gece.

Yollar
Ki gider kimsesiz tehî, ebedi, 
Yollar
Hep birer hatt-ı pür sükût oldu 
Akşamın sîne-i gûbarında 
Onlar
Hangi bir belde-i hayâle gider 
Böyle sessiz ve kimsesiz şimdi. 
Yolların kimsesizliği insanınki- 

ne benzemez. Sessizlik çizgileri 
uzar da uzar. Hiç kimse yolları ev
lat edinmez. Belki akşam acır da 
sarar tozlu sinesine. Tenha ve son
suz yollar! Hangi hayal beldesine? 

Meftür
Ve muhteriz yine bir nefha-i hayal

“KİM Kİ DÖNER, BİLİRİZ 
YOLA ÇIKMAMIŞTIR O!”

A . A Lt URAL

esiyor,------------------------------------------
Bu nefha dallan bitâb ü bî mecal 

uyutur,
Sonra eyler kıyâhı nâlende,

Sonra âgûş-ı ufk içinde ölür__
Bıkkın ve çekingen; yine bir 

hayal nefesi esiyor... Öyle bir rüz
gar ki bu, dalları takatsiz bırakıp 
uyutuyor koynunda. Sonra inleti
yor otları. Sonra ölüyor ufkun ku
cağında.

Ey kalb!
Seni öldürmesin bu sâye-i şeb,
İşte bir dest-i sahir ü mahfî
Sana nûr-ı nücûmu indirdi.
Gecenin gölgesi katilin olma

sın ey kalb! Sen ışık iste yeter! Bak 
sihirli, gizli bir el, sana yıldızların 
ışığını indirdi. Seni öldürmesinler!

Kuruldu işte, mesâfât içinde, lâl-i 
mesâ

Bütün meâbid-i hiss-ü meâbid-i 
hulyâ

Bütün meâbid-i meçhûle-i ümid-i 
beşer.

Duygu mabedleri, düş mabedle- 
ri, insanlık ümitlerinin o meçhul 
mabedleri. Bir bir kuruluyor kızıllı
ğında akşamın. Mesafelerin için
den yükseliyor semaya. Yükseliyor 
semaya notaları şarkının.

Gurûb içinde bu eşkâl-i bîhudûd-ı 
zeheb

Zücâc-ı san’at ü fikretle yükselir
ler hep;

Büyük denizlere benzer eteklerin
de sükût,

Sükût-i nâ-mütenâhi, sükût-ı nâ- 
mahdûd,

Sükût-ı afv ü em el...
-biı^mimaridir ki bu,-Qyle-

sınırsız sessizlik yakışır böyle bir 
abidenin eteklerine. A f ve ümit 
sessizliği, vurur sahillere dalga yeri
ne.

Bir el
Derîçelerde bir altın ziyâ yakıp in

di.
Aktı âb-ı sükûta yıldızlar
Bütün sular zshebî herzelerle iş

lendi.
Demek o geldi; çocukken oku

duğumuz hikayedeki. Şair, altın 
pencereli evin sırrını verdi. Pençe
lerde altın ışıklar yakıp indi yeni
den. Sessizlik suyuna aktı yıldızlar. 
İşte, işte bütün sular, altın titreyiş
lerle işlerıdi. Demek o eldi! Ku
yumcu güneşin sanatkâr eli!

T â öteden
Şimdi zer gözleriyle tâ öteden
Gam-ı ervâhı vecde da’vet eder
Bütün meâbid-i meçhûle-i ümid-i 

beşer
Bütün meâbid-i vecdin soluk ilâ- 

heleri
Birer' birer iniyor, gözlerinde 

rüyalar;
Dudaklarında ziyâ-dâr ü muhte

riz titrer
Akşamın bûse-i huzû’ eseri.
Altın gözleriyle ta ötelerden, 

ruhlardaki hüznü yatıştırmak iste
yen, insanlık ümitlerinin bütün 
meçhul mabetleri, coşku mabetle
rinin beyaz ilâheleri birer birer 
inerken gözlerinde rüyalar; dudak- 

-larında utangaç, ışıklı, parlak akşa-
ve düşüncenin kristal abideleri, sı
nırları belirsiz altın şekillere kendi 
gömleğini giydirmiştir. Sonsuz ve

mın busesinin izleri var.
Soluk ve gölgeli simâlarmda reng-

ı mesa
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Nakşeder bir teheyyüc-i ruyâ: 
Biri yorgun semâ-yı lâl’e bakar, 
Biri bir gölge meşy ü gaşyiyle 
Miyâh-ı râkideye samt ü hâb için

de akar;
Biri bir ergânûn-ı eb ’âdı 
Dinliyor, gölgelerde ser-be zemîn 
Biri alan gözüyle, güyâ ki,
Sana ey kalb i mübhem ü bâkî 
"Gel!” diyor.
Güneş kuyumculuğa devam et

mekte ve akşamın vitrininde sana- 
tmm yeni şekillerini göstermekte
dir. Akşamın rengi soluk ve gölge
li simalarına düşünce, o hayal ila
heleri hir rüya heyecanına bürün

müşlerdir. Biri yorgun, kızıl gökyü
zünü seyretmekte, diğeri dalgın bir 
yürüyüşle durgun sulara sessizlik ve 
uyku halinde dökülmekte, bir baş
kası gölgeler içinde mesafeler or
gunun yerle göğü kaplayan nağme
lerini dinlemekte... Ve nihayet bi
ri altın gözleriyle sana: “Ey mjjp- 
hem ve ağlayan kalp, gel!” demek
tedir.

“G el!” Bu nasd tılsımlı bir keli
medir ki, emir olduğunu unutturup 
bizi hazla titretir. “G el!” nasıl bir 
emirdir ki, söyleyenin dudağında 
altın gibi şekillenir.

Lâkin

İniyor
îşte leylin zalâm-ı bî dâdı... 
Yollar,
Ah ey kimsesiz yollar.
Yolların ey sükût-ı hüzn-eseri, 
Bugünün inmeden şeb-i kaderi 
Meâbid-i emel ü histe sönmeden 

bu ziyâ.
Ölmeden onların ilâheleri.
Ah gitmez mi, kimsesiz, sessiz 
Yollar
Ah gitmez mi hatt-ı sâkitiniz, 
Şimdi zer gözleriyle, ta öteden 
T â öteden
Gam-ı ervâhı vecde da’vet eden 
Uzak meâbid-i pür-nûr-ı vecd ü 

rü’yâya
Ki câ-be-câ kapıyor bâb-ı vadini 

sâye.
Fakat, gecenin amansız karan

lığı hızla iniyor. Birazdan sihirli 
anların üstüne siyah bir perde ör
tülecek. Yollar! Ey kimsesiz yollar! 
Hâlâ bir yolcuyu çekemediniz ken
dinize! Ey yolların hüzünlü susuşu! 
İnmeden bugünün kader gecesi, 
arzu ve duygu mabedlerinde bu 
ışık sönmeden, ölmeden onların 
ilâheleri, şimdi altın gözleriyle, tâ 
öteden, ruhların hüznünü vecde 
davet eden, vecd ve rüya dolu uzak 
mabetlere gitmez mi sessiz çizgile
riniz? Ki o mabetlerin vaad kapısı
nı yer yer gölgeler kaplıyor. Biraz
dan karanlığa gömülecek vaadler. 
Birazdan gece kara bir eşkiya gibi 
kesecek yolları.

Sırf kıvrılıyor diye yolu yılana 
benzetenlerin zehrine bağışıklıyız 
biz. Biz, yol ehli, yani yolcular; 
“Kim ki döner, biliriz yola çıkma
mıştır o”̂ . Yol ille de bir şeye ben
zetilecekse, atımızı bağlayıp biz 
benzetiriz:

Ve yapışırız semadan sarkan
ip e !

N O T L A R
1. Yollar, A hm ed Haşim.
2. Pablo Neruda.
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Genel olarak vasat bir sine- 
ma seyir ortamının sardığı 
son zamanlarda, ülkenin 

iktisadının ve ahlakiyatının bir çö' 
küş yaşadığı kül rengi günlerde si
nema sanatı üzerine düşünme eyle- 
mine girişmek, dünyanın en 
önemli sinema düşünürlerinden 
birinin toprağına girmeye çalışmak 
bir fantezi olarak karşımıza çıkıyor. 
Kolayına kaçarak vasatın ne oldu
ğunu açımlamak ve onun üzerin
den akıl yürütmelere gitmek gibi 
bir hareket tarzının hepimizi ku
şattığı bir sırada, kalıcı olana, pek 
değişmeyecek olana yönelmek, 
farklı bir açı geliştirmek, yükleri 
yüklenmek gibi birşey olsa gerek.

1990’ların başında Amerika’da 
sinema araştırmaları üzerine mas
ter yaparken, kaynaklara girdiği
mizde İngilizceye kazandırılmamış- 
lığıyla bir efsane olarak kalan 
Fransız sinema kuramcısı Jean 
Mitry (ki, kendisi ve abidevi eseri 
üzerine sadece iki çalışma sözko- 
nusuydu), nihayet 35 sene kadar 
sonra tercüme edildi. Bir dünya 
devleti olan Amerika’nın, dünya
da üretilen kaydadeğer hemen her 
kültürel değeri artık bir lingo fran
ka olduğu kuşku götürmez olan 11- 
gilizceye kazandırması, buna özen 
göstermesi, kendi varlığını çok 
uzun bir zaman sürecine yayma sa- 
ikinin bir göstergesi olması anla
mında çok önemlidir. Mitry’nin 
1963’te yazdığı Esthetique et 
Psychologie du Cinema (Sinemanın 
Estetiği ve Psikolojisi) başlıklı ağır 
çalışması, 2000 yılında yeni bir 
edisyondan geçirilmiş olarak Indi
ana Üniversitesi yayınları arasın
dan yayımlandı. Eser, sinemayı es
tetik bir değer olarak açıklayan ve
psikolojik idrakin en iyi ifade bul- 
duğu fenomenoloj inin sinema sa
natına uyarlanmasıyla bu dalda en 
iyi çalışmalardan biri sayılmakta

SİNEMA ÜZERİNE DÜŞÜNMEK  
VEYA JEAN MITRY

İHSAN'KABİL

dır. Fenomenoloj i gibi sinemaya 
son 35'40 yıl içinde eğilen felsefi 
yaklaşımlardan yapısalcılık ve se- 
miyolojinin imgeyi ruhtan boşal
tan teknik bakışlarının, insanların 
kendi duruşlarının da genel olarak 
bu paralellikte oluşturulmasıyla si-

PSYCHOLOGY
“ '‘«CINEMA

nema araştırmalarında hakim bir 
duruma geliyor gözükmeleri, feno
menoloj inin her asli ve esaslı duruş 
gibi yanda, geri planda kalmasıyla 
başbaşa gitti. Özellikle yine bir 
Fransız olan Christian Metz’in se- 
miyolojiyi adeta yeni terimlerle 
yeni bir dil kurarak sinemayı çö
zümlemeye araç kılması hemen 
muhalif cepheyi de oluşturdu ve 
Amerika’da yayımlanan Marksist 
eğilimli Cineaste dergisi, 1974’te 
“Sinesemiyolojinin Ölümü’ adlı ma-
nitestatif ve oldukça haklılığı su 
götürmez bir yazı yayımladı.

1970 sonları ve 1980’lerden 
90’lara sarkan bir süreçte, Ameri

ka’da özellikle Dudley Andrew’un 
fenomenoloj iyi esas alarak sinema 
araştırmalarına yaptığı katkı {D.A. 
uzun yıllar Iowa Üniversitesi Sine
ma Araştırmaları bölüm başkanlı
ğını yürüttü), sinema eleştirisini ve 
teorik yaklaşımları daha doğru bir 
noktaya oturttu. Fenomenoloj i, 
şeylerin aslına dönerek (aslolarak
19. asrın Positivizmine karşı dura
rak), onlarla insan unsuru arasında 
insan ruhunun işleyiş dinamikleri
ni harekete geçirerek bir bağ kurar 
ve şeylerin asli niteliğinden ancak 
ruhun dilinin o irtibatlanmayla 
doğrudan ilişkisi sonucunda anla
şılabileceğini ileri sürer.

Hayatları sinemayla özdeş yö
netmenler gibi hayatları sinema 
düşüncesiyle özdeş, eleştiri ve ku
ram zeminlerinde çaba sarfetmiş 
sinema yazarlarından (bir diğer ör
nek, Andre Bazin’dir) Mitry, bir 
asra yayılan ömrü boyunca 
(1988’de vefat eder) ismiyle dahi 
zengin bir açılım ifade eder. Önce
likle sinemayı seven, çok iyi bir se
yirci olan ve ona perde tecrübesin
den bir hayret edasıyla yaklaşan 
Mitry, zamanının entellektüel 
araçları olan psikolojik kuramı ve 
fenomenoloj iyi kullanmıştır. 
Mitry üzerine İngilizcede iki 
önemli çalışmadan birini yapan 
Brian Lewis’in kitabın İngilizce 
tercümesine yazdığı önsözde belirt- 
tiğine göre, Smerrımım Ei>tetiği ve 
Psikolojisi, sinema araştınnaları ta
rihinde önemli bir paradigma kay
ması, bir uyanma ve öz şuur anı es
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nasmda ortaya çıktı ve bu kayma- 
da Mitry çığır açıcı bir rol oynadı. 
Sinema tarihi ve teorisinin ilk üni- 
versite hocalarından olan ve sine
ma estetiğini ciddi bir araştırma sa- 
hası olarak meşru kılan ilk kişi 
olan Mitry, kendisinden öncekile
rin de yanlışlarını düzeltir bir aka
demik çıkış yaptı.

Abidevi eserde üç ana kol kar
şımıza çıkar: Sinema tecrübesinin 
psikolojisi, sembolik ifadenin bir 
aracı olarak sinemanın estetik-dil- 
bilimsel teorisi ve sinema teorisi
nin eleştirel tarihi. Bizi hareket ve 
derinliği algılamamıza yönelten 
mekanizmaları, hareketli imgenin 
gerçek ve gerçek olmayan temel 
psikolojik ikiliğini, çerçevenin ya- 
pılandırıcı unsurlarını ve sesin mü
şahhas niteliklerini çizer. Ona gö
re sinema sanattan fazla birşeydir, 
çünkü aynı zamanda bir söylem ve 
dil haline gelebilir. Bu, çalışması
nın ikinci büyük sorgulaması ve es
tetik ve eleştirel kuramının yüreği
dir: Sinemanın, müşahhas gerçek
liğin anlatımsal temsili yoluyla ifa
de bulacak fikirleri ortaya koyacak 
bir dil sistemi olarak incelenmesi. .

Yazılarının, sinema estetiğinin 
şafağında başlaması ve bütün tari
hinin 1970’lerin yapısalcı ve yapı- 
çözümcü teorilerine kadar yayıl
ması Mitry’nin kaderiydi. Mitry, 
kuramını tam semiyolojinin moda 
olduğu zamanlarda yayımladı, 
Fransa ve İngiltere’de Metz’i takip 
eden sinema teorisinin yeni bilim 
adamları tarafından bilimsel olma
yan bir idealist olarak eleştirildiği 
bir zamanda. Çalışması Fransa’da 
büyük ölçüde, hak etmediği bir şe
kilde, gözardı edildi. Abidevi sine
ma tarihi İngilizceye tercüme edil
memiş olarak kaldı; teorisi otuz yıl
dan daha fazla bir zamandan sonra, 
Benoit Patar’nın 1990’da Fran
sa’da kısaltılmış versiyonunun

edisyonunun tercümesi olarak or
taya çıktı. Mitry, başkalarının ana
lizleri dolayısıyla bilindi: D. And- 
rew’nun Başlıca Sinema Kuramları 
kitabındaki bölüm ve B. Lewis’in 
Jean  Mitry ve Smemanm Estetiği ki
tabı, İronilerin ironisi, çoğu kimse 
Mitry’nin çalışmasını, onun büyük 
rakibi C. Metz’in Screen dergisinde 
kısmen yayımlanan iki uzun eleşti
risi dolayısıyla tanıdı.

Semiyoloji gününü geçirmiştir 
ve Mitry bu tercümeyle yükselişe 
geçer. Sinema, karmaşık bir top
lumsal, kültürel, psikolojik ve fizi
ki fenomendir; dolayısıyla farklı 
perspektiflerden çözümlenebilir ve 
bu perspektifleri ihtiva eden teori
ler, eleştirel diller ve metodolojiler

Mitry’iiin çalışması, seın' 
boUk anlarım uı sav’inusu 
dur ve estetik teorinin yê  
ni bir bölgeye uzaıunası- 
dır. Sinemanın yapılarım 
ve biçimlerini tasviri, sî  
nemanın tecriibi bir teno 
men olarak kapsamlı ve 
güçlü bir modelini kurar.

bir arada bulunabilir. Lewis’e göre, 
belli bir filmin psikolojik gücünü 
Mitry’den daha iyi kimse açıklaya- 
maz. Kimse daha iyi eleştiri yazma
mıştır. Mesela bir ‘auteur’ veya bir 
‘sanat’ sineması üzerine diyelim, 
Mitry’nin en çok yakınlık duyduğu 
türden filmler yapan iki yönetmen, 
Eisenstein ve Ford’un çalışmaları 
üzerine. Paris’te sinema, tiyatro ve 
sanat çevreleriyle yakın temasa 
geçmiş. Paris’in ilk sinema kulübü
nün kurulmasına yardımcı olmuş, 
birçok en eski sinema dergisi için 
yazmış ve yayım kurulunda bulun
muştur. Sayısız filmin setinde bu

lunmuş, kendi de birkaç kısa film 
çekmiştir. Eisenstein’la Paris’te ta
nışmış, Fransız Sinemateği’nin ku
rucularından olmuştur. Paris Üni- 
versitesi’ndeki hocalığının yanısıra 
Montreal Üniversitesinde de ders 
vermiştir.

Filmlerde ‘gerçeğin kendisi’ an
lamla dolu olarak dönüşürken, 
Mitry’ye göre, sinema dili biricik 
bir şekilde donanır. Sadece sinema 
hislerle, akla ve zengin sembolik 
anlamlara yol açarak, müşahhas 
gerçekliğin algılanışı vasıtasıyla bi
zimle konuşur. Mitry’nin ağırlık 
verdiği filmler, tecrübi ve sembolik 
tesirlerini dünyayı yeniden düşün
meye ve yeniden tecrübe etmeye 
yöneltenlerdir. Mitry’nin kuramı, 
Eisenstein’ın yazıları, gestalt psiko
lojisi ve fenomenolojik estetik gibi 
çeşitli oluşuma yönelik çağrışımlar 
ve etkilerle araştırılabilir. Lewis, 
bu çalışmayı Romantik şairler, 
Fransız Sembolistleri ve çağdaş 
edebiyat ve sinema kuramcılarına 
kadar geniş bir estetik teorisi gele
neğinde görür. Mitry, müşahhas 
sembolün bir keşif aracı olması tut
kusunu yaşar. Şiir teorisinin dilini 
sinemaya yaymıştır ve sinemadaki 
söylemsel olmayan veya lirik dilin 
nihai biçimini bulur; duyular yo
luyla idrak edilen müşahhas sem
bol, normal söylemsel ifadenin 
dünyasının ötesindeki tecrübe ve 
anlamlara kapıları açar. Sinema, 
yenilenme ve keşfetme için bir va
sıtadır.

Lewis’e göre, hiç eskimeyecek 
olan Mitry’nin çalışması, sembolik 
anlatımın savunusudur ve estetik 
teorinin yeni bir bölgeye uzanma
sıdır. Sinemanın yapılarını ve bi
çimlerini tasviri, sinemanın tecrü
bi bir fenomen olarak kapsamlı ve 
güçlü bir modelini kurar -hiçbir za
man daha iyisi başarılamayan sine
ma tecrübesinin psikolojisi. ■
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ŞAM MEKTUBU

M EH M ET HARM ANCI

S ıcaklar arttıkça hayat yavaş- 
lıyor ama özündeki kımılti' 
yı hiç yitirmiyor.

Haziran sıcaktı. Temmuz daha 
sıcak. Ağustos en sıcak. Hayatın 
en tath kımıltısı, belki de her gün 
öğle vakti bindiğim dolmuşlarda 
rastladığım bu çocuklar. 5-10 yaş- 
larındaki çocuklar, her gün aynı 
vakitte Kur’an kursundan dönü
yorlar. Kızlı erkekli doluşuyorlar 
minibüse, çatır çatır pazarlık edip 
şoförle; yarı fiyatına evlerinin yo
lunu tutuyorlar. Kısa kesilmiş saç
ları, beyaz cellabiyeleriyle erkek 
çocukları, beyaz tülbentleri, rengâ
renk entarileriyle kız çocukları, el
lerindeki naylon poşetlerde birer 
cüz, her gün ışık gibi ansızın dolup 
minibüslere, umut gibi yarınlara 
yolculuk ediyorlar. Belki de şu 
günlerin tek cıvıltılı yanı bu ço
cuklar. Hayatın yavaşlaşa da dur
mayacak kımıltısının, neşvcli, ne
şeli, günahsız kanıtları.

Bense, Kültür Bakanlığı’nın 
Arap Kültür Merkezlerinde kısa 
bir süre için yayınlarını eski yeni 
demeden sergiye çıkaracağını, satı
şa sunacağını duyunca çocuklar gi
bi seviniyorum. Onca zamandır 
aradığım bazı kitapları belki şimdi 
bulurum.

Bunların dışında yaşamın alış
tığımız akışında canlılık sağlaya
cak bir şeye rastlamak oldukça güç 
şu günlerde. Sıcakların gündüzleri 
eve tıktığı insanlar, televizyon ba
şında pinekleyerek yaşantılarını 
sürdürürken sanırım hiç sıkılmı

yorlar. Çünkü kölelerini sıkıntıya 
düşmekten koruyacak, büyülü bir 
etkiye sahip televizyon. Öyle ki 
başta Suriye kanalları olmak üzere 
çoğu Arap kanalında sık sık tekrar
lanan Filistin gerçeğine ait görün
tüleri izleyip tepkisiz kalmak; bıra
kın tepkiyi, huzur içinde rahat ra
hat oturmak akıl almaz bir şey iken 
bunun böyle tezahür etmesi, sanı
rım ancak o sihirli kutunun efsun
lu grameriyle açıklanabilir. Zira 
normal şartlarda tekrar edilen şey 
bir konuya duyarlığı artırması ge
rekirken, burada yapılan tekrar, 
görülen o ki, duyarsızlığı, uyuşuk
luğu artırıyor. Yani “et tekraru ah- 
sen velev kâne 180” âmiyâne ifa
desini de “birine 40 gün deli desen 
deli olur” deyişini de iflas ettiren 
yeni bir' gerçekliğe televizyon ve 
ettiklerini izleyince ulaşıyoruz. 
Çünkü her gün kerelerce Filistin 
gerçeğiyle bir şekilde yüz yüze ge
len bu insanlar o gerçek hiç yok
muş gibi davranabiliyorlar. Oysa 
bu gerçeği iliklerine kadar hisse
dip, hayatı pahasına onun peşine 
düşenler de çıkmamış değil, bu 
toplumdan.

Naci el Ali bu isimlerden birisi. 
Filistinli sanatçı. Ressam. Karika
türist. İsmini ilk ve son kez, bir za
manların şirin ve derin, içli edebi
yat dergisi Kayıtlar’da duymuştum. 
Hakkında uzunca bir yazıya yer ve
rilmiş, çizimlerinden de örnekler 
gösterilmişti. O çizimlerin hepsin
de ortak olan ve zihnime dahi ka
zınmış bir sureti bulunan Hanzala

motifiydi.
Hanzala, büyümüş de küçülmüş 

hissi veren, sırtı bakanlara dönük, 
yüzü olayları görecek şekilde olay
lara dönük ve hak yerini bulana 
dek kimsenin yüzüne bakmamaya 
yemin etmişçesine daima sırtı dö
nük çizilmiş güneş kafalı, çizgi- 
kahraman bir çocuktu.

Daha sonraları matbuatımızda 
ne Naci el A li’ye ne de Hanzala’ya 
rastlamıştım. Ta ki Şam’a geldim. 
Ve Hanzala, zihnime kazınmış su
retini önüme getirdi de ben onu 
biraz daha yakından tanıma fırsatı
nı yakaladım.

Bir kitap fuarında, Filistin’e 
yardım demeklerinden birisinin, 
bir köşesindeki standında onun 
çizgilerine ve tabii kahramanım 
Hanzala’ya rastlayınca ne kadar se
vindim, anlatamam. Sevincim, Şa- 
kir en Nablusi’nin, Naci el Ali 
hakkında yazdığı ayrıntılı biyogra
fiyi {Ekelehu ez Zi'hu) ele geçirince 
daha da arttı. Şimdi Naci el 
A li’nin hayatını anlatan bir de 
film olduğunu öğrendim. Onun 
peşindeyim. Naci el Ali ardında 
küskün Hanzala’yı bırakıp gittiğin
de 1987 idi. Ardından nice Hanza
la’1ar gitti. Kan kaybı bir türlü din
medi.

Şam’a gelene dek adını hiç 
duymadığım, sanırım matbuatımız
da da hiç yer almayan bir başka 
isimdi, Gassan Kenefâni. O da Fi
listinli bir yazardı. Roman, öykü, 
tiyatro türünde eserler vermiş, bü
tün eserlerinde yaşadığı gerçekleri 
anlatmıştı. Bu eserlerinin yanı sıra 
belki de en önemli eseri, Naci el 
A li’yi o ortaya çıkarmıştı. Onu 
mülteci kamplarında o keşfetmiş 
ve elinden tutmuştu. Kırbaç yedik
çe pusmak yerine şahlanmayı ter
cih etmiş bu asil adam, hayatını 
davasına vakfetmiş ve o uğurda 
1972’de dünyamızı terk edip ebe
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dîleşirken, ardında tamamı 3 ciltte 
toplanan roman, öykü ve piyesler 
bırakmıştı: Filistin gerçeğinin can- 
İl tanığı.

Elbette bu kadar değil FiliS' 
tin’in biyografisi. Ancak göstere 
göstere uyuşturulduğumuz bu ve 
benzeri konularda, aynı görüntü
lerden uyuşmak ne kelime, “uya
nış” dersleri çıkarmış adamlardan 
bahsetmek isteyince ilk aklıma ge
len işte bu ikili oldu. Yine bu ko
nuda söz etmeden geçmemem ge
reken birisi daha var. Her gün dol
muşlarda gördüğüm çocukların ak
ranı Muhammed'i Dürre. Hani 
geçtiğimiz Ekim ayında, dünya 
medyasında, bütün dünyaya, insan 
oluşunu sorgulatmaya yetecek net
likte ve dün ölseydim de bugün bu
nu görmeseydim dedirterek, bizi

dan kanatlanan melek.
O günlerde okumuştum, anne

si: Muhammed büyüyünce profesör 
olmak istiyordu, diye anlatıyordu*- 
Muhammed-i Dürre Hanzala’nın 
has kalem arkadaşlarından biri 
olacaktı yani. Ama kaderdaşların- 
dan biri oluverdi.

Dünya bakakaldı: O kadar kor
kunç, acıtıcı, insanlık dışı görün
tülere. İnanılmazdı ki gördükleri, 
unutmayı yeğlediler. Belleğin afyo
nu, temizlenmeyi değil ama unut
mayı bahşetti. Belki de bunun için, 
bile bile, Muhammed-i Dürre’nin 
3 kare fotoğrafta verdiği “etik” ve 
“insanlık” dersi binlerce kere tek
rar tekrar gösterilerek un ufak edil
meye çalışıldı. Sanırım geçici de 
olsa bir hafıza kaybı operasyonu 
daha başarıyla tamamlandı!

utancımızla baş başa bırakarak, bü- 
yük bir “etik” dersi vererek ve bü
tün çirkinlikleri video kayıtlarında 
bırakarak en güzele, en güzel yol

Öyle görünüyor ki, bu hafıza 
kaybı daha fazla kan kaybına sebep 
olmadan, haksızlığa karşı dikleşen 
dünyadaki bütün bilinçlerle birlik

te bir direniş felsefesine doğru iler
leyemezsek, zulmü her yerde/her
keste kınayamaz, adaleti her 
yer/herkes için isteyemezsek, eli
mizdeki hâzinenin haritasını doğru 
okumayı başaramazsak, tarihin 
beyni Ortadoğu’da Hanzala’lar hiç 
gülmeyecek, tarihin beynindeki 
tümör bedenin başka bölgelerinde 
de nüksedecek. Korkarım ki böyle 
giderse, Ortadoğu’da yeni Filistin- 
1er tezahür edecek. Ve Muham
med-i Dürre’1er profesör olmak 
için okula değil, kefensiz mezara 
gönderilecek.

Bundan 20-30 yıl sonra hâlâ 
yaşıyor olursak, hâlâ hafızamızı ko
ruyor olursak, Filistinli yeni profe
sör olmuş bir genç bilim adamıyla 
karşılaşırsak hiç duraksamadan so- 
ralım: Adın Muhammed-i“ Dürre
mi? diye. İnanıyorum ki cevabı 
EVET olacak.

Şam’dan şimdilik bu kadar! ■

Ümran-ağusios-2001 97



BURSA’DA b ir  ZAMAN

ZAFER ÖZDEMIR

B U ülkenin dört bir yanından 
simurgu arayan kuşlar misali 
Bursa’da bir araya gelen 

Türkiye’nin her kesiminden işçi, 
memur, bürokrat, akademisyen, 
tüccar, görüşmek, tanışmak, tartış
mak için buluştu. Önce sadece bir- 
birine benzeyen insanların bir araya 
geldiğini düşünüyordum. Sonra gör
düm ki, bir araya gelenler de zaman
la birbirine benziyormuş.

İlk akşam, Fazilet Partisi’nin ka
patılma kararının açıklanmasıyla 
başlayan müzakereler, Türkiye’de 
yaşıyor olmanın ne anlama geldiği
nin sorgulanmasıyla devam etti.

Türkiye’yi anlamamız gerekiyor
du. Bu en azından kendimizi anla
mamız için gerekli idi. Bursa gezisi 
kısa süreli bir birliktelik ama bu ma
nada önemli toplantılara sahne ol
du.

Nüfusumuzun büyük çoğunluğu
nu oluşturan gençler, kendilerini 
ifade etme fırsatını bulmuşlardı. 
Düzenlenen panele gençlerin anne

leri daha fazla ilgi göstermişti. Baba
ların muhtemelen önemli işleri çık
mış olacaktı. Savaşlar, sıkıyönetim
ler, darbeler, ekonomik sorunlar, 
erkek nüfusun azalmasına, evden 
uzaklaşmasına neden olmuş, Türk 
toplumu uzun bir süredir kadınların 
ellerine teslim edilmişti. Kadmlann 
ellerinde Türk toplumu feminenle- 
şiyordu. Annelerin rağbetiyle başla
yan panel, gençlerin temel sorunla
rından birini böylece daha başlama
dan ortaya çıkardı. Gençlerle aile
leri arasında bir kuşak çatışması ya
şanmaktaydı. Ama gençler açısın
dan bu, anne-babanın evlatlarını 
kendileri gibi görmelerinden, kendi 
hayallerini onlarda yaşatma istekle
rinden kaynaklanıyordu. Bu hayal
lerin başında üniversite gelmektey
di. Ne için okuduklarının idrakine 
varamayan gençlere, özellikle ba
şörtülü öğrenciler vurgulanarak, 
okul-aile ve değerleri arasında çatış
ma yaşatılıyordu. Bununla birlikte 
gençlerin kendilerini bir medeni

yet, kimlik krizi içinde bulmaları 
vazgeçilmez değerlerin çözüldüğü 
bir ortamda kendi kimlik çözülme
lerine neden oluyordu. Modern an
layış insanın kalitesini eğitimle, pa
rayla ölçerken, kişinin kendine ve 
başkalarına saygısı eski önemini 
kaybetmişti. Gençler dünyaya gel
diklerinde daha önceden hazırlan
mış şartlara maruz kalmaktan şika
yetçiydiler.

Gençler sorunlarına çıkış yolları 
ararken kendilerine Kur’an’dan ör
nekler seçmeleri izleyici gençlerin 
başka bir sorununu fark ettirdi. 
Kur’an, kitap, vahiy deyince sanki 
dudaklara yabancı birşey dokunu
yormuş gibi bir algılama biçiminin 
görülmesi modem dönem sonrası 
zihni şekillenmelerin görüntüsü 
olarak değerlendirildi. Yine gençle
rin bireyselleşmesi, yabancılaşması, 
temel bir problematik olarak vurgu
landı. internetin bu sorunu derin
leştirmesi yanında getirdiği başka 
olumsuzluklar hepimizin en yakın
larında gördüğü sorunlar yumağıydı. 
Gençlerin sorunları tartışılırken 
Batı’yla yüzleşmemiz kurumsal yapı
lar ve aile kurumu bağlamında ateş
lendi. Çekirdek aile modelinin eleş
tirildiği geniş aile tipiyle kıyaslandı
ğı sosyolojik açılımlar yapıldı. Aile 
içi ilişkilerin düzenlenmesi ve ilk 
gençlik dönemi sorunlarının çö
zümlenmesi konusunda anne-baba 
ve çocuklara düşen roller sorgulan
dı.

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik- 
siyasi krizle geleceği ipotek altına 
alındı. Gençler kendi yaşadıklarıyla 
örfıeklendirdiler bunu. Yöneticile
rin bizi kendi imkanlarımızdan 
alıkoyan düzenlemeleri, yaşanılan 
krizi çözmediği gibi derinleştiriyor.

Türkiye kriz dönemlerinde, 
kendini tanımlamadan resto
rasyona ve yapısal düzenlemelere 
gitmeye çalışıyor. Avrupa ile yeni 
bir ilişki biçimine girdiğimiz bu dö
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nemde çıkarılması taahhüt edilen 
yasaların Avrupa’nın isteklerine 
göre düzenlenmesi, tarihimizdeki 
değişim projeleriyle benzerlik gös
teriyor. Bu benzerlik, Bursa’da göz- 
den kaçmadı. Şöyleki: Yaşanan 
ekonomik kriz, bir siyasi bunalımdı 
aynı zamanda. Öngörülen düzenle- 
melerin siyaseti de düzenlemeye yö
nelik olması bunu ispatlıyordu. Yö
neticilerin Türkiye’yi yeniden yapı
landırma girişimleri halkın yöneti
me tek katılma yolu olan siyasetten 
onları uzaklaştırmıyordu. Halka 
“özyurdunda parya” rolü biçilmek 
isteniyordu.

Uludağ’da dinlenmeye gelmiş
tik ve siyasetten uzaklaşmak rahat
lık getirebilirdi. Öyle olmadı, hal
kın istekleriyle, devletin dayatma
ları arasında kalan siyasetçileri an
lamaya çalıştık.

Yeniden yapılanma sürecinde 
hukuk alanında yapılmak istenenle
rin “halka rağmen” bildik yöntem
lerle gerçekleştiriliTİeye çalışılması
na karşın bu süreçte hukuk üretecek 
mantığa sahip hukukçu aydınlar ve 
siyasiler çıkarmak görevi hukukçu
lar tarafından Bursa’da gündeme ge
tirildi.

Yaşadığımız sorunları konuşu
yorduk ve bunların Batı’yla ilişkile
rimizle yakından ilgisi bulunuyordu. 
Batı’yla karşılaşmalarımızın İslam 
ve Hristiyan karşıtlığı ekseninde ce
reyan etmesi Avrupa’nın bilinç altı
na İslam’a karşı makul akli bir yak
laşımı değil, savunmacı/düşmanca 
yaklaşımları yerleştirmişti. Bilinç 
altındaki olguları silmek mümkün 
olmamakla beraber daha gerçekçi 
ilişkiler gerçekleştiremez miydik? 
Yani biz “modernliğin ürettiği can 
çekişen rüya” olmaktan. Batı da 
“tek dişi kalmıg canavar” olmaktan

leşmek için yeni açılımlar üretmeli
yiz. Yönetici elitler her ne kadar 
Türkiye’nin varlığının İslam’la mu
kayyet olduğunu görmezden gelsin, 
bizi biz yapan şartlardan uzaklaştıra
rak kendi içine kapatmaya uğraşsın, 
ülkemiz insanının Batı’yla esas ta
nışmasını gerçekleştirebiliriz.

Uludağ, diğer dinlere mensup 
insanlarla, Batı’yla ilişki kurmamız
da ufuk açıcı paradigmalar üretti. 
Örneğin, Müslümanların kutsal ki
tabı olan Kur’an-ı Kerim, önyargısız 
okunduğunda Hz. Adem’den bugü
ne mü’minlerin büyük tarihsel biri
kimlerini kendine mal ettiğinizi gö
rebilecektik. Hristiyanlara, Yahudi- 
lere ve kitaplarına önyargılı yakla
şımlar kaldırılırsa, müslümanlar pa
ranoya üretmekten kurtulabilecek
ti.

Toplum mühendisliğinin kur
naz, postmodern girişimleri bizi

dı. Türkiye’nin A B’ye alınmak is
tenmesi Türkiye’nin asıl rolünü oy
namasını keşfettirmeye katkı sağla
yabilir. Uludağ’da Türkiye açısın
dan “tarihin dönüm noktası” sayıla
bilecek bir atılım gerçekleştirilmek 
isteniyordu.

Bize toplum olarak yaşadığı dün
yayı kurma hakkı tanınmadı. Ne 
kendini ne de dünyayı tanımlamaya 
yetkin görülmedik. Şimdi küllerin
den kendini üretmenin yolunu arı
yoruz. Türkiye’yi anlamaya çalıştık, 
kendimizi anlamaya çalışacağız. 
Öteki tarafından tanımlanmayacak, 
kendimizi sürekli o olmadığımızı 
söyleyerek yonnayacağız. Uludağ’da 
bir araya gelenler kendi imkanlarını 
zorladı. Gençler, kadınlar, siyasiler, 
ekonomistler, hukukçular, akade
misyenler, herkes etkin bir tutum 
sergilemenin şartlarını oluşturmaya 
çalıştı. Özne olmanın, özüne, aslına

kurtulamaz mıydı?
Türkiye’nin zengin bir tarih mi

rasına sahip olması gibi bir özgünlü
ğü var. Biz bu mirastan Batı’yla yüz-

kendi imkanlarımızı görmeye itti. 
Bir kültür ve medeniyet değişimine 
zorlanan insanımız kendi varlığını 
ifade etme yollarını aramaya başla-

dönmenin asaletle bağını kurdu. 
Eylemlerinin felsefesini, teorisini 
yaparak Türkiye’yi yeniden kumla
nın yollarını açtı.
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SEYAHATNAMELER VE “OSMANLI 
SEYYAHLARININ GÖZÜYLE AVRUPA”

ÖM ER M İRA Ç YAMAN

B ir toplumun köklü bir me
deniyet oluşturabilmesi 
için, iki şey üzerinde kayda 

değer iz bırakması gerekir. Bunla- 
rm ilki “zaman”dır ki, toplumun 
tarihe yön vermesi ve müdahil ol
ması anlamındadır. İkinci de “me- 
kan”dır ki, bu da esamesinin okun
duğu coğrafyaları imar- etme ve 
kendi mührünü vurmasıdır. Meka
nı oluşturmak, yeni mekanlara 
açılmak ve ufku zenginleştirmek 
ise, ayrı bir çabanın yani seyahat
lerin ürünüdür.

Seyahatname; en genel mana
da bir seyyahın gezip gördüğü yer
leri kendi gözüyle meczederek 
izlenimlerini aktarmasıdır. Seya
hatnamelerin önemi; insanların 
bilmedikleri yurt ve dünya köşele
rini öğrenmeleri, tanımadıkları 
millet ve uygarlıkları tanımaları 
açısından değerlidir. Böylece ülke
ler, şehirler, köyler, insanlar ve de 
yaşantıları, tümü seyyahın gözüyle 
seyahatnameler vasıtasıyla okuyu
cuya ya da dinleyiciye aktarılıyor. 
Biz modem dönemden geriye bak
tığımızda, seyahatnamelerin anla
mını yeterince kavramayabiliriz. 
Öyle ki; radyo, televizyon, internet 
de görsel iletişimin bulunmadığı; 
yolculukların günlerce sürdüğü ve 
mesafelerin alabildiğine uzadığı bir 
dönemde, bir seyyahın başka 
memleketler hakkında aktardıkla
rının tümü önemli hale geliyor ve 
adeta dünyaya açılan bir pencere 
işlevi görüyor seyahatnameler. Do
layısıyla günümüzde seyahatna
meye olan ilginin azalmasını; ya-

“însan, hayatının tatsızlığın
dan ve etrafında görüp bıktığı 
şeylerin o yorucu alelâdeliğinden 
bir müddet kurtulabilmek ümi
diyle seyahate çıkar. Bu itibarla 
seyahat harikulâdelikler avı de
mektir.

( . . .)  Seyahatname, hiçbir li
san hünerine muhtaç olmaksı
zın, bir şiir kitabının kardeşidir. 
Seyahatname okumanın tadını 
öteden beri bilirim. Bütün ço
cukluğum onlan okumakla geç
ti. Kış geceleri, dışarıda rüzgar 
uğurken, bir gaz lambasının ışı
ğını gözbebeklerimde iki altın 
nokta gibi taşıyarak, zengin bir 
ateş karşısında, rahat bir koltuk
ta okuduğum o Afrika ve Am e
rika seyahatnamelerinin masum 
ve namuslu üslûbundan aldığım 
tadı bana pek az edebi eser vere
bilmişti. ”

Ahmet Haşim
(Frankfurt Seyahatnamesi, 1933)

şam standartları ve imkanları art
mış bir neslin, kendi imkanlarıyla 
gezip görmesine bağlıyabiliriz.

Seyahatnameler tarihine şöyle 
dönüp bir baktığımızda; üç büyük 
isim ve eserle karşılaşıyoruz. Bun
ların ilki ortaçağın ünlü Arap sey
yahı'İbn Batuta’dır. Batuta; İslam 
ülkelerinin tümünü kapsayan seya
hatlerini “Tuhfetü’n-Nüzzar fî Ga- 
raibi’l-Emsal” ve “Acaibi’l- Estar” 
adlı iki kitapta toplamış. Hem bu 
çalışmaları hem de “Rihle” adın

daki bir başka eseriyle Batuta; or
taçağ İslam dünyasında toplumsal, 
kültürel ve sosyal tarihe dair, bizle- 
re bir çok bilgi sunmaktadır.

İkinci seyahatname ise Türk 
edebiyatında çok önemli bir yere 
sahip olan Evliya Çelebi’nin eseri. 
Çelebi’nin on cilt halinde kaleme 
aldığı; 17. Yüzyıl Osmanlı’sının ya
şamını, kentlerini, etnik yapıları
nı, halk inançlarını, kültürünü, si
yasal ve tarihsel olaylarını tümüyle 
yansıtıyor. Adeta sosyal bir vaka- 
nüvis gibi Çelebi; gezdiği her şehri, 
şehrin içindeki tarihi eserleri, alt 
ve üst yapısını, insanlarını, bunla
rın din ve lisanlarını, hasılı gittiği 
her yerin her şeyini yazıp anlatmış
tır. Bu bakımdan Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi Osmanlı yaşantısı 
hakkında bilgi elde etmek için te
mel bir kaynaktır.

Öte yandan Batı’nın bilinen ilk 
seyyahlarından Marco Polo’nun 
seyahatnamesinden söz edebiliriz.
1 4 . yüzyılın hemen başında yapı
lan seyahatler neticesinde oluştu
ğunu bildiğimiz bu eser, aynı za
manda batının kendini yeniden 
tanımlamaya başladığı ve yeni 
dünyalara -tabii ki sömürgelere- 
açıldığı dönemin hemen başında 
yazılmıştır. Böylece Batı, henüz ye
terince tanımadığı ülke ve insanla
rı, kendi dünya egemenliğinin bir 
aracı haline getirirken, seyyahların 
gözlemlerinden bir hayli faydalan
mıştır.

Dikilitaş’ın tarihine ilişkin an
latılardan birinde: Haçlı seferleri
ne katılan fakir Avrupalıların İs
tanbul’a girişlerinde; Sultanah
met’te bulunan dikili taş üzerinde
ki bronz kaplamaya büyük bir hırs
la saldırıp sökmeleri; kendi seyyah
ları tarafından büyük abartmalarla 
anlatılan Doğu’nun zenginlikleri
nin ve seyahatnamelerin toplum 
üzerindeki etkisinin bir yansıması 
olarak çıkıyor karşımıza.

Osmanlı’da seyahatnamelerin

100 Ümran ♦ a^ stos -2001



OSMANLI
SEYYA H LA RIN IN  GÖZÜYLE

AVRUPA
H A K İ  A S I I. T f  U K

i'fîîli.M;*!®»'"»» ■
:j?.;

18. Yüzyıldan itibaren biraz daha 
farklı bir hüviyet kazanması ve bi
rer sefaretnameye dönüşmesi aslın
da imparatorluğun düşkünleşme
siyle doğrudan alakalıdır. Bunların 
ilki ve de model olanı; Yirmisekiz 
Çelebi Mehmet Efendi’nin Paris 
Sefaretnamesi’dir. Bu eserin bizzat 
devlet eliyle görev olarak Çelebi 
Mehmet’e tevdi edilmiş olması, 
batılılaşma tarihimizin ilk günleri 
açısından oldukça önemlidir. Av
rupa insanının yaşam biçimi, eğ
lence anlayışı, giyim tarzı, siyasal 
yapılanması ve hasılı tüm içtimai 
hayatının aynen resmedilip -hay
ranlık içerisinde- yöneticilere ak
tarılması, Osmanlı devleti ve top
lumu için batılılaşma yolunda bir 
model hüviyetindedir.

Seyahatname ve sefaretname- 
nin tarihteki rolü ve önemi üzerin
de zihnimizi netleştirip, günümüz
de Osmanlı batılılaşması sürecinde 
bu kadar önemli bir yere sahip olan 
seyahatname araştırmalarına baktı
ğımızda gerçekten derli toplu bir 
eser bulmakta zorlanıyoruz. İşte 
böyle bir eksikliği dert edinen Dr. 
Baki Asiltürk; 1830’dan başlayıp 
1923’e kadar var olan seyahatma-

le uzun bir giriş bölümüyle, bizi ere 
“seyahatname” ve Türk edebiya
tındaki yeri hakkında başlangıcın
dan günümüze bir kronoloji suna
rak başlıyor. Dört ana bölüme ayır
dığı eserinin ilk bölümde Asiltürk; 
Avrupa coğrafyasını seyyahların 
dilinden ülke ve şehirler çerçeve
sinde ele almış. Ülke ve şehirlerin 
kuruluşu ve gelişmeleri, kentsel 
özellikler ve karakteristik detaylar 
şeklinde işlenmiş. İkinci bölümde, 
Avrupa medeniyetini meydana ge
tiren unsurlar, Avrupa ülkelerinin 
şehircilik anlayışı, ulaşım sahasın
daki gelişmeler, bilim ve teknoloji
nin hayata yansıması bir arada in
celenmiş. Avrupa kültür ve sanatı
nın tarihiyle birlikte dikkat çekici 
yönlerine, üçüncü bölümde yer ve
ren Asiltürk; seyyahların izlenim
lerinin yorumlanması suretiyle ko
nuya açıklık getirmiş. Son bölüm
de AvrupalIların sosyal hayatı ile 
ulusların farklı özellikleriiıe deği
nilerek çalışma, eğlence hayatı ve 
şekilleri de bölüm içerisinde gün
deme getirilmiş.

Asiltürk’ün seyahatnameler 
hakkında yaptığı çalışmasının, bu 
alanda ve bu kadar kapsamlı şekil
de bir ilk olması eserin önemini bir 
kat daha arttırmaktadır.

“Yediğin içtiğin senin olsun, 
bize gördüğünü anlat”tan “sadece 
yediğini ve içtiğini anlat" şeklinde 
anlam kırılması yaşayan bir gezi 
kültürünün ve anlamdan çok gö
rüntüye takılan popüler tatil anla
yışının sorgulamasını yapmak; ar
dından da gezip görmenin yanında 
dersler çıkarmanın farkına varmak 
sanırız seyahat/namelerin asli işle
vini iade etmek demektir.

Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle 
Avrupa, Kaknüs Yayınları, 590 sh.

Düzeltme: “Kur’an’ı A nlam ak Farzdır”
kitabının tanıtımmda “Ehl-i Kur’an

meler tarihinde iz sürerek çok yoru
cu ve kıymetli bir çalışma yapmış. 

Asiltürk un çalışması, öncelik

OluiHnası" cümlesi yaniışlıkfe'“^Ehl-i 
Kur’an O lm a tehlikesi” şeklinde 
çıkm ıştır. Düzeltir, okuyucularımızdan 
özür dileriz

Yeni Kitaplar

1. Teizrn ya da Ateizm, Aydın 
Topaloğlu, Furkan, 240 s.

2. Korku Tapınağı, Celal Başlan
gıç, İletişim, 304 s.

3. Din-Siyaset ve Laiklik, Fahret
tin Gün, Beyaz, 416 s.

4. Merâüb-i Tevhid Risalesi, Nec
mettin Şahiner, Furkan, 174 
s.

5. Tartışılan Sınırlar Değişen Mil
liyetçilik, Mustafa Armağan, 
Şehir, 128 s.

6. Düşüncenin Gökkuşağı, Cemil 
Meriç, Mustafa Armağan, 
Ufuk, 320 s.

7. İnsan Haklan, Yılmaz Ensa- 
roğlu, Şehir, 208 s.

8. Tepeden Tırnağa Yolsuzluk, 
Nedim Şener, Metis, 317 s.

9. Dünya Risale-i Nur Okuyor, 
Şaban Döğen, Gençlik, 408 s.

10. Bir Kadının Hayatı, Mehmet 
Celal, Anka, 277 s.

11. Küresel Kıskaç, Erol Manisalı, 
Otopsi, 159 s.

12. Avrupa Yol Ayrımında Türki
ye, Cengiz Aktar, İletişim, 
228 s.

13. 16. Yüzyıl Osmanlı Toplumun- 
da Yönetim, Nüfus, İskan, Göç 
ve Sürgün, Hüseyin Aslan, 
Kaknüs, 431 s.

14. Cengizhan’m Liderlik Sırlan, 
Aykut Çağatay, Okumuşâ- 
dam, 224 s.

15. İstanbul Camileri, Ayvansara- 
yî Hüseyin Efendi/Alî Sâtı 
Efendi/Süleyman Besim Efen
di, İşaret, 744.

16. Postmodernist Kültür, Steven 
Cannor, YKY, 420

17. Tayyip, Turan Yılmaz, Ümit, 
300 s.

18. Kültür Endüstrisi, Yusuf Adı-
güzel. Şehir, 173 s.

19. Sırat-ı Müstakim, İbni Tey- 
miyye, Pınar, 600 s.
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AHMET SENUSİ

i r u  ‘('.'<0 ;. BA' F 'M O ıİLU

I
 Dünya Savaşı ve “hain 

Arap” imajı sürekli bilinç al
tımıza işlenen bir konudur. 

Bu imajda Şerif Hüseyin örnek 
olarak gösterilir. Oysa sonuna ka
dar Osmanlı’ya bağlı kalan çok 
önemli şahsiyetler vardı. Bunlar
dan biri de Ahmet Senûsî’dir.

Senûsîler, Kuzey Afrika’da en 
yaygın tarikat örgütlenmesidir. 
Kurucusu Cezayirli Muhammed 
İbni Ali eS'Senûsî’dir.

1902 yılında Seyyid Ahmet 
tarikatın başına geçer. Bundan 
sonrasını Muhammed Esed’in 
“M ekke’ye Giden YoP’undan 
okuyalım:

“Mısır’a adamakıllı yerleşmiş

bulunan ve İtalyanların Kuzey 
Afrika içlerine doğru ilerlemele
rinden pek de endişeli görünme
yen Ingilizler, Senûsîlere karşı gö
rünüşte düşmanca davranmıyor
lardı. Onların bu tarafsız tutumu 
mücahidlerinin tüm erzak ve teç
hizat ikmalini kendilerine kardeş
lik ve kader bağlarıyla bağlı Mısır 
halkından sağlayan Tarikat için 
son derece önemliydi. Belki de 
Ingilizlerin bu tarafsız tutumların
dan yararlanarak Mücahidler İtal
yanları tamamen sürüp çıkarabi
leceklerdi Sireneyka’dan. Fakat 
1915’de Türkler, Almanlarm ya- 
nmda Büyük Savaşa girdiler ve 
Osmanlı Sultanı, halifelik sıfatma

dayanarak Büyük Senûsî’yi M ı
sır’da Türklerin safmda İngilizlere 
saldırmaya çağırdı. Ingilizler, do
ğal olarak herşeyden çok Mısır’da 
varlıklarını sürdürmek ve geri 
hatlarını güvence altına almak 
için Seyyid Ahmed’i tarafsız kal
ması konusunda uyardılar. Onun 
tarafsız kalmasına karşılık Senûsî 
Örgütünü Libya’da politik iktidar 
olarak tanımaya ve hatta Batı çö
lünde bazı Mısır vahalarını örgüte 
bırakmaya hazırdılar.

Senûsî liderleri kendisine ta
rafsız kalmayı tavsiye ettiler. Fa
kat onun, artık bir sembol duru
muna indirgenmiş Halife’ye karşı 
beslediği duygusal, şövalyece bağ
lılık aklın ve sağduyunun sesine 
galebe çaldı ve onu trajik bir ka
rar almaya sürükledi. Türklerden 
yana olduğunu ilan ederek Batı 
Çölü’nde İngilizlere saldırdı.

Seyyid Ahmet bu noktadan 
sonra artık üç cephede savaşmak 
zorunda kaldı; kuzeyde İtalyanlar
la, güneybatıda Fransızlarla ve 
doğuda da İngilizlerle. Başlangıç
ta bazı başarılar elde etmedi değil.

A lm an-Türk kuvvetlerinin 
hızla ilerleyişi Sina Yarımadasın
da durdum Idu ve bu kuvvetler bu 
noktadan itibaren artık geri çe
kilmeye başladılar.

Çok geçmeden İngilizler Se
nûsîlere karşı Batı Çölünde karşı 
taarruza geçtiler; sınırdaki vaha 
ve kuyuları yeniden işgal ederek 
Senûsî mücahidlerinin biricik ik
mal yollarını kapadılar.”

Ahmet Senûsî, 1917 yılında 
Türk danışmanları tarafından İs
tanbul’a getirilir. Ancak Ahmet
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Senûsî, İstanbul’da umduğunu 
bulamaz. Ancak Anadolu’da baŞ' 
layan Milli Mücadele’yi destekle
mek için Anadolu’ya geçer. Şehir 
şehir dolaşarak Anadolu’daki 
Milli Mücadele’nin başarıya ulaş
ması için vaazlar verir. Hatta İs
tanbul hükümetinin yayınladığı 
fetvaya karşılık Ankara müftüsü 
başkanlığında yayınlanan karşı 
fetvanın altında onun da imzası 
vardır.

SON SÖZ

Anlatılır ki, İmam Şibli 400 bilgi
ne hizmet edip onlardan ders aldı. 
Fakat en sonunda şu sözü söyledi: 

“4000 hadis okudum ve öğren
dim. Sonra bunların arasından bi
rini seçtim ve onu hayatımda uy
guladım. Bunun benim kurtulu
şum için yeterli olacağını anla
dım. Çünkü eski ve yeni bütün 
bilgiler onda toplanıyordu. Pey
gamber Efendimizin bazı arkadaş
larına söylediği bu hadisin anlamı 
şudur; ‘Dünya için orada duraca
ğın kadar çalış. Allah için ona ih
tiyacın ne kadarsa o kadar çalış ve 
cehennem için de ona dayanabi
leceğin kadar günah işle.

Eyyühel Veled, İmam Gazali

EN KISA SADARET

Dördüncü (Avcı) Sultan Meh- 
med’i tahttan indiren Yeniçeri is
yanıyla OsmanoğuHarının yir
minci hükümdarı II. Sultan Sü
leyman şehzadeliği günlerinden 
tanıdığı Zurnacı Mustafa Paşa’yı 
sadrazamlığa getirmişti. Dördün
cü Mehmed’i sukut ettiren asiler 
Mustafa Paşa’yı istemediler. Padi- 
şah tayinde ısrar etmek istedi. Fa
kat yeni bir isyan alameti olarak 
yeniçeriler kazan kaldırınca, gü

vendiği Zurnacı Mustafa Paşa’yı, 
ancak bir saat, evet sadece bir sa
at süren sadrazamlıktan düşürdü, 
mührünü geri aldı, isyancıların is
tediği Siyavuş Paşa’ya verdi.

Bu Osmanlı tarihinin en kısa 
sadareti olarak tarihe geçmiştir.

ROMALILAR YA DA 
SÖMÜRGECİLİĞİN 

DEĞİŞMEYEN YÜZÜ

Romalılar... bütün dünyayı soyu
yorlar. Karada soyulacak birşey 
kalmayınca, şimdi denizleri araş
tırıyorlar. Bunlar düşman zengin 
ise kazanç için züğürt ise, ün al
mak için döğüşürler. Ne doğu ne 
batı onların gözlerini doyuramaz. 
Dünyanın varlığı ile yokluğuna 
aynı hırsla göz diken başka bir 
millet yoktur. Haydutluğa, katilli
ğe, soygunculuğa yalandan impa
ratorluk adını verirler. Issız bir çöl 
meydana getirdikleri vakit de “ba
rış ve sükun getirdik” derler.

Tabiat, insanların yakınlarını 
en ziyade sevmesini ister. Çocuk
larımız asker diye alınarak uzak 
diyarlara köleliğe götürülüyor. 
Karılarımız, kızkardeşlerimiz düş
manın şehvetinden ırzlarını kur
tarabilirlerse dostluk ve misafirse- 
verlik bahanesiyle kirletiliyorlar.

Emperyalistler kendilerine ta
bi kimselerde yiğitlik ve kahra
manlık görmekten hoşlanmazlar. 
Dünyanın dört bucağından top
lanmış olan bu orduyu başarı top
lu tutuyor, bir bozgun darmadığın 
edecektir.

Korku, tedhiş, çürük sevgi 
bağlarıdır. Bütün bunları ortadan 
kaldırınız, korku bitince, nefret 
başlar. Romalıların çoğu vatansız
dır... Silahları üzerindeki altın, 
gümüş parıltısı ne onları koruya
bilir ne de bizi yaralayabilir.

Rom a’ya karşı ayaklanan 
Calgucus’un savaş öncesi 

konuşmasından
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ÖNCÜ BİR KUŞAK: 
HEMEN VE ŞİMDİ!

YUSUF K A PLA N

T
 ̂ arih felsefecisi Arnold 

Toynbee, İbni Haldun’dan 
kalkarak şöyle bir saptama 

yapar: “Uygarlıkları, hep belli a lın 
lıklar kurar”. Sadece uygarlıkları 
değil; bütün büyük kültür, sanat, 
düşünce ve hatta siyaset hereketle- 
rini, atılımlarını da “hep bu azın
lıklar” gerçekleştirirler. O halde 
burada “azınlık” sözcüğüne bir 
“mim koymak” gerekiyor.

Necip Fazıl da hep “inanmış dört 
adam’'ın peşinde koşuşturmuş, bu 
“inanmış dört adam”ın varolabile
ceği, varlığını hissettirebileceği ve 
“ben varım ve buradayım!” diye hay
kırabileceği, ayağa kalkabileceği 
kutlu, kanatlandırıcı, tüm insanlı
ğı kucaklayıcı zamanların gerçek
leşebileceği, gerçek olabileceği ha
yaliyle yanıp tutuşmuş, bunun zor
lu mücadelesini vermiştir.

Toynbee’nin “belli azınlıklar”,
Mecıp Fazıl m ınanmiş dört 
adam” derken kastettikleri şeyi 
ben öncü, çığır açıc ı bir kuşak  
olarak anlıyor ve tanımlıyorum. 
Her §eyi silbaştan yeniden kurabile
cek; hayata yepyeni bir ruh ve anlam 
katabilecek; insana, bütün insanlığa 
taptaze bir heyecan, coşku ve ufuk 
çizgisi armağan edebilecek gönül, 
eylem  ve zihin erleri.

İslam coğrafyası, şu an tam da 
bu gönül, eylem ve zihin erlerinin, 
öncü kuşakların yokluğu nedeniyle 
bir türlü toparlanamıyor; bir türlü 
kendine gelemiyor ve bir türlü sa
hip olunan o yaratıcı ruhu müdrik

bir performans sergileyemiyor. ,
Elbette ki, İslam coğrafyası bü

yük bir çözülme, büyük bir varoluş 
bunalımı veya sorunu yaşıyor; asla 
gözardı edilemeyecek büyük prob
lemlerle boğuşuyor. Ancak yaşa
nan bu sıkıntı ve bunalımların, 
gerçekte yepyeni silkinme, topar
lanma ve ayağa kalma biçimleri
nin icat edilmesini mümkün kıla
cağını da hiçbir zaman gözardı et
memek gerekiyor, diye düşünüyo
rum. Çünkü büyük doğumlar, hep 
büyük bunalım dönemlerinden son
ra imkan dahiline girer.

O yüzden uygarlıklar, kültürler 
ve düşünce tarihine baktığımızda 
bu büyük bunalım ve varoluş sorun- 
knnın yaşandığı zaman aralıkları
nın aynı zamanda yepyeni diriliş, to
parlanma, hareketlenme, ayağa kal
ma ve şahlanma imkanlarını da ba
rındırdığını, hatta en çok da bu va
roluş izdırabı, çilesi yaşanan zaman 
dilimlerinin yepyeni dirilişlere, to
parlanmalara, hareketlenmelere, 
ayağa kalkma ve şahlanmalara im
kan tanıyan zaman aralıkları oldu
ğunu görüyoruz.

İslam coğrafyasının yaşadığı bu
nalım, çektiği ızdırap ve çile, yep
yeni, taptaze silkinmelerin, diriliş
lerin, şahlanışların imkan dahiline 
girebileceği kadar derin bir buna
lım.

Nietzsche, Whitehead ve Lewis 
Mumford gibi cins adamlar, büyük 
bunalım ve çözülmelerin yaşandığı 
dönemlerin esaslı sorunlarının, an

cak varoluş problemi, izdırabı ve 
çilesi yaşayan öncü insanların ça
balarıyla aşılabileceğine dikkat çe
kerler.

Şu an İslam coğrafyasının bu 
derin bunalımı esaslı bir silkinme
ye imkan tanıyacak bir varoluş 
problemi, izdırabı ve çilesine dö
nüştürebilecek öncü insanlara, ön
cü kuşaklara ihtiyaç duyduğu apa
çık ortada. Ama her şeye rağmen, 
bu çileyi, izdırabı iliklerine kadar 
yaşayan, yepyeni dünyalar kurma 
hayaliyle yanıp tutuşan öncü in
sanlar var İslam coğrafyasında: 
Tek tük de olsa var bu öncüler.

Sorun, bu öncü insanların ortak 
bir heyecanı, coşkuyu, yürüyüşü, di
rilişi ve şahlanışı gerçekleştirebile
cek “diyalojik konuşm a’yı, “soh- 
bet”i, muhabbeti, dostluğu başlata
bilmenin, hayata ve harekete geçi
rebilmenin imkanlarını ve yolları
nı araştırmak ve oluşturmak soru
nu.

Ancak çok iyi bildiğim bir şey 
var: Öncü insanlar, asla yerlerinde 
duramaz; kös kös oturmaz, otura
mazlar. Onlar her zaman bir şekilde 
varlıklarını hissettirirler.

Ümran dergisi olarak biz, böylesi 
bir öncü kuşağın “ben varım ve bu
radayım” diyebileceği bir imkan ve 
zemin oluşturmaya çalışıyoruz: Her 
tür taassubdan uzak; kişilikli, dürüst, 
komplekssiz, heyecanlı ve ahlaklı her
kesi kucaklayabilecek bir imkan ve 
zemin oluşturma kayası bu. Bu kay
gının ve çabanın; farkedilmesi, do
layısıyla desteklenmesi, çoğaltıl
ması ve büyütülmesi durumunda 
önümüzdeki dönemde taptaze bir 
heyecan üretecek öncü bir kuşağın 
yetişmesine imkan tanıyacağından 
ve bu heyecanı “ses getirecek” bir 
birikime dönüştüreceğinden hiç 
kuşku duymuyorum. ■
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