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Sunu§ 

Zamammn otesinde bir entelektiiel 

Ankara'da Ziilfii Livaneli Kiiltiir Merkezi'nin ac;1h§1 s1ra
smda kiirsiiye c;ikan Yunanistan eski Bai;;bakan1 Yorgo Pa
pandreu "Livaneli'nin konui;;mas1na, onun birlei;;tirici diline 
ve sozlerine bugiin her zamankinden daha fazla ihtiyac; var" 
demi§ti. Papandreu'nun o giin miizikten yazma, pek c;ok sa
natsal alana biiyiik katkida bulunmu§ yaratic1 bir zihin ve 
diinya c;ap1nda ilerici hareketlere omuz veren bir aydm ola
rak tammlad1gi Ziilfii Livaneli bu ozellikleriyle Tiirkiye'de 
ve diinyada iyi tamnan, c;ok da sevilen bir isim. 

Amerika'mn Harvard, Princeton gibi iiniversitelerinde ko
nu§mac1; merkezi Paris'te bulunan, Elie Wiesel'in bai;;kanh
gim yiiriittiigii Evrensel Kiiltiir Akademisi'nin iiyesi; diinya
da "Ban§ Kiiltiirii" ic;in c;ahi;;rm§ UNESCO'nun lyi Niyet Bii
yiikelc;ilerinden biri, hatta UNESCO Genel Direktorii Federi
co Mayor'un ozel dami;;manhguu yaprmi;; bir isim. Venedik'te 
Diinya Sanat Forumu'nun kuruculan aras1nda yer alm1§, 
Mikis Theodorakis'le birlikte Tiirkiye-Yunanistan Dostluk 
Dernegi'ni kurmu§, Gorbac;ov ve Cengiz Aytmatov'un girii;;i
miyle bai;;latilan Issik Gol Forumu'nun kuruculan arasmda 
yer alnn§ uluslararas1 bir aychn. 

ABD PEN'in davetlisi olarak bu iilkede konui;;malar yap
IDI§, Missouri Southern State University'de romanlanmn ln
gilizce c;evirileri okutulmu§, St. Petersburg'da ac;ilan Rus
Tiirk Kiiltiir Merkezi'nin ba§kanhgin1 iistlenmi§, bu iilkede 
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farkh kentlerde ~ok ilgi ~eken okur bulu§malanna kattlm1§ 
uluslararas1 bir yazar. 

~arkilan, filmleri ve kitaplanyla milyonlarca insamn ha
yatinda onemli bir yer tutuyor. Yanm asra yakin bir zaman 
boyunca hep daha iyi bir dunya tahayyiilunu destekleyen, 
modern Tiirkiye hedefini savunan, demokrasi ve insan hak
lanndan yana tav1r ahp her kesimden ezilenlerin yamnda 
duran tavnyla Tiirkiye'nin simgelerinden biri oldu. 

Omru boyunca farkh kii.lturlere, cografyalara a~ik olmu§, 
dostlar kadar ve belki de daha ~ok kitaplar arasmda zamam
m ge~irmi§ Zii.lfii Livaneli'nin sahip oldugu o mii.thi§ birikim 
belli ki sanatin pek ~ok dahnda ii.run verebilmesinin temel 
sebeplerinden biri. Hem de her alanda begenilen, one ~1kan, 
sevilen i§ler ii.retebilmesinin ... Livaneli'nin ya§ad1gim1z dii.n
yaya dair en onemli sozleri, bugiine kadar verdigi eserlerde 
sakh. Arna bunun da otesinde giinii.mii.z dii.nyasnn §ekillen
diren toplumsal, tarihsel, kii.ltii.rel geli§melerin ve degi§imle
rin ayrrdmda olan, kendi ~agiru oncesi ve sonras1yla ozumse
mi§, ozgii.n dft§iinceler iiretmi§ bir entelektuelden soz ediyo
ruz. Dolayis1yla Livaneli'nin yazdigi her satrr kadar, soyledi
gi her sozun de onemli ve degerli oldugunu biliyoruz. 

Dogan Kitap olarak, Zii.lfii Livaneli'nin bu engin birikimi
ni okurlanyla payla§acagi yeni bir kitap yapahm istedik. Ozel
likle tarihinin onemli donii.m noktalarmdan birinde bii.yii.k ~al
kanttlar ya§ayan Tiirkiye'nin tam da bugiinlerinde Livaneli'nin 
anlatacaklanrun hepimize iyi gelecegini d~ii.ndiik. 

Zafer Kose, Livaneli ile bir~ok kez bulu§tu ve bu kitab1n 
ortaya ~ikmasrm saglayan uzun soyle§iyi ger~ekle§tirdi. 

Tarihten kii.ltiire, siyasetten sanata ve felsefeye, bir ente
lektii.elin dii.§ii.nce dii.nyasrm olu§turan bilgi ve gorii§lerin na
sil §a§1rtic1 detaylarla zenginle§tigini ve okuyan1n ufkunda 
yeni pencereler a~abildigini gosteren degerli bir ~ah§ma or
taya ~1kt1. Livaneli'nin Penceresinden adh bu nehir soyle§i-
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nin giiniimiizii 3.§an bir rehber olarak uzun yillar okunacagi
n1 biliyoruz. Qiinkii bir ba§ka uluslararas1 aychmn, Federico 
Mayor Zaragoza'mn soyledigi gibi Livaneli, zamamn otesinde 
"bir Rones ans insarudir." 





-1-
Kabilenin i~inden, 

kabileye kar§I "dii§iinmek" 

"Bizim halk sozlerimizde aradim taradim, dii
$iinmek iizerine iyi bir soz hi,; soylenmemi$. Ba$
ka konularda ,;ok ,;e$itli sozler vardir, birbiri
ne zit yakla$imlar dile getirilir, ama bu konuda 
hep ayni tutum, hep olumsuz bir tavir dikkat ,;e
kiyor. 'Nasrettin Hoca'nin hindisi gibi dii$iinme', 
'Karadeniz'de gemilerin mi batti, ne dii§iiniiyor
sun ?', 'Ayagini sicak tut, ba$1,n1, serin, dii§iinme 
derin.' Dii§iinmeyi olumlayan bir yakla§im yok. 
Bu gelenege gore her filozof bir 'arpaci kumrusu.' 

Tiirkiye'nin me§hur Dogu-Bati ,;eli§kisi de bu
na dayaniyor. 'Dii§iiniiyorum o halde vanm' di
yen bir kiiltiiriin kar§isina dii§iinceyi olumsuz
layan bir yakla§imla ,;ikamazsin. Miimkiin de
gil. Kokenini bu topraklardan alan Bati dii§iince 
gelenegi insan aklini yiicelterek geli§mi§. Orayla 
saglikli ileti§im i,;in dii§iinme ugra§inda bir a§a
ma ger,;ekle§tirmek, bir e§ik w;mak gerekiyor. Ki
sacasi bir zihniyet devrimi." 





Zafercigim, bugiin 18 Agustos 2018. Yalova'dan kalktin 
buraya, Giindogan'a, bizim yazhga geldin. Sag ol. Oturduk, 
ses kayd1n1 a,;ttk, hem ince belli bardaklarda ,;ayirmz1 i,;iyo
ruz hem de sohbet ediyoruz. 

Kabul ettiginiz i-;in te§ekkiir ederim. 
Ashnda bu sohbet sozii ,;ok onemli. "Sohbet"in tam kar§I

hgi yok Bati dillerinde. Mesela conversation veya benzer soz
ciikler, hi,;biri kar§tlam1yor. Sohbet bize ait bir §ey. Burada, 
bu topraklarda, bu iklimde niye felsef e ,;ok geli§mi§? Qiinkii 
insanlar sohbet etmi§ler. Sokrates'ler, Platon'lar, digerleri, 
yiiriiye yiiriiye konu:;;mu§lar, soru sormu§lar ve yamtlar ara
m1§lar, dii§iinmii§ler. Hatta yan1t bile aramadan, sadece so
ru aramak i,;in sohbet etmi§ler, kar§1hkl1 sorularla birbirle
rinin zihnindeki sorulari ,;ogaltm1§lar. Bu onemli; cevap bul
maktan ,;ok soruyu ,;ogaltmak onemli. Platon ve diger filozof
lar Atina' da Akademos Korusu denilen yerde dola§arak soh
bet ettikleri i,;in ,;e§itli dillerdeki akademi kelimesi dogmu§. 

Dii§iinmek zaten ,;ok onemli bir konu. Bir de boyle soh
bet bi,;iminde olunca, yontem olarak kar§1hkl1 sorularla dii
§iiniince, i§in boyutu degi§iyor. Sohbet ashnda bir sanat. Biz
de eskiden "sohbet koyultmak" denirdi. Konu§tuk,;a, ama so
rular arayarak, dii§iinerek konu§tuk,;a konular derinle§iyor, 
bazen ba§ka kollara, alanlara gidiyor, koyula§1yor. 
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Ashnda bu ya§a, bu dii§iinceye gelince artik. bakiyoru.m da 
diinyadaki bir~ok §ey, "her §ey" diyecegim de ~ok kesin olur 
diye soyleyemiyorum, ama soyleyeyim, her §ey bir ruh duru
mu. Olgulann, kavramlann anlam1 senin o anda bulundu
gun ruh duru.muna, o siradaki algilamana gore degi§iyor. Al
gi meselesi! "Algi"mn kaptlan nereye a~1hyor, nastl algiliyor
sun? Buradan da Montaigne'in o me§hur soziine geliyorum; 
nastld1? "Bana, dogru gelen hi~bir dii§iince yoktur ki aym za
manda yanh§ gibi de gelmesin." Bu, miithi§ bir 1;1ey. 

Bak11;1 a~1s1m degi.1;1tirdigin anda algilann, gordiigiin ger
~ekler degi1;1iyor. Ayr1ca, ayn1 a~1dan, ayn1 yerden bakar
ken bile oyle kesin dogrular, duragan formiiller yok ortada. 
Uzakdogu'da bir magaramn oniindeki suda ta1;1lar vardir. D1-
1;1ardan bakmca alb, magaradan bakmca yedi ta§ sayars1n. 

Bak, §imdi konu1;1urken, Tennessee Williams'm yakla§1mm1 
da hatirladim. Williams, "1nsanlar birbirlerini kendi egolann
daki ~atlaklardan goriirler" der. Ona gore, bu ~atlaklardan ba
ktlarak ya1;1anan hayat, yanh§ anla.§tlmalar biitiiniidiir. 

Elia ile Yolculuk kitab1n1zda Tennessee Williams'1n 
bu yakla§llD.Ina yer verm.i§tiniz. 

Elia Kazan'1n sahneye koydugu lhtiras Tramvayi oyu
nunu izleyip de pek begenmeyince, Kazan ile Williams ara
s1nda geli1;1en ileti1;1imi anlatirken bu konuya deginmi1;1tim. 
Williams'1n baktigi a,;1dan goriiliiyor ki, mutlak bir 1;1ey yok
tur. Zaten buralarda, bu topraklarda binlerce ytl once iizerin
de dii1;1iiniilmeye ba§lanm11;1 temel konulann ha.la tart11;11lmas1 
biraz da bu nedenle degil mi? 

Varhk nedir? Tann nedir, evrenin tan1m1? Boyle a1;11n ge
nel konularla fazla ugra1;1mamak laz1m. Bir ki1;1inin evrenin 
s1rnn1 ~ozmesi, Himalayalar'daki bir kanncan1n Wall Stre
et Borsas1'nm i1;1leyi§ini anlamas1 kadar imkans1zdir. Bu ko
nular kar§1s1nda insan ve kafas1 o kadar kii,;iik ki. Sonsuz-
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luk ic;inde kaybolmamak ic;in i;;airlere, tasavvufa bakmak ge
rekiyor. 

Aynca, diii;;iince belirtirken i;;unu da unutmamak gerekir: 
Ortega Y Gasset'nin mei;;hur sozii var ya, "Ben kendimle c;ev
remden olui;;uyorum" diye, c;ok onemli, belki bazen kendimle 
c;evremin "ortalamas1yim" diye de anlamak gerek bu.nu. Top
lum bir yere dogru c;ekiyor bizi. Bu hep boyle olmui;;tur. Yazar 
da sanatc;1 da diii;;iiniir de toplumun ic;indeki bir bilei;;en. Kar
i;;I.h.kh bir etkilei;;im yai;;amr elbette ve en az yazar kadar, top
lum da gidilen yonde belirleyici olur. 

"Dii§iincesiz" yazilar 

Oyleyse yazar da okur da kar§1hkb olarak birbiri
nin kaynagi demektir. Ozellikle yeni yeti§en insanlar 
ve yeni ortaya ~Ikan yazarlar a~1smdan bu durum da
ha belirleyici olsa gerek. Yeni yazarlar, yeni kiiltiir or
tam1 nastl bir kaynaktan besleniyor sizce? 

Son zamanlarda beni en c;ok iizen i;;eylerin bai;;1nda bu var. 
0 kadar basit i;;eyler tart1§1yoruz ki. Sen bir c;al1i;;manda be
nim ic;in "Kuc;iik tart1§malara mahkfun. edilen adam" diye bir 
§ey yazrm§tin. Bir yandan zaten kuc;iik konular iizerinde du
ruluyor, gerc;i konunun kiic;iigii pek olmaz da ele alii;; bic;imiy
le konular daraltihyor: Doviz ne oldu, falanca gitti mi geldi 
mi, efendim laiklik oyle mi oldu, yok AKP boyle mi yapti, yok 
Cumhurba§kam §u.nu mu dedi falan gibi ... Her biri hayatin 
gerc;ekligiyle ili§kilendirilebilecek de olsa, oyle yaptlmiyor, bii
tiin bunlar giderek daha dii§iik bir diizeyde tartI§Ihyor. Tart1§
ma da denemez, luzla kanaat belirtmeler, ofke veya destek bil
dirmeler, ayakiistii yorum yapmalar ... Yaztlar da oyle yaztl1yor. 
Artik piyasadaki o yaztlara ne kadar yaz1 denebilirse! Qiin
kii paragraf da kullan1lm1yor, tek tek ciimleler, alt alta §iir go
riiniimiiyle yaztl1yor. lnsanlann ancak bu.nu okuyabildigi ile-
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ri siiriiliiyor. Arna uzun sure insanlara boyle davran1brsa, so
nunda ancak bu diizeyi anlayabilecek hale gelirler. 

Toplum bile§ik kaplar ger~egine uygun bic;imde belli bir 
noktaya kadar geriledi. Bunlan soylerken ger~ekten yiiregi
me hanc;er sokuluyor gibi oluyor; "de" veya ''ki" bagla~lanmn 
yaz1hrken hal eki olanlarla kan§tinlmas1, iyi okullardan me
zun baz1 insanlann hfila "yanliz" yazmas1, "siipriz" demesi. 
Boyle bir §ey gordiigiim zaman birden okudugum yaz1dan so
guyorum, devam etme istegim soniiyor. Art1k her yaz1ya, bu 
kadar basit hatalarla kar§tla§acagun korkusuyla ba§hyorum. 

Bu kadar tepki duymamam gerek, gozden ka~rm§ basit bir 
hatadan dolayi bir yaz1mn degeri goziimden hemen dii§me
meli, biliyorum, ama o kadar yaygm ki! Kar§1ma oyle ~ok ~1-
kiyor ki! Oysa bunlan konu etmiyor olmahydik. Dil kullan1-
mrmn birc;ok inceligi var. Dii§iinceyi berrakla§tlrmak ac;1sm
dan, duyguyu hissettirmek a~1s1ndan oyle degil de §0yle bir 
ciimle kurmak gibi, ba§ka tiirlii anlatim meseleleri tarti§il
mah. Boyle sozhik diizeyinde, ilkokul bilgisi diizeyinde hata
lar o kadar yaygm ki artik sinirlerim bozuluyor. Anadilindeki 
en basit kurallan ogrenmeye zahmet etmeden, gorii§, kana
at bildirmeye hevesli ne ~ok insan var! Bunlarm bir kisrm da 
akademisyen titri ta§1yor. 

Fikir geli§tirmek, dii§iinmek, elbette ~ok onemli. Baz1lan
mn buna hakki yoktur diyemez kimse. Am.a boyle bir §ey yap
maya kalki§an herkes, oncelik.le bu ugra§m hakk1n1 vermeli. 
Birazcik zahmete katlanmali. Anlatmaktan ~ok anlamaya ug
ra§mal1, ogrenmeye, okuyup dinlemeye oncelik vermeli. 

Anlamak ... "Be~ Sat1rla"da Nazrm'm vurgulad1gi gi
bi, en biiyiik bahtiyarhklardan biri. Sizin sesinizle 
kayda ge~en hali de bir ba~ka giizel! 

Ah, te§ekkiir ederim. Qok onemli, ~ok giizel bir §iir. Ne ka
dar uzun ytllar once kaydetmi§tim onu. Dur bakahm, nastldi ... 



Annelerin ninnilerinden 

spik.erin okudugu habere kadar, 

yiirekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalaru, 

anlamak, sevgilim, o, bir miithi~ bahtiyarhk, 

anlamak gideni ve gelmekte olam. 
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Bu dizeler elbette daha kapsamh bir konuyu ii;;liyor ama 
anlamaya c;ahi;;mak, hayatta c;ok belirleyici. Hep dikkatimi 
c;ekmii;;tir, anlai;;ilmamaktan yakinanlar, genellikle anlama
ya c;ahi;;mayanlardir. Aym i;;ekilde, diii;;uncelerinin c;ok benzer
siz, c;ok ustun oldugunu sananlar da c;ogunlukla dui;;unsel c;a
hi;;malarla en yiizeysel bic;imde ilgilenenler arasmdan c;ikiyor. 
Dui;;unce iiretenlere uzak durur onlar. 

lnsamn bu.tun miicadelesi, kiiltiir alamndaki bu.tun ugrai;;
lan, sonuc;ta bu anlama ve ogrenme c;abas1na dayamyor. Bir 
yandan teknolojik gelii;;melerle kendi yai;;am koi;;ullann1 iyi
lei;;tirmek, dogaya hakim olmak gibi konulardaki miicadele
sinin yam sira, insan1 hayvanlardan ayirma miicadelesi bu. 
Diger hayvanlardan demek laz1m, c;iinkii insan da bir mam
mal, bir memeli hayvan tabii. Ben diinyadaki kiiltiir miica
delesini, i;;iirleri, felsefe kitaplanm, edebiyati, resmi, bu.tun 
sanatlan bunun ic;inde goriiyorum. lnsam hayvandan ayirma 
c;abas1, ashnda insan ruhunu yiiceltme miicadelesine kari;;1-
hk geliyor. 

Ne yaz1k ki biz o yiicelme donemlerinden birinde yai;;am1-
yoruz. Tam tersine, §U anda kapitalizm insan ruhunu yiicel
ten kiiltiir iirii.nlerine miithii;; bir diii;;manl1k ic;inde. Mal sat
mak ic;in, piramidin en altindaki, daha dogrusu, bu.tun insan
lardaki ortak hayvansal ihtiyac;lara hitap ediyor. 

E, insan da bir hayvan oldugu.na gore, k~kusuz biyolojik ih
tiyac;lan var. Sag kalma gudiisii var; doyma, bannma, iireme, 
giivenlik arama ... Piyasa insan ruhunu yiiceltmekle niye ug
rai;;sm, en alttaki hazrr taleplere egilir. Milyarlarca insan et se-
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ver, karmm doyurmak ister; eti, soganh salc;ah kofteyi, ekme
gin ic;ine koyup veriyor. llkel insan ne sever? Seks sever, onun 
filmini yap1yor. $iddet sever, §iddeti veriyor. $ekerli meyanko
kii §erbeti ic;iriyor. Bunlar iyidir diyor, senin i~ ba§ka onemli 
bir konu yok, ba§ka meselelerle ugra§ma diyor. Bunlarm yeter
li oldugunu anlatiyor ve bunun ovgiisunii de yap1yor. 

Pazar ic;in, daha c;ok satmak, satl§I garantiye almak ic;in 
iireten bir sistem. E, bu ekonomik sistemin dogal sonucu 
diinyan1n standartla§mas1 oluyor. Buradan bir uc;aga binip 
on saat uc;uyorsun, Tayland'a gidiyorsun ornegin, bakiyorsun 
aym filmleri seyrediyor insanlar. Ayn1 magazadan ah§veri§ 
yap1yor. Kiiltiirel, yerel zenginlikler kayboluyor. 

Eskiden insanlar diinyarun diger bolgelerinden habersiz
di. Biiyiik c;ogunluk dogdugu yerde oliirdii. Kar§1daki tepenin 
arkasrm bilmezlerdi, dunyayi oraya kadar samrlarch, oyle al
gilarlarch. Dadaloglu, "Ben diinyayi Osmanl1'run san1rd1m, 
meger diinya dort sultanhk yer imiif diyor. Osmanh'run d1-
§mda da bir dun.ya var diye §a§mrken, hayalinin geldigi yer 
de o kadar, dort sultanhk. 

Nasil bir ironidir ki ula§Im ve ileti§im arac;lann1n k.is1t
h oldugu donemlerde insanlann, topluluklar1n birbirleri
ne dair merak ve ilgileri daha c;oktu. Belki de astl ve gerc;ek 
kiireselle§meyi diinya '68'lerde ya§ad1. $ili'nin tirnagi ac1sa 
Tiirkiye'de duyulurdu. Diinyada olan bitene kar§1 ilgimiz as
la gelip gec;ici degildi. Vietnamllillll ne ya§achgi bilgimiz da
hilindeydi. $imdi oyle mi? Ancak biiyiik felaket haberleriyle 
gundeme geliyor ch§ diinya. Gosterecegimiz ilgi de felaketin 
biiyiikliigiiyle dogru orantih. Sozgelimi bir yerde bomba pat
lach, ne kadar c;ok olii olursa o kadar ilgi gosteriyoruz. Glo
balle§tikc;e yerelle§iyor, ic;imize kapamyoruz. Diinyarun her 
taraf1nda milliyetc;i muhafazakarhgin hiikiim siirmesini de 
buna baglamak laz1m belki de ... 
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Bu tektiple~me ve manipiilasyon, ayn1 zamanda kit
le ileti~iminin varchgi boyutun bir sonucu, degil mi? 

Kitle ileti§imi konusu piyasadan bagunsiz degil ki. Bu vah
§i diizenin bir~ok bilimsel geli§meyi, biiyiik kolayhklar sagla
yabilecek onca iiretimi iktidarlann hizmetine sunmas1 gibi, 
ileti§im teknolojisi de geli§tik~e kapitalizme hizmet eden bir 
giice donii§tii. lktidarlann bir bile§eni haline geldi. lktidar 
dedigim, biliyorsun, sadece siyasal yaptlar degil, iiretim sis
teminin ileri gelenleri. 

Kapitalizm ve kitle ileti§imi eliyle, tarih boyunca yiiceltil
meye ~ah§tlIDI§, ~e§itli Ronesanslardan ge~mi§ insamn tek
rar hayvanla§mas1 siireci ya§aruyor. lnsana biyolojik ihtiya~
lardan ibaret bir canhyrm§ gibi yakla§J.hyor. 

Bunu soylerken biraz ~ekinmemin nedeni, bizde hayvan 
sozciigiiniin kiifii.r olarak, hakaret anlam1nda kullarulmas1. 
Bati'da hayvan hakaret degildir, animal diye, hayvan diye, 
kimse kimseye bir ofke dile getirmez. Evet, domuz derler ba
zen, boyle a§agtlayic1 anlamda kullamlan ornekler de bulabi
liriz, ama yaygin bir hakaret sozciigii degildir hayvan. Her
kes animaldir zaten. Bir de hayvanlar isim olarak kullaru
hr. Ayi var mesela, lsve~'te ba§bakan ismi. Bjorn Borg, tenis
~i, adimn anlam1 ayi. Amerika'da bir partinin sembolii e§ek. 
Hindularda ise inek kutsal saytliyor. 

Ben de ayn1 §ekilde, ya§adigirmz donemde insarun tekrar 
hayvanla§ma siirecine dondiigiinden soz ederken, "hayvan"1 
hakaret sozciigii olarak kullanrn1yorum. Her §eyin satihk ol
dugu bu diizende insan1n ilkelle§tigine dikkat ~ekmeye ~ah
§Iyorum. Bunda ileti§im h1z1ndaki art1§1n etkisi biiyiik. Kit
le ileti§imi zaten sorunlu bir alan, bir de bu yiikselen hiz! 
Gasset'den soz etmi§tik az once; onun dedigi gibi, hi~bir §ey 
kitle kiiltiiriindeki yozla§ma kadar lnzh bula§m1yor. 

Bunun tek alternatifi dii§iinmek, dii§iinerek ya§amak. ln
san, hayvanla§ma siirecini, ancak diger hayvanlardan ayrrt 
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edici ozelligiyle a§abilir. Dii.§ilnebilen, daha dogrusu, metot
lu dii.§ii.nebilen tek hayvan olarak insan, ancak bu ozelligiy
le kapitalizmin tahribatindan korunabilir, kitle ileti§iminin 
yozla§tinc1 etkisini ancak boyle a§abilir. 

lnsam diger hayvanlardan ayrran iki ii.~ genel ozellik var. 
Konu§mak. mesela. Ger~i hayvanlar da sesler pkararak 

ileti§im kurabiliyorlar ama kelimeler bi~iminde degil. Bu 
yuzden konu§urken se~ilen kelimeler, kullamlan di1 insan1n 
karakterini gosteren bir aynadir. Kelimeler ruhumuzu yan
s1tir. Kelimeleri onlann bir par~am.1z oldugunu bilerek ozen
le, dikkatle kullanmah, geli§iguzel sozlerle, sovgillerle dun
yayi kirletmemeliyiz. 

Hayvandan aynlan yanlanm1z1n en onemlisi ise dii.§ii.n
mek. Hi~bir hayvan metotlu dii.§ilnemez. Bir hayvan1n i~gu
dii.leri, i~gudulerin gosterdigi bir davran1§ bi~imi var tabii; 
ate§ten ka~, yiyecege dogru git, suyu gor, bul; i~gudfileri, sez
gileri insandan da fazla geli§mi§. lnsan kaybetmi§ o sezgile
ri. A.ma metotlu dii.§tinme, mesela Descartes'm Metot Uzerine 
Konu§ma gibi yap1tlan ... Oyle bir §ey olabilir mi hayvanlar
da? Tabii insan metotlu dii.§ftnebilen, okuyup yazabilen, oyle 
konu§abilen bir canl1 olarak, ~ok daha iyi bir yere ula§mahy
ch. Pek de iyi bir yere ula§amachgirmz gibi, bu kitle kfilturuy
le birlikte kapitalizm bizi yok ediyor. 

Dii~unmek ve gi.ilmek 

Diger ay1rt edici ozellikleri insan1n? Konu§mak ve 
dii~iinmek di§1nda ... 

lnsan1n bir ba§ka ayirt edici ozelligi gillmek. Hayvanlar 
gulmez. Biz onlann yuzlerine baktigumzda bazen gulii.yorlar
rm§ gibi gelir am.a bu bizim baki§lllllzdan kaynaklamr. Gulme 
yoktur hayvanlarda. Gulmek de dii§ftnmek gibi insam insan 
yapan bir eylemdir. Muazzam bir gucii. varchr gulmenin. 
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Ba§ka baz1 farklardan da soz edilebilir. Ornegin hic;bir hay
van yii.z yii.ze sevi§mez. lnsarun da herhalde geli§im sii.recinde 
ortaya c;iknn§ bu. Hatta Afrika'ya giden misyonerlerden dola
yi oradaki insanlann ogrendigi bir §ey; misyoner pozisyonu so
zi.i ona dayaniyor. Daha ba§ka baz1 farklardan da soz edilebilir 
ama galiba en onemlisi bu ikisi. Dii§iinmek ve giilmek. 

Bizim halk sozlerimizde aradim tarad1m, dii§i.inmek i.ize
rine iyi bir soz hie; soylenmemi§. Ba§ka konularda c;ok c;e
§itli sozler vard1r, birbirine zit yakla§1mlar dile getiri
lir, ama bu konuda hep ayn1 tutum, hep olumsuz bir ta
vir dikkat c;ekiyor. "N asrettin Hoca'n1n hindisi gibi dii§iin
me", "Karadeniz'de gemilerin mi batti, ne di.i§i.ini.iyorsun?", 
"Ayagin1 s1cak tut, ba§1m serin, di.i§iinme derin." Di.i§i.inmeyi 
olumlayan bir yakla§1m yok. Bu gelenege gore her filozof bir 
"arpac1 kumrusu." 

Hem halk ac;1s1ndan, hani "Karalar baglamak" anlarn1nda 
koti.i bir §ey di.i§i.inmek hem de rejimler ac;1smdan koti.i, hatta 
en tehlikeli eylem. 

Felsefenin, insan dii§i.incesindeki, dii§iinme yetenegindeki 
en onemli a§amalan bu topraklarda kat edilmi§, bu cografya
da antik donemde insan ti.iri.ini.in en onemli adnnlan attlrm§, 
ama sonras1nda yerle§en ve bugi.in devam eden ki.iltiiri.imiiz
de bunun tersi degerler egemen olmu§. 

Tiirkiye'nin me§hur Dogu-Bati c;eli§kisi de buna dayamyor. 
"Di.i§iini.iyorum o halde vanm" diyen bir kiilti.iri.in kar§1s1na 
"dii§i.in dii§i.in bk.tur i§in" yakla§11D.Iyla c;ikamazsm. Mi.imki.in 
degil. Kokenini bu topraklardan alan Bati dii§i.ince gelenegi 
insan aklim yi.icelterek geli§mi§. Orayla saghkh ileti§im ic;in 
di.i§i.inme ugra§mda bir a§ama gerc;ekle§tirmek, bir e§ik a§
mak gerekiyor. Kisacas1 bir zihniyet devrimi. 

Ne var ki yii.zyillar boyunca oldugu gibi bugi.in de bu yonde 
bir egilim yok. Dinselle§tirmeye c;ali§1yorlar toplumu. 
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Din de diifjiinmP.ye engel oluyor. insan varacagi so
nuca baftan karar vermifse, dii~iinmek denilen ve bil
medigi bir sonuca ulafmak iizere yola ,;1kmaya benze
yen o zihinsel seriivene attlamaz ki. 

Dft§iindiigiin i~in, ara§tmp incelecligin i~ baglanmann§SID 
ki bir dine; sorgulayamayacagm kadar kii~iik ya§ta sana ogre
tilmi§. Yeti§kin hale gelince kendine kamtlar geli§tirmek i~, 
em.in olmak, iman etmek i~in elbette beynini kullanman iste
nir. Am.a dii§iinmek bu degil. Hi~bir §eyi ba§tan dogru kabul et
meden, hangi sonuca ula§acagun clikkate almadan, smrrs1z dii
§iinmen, ger~ek anlamda sorgulaman elbette istenmez. Qogu 
insan da zaten buna cesaret edemez, kendi i~de bir ~ati§ma
YI goze alamaz. E, Cumhuriyet doneminden once, Bati'da.ki gi
bi, kiliseyle miicadele edip dinsel anlayi§lan toplum i§leyi§inin 
d.i§ma ¢mrma siireci de ya§anmadi. Dolayis1yla biitiin gelene
gimiz dii§iinmeye dii§manlik olarak ge¢. Bu yeni bir §ey degil, 
biitiin Osmanli boyunca, yii.zytllardrr boyle. 

Halk sozlerimizdeki olumsuz kavramlann ikincisi ise giil
mek. Giilmek de insam insan yapan bir ozellik. Arnao da ol
muyor, bu kiiltiirde giilmek de onaylanm1yor. Mesela "Qok 
guldiik, ba§1m1za kotii bir §ey gelecek" gibi kaygilar duyu
lur. Giilmekle ilgili de ho§ bir yakla~nm yok. Hepsinin otesin
de, "Kan gibi giilmek" sozii vardrr. Bu sozdeki kachm a§agtla
mak, kii~iik gormek kadar vahim olan, giilmeyi kotiileme du
rumu; korkun~! Giizelligin, uygarhgin, hayvaniligi a§mamn, 
insancilhgin tam tersi yakla§rm ancak. boyle olabilir: Kan gi
bi giilme! Eskiden beri kadmlann ozgiirce giilebilmesini, so
kaklarda kahkaha atabilmesini insanhgm geli§imi a~1smdan 
onemli bir ol~iit kabul ederim. 

Hemen belirteyim ki giiniimiiziin eglence feti§izmiyle "giil
me" eylemini birbirinden ayirmak gerekir. Giilme eylemi ni
hayetinde dii§iinmenin, hazzm, ele§tirinin birle§tigi bir bii
tiindiir. Bugiin kitlelerin, "Hadi eglendir beni" talebinden ~ok 
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farkh; eglence feti1;1izminde giilmekten ~ok, verilen paramn 
kar1;11hgm.i almak, ~tlgmca eglenmek ve stlulma duygusundan 
kurtulmak tela§I agrr bas1yor ... lnsanlar edebiyattan da sine
madan da aym 1;1eyi bekliyor: Stlulmamak, dii1;1unmemek, hep 
eglenmek! 

Bizi Bati toplumlanndan ve diinyamn baz1 halklanndan 
ayiran iki temel konudur, dii§iinmek ve giilmek. Du1;1iinme
mek, giilmemek, dii§iinememek, giilememek! 

Giilmek degil ama "yiize giilm.ek" denen §ey kabul 
goren bir tavu-. Tath dilli olm.ak da oyle. 

Giilmek kii~iimsenir, ama tath dil onaylanir ~ogu zaman. 
"Tath dil yilam deliginden ~1kanr" denilmi1;1tir. Ashnda "Tat
h dil" adi altmda oviilen 1;1ey, ~tkar i~in, kar1;1mdaki insam bir 
fayda ugruna ikna etmek i~in sahte ili1;1kiler geli1;1tirmektir. 

Boyle de olsa, Anadolu'nun en geli1;1mi1;1 ozelligi dilidir. 0 
kadar geli1;1mi§ k.i, bildigim kadanyla bu kadar geli1;1mi1;1 bir 
halk. dili pek yok diinyada. Bunun orneklerini her alanda go
rebiliriz. 

Muazzam yollarla, mesela halk deyimlerini kullanarak ra
kiplerini mat eden Siileyman Demirel gibi politikactlar yeti1;1-
mi1;1tir burada. Siyasi duru1;1unu benimsemedigimi belirtme
ye gerek yok samnm. Am.a oyle bir laf eder ki kar1;11smda ko
nu1;1ulamaz; soylenecek soz bulunamaz, susmak zorunda kah
mr. Mesela "Allah iftiramn yaki1;1amndan korusun" onemli bir 
sozdiir. "Eskiden siz 1;1oyle demiyor muydunuz?" derler, "Bugii
niin ~ama1;1mm diiniin giine1;1inde kurutamazsm" gibi bir kar
§ihk verir. Onceki soylemlerine aykm bi~imde iktidara geldi
gi soylenince, ''Mahkeme kadiya miilk degildir, gene gideriz" 
cevabrm verir. 0 kadar gii~lii sozler ki bunlar, haks1zsan bile 
seni hakh ~tkanr. Siyaset di1;1mda halk gelenegine baktignmz
da bir dil dehas1 var Anadolu'da. Karacaoglan'1, Pir Sultan'1, 
Yunus'u, Veysel'i, o buyiik 1;1airleri ~Ikarm:i§ bir dil bu. 
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Dilin bunca geli§mi§ligi, bir anlamda mecburiyetten ~tlu
yor. Qaresizlikten ... Qiinkii Hikmet Kivilc1mh'mn da belirt
tigi gibi buras1 lngiltere, Japonya misali bir ada degil, bar
bar akmlanna a~Ik, siirekli i§gal edilmi§, siirekli egemenle
rin degi§tigi bir bolgede ya§arm§ insanlar. Kopriide ya§amak 
gibi bir §ey bu. Kahc1 bir medeniyet kuran yok ama durm.a
dan birileri i§gal eder, gelip ge~er, ezer ger;er. 

lnsanlar koylerinde ya§arken bir gun ar;1yorlar gozlerini, 
bakiyorlar, demirler ir;inde, zrrhh birtakim adamlar gelmii;;. 
Kimdir bunlar? Har;hlar. Avrupa tarafmdan Har;h Seferleri 
diizenleniyor. Koylii de onlan ho§ tutmak zorunda. Osman
hlar geliyor, bu sefer Osmanh'ya ovgu diizmeye ba§hyorlar. 
Ba§ka bir gun bakiyorlar, r;ekik gozlii ve borklii, fark.11 tipte 
adamlar gelmi§, durmadan oldiiriiyorlar. Bunlar kim? Mogol
lar. Hemen guzellemeler ba§hyor, efendim siz §Dyle iyisiniz, 
boyle iyisiniz, Mogol'dan iyisi mi var? Yeni durumdaki ihti
yar;lan kar§ilayacak uygun bir dil iiretmek gerekiyor. Gelen 
agam, giden pa§am sozii bir ya§am kural1 olmu§. 

Bu riyakarca ya§am, hayatta kalma miicadelesiyle ortaya 
r;1kiyor. Ancak boyle varhgmi siirdiirebilecegi ir;in, dil yetene
gini r;ok geli§tiriyor burada insanlar. Hayatta kalmak nere
deyse dil geli§tirmeye bagh hale geliyor ve bu yetenekleri o 
kadar gelii;;iyor k.i varhklanm bu sayede siirdiirebiliyorlar. 

Ne var k.i bu arada, diiriistliige verilen onem azaliyor, ger
r;egin pei;;ine dii§mek, hakikate baghhk geli§miyor. Degi§en 
ortama uygun tavir almak, gereken sozleri soylemek gibi ye
tenekler geli§iyor. Ytlaru deliginden r;Ikarmak ir;in tath sozler 
bulunuyor, kopriiyii ger;ene kadar da ayiya dayi deniyor. 

Bu iki ozellik, gulmek ve diii;;iinmek, herhalde birbirinden 
bagrmsiz degildir. Einstein'm dil r;ikaran fotografinda goriildii
gii gibi, zeka giiler. Bunlann yasaklanrmi;; olmasmm bedelini 
~ok agrr odiiyoruz. Metotlu diii;;iince olmadigmda, dinsellikler 
yayginlai;;tikr;a, hurafeler agirhk kazandikr;a, giilmek giinah 
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saytlchk~a, uygarhk.tan ayn dii§iiyorsun; insani geli§melerden, 
giizel ya§amaktan, hayati anlamaktan uzak dii§iiyorsun. Hele 
bir de kachm, yani toplumun yansrm di§laymca uygarhk kur
mak hayal haline geliyor. 

Cehaletin zaferi 

Bu sozleriniz askeri darbelerin ve dinci yonetimle
rin egitim politikalan i~in de bir a~Iklam.a niteliginde 
kabul edilebilir mi? Onlarm "dii§iinen insana dii~man" 
tavirlanyla ili~kilendirilebilir mi? 

Patrona goniillii kole olan, yoneticiye itaat eden insan yeti§
tirmek, ku§kusuz bu iiretim sisteroinin diinya ol~egindeki bir 
tercihi. Bunun yam sira, 12 Eyliil gibi rejimlerin aydm dii§
manhgi, bu topraklann derinliklerindeki kiiltiirel koklerden de 
besleniyordu. Nazun Hikmet'in dedigi gibi, bunlar dii§iinen in
sana dii§man. Aro.a Nazun'm soziinii ettigi o dii§roanlik, sadece 
kendi ya§adigi donemdeki egemenler i~in, daha sonraki aske
ri darbeler ic;in, sadece bu AKP rejimi i¢n ge~erli degil. Bunlar 
her zaman dii§iinmeyen, sorgulamayan insan yeti.§tirmek iste
mi§lerdir. Muhalefeti bastmr bastrrmaz, kar§tlanndaki ilk en
geli a.§ar a.§maz hemen felsefe derslerini kalchnrlar, din dersle
rini zorunlu tutup kendi ama~lanna fayda_ saglayacak bic;imde 
etkili hale getirirler. Laik ordu bile bu yontemi benimsemi§tir. 

Tabii c;agim1zda bunu, a,;ikc;a ezberci ogrenmeyi overek 
yapmazlar ama insanlarm metotlu dii§iinme yetenegini ge
li§tiremeyecek ko§ullarda yeti§mesine neden olurlar. Konula
n kopuk kopuk ele almak, bir metot, bir felsefe baglantis1 ku
ramadan her olay veya durum kar§1smda sadece o andaki ta
vrrlarla ilgili zihinsel etkinlikte bulunmak; bu dii§ii.nmek de
gildir ve boyle insanlar, biraz da bu iktidarlann tercihidir. 

Darbecilerin ve clinci rejimlerin, kitle ileti§im ortam1n1n da 
etkisiyle, dii§iinmek gibi goriinen ama ashnda tam tersi ni-
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telikte egilimler geli§tiren bu tutumlan, ne yazik ki c;ok eski 
donemlere, derin koklere dayamyor. Toplumun ic;inde olum
lu ozelliklerin yam srra, her zaman bu "dii§iinen insana dii§
man" olma ozelligi bulunuyordu. Ve ic;inde bulundugumuz bu 
ytllan hen artik. cehaletin zaferi olarak goriiyorum. 

Cehaletin zafer kazandigi bir donem bu. Sadece muhafa
zakarhkla ilgili bir mesele de degil. Gorii§lerin, kanaatlerin, 
bilgilerin gerc;ek anlamda bilimsellige ve gerc;ek dii§iinceye 
dayanmad1gi, anlama hevesinin iyice azaldigi, herkesin sii
rekli yorumlar yaparak birbirine saldirdigi bir donem. Sanki 
neden-sonuc; ili§kisiyle dii§iinmek, bilgileri kar§tla§trrarak, 
ba§ka alandaki bilgilerle ili§kilendirerek dii§iince iiretmek 
gibi eylemler oviilecek degil de dalga gec;ilecek ozelliklermi§ 
gibi tavirlar ortaya c;ikiyor. Dii§iincede derinle§ebilmek, cahil 
olmamak sank:i kotii bir §eymi§ gibi. 

Eskiden, insanlar c;evrelerindeki ara§bran, inceleyen biri 
hakk1nda olumlu konu§urlardi. Daha iyi niyetliyken bu halk, 
oyle biri haklunda, "Adam vallahi okuyor, c;ok bilgili" veya 
"Ayakh kiitiiphane gibi" derdi. Arna bugiinlerde "Elit, halk
tan kopuk" veya "Bo§ i§lerle ugra§1yor" gibi sozler ediliyor. 
Cehaletin ovgiisii yaygmla§rm§ durumda. 

Qok okuyan insanlarm aktl sagliklanm yitirdiklerine dair 
bir inane; da var. Tek ba§ma bu bile, okumamn, dii§iinmenin 
ne kadar bizim di§1rmzda bir eylem olarak konumlandinlchgi
m gosteriyor. 

Ote yandan, bunun sadece giincel bir sorun olmad1g1n1 
gormek, umudu kesmemek ac;1s1ndan da onemli. Aydin dii§
manl1gi da cehalet ovgiisii de her zaman var olan bir sorun
du. Daha once de donem donem yiikselip alc;alan bir egilim 
olduguna gore, bu karanlik periyodun gec;ici oldugunu dii§ii
nebiliriz. Bir Nazi generali, "Kiiltiir sozii.nii her duydugum
da elim tabancama gidiyor" dememi§ miydi! Sonuc; ne oldu? 
Evet biitii.n bu karanlik donemler gec;ici ama hic;bir §eyi ken-
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di haline brrakmamak, tek ba§ma tarihin aki§1na giivenme
mek gerekiyor. 

Ashnda bilim ve Aydmlanma kar§1tl soylemleriyle postmo
dernizm de bu alanda biiyiik tahribat yaratti, iistiine iistliik 
gerici dii§iinceyle orti.i§tii. Cehalete, bilim kar§1thgma, Ay
d1nlanma dii§manl1gma dayan1rken, modernizme bu kadar 
sovgii, dini ve muhafazaka.rhgi gii~lendirdi. 

Bugiiniin Osmanh riiyasmda dii.~iincenin, felsefenin 
Osmanh'da geli~tigine dair bir algi da hakim. Dii.~iin
cenin Osmanh seriivenine bir baksak. ... 

Osmanh'da, ozellikle bir donemden sonra, dii§iinmeye hi~ 
iyi gozle bakilmadi. Felsefenin yasaklanmas1, bilimin, dene
yin yasaklanmas1 Osmanh'yi bildigimiz hale getirdi, param
par~a etti. Fetihler, elde kih~ ilerlemeler bir yere kadar i§e 
yariyor, zaten bir yerden sonra o da mii.mk.iin olmuyor. 

Osmanh'n1n kotii gidi§ini onlemeye yonelik ~abalar da 
hep bu konuda zaten. Batihla§ma ~abalan, yonetim anlayi
§Inda reformlar, oziinde bilim alamnda geli§meyi hedefleyen 
giri§imlere dayamyor. Buraya dikkat etmek gerek, bu giri
§imlere kar§I ~1kanlar her zaman ulema olmu§tur. Ulema
mn etkisinden dolayi itirazlar seslendirilmi§tir. Padi§ahlar
dan bile gii~lii bir ulema takim1nm varhgmi, felsefeye, bili
me, dii§iinen insana dii§man bir kiiltiirii gormek onemli. Da
ha dogrusu, bu kiiltiiriin o bile§enini yok sayamayiz. 

Bugiin Osmanh ozleminden soz edenler, kendilerini Os
manlic1 diye ileri siirenler, padi§ahlardan sempatiyle soz et
seler de ashnda o ulema tak1m1n1n, dii§iinceye kar§1 olan bir 
kiiltiiriin devami niteligindedirler. Yoksa Osmanl1 Sarayi, hi~ 
de onlarm iddia ettigi, onlann sandigi gibi bir yer degil. 

II. Mahmud'un Mekteb-i T1bbiye-i ~ahane'yi, yani Tip 
Fakiiltesi'ni a~I§ konu§mas1 bu konuda kamt niteligindedir. 
"Siz bu mektepte Frans1zca okuyacaksrmz" diyor, "ama ama-
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c1m1z size Frans1zca ogretmek degil. Tip bilimini anlamak 
ic;in Frans1zca ogrenmek zorundasrmz." 

Padi§ah, yiizyillann ihmaliyle bizde tibbm c;ok geri kalm.I§ 
oldugunu anlatiyor. Ne ac1! 11., 12. ve 13. yiizytllarda, tip ala
runda onemli geli§meler saglayan bir lslam gec;mi§i var orta
da. 0 donemde, ozellikle Bagdat, diinya kiiltiiriiniin zirvesiy
di. lslam 13. yiizytla kadar diinya bilim ve sanatlanmn oncii
siiydii. Sonra kayboldu. Araya giren yiizytllarm kaybrm tela
fi etmek ic;in II. Mahmud gibi bir Osmanh padi§ah1 bunlan 
soylemek zorunda kahyor. Qagda§ tip terimleri Fransizca ol
dugundan, Fransizca ogrenmek zorunda oldugumuzu anlati
yor. Zamanla biz de bilgiler iireterek, geli§meler kaydederek 
yeti§ebiliriz, kendi terimlerimizi kullanabiliriz, diye umudu
nu dile getiriyor o konu§mas1nda. 

Fakat o kadar farkmda ki adam, kar§1s1nda ulema var, bii
yiik bir engel var. Daha sonra Abdiilhamid de aym yonde soz
ler ediyor. "Benim tebaam ic;inde" diyor, tebaam dedigi, bili
yorsun, Kafkasya'dan Afrika c;ollerine, Adriyatik'ten Basra 
Korfezi'ne kadar geni§ bir bolgede ya§ayan biitiin halklar, Hi
ristiyan, Yahudi, Miisliiman hepsi, "Benim tebaam ic;inde en 
geri kalm.I§ olanlar Miisliimanlardir" diyor. Ozellikle Tiirkle
rin bu durumunu okuma yazma bilmeyi§lerine baghyor. Ya
Z11llll, kullamlan alfabenin c;ok zor oldugunu dii§iiniiyor. "Bu 
yaz1 kolay ogrenilemez" diyor. Abdiilhamid soyliiyor bunu. 

III. Selim'ler, II. Mahmud'lar, daha sonra gelenler, hepsi 
farkindalar bu durumun. Mesela deney yapdam1yor. Ulema 
kar§I c;1kiyor, line; ediyor! Ulema denen din adamlari kesimi 
c;ok etkili. Bu da c;ok ilginc; bir konu. Diinyada din ve bilim 
bir arada yiiriiyemeyecek iki alandrr. Biri inane; alan1, dige
ri §iipheye dayanan, deneye dayanan c;ah§malar alam. Bizde 
dinle ugra§anlara "filim" diyorlar. Ulema zaten filim sozciigii
niin c;ogulu, bilim insanlan demek; bunlar Osmanl1 padi§ah
larrm da camndan bezdirmi§. 
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Halil lnalc1k, degerli hocam1z, Kadizadeliler Hareketi'ni 
inceliyordu. Bazen konu:;;uyorduk. 17. yii.zytlda ba:;;layan, pa
di§ahi, :;;eyhiilislarm bile miirtet ilan eden bir hareket. De
neysel bilgiye i;;iddetle kar:;;tlar. 

Yine Abdiilhamid'in anlatt1gi bir §ey var. Bir deney yap
m1:;;lar, havas1z kalan bir canhmn ne kadar ya:;;ayabilecegiy
le ilgili. Giivercini bir kutuya koyup gozlemeye ~ah:;;m1:;;lar. 
lsyan ~1km1:;;. Biliyorsun bu kafalar rasathaneyi yikti. Ule
mamn ~arp1k kafas1na gore gokyii.ziine bakarken meleklerin 
eteklerinin altrm izliyormu§sun. Oyle bir yerden geliyorsun 
ki diii;;iinceye diii;;man, bilime diii;;man, pozitif olan her :;;e
ye du:;;man ve sadece kamt aramayan inan~larla ugra:;;1yor. 
Efendim i§te cinler oyle mi gelir, boyle mi gider, nasil ka~1n
hr? Japonlar ilk kez lstanbul'a geldigi zaman, aylar boyunca 
bunlarin, Kuran'da sozii edilen yeciic meciicler olup olmadigi 
tart1:;;tldi. II. Abdii.lhamid devri gibi yakin bir zamanda zihin
leri ve bas1n1 giinler boyunca bu tarti:;;ma me:;;gul etti. Baz1-
lan bunlann yeciic meciic oldugunu one sfuiiyor, baztlan da 
Kuran'da bu yaratiklann bir duvarm arkas1ndan gelecekleri
nin belirtildigini soyleyerek itiraz ediyordu. Bu sefer otekiler, 
"Deniz de duvar gibi yorumlanabilir" diyorlardi. 

Bu arada buharh makineler ba:;;lam1:;; diinyada, havaga
z1 aydinlatmalan, i;;imendiferler, gelii;;mi:;; manifaktiir iireti
mi, fabrikalar. Kiiltiir ve ozgiir diii;;iince, iiretime, dolayis1yla 
da zenginlige doniii;;mii§ durumda. Dui;;iince ozgiir olmaymca, 
sanat olmaymca, iiretim de gelii;;miyor. Ele§tiri mantigi geli§
miyor. Ger~ege diii;;man bir anlayi:;;1n, ele§tiriye ve muhalefe
te yakla§lIDl nastl olabilir ki? Sorunlardan soz edilmesine ta
hammiil edemez. Bir sorunun varhgim degil, onun gorii.niir 
hale getirilmesini, onun konu§ulmasm1 dert eder. 0 nedenle 
ele:;;tiriye tahammiil edemez. 

Bizde kultiir du:;,man1, bilim, insan, diii;,iince diii;;man1 bir 
gelenegin varhgim ~ok uzun zamandrr korudugunu kabul et-
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mek gerekiyor. Osmanh padi§ahlanm da gerektiginde devi
ren, asan, kesen, onlann getirdigi yeniliklere kar§1 ~ikan ve 
maalesef ulema diye isimlenclirilen o gerici kesim hfila varh
gun siirdiiriiyor. 

Kabilenin a~maz1 

Sizce Koy Enstitiileri aydin kavram1na baln§I degi§
tirebilir miydi? 

En azmdan aydmla, okumu§ yazrm§ bireyle toplum arasm
da daha organik bir bag kurulabilirdi. Bilgi, hayati donii§tiir
mek, iyile§tirmek i~in kullamlabilirdi. Okuman1n, dii§ii.nme
nin halkm di§mda, halktan uzak, hatta halka ragmen olmadi
gi anla§ilabilirdi. Ve en giizeli de halk, kendi hayatmi donii§
tiirecek bilgiye ve ara~lara sahip olabilirdi. Koy Enstitiileri'nin 
kapattlmas1 Tiirki.ye tarihinde bir kmlma noktas1drr! 

Sohbet kavram1ndan yola ~1kt1k ama karanhk bir 
tabloya ula§tik. Dii§iincelerin, nitelikli sohbetlerin 
iiretildigi, insanhgm dii§iinsel deg-erlerinin yarattldig'l 
bu topraklarda, "dii§iinen insana dii§man"hg'ln boyle
sine etkili olmas1 ne iiziicii! Oyle anla§1hyor ki bu yon
deki geli§meler genellikle dinselle§meyle birlikte ya
§BDrnI§, ne dersiniz? 

Durumun kotii oldugunu anlatmak, olumsuzluklardan soz 
etmek bazen iyidir ve gereklidir. Fakat bu, asla ~oziimsiizliigii 
anlatmak halini almamal1. Benim sozlerim de kesinlikle oyle 
anla§ilmamah. Zaten bir insan omriinii, birka~ insan omriinii 
a§an bir perspektiften bakmca umutsuzluga dii§memek gerek
tigi goriilecektir. 

Aym §ekilde, olumsuzlugun nedenleri hak.kmda da elbet
te bir kis1tlamaya gitmeden, otosansiire de dii§meden konu§
mak gerek. tk.tidarlarm ,;arp1ttigi dinsel inan~lar ve hatta di-
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nin iktidar bile§eni olmaya uygun ozellikleri iizerinde dur
maktan ka~1namayiz. Buda asla, diizgiin insanlann, iyi ni
yetli insanlann, kendileri gibi tertemiz inan~lanna yonelik 
bir kii~iimseme gibi goriilmemeli. Hele bir a§agilama soz ko
nusu bile olamaz. 

Tabii, dinler her zaman despot yonetimlerin kullanmayi 
tercih ettigi bir gii~ olmu§tur. Orta~ag Avrupa's1m dii§iinse
ne. Korkun~tu. Abn ka~ cli§i vardrr diye tart1§1hrken, adam 
bir at getirip sayahm dedigi i~in idam ettiler. Skolastik dii
§iincenin iktidan. Dinsel basktlan veya iktidarlarm clini ~ar
p1tmalann1 a§mak gibi bir a~1dan bakarsak lslam'a, zaten 
600 ytlhk fark var. 

Arna bu topraklardaki sorun sadece bu farktan kaynak
lanm1yor. Biz genellikle iki kokten geliyoruz. Bir tanesi, Or
ta Asya Turk kokleri, ikincisi de bu bolgedeki yerle§ik halk
lan da kapsayan lslami kokler. Bu ikisi de lbn Haldun'un de
yimiyle, kabile asabiyyetine dayamyor. Asabiyyet kavrami lbn 
Haldun'da aym soydan insanlar aras1nda.ki "baghhk", "yar
dimla§ma", "dayam§ma" duygusu anlaminrla kullamhyor. Ka
bile baghhgina dayamyor bizim koklerimiz. 

lslam'1n ba§lang1c1na bakahm. Hacer'iil Esved'in, 
Karata§'1n bulundugu, Hz. lbrahim'in yaptigma inanilan 
Kabe'nin i~inde Lat, Uzza, Menat adh ii~ tann~a var. Bunlar 
uzak tann "Allah"m kizlan. Oniinde oklarla fal baktlan Ka.be 
kutsal ilan edilmi§. Qok onceden beri oyle. Oramn kime ya
sak, kime serbest olacagi ve gelirlerini kimin alacagiyla ilgi
li bir iktidar ~eki§mesi ya§amyor. Ha§imilerle Umeyye kabi
lesinin kavgas1drr, buradan ba§lami§br. Ha§imiler ba§langi~
ta Umeyyeleri yenerek lslam'1 oturttular, ama Umeyyeogulla
n Peygamber'den kisa bir sure sonra gelip iktidan ele ge~ircli
ler. Peygamber'in torunlanm bile kestiler. 

Qok ilgin~ bir el degi§tirmedir bu. Hz. MuhammP.d'in en bii
yiik dii§mam Ebu Siifyan ile onun, Peygamber'in amcasrm ol-
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diirtiip cigerini yiyen kans1 Hind'in oglu Muaviye, Islam ha
lifesi olmu§tur; onun oglu Yezid de Peygamber'in torunu 
Hiiseyin'in ba§rm kesmi§tir. Yani Islam, daha ba§langi~ta ehl-i 
beytin, Peygamber ailesinin en biiyiik dii§manlanmn eline ge~
mi§. Islam'm ana dam.an da kurbanlar iizerinden degil, katil
ler iizerinden yiiriimii§. Burada biiyii.k. bir acayiplik yok mu? 
Madem oyle niye kimse ~ocuguna Islam halifesi Yezid'in adi
ru koymuyor, hatta bu isim Siinniler arasmda bile "seni yezit 
seni" diye a§agtlayic1 anlamda kullamhyor? Onkabulleri sar
s1p biraz dii§iiniince ne kadar ~ok soru c;ikiyor ortaya degil mi? 

Ayru §ekilde, Orta Asya'da da kabile asabiyyeti var. Orada 
da bir ki§i ancak bir kabile iiyesi olarak varhgim siirdiirebi
lirdi. Kabileler birbirlerinin koyunlanm, kanlanru ka~1nrd1, 
orada da kabileler aras1 dostluk ve dii§manhklarla siirerdi 
hayat. Cengiz Aytmatov'un "Mankurt" hikayesi s1ra d1§1 bir 
durummu§ gibi anlatihr am.a kabile zaten herkesi mankurt
la§tinr. 0 ac1 verici i§lemler sadece sava§~Imn kabile degi§
tirmesine yarar. Garip kar§1lanan da mankurt sadakati de
gildir, kabile degi§tirmektir. 

Kabileye sadakat ozelligi sonraki donemler boyunca da hep 
devam etti. Bizim bugiin de siyasetimiz, toplumsal hayatimlz, 
~ok belirgin bi~imde kabile asabiyyetine; kendi kabilene, a§ire
tine baghhk esasma gore geli§iyor. Onun i~in demokrasi kok
le§emiyor burada. Dogru-yanh§, iyi-kotii gibi konular hep ko
nu§uluyormu§ gibi goriinse de ger~ekte insanlarm tercihi ken
di kabilesine (partisine, tarikatma, futbol kuliibiine, orgiitiine 
vs.) sonuna kadar itaat etmekten ibaret kahyor. 

Bu yiizden i~sel bir ahlak ve deger geli§tiremiyoruz. Bii
tiin ahlakrmiz di§ diinyaya gore kurulmu§. Kabilemiz i~in iyi 
olan bizim i~in de iyi ... Bireyselle§me yok. Kabilenin yasak
lan, kabilenin onayi, kabilenin ihtiya~lan belirliyor her §eyi. 
Bireysel bir ahlakin olmamas1 oyle ~ok §eyi etkiliyor ki ... Me
sela, birisi oldiigii zaman yakinlanna "Ba§IIl sag olsun" di-
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yoruz. 11k baki:;;ta bu, hayatta kalana saghk dilemek gibi go
riinse de ashnda "Ba§lIDlZ sag olsun" demektir. Yani kabile
nin ba:;;1 sag olsun. Gerisi onemli degil. 

Kabileye bagh kalmak zorunlulugu, daha karma:;;ik siire~
lerle de birle:;;iyor elbette. Bu da ofk.eyi getiriyor, :;;iddeti ge
tiriyor, oliimii yiiceltmeyi, oldiirmeyi aklamayi getiriyor. ln
sanlann kendilerini sembollerle ifade etmesi, b1ytltlann bi~i
mini bile kimlik haline getirmek, sorgulamadan verili deger
leri savunmak ... Boyle ya:;;amamn en ge~erli apklam.as1, ka
bile asabiyyeti! 

Ulus devlet kurulurken bu kabile asabiyyetinden 
kurtulmam1§ olmam1z epeyce dii§iindiiriicii. Neden 
sizce? 

mus devlet kurulurken de tarihi bir zorunluluk olarak "Biz" 
kimligi yiiceltiliyor. lnsanlan bir arada tutabilmek i~in gerek
li bir tavir bu. mus aicliyeti kabile asabiyyetinden farkhdrr. 
Cumhuriyet yonetimi, bir ulus devlet kurmakta oldugunun 
farkmdaydi elbette. Bu iist ve modern kimligin; clini, etnik ve 
feodal tarikat asabiyyetini yok etmesi, modern yurtta:;;hk bilin
cinin egemen olmas1 i~in ~ah:;;ti. Ne var ki eski bir konagm ah
:;;ap kurtlan gibi, eski kabile yaptlan ~ah:;;maya, orgiitlenmeye 
devam etti. Bugiin Tiirkiye'yi yonetenler ve onlarm "dava"lan, 
modern yurtta:;;hgm yerine kabile asabiyyetini ge~irme kavga
s1dir. Hepsi N a.k§ibencli kokenli tarikatlara, cemaatlere men
suptur. Bugiinkii miicadele yurtta:;;larla, kabile asabiyyetine 
mensup insanlar arasmdaki varhk yokluk kavgas1drr. 

illus kimliginin kendini diii;;manlar iizerinden tammhyor 
olu§u ger~egi de var ama o ayn bir konu. Zaten milliyet~ilik 
bahsinde konu:;;acagiz. 

Bu konular roman sanat1 iQin de onemli malzemeler 
degil mi? ijunu sormak istiyorum.: Kabile asabiyyeti ve 
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roman bir arada nasd var olabiliyor? Qiinkii roman, 
nihayetinde bireye yaslanan, onun hikayesini anlatan 
b . .,:.;,_ 

11" I, u.i-• •• 

Ah.met Hamd.i Tanp1nar 19. Asir Turk Edebiyati Tarihi'nde 
bizde romamn "c;at1§ma" kavraro1ndan yoksun oldugunu soy
ler. Qok onemli bir gozlemd.ir bu. fr zerinde hfila dii§tinulme
si gereken bir gozlem. l§te donftp dola§1p aym sularda yftzft
yoruz. Neden yok c;ati§ma? Qiinkii kabile c;ab§mayi yasaklar 
da ondan. Toplulugun c;Ikanna aykm herhangi bir §eyin ka
bul edilmesi miimkfin degild.ir. Kabilenin istekleri, c;Ikarlan 
on plandadrr. Qati§ma yoksa birey de yoktur. Bu kadar basit. 
Bu yiizden bizde Karamazov Karde§ler yazilamaz. Babayi ol
diirmek dii§tiniilemez bile. Qati§ma ded.igin, kabilenin ill§In
dakilerle, yani ill§ dii§manlarla olur. 0 yiizden romanlarda 
da biitun c;eli§kileri Yunanlarla, Ermenilerle, Rumlarla ya§a
nz. Kotft olan bizden degildir gibi narsisistik bir tutum da 
soz konusudur burada. 

E, biitiin kotiiliigii ill§ dunyaya yik.inca bireye ic;sel hesap
la§ma, ic;sel ahlak ic;in alan kahr m1? Dahas1 buna gerek ka
hr rm? Oysa romamn uc;suz bucaks1z bir zihne, bir ic; diinya
ya ihtiyac1 var. Orada diled.igince ko§up oynamas1 lazrm ama 
bizdeki kabile asabiyyeti romamn serpilip biiyiiyecegi bu en
gin c;ayrrhgi kurak bir c;ole donii§tftriiyor. 

Bunu a§an romancilar1m1z da var elbette. Ya§ar Kemal 
ozellikle Demirciler <;ar§isi Cinayeti'nde kabile asabiyyeti
nin, deyim yerindeyse, can1na okumu§tur. Hem onu te§hir 
etmi§ hem de gayri insani yonlerini anlatmi§tlr. Yusuf<;uk 

Yusufta ise baba katli meselesine egilir. 
Bati'daki suc;luluk duyma ozelligini de c;ok onemli buluyo

rum. Bu, romam da etkileyen bir boyuttur. lnsamn kend.i ken
d.isiyle hesapla§mas1 Hrristiyan ahlakmda c;ok onemli bir yer 
tutar. Dft§ftnsenize, orada insan dunyaya suc;lu olarak gelir, 
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diinyada siirdiirdiigii hayatla giinahlanndan anmr. Giinah 
~1karma ayinleri bir nevi i~sel hesapla§mad1r. Oysa bizde 
"§uyuu, vukuundan beter" diye bir soz vardrr; yani "bir §eyin 
duyulmas1, olmas1ndan daha kotiidiir." Duyulmadigi siirece 
mesele yoktur! Batih su~luluk duyar, Dogulu ise utan1r. Bu 
fark romana nasil yansrr peki? l§te yukarida soziinii ettigim 
o engin, i~sel manevi alan bizim romanda pek yer almaz. l~
sel hesapla§malarm yerini di§ diinya alrr. 





-2-
"Biiyiik insanl1k" ve 

bir ulu 1rmak 

"Nazim'in o dilimize pelesenk olmu§ dizelerin
deki gibi, insan eli magara duvarina ilk kez bi
zon r;izdigi,nden beri akan o ulu irmak, dedigimiz 
§eydir sanat. Daha dogrusu, kultur odur, hayat 
odur. Ve sanat onu anlatir, onun bir parr;asidir 
ayni zamanda. 0 irmaga girip yikanmak gereki
yor, onun ir;ine kari§mak, onunla birlikte akmak 
gerekiyor. Akip giden o irmagin ir;inde bir dam
la olmaya r;ali§mak gerekiyor. Oyle degerlidir ki 
o damla, oyle buyuktur ki; o damlanin ir;inde ir
magin butun suyunun, binlerce yildir akan on
ca suyun butun ozellikleri bulunur. Ve o damla, 
o irmagin di§inda var olamaz. Mevlana'nin dize
siyle 'Sen okyanusta bir damla degil, damladaki 
okyanussun."' 





Bu tiir "nehir" kitaplarda, genellikle soyle§ilen ki§i
nin hayat1 konu ediliyor, hatta kokeninden ba§lanarak 
konu§uluyor. Bizim kitab1n konusu "Livaneli'nin ki§i
sel hayati" olmad.Igm.a gore, koken deyince Pir Sultan'1, 
Karacaoglan'1, Yunus'u anhyoruz. 

ijimdi biraz "gelenek ve ~agda§hk" iizerine dii§iin
menizi isteyebilir miyim? Gelenekten beslenmek, ~a
gin hakk1n1 vermek, koke bagh kalmak, deneysellik, 
yenilik~ilik ... Bu.nlar size ne ~agn§t1r1yor? 

Gelenek, gelecek, kok, dal meselesi sanatin en onem
li konular1 aras1ndad1r. Konuya girerken Kaspar Hauser'in 
hikayesini hatirlayahm. 19. ylizyil ba§lannda, Almanya'da, 
bir mahzenden c;1kar1lmadan 15 ya§1na kadar biiylitiilmii§ 
bir c;ocugun hikayesi. Werner Herzog filmini yaprm§ti bunun. 
Tip literatiiriine de Kaspar Hauser Sendromu diye gec;mi§ 
bir konu. 

15-16 ya§ma geldiginde, bu c;ocugu gotiiriip §ehrin ortas1-
na b1rakiyorlar. Hic;bir §ey yapamiyor tabii. Oyle kahyor or
tada; ne konu§abiliyor ne kimseyle i§aretle§ebiliyor. Bir ke
lime bile edemiyor, agzmdan anlamh bir ses c;Ikm1yor. Kol
lann1 hafifi;e ac;1yor, ellerini ac;1yor, oldugu yerde duruyor. 0 
giine kadar insanlarla ileti§im kurmam1§ bir k.i§iden ba§ka 
bir §ey beklenebilir mi? Toplum ic;ine hie; girmemi§, insanlar
la hie; diyalog kurmarm§ biri ancak bunu yapar. 
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Dii§iin ki diinyamn bu.yuk yeteneklerinden biri, mesela Be
ethoven bu §ekilde, Kaspar Hauser gibi, bir mahzende tutula
rak ve hi~bir ileti§im kurulmadan biiyiitiilseydi, sonra ~ikan.hp 
ayru §ekilde, 15 ya§mda o meydana getirilseydi, Hauser' dan bir 
farki olur muydu? Sadece beslenme gibi temel gereksinirnleri 
kar§tlamp oyle kendi halinde brrakilsaydi, herhangi bir melodi 
yazabilir miydi? Miimkiin olmazdi. Veya Schiller, Kleist, Goet
he ... Ne bu.yuk kayip olurdu insanhk i~in. Bunlarm hepsi, ken
dilerinden once insanhgm yaratrm§ oldugu birikimden, bilgi
lerden, sanat eserlerinden beslenerek geldiler ve sonra kendi
leri de o zincire bir halka olarak eklendiler. 

Bu durum, diinyamn en biiyiik sanat~ilan i~in, tarzlar or
taya ~1karm1§, sanat tarihinde bir donem ba§latm1§, sanat
ta devrim yaratrm§ sanat~tlar i~in bile boy le. Qiinkii gelenege. 
sahip olmadan devrime ula§mak miimkiin degil. 

Sadece sanat alan1nda da degil, bilimsel ~ah§malan dii
§iinsene. Hatta daha basit, ornegin, tanm alan1nda biitiin 
~ift~ilerin kulland1gi basit bilgiler. Giinliik hayattaki onca 
pratik bilgi. Bunlar bir insan omrii i~inde iiretilebilecek de
gerler degil ki? lnsanhgin hi~bir ku§agi (insan teki demiyo
rum), hayatma sifi.rdan ba~;larmyor. Kendinden once yaratil
IDI§ degerlerden, iiretilmi§ bilgilerden faydalamyor. 

llk dogdugunda, bugiinkii bir bebekle be§ bin yil onceki 
bir bebek arasmda ne fark vardrr? Kiiltiir ne yazik ki genetik 
yolla ge~medigi i~in her bebek dogdugunda Sisyphos'un Ka
yas1 bir kez daha a§agiya yuvarlanrm§ demektir. Fakat bun
lann 20 ya§1na gelmi§ halleri ne kadar farkl1dir, degil mi? Bu 
biyolojik bir fark degil. Ayru genetik yap1, aym canh tiirii so
nu~ta. 0 bu.yuk fark, kendilerine onceki ku§aklardan aktan
lan birikimlerin farkmdan kaynaklamyor. 

Onceki bin yillar boyunca iiretilen bilgilerden kopuk bir 
insan olabilir mi? Onlan kullanmadan yeni bir bilgi iiretebi
lir mi? Bir icat yapmas1 miimkiin mii? 
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Unvan feti§izmi 

iyi am.a bu birikimi nerden al.mah, nasd geli§meli? 
Burada daha karma§1k bir sorun ~1luyor ortaya. Qiinkii 

resmi egitim sistemleri genellikle berbat. Hele bizim gibi iil
kelerde ~ocugu ahp kafas1n1 onyargtlarla, hurafelerle, he
men unutulacak ezberlerle dolduran bir felaket. Genellik
le okumam.I§, Na.z1m'1n dedigi gibi "Topraktan ogrenip kitap
s1z bilen" ki§ilerde bilgelige daha c;ok rastlanmas1 bundandir. 
Voltaire'in Candide kitabmda, diinyamn s1IT1n1 arayan kah
ramamn yolu o donemin lstanbul'una dii§er ve her yerde tek
rarlad1gi soruyu ya§h bir dervi§e sorar: "Diinyan1n s1rr1 ve 
anlam1 nedir, iyilik kotiiliik nedir, Tann nedir?" Dervi§ ona 
"Bah~emizi ekip bi~meli!" diye cevap verir. 

Voltaire bu.nu en biiyiik bilgelik olarak acllandinr, Candide 
cevab1m alrm§tlr. Soziinii ettigim boyle bir bilgelik.. Okul bu 
bilgeligi bozar. 

Bu arada kitap ozeti yayinlayan baz1 sitelere bir balun, 
Frans1z dii§iincesinin en ~arp1c1 ismi olan Voltaire'i Alman fi
lozof olarak tamtiyorlar. l§te bu kadar korkun~ bir kiiltiir se
faleti i~indeyiz ! 

Bir soz vard1r: Bir iilkede ne kadar ~ok bank.a §ubesi go
riirseniz ekonomi o kadar bozuk demektir. Bu soz kiiltiir 
alan1 ve egitim i~in de gec;erli. Eger apartman iiniversitele
ri a~1lmaya ba§lanrm§sa, ortahk anadilini tela:ffuz edemeyen 
profesorlerle, do~entlerle doluysa, o iilkede bilim, egitim bit
mi§ demektir ki §imdi biz o haldeyiz. 

Bir de profesor feti§izmi ile kar§1 kar§1yayiz. Toplumun 
cahil kesimleri bu unvam goriince onemli bir §ey san1yorlar. 
Oysa gerc;ek bir bilim insam unvanlarm arkasma saklanma
ya tenezziil etmez. Siz hie; Profesor Karl Marx, Profesor Fri
edrich Nietzsche, Profesor Voltaire, Profesor Jean Jacques 
Rousseau diye birilerini duydunuz mu? Ya da daha yeni do-
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nemde Profesor Stephen Hawking, Profesor Derrida, Profe
sor Althusser gibi kullammlara rast geliyor. musunuz? Gele
mezsiniz, <;iinkii kimse saygi duyulmak i<;in bu unvam kul
lanmaya tenezziil etmez. Onlara zaten saygi duyulur. 

~u "Zarfa degil, mazrufa bak" uyans1 bo§a soylenmemi§. 
Ezelden beridir zarfa bakmaktan i<;indekini unutan bir mille
tiz ama ya§ad1girmz donemde bu egilim daha da artt1. Zarfa 
bakiyoruz, yeterince renkli, yeterince siisliiyse ne ala! l~inde 
ne yazd.Igi bizi ilgilendirmiyor. Zarfmda profesor yazan ki§i
ler stiidyo I§iklan altinda ancak kahvehaneye yaki§acak dii
zeyde konu§malar yapsalar bile. 

Bir de bilimin popiilerle§mesi konusu var ki o da ba§ka bir 
felaket. lnsamm1z bilimsel kitap okuyam1yor, bu yiizden en 
«;etrefil konulan bile TV'den ve ko§e yazarlanndan ogreniyor. 
Siz, her gece TV'de §Ovmen gibi konu§an bir Harvard, MIT 
ya da Sorbonne hocas1 gordiiniiz mii? Noam Chomsky her ge
ce ekranlarda m1? Tam tersine bu derin insanlar popiiler kiil
tiiriin bir aktorii olmayi nefretle reddederler. 

llgin<; oldugu i~in bir anekdot anlatayim: Birka<; yil once 
tamnm1§ bir i§adam1 arkada§1m TV'de tarih programlarim 
izledigini ve <;ok zevk ald.Igim soyledi. Ben de tebrik ettim ve 
biraz da Halil lnalc1k okumaya ba§layabilecegini soyledim. 
"O kim?" dedi. 

Anlattim, "Tarih<;ilerin kutbudur, herkesin hocas1drr, ad.I 
diinyada referans olarak kabul edilir" dedim. Ne dese bege
nirsin; "Ben hi<; duymad1m. 0 da televizyona <;1kip kendini 
tamts1n o halde." 

Burada susmam gerekiyor. Qiinkii soz bularmyorum. 

insanlar artik herhangi bir alandaki dii§iinsel Qa
h§malan incelemeden, birikimlerden beslenme geregi 
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duymadan, bu da benim fikrim, diyerek gorii§ler ileri 
siiriip tarti§malara girebiliyorlar. 

Birikimlerden faydalanm.ak veya gelecegi kurmak 
gibi kavramlar kiiQiimseniyor; QOk parlak ve ozgiin fi
kirlermi~ gibi, koro halinde "1Qinde bulundugun an1 
ya§a!" diye baginyor milyonlarca dii§iiniir! 

Herkes zaten her zaman bir amn i~inde ya§ar. Bunun i~in 
bir ~aha, bir yetenek gerekmez ki. Onemli olan o am onceki 
zamanlarla ve gelecekle ili§kilendirmek. Ge~mi§e taluhp kal
mak veya hayaller aleminde sadece gelecegi dii§iiniip ya§a
mak bamba§ka bir sorun. Boyle bir §eyi savunan m1 var da 
bu kadar yogun bi~imde am ya§ama ovgiisii yap1hyor, anla
mak zor. 

Ashnda "An1 ya§a" slogamn1n, iitopyalann, ilerlemeci an
layi§m olumsuzlanmas1yla yak1ndan ili§kisi var. Qok degil, 
bir 50-60 yil once diinyada milyonlarca insan gelecegi dii
§iiniiyordu. Gelecege dair umutlar, hayaller, heyecanlar bit
memi§ti. i~inde ya§amlan an1n ge~mi§ ve gelecekle baglan
tis1 kesilmedigi i~in, ger~ekten canl1, ger~ekten umut doluy
du. Her §eye ragmen bunu insanl1gm elinden alamarm§lar
d1. Utopyalan oldiirdiiler, §imdi distopya ~agmdayiz. Gelece
gi ancak korkuyla dii§iinebiliyoruz; proje iiretemiyoruz. Gele
cek dii§iincesini elimizden alchktan, bizi dizginsiz bir korkuy
la ba§ ba§a brraktiktan sonra, "An1 ya§a" diye bir slogan tu
tu§turdular elimize. "Am ya§a", reklamlara, tiiketime uygun 
bir slogan. Modamn, tiiketimin gelip ge~iciligini sunar insa
na. Am ya§ars1n, ya§ad1gin amn anlaml1 olabilmesi de o an
da ne kadar tiikettiginle ilgilidir. 

Am ya§amak ... Sanki zamam ge~mi§e al1p veya ileriye gi
dip ya§amak miimkiinmii§ gibi ... Zaten herkes i~inde bulun
dugu o anda ya§1yor. Onemli olan o an1n ge~mi§ten devral
d1klan ve gelecege etkisi degil midir? Bunu algilamad1gin
da, insanl1gm biiyiik birikimine, toplumun kiiltiiri.ine gozleri-
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ni kapayip, her ku§akta srfirdan ba§lamayi savunmak duru
munda kahrsm. 

Diinyada ya§ad1gi an1 lnstagram'a yiiklemeyince o anm 
gen;ek oldugundan §iiphe duyan milyonlarca insan var. Sosyal 
medya "an"larm resmi ile dolu. Giilen, eglenen, gezip tozan in
sanlann anlan. "Sanal olan ger,;ektir" slogam ne yazik ki bizi 
yamlsamamn en biiyiigiine gotiiriiyor. Diinyada ya§anmI§ ve 
ya§amlacak anlardan kopanlrm§ bir amn verdigi haz ne olabi
lir ki? Tam tersine bu hal bana pek hiiziinlii geliyor; zamamn 
kontroliinii, tasarrufunu elinde tutamayacak insamn kendisi
ne bah§edilen tek bir ana s1gmmasmm hiiznii ... 

Dii§iince kaynaklanyla ilgilenmeden siirekli dii§iince dile 
getirmek de benzer bir sorun. Qagumz1n belas1 gibi bir §ey. 
Yaraticihgim azalmasm diye roman okumayan yazar gibi bir 
§ey bu. Dii§iince iiretenlerle, klasik ve modern dii§iiniirler
le hi,;bir ili§ki kurma geregi duymadan, her konuda bir go
rii§ dile getirmek ne kadar kolayla§b. Sanki ozgiir dii§iin
mek, daha once dii§iiniilmii§ olanlardan habersiz olmak de
mekmi§ gibi mantik yiiriitenlere bile rastladim. 

Herhangi bir konuda bir dii§iince iiretebilmek i,;in, in
samn once o konuda iiretilmi§ dii§iinceleri ogrenmi§ olma
s1 gerekmiyor sanki. Onlan incelemi§, ugra§IDI§ olmak, bir 
ol,;iide de olsa anlamak, sonra da onlara belki bir katki
da bulunmak veya bir yoniine itiraz etmek veya belki bi
raz farkh bir a,;1dan bakmak, sonucunda bir dii§iince di
le getirmek ... Boyle bir yakla§1ma neredeyse hi,; rastlanm1-
yor. Tersine, ornegin, Sartre'1n bir dii§iincesinin anlatild1-
gi yazrmn altma, "Buda benim fikrim" diye gorii§ yazmak
tan ,;ekinmiyorlar. 

Jean Jacques Rousseau'nun hizmet,;isiyle evlenmesi Pa
ris entelektiiel ,;evrelerinde alay konusu olmu§tu. Rousseau 
oldiikten sonra o hamm, dii§iiniiriimiiz iizerine bir kitap ya
yinlad1. Bu da o sivri dilli ,;evreleri daha da zalim bir alaya 
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yoneltti: "Ah Jacques" diyorlard1 "k.iza yazmayi ogretmi§sin 
ama ke§ke okumayi da ogretseydin!" 

Her zalim alayda biraz ger~eklik payi oldugunu kabul et
meli miyiz, bilemiyorum. Ozellikle gazete yazarlanmn ~ogu
nun kitap okumaya vakti olmadigirn ve kamuoyu onderi ro
lunii iistlendiklerini dii§iiniince. 

insanlar1n dii.§ii.nmesine, sii.rii.ye dahil olmadan oz
giin fikirler geli§tirmesine ve bunlar1 ifade etmesine 
kar§1ym1§s1mz gibi itiraz edilebilir bu sozlerinize! 

Herkes dii§iinsiin. Herkes dii§iincelerini anlats1n, hatta 
gerekirse miicadele etsin; anla§1lmaya, ikna etmeye ~al1§s1n. 
Yeter ki bu ugra§larm hakkim versin. 

Ashnda anlama ve ogrenme ~abas1yla yola ~tk.madan, dii
§iinmek, anlatmak falan soz konusu olamaz. lleri a§amalarda 
degi§tirmek meselesi de i§in i~ine girecektir. Bu oyle tek ba§1-
na yiiriinebilecek bir yol degil ama neyse, o ba§ka bir konu. 

Bir konuda dii§iinmeye, o alanda iiretilmi§ bilgileri incele
yerek ba1i;lanabilir. Onlan kar§tla§tirarak, ba§ka alanlardaki 
bilgilerle ili§kilendirerek, daha once dii§iiniilmii§ olanlan og
renerek ... 

Dii§iinmek sanki oyle bir yetenek geli§tirmeyi gerektirmi
yormu§ gibi davramyorlar. Hep diyorum, §ampiyon bir atlet 
soz konusu oldugunda kimse ~1k.ip "Ben de oyle lnzh ko§abi
lirim" diye iddia etmiyor. Kimse bir haltercinin kar§1sma ge
~ip "Ben de o kadar agirhk kaldirabilirim" demiyor. Arna bir 
dii§iiniir kar§1s1nda, kendisinin de o kadar dii§iinebilecegi
ni sanan ne ~ok insan var! Dii§iinmek, estetik deger iiret
mek, entelektiiel etkinlik gibi alanlarda uzun ytllarm biriki
mi, biiyiik emeklerle geli§tirilen yetenekler onemsiz §eyler
mi§ gibi ge~i§tiriliyor. 

E, haltercinin, boksoriin kaslan kolayca goriilebiliyor, ama 
beynin kaslan goriinmiiyor, degil mi? 
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Sanatta bi~im ve gelenek 

Gelenek meselesi sanatta biQim konusuyla da yalon
dan ili§kili. BiQimsel yeniJik)er gelenekle bagm. kopma
s1na neden olur mu? Sanatta biQimsel arayi§lar iQin ne 
soyleyebilirsiniz? Resimde Picasso, §iirde biQimi vurgu
layan ak1m)ar? Bunlar sanat yap1t1m anlamayi giiQle§
tiriyor mu sizce? 

Picasso ,;ok onemsecligim bir ressam elbette. Onun ilk do
nem resimlerine bak, Kubizm'den onceki resimleri, mesela 
mavi donemi, gelenegin en guzel orneklerini veriyor. 

Sanatta koksiiz arayi§lar, edebiyatta ve cliger alanlarda 
sadece bi,;ime dayanan arayi§lar, insana biraz uydurma hissi 
verebiliyor. Dadaizm cliye bir akun ,;Ikrm§ti, biliyorsun, Tris
tan Tzara ve arkada§lan, Paris'te kahvede otururken aktlla
nna gelen her §eyi kagida yaz1yorlard.I. Bundan §iir olmuyor. 

Sonra anti roman, Yeni Roman gibi alnmlar ,;Ikt1. Epeyce 
de etkiledi insanlan. Mesela bir araba kmmz11§1kta duruyor, 
ye§il I§Ik yanana kadar ge,;en surede muglak bir olayi anlab
yor roman, 500 sayfa. 

Bi,;imsel yenilik, hayatin donii§ftmiiyle ve soziin oziiyle 
ili§kili bir sonu,; olarak ortaya ,;Ikmah; kencli ba§ma bir am.a,; 
olamaz. 

Aman, sakm yanh§ anla§tlmas1n, hassas bir konu bu, de
neysellige kar§1 degilim, hatta ,;ok onemserim, desteklerim. 
Bi,;imsel denemelerin gerekli oldugunu dii§iiniiriim, kendi 
,;ah§malanmda da miizikte de zaman zaman ba§vurm.U§um
dur deneysellige. Edebiyatta bi,;im her zaman onemliclir. Bi
,;im olmadan bir §ey uretilemez. Am.a ortada bir oz olmah ki, 
onun bi,;imi uretilsin, ooze bir bi,;im verilsin. 

Bi,;imin abartilmas1, sonu,;ta bir abartid1r. Hikayenin 
abarttlmas1 gibi, anlatim1 iyice silerek hikayeyi safla§tirma
Yl abartmak gibi, bi,;imin abarttlmas1 da eseri yaralar. U nut-
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mamah ki, a§1n sadelik de bir siistiir. Sadelik, kencline dik
kat ~ekmeyecek diizeyde olunca sadeliktir, goze batiyorsa, o 
artik sadelik degil, siistiir. 

Bu ~ok tartI§dan konularda dii§iince dile getirmek biraz 
zor oluyor dogrusu. eunu da eklemeliyim: Siis de kotii bir 
§ey degil. Bir §eyi giizelle§tirmeye ~ali§mak, siislemek, gii
zel. lnsanlar siislenebilir, e§yalar siislenebilir, giizellik i~in, 
giizelle§tirmek i~in ugra§makta ne sakinca olsun? Qok iyi 
bir §ey. Arna burada ama~ onemli. Siis, "Ne giizel siis yap1-
yorum" mesaj1 vermek i~inse, sakatlar. 0 insan1, o e§yayi, o 
anlatim1, yap1ti siislemek, siise dikkat ~ekmeden, siislenen 
§eyi giizelle§tirmek i~in, sakatlamadan, oziinii giizelle§tir
mek i~in yap1hr. 

Bu arada Nurullah Ataf1n "Siissiizliikten sade siis olmu§ 
Japon vazolan" ciimlesini hat1rlad1m. Nedense liseden beri 
akbmda kalm.1§. 

Sanatta bir;i.msel aray1§lar, yenilik dii§iincesi, gele
nek kar§Ithgmi getirir mi sizce? 

Ortada bir gelenek varsa, bir gelenege baghysan anlamh
d1r yenilik~ilik. Degi§im ancak bir gelenegin i~inde ger~ek
le§ebilir. Gelenekten beslenirsin, gerekirse gelenege direnir
sin, bunu.n sonucu.nda, minicik bir katki yapabilirsen, o ge
lenekte bir degi§im yaratm1§ ama aym zamanda o gelenegin 
bir par~as1 haline gelmi§ olursun. Gelenegin iireticilerinden 
biri haline gelirsin. Bu ~ok biiyiik bir iddia elbette. Herhal
de hi~bir sanat~1, kendi kencline "gelenegin iireticisi" gibi pa
ye vermez. 

Sonu~ta degi§imcilik, devrimcilik, yenilik~ilik, bunlar ge
lenekten kopmak anlam1na gelmez. Dedigim gibi, gelene
ge direnmek, onunla miicadele etmek de gelenege dahil ol
maktir. Zaten hayatla ve sanatla ger~ek anlamda ilgilenen
ler i~in gelenekten kopmak miimkiin degil. Naz1m'1n o di-
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limize pelesenk olmu§ dizelerindeki gibi, insan eli magara 
duvanna ilk kez bizon ~izdiginden beri akan o ulu 1rmak, 
dedigimiz §eydir sanat. Daha dogrusu, kiiltiir odur, hayat 
odur. Ve sanat onu anlatir, onun bir par~as1chr ayn1 zaman
da. 0 1rmaga girip yikanmak gerekiyor, onun i~ine kan§
mak, onunla birlikte akmak gerekiyor. Alup giden o 1rma
gin i~inde bir damla olmaya ~ah§mak gerekiyor. Oyle de
gerlidir ki o damla, oyle biiyiiktiir ki; o damlanm i~inde 1r
magin biitiin suyunun, binlerce yilchr akan onca suyun bii
tiin ozellikleri bulunur. Ve o damla, o 1rmagin d1§1nda var 
olamaz. Mevlana'n1n dizesiyle "Sen okyanusta bir damla 
degil, damladaki okyanussun." 

Yani, folklor sanata diiijman degil? 
Cemal Siireya demi§ti, degil mi, "Folklor §iire dii§man." 

Oliimiinden sonra yayinlanan deneme kitabma da o isim ve
rilmi§ti. Bir ara Tiirkiye'de ~ok tarti§ilrm§tI, folklor sanata 
dii§man meselesi. Cemal Siireya elbette iyi bir §air. Sevdi
gim bir insand1. 

$imdi, Cemal Siireya'n1n folklor derken ne kastettigi 
onemli. Bizim konu§tuklanm1zla, demin soylediklerimle ~e
lii;;iyor gibi goriinse de ~ok ayn diii;;iinmiiyoruz ashnda. Ge
lenek sabit bir olgu degil, degii;;en, doniii;;en, zenginlei;;en bir 
olgu. Dolayis1yla gelenek dedigimizde belli bir zaman dili
minde, belli bir topluluga ait davran1i;;lar biitiiniinii anla
mamak laz1m. Bizde gelenek daha ~ok folklorik ogelerle ka
n§tinlchgi i~in bir anlam kargai;;as1 olui;;uyor. Dolayis1yla ge
lenege "korii koriine" denebilecek §ekilde bagh olmanm bir 
anlam1 yok. 0 zaman klii;;elere, i~i bo§alacak bi~imde kul.la
nilan, halkin agz1nda kahpla§IDI§ sozlere yonelme tehlike
si ortaya ~Ikar. Qardak, bardak, ordek uyaklan gibi tekerle
meler. Bu elbette yaratic1hga dii§man, ki§isel yaratiya dii§
man. Ote yandan, bu topraklardaki koklerden beslenmek, 
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Karacaoglan'dan, Yunus'tan, Pir Sultan'dan beslenmek ... 
Bunun neresi sanata dii§man, §iire neden olumsuz etkisi ol
sun bunun? 

Karacaoglan, hep iddia ettigim gibi, tarihin biiyiik §airle
rindendir. Anonim halk §airi degildir ki. Bilmedigin bir §iiriy
le bile kar~nla§san, bir-iki dizesinden hemen tamrsm, onun 
dizeleri oldugunu anlarsm. Qiinkii kendine ozgii bir dili var
d1r. Bir iislup, bir evren yaratm1§tlr. Biiyiik bir §airdir. Tabii 
ki Melih Cevdet ondan beslenebilir, "Kalk gidelim atim" di
ye o §iirleri yazabilir. Birbirlerine yaptiklan katkidir bu.nlar. 

Korsika'da Taviani Karde§ler'le tan1§IDI§tlm. N asil bu 
kadar giizel film yapabildiklerini sordugumda "Qiinkii biz 
topragim1z1 anlatiyoruz" demi§lerdi. "ltalya'yi bile degil, 
Toscana'yi anlatiyoruz." 

William Faulkner'm Yoknapatawpha's1, Marquez'in Macon
do'su da oyle degil mi? Ya§ar Kemal bu yiizden "Diinyada her 
yazarm bir Qukurova's1 vardir" der. Hakhdir. 

0 ulu irmagi yans1tan damlalar konusunu dii§iiniir
ken, Ya§ar Kemal'le dostlugunuz akbma. geliyor. Folklor 
ve gelenek meselesinde Ya§ar Kemal'i nereye oturtuyor
sunuz? 

Ya§ar Kemal'le bu konulan ~k konu§tuk. Sanati, hayati, ge
lenegi, devrimciligi, romam, miizigi, o giinlerde elimizdeki <;a
h§malann aynnttlanm, her §eyi konu§tuk elbette. Ve birbiri
mizi de konU§tuk. Bizim gibi iki ayn aile tipinden, iki ayn ya
§am bi<;iminden gelen ve ya§ farki, kU§ak farki olan iki insanm 
44 ytl boyunca bu derece yakm olmas1, hi<; aynlmamas1, hayat 
boyu <;ok yakm bir dostluk siirdiirmesi iizerinde de durduk. Sa
nat aleminde benzeri pek yoktur bunun. Sadece ki§isel ozellik.
lerle, sadece sevgiyle, abi karde§ ili§kisiyle ac;tl<lanamaz. 

Ya§ar Abi zaman zaman bana taluhrdi. "Ya, sen bir biirok
rat <;ocugusun, bir hakim oglusun" derdi. Biraz da o aileler-



56 

den ~ok fazla bir §ey ~ikmaz diye dii§iindiigiinii belli ederek 
soylerdi bunu. Bazen §aka bazen ciddi sorardi, "Sen nastl ~Ik
tin boyle?" derdi. ''Nasil boyle kokten kavrad1n hayati ve sa
nati?" diye sorarak beni yiiceltirdi. Bunlan konu§urken, bu 
kadar farkh iki insan olarak birbirimizle nasil boylesine iyi 
anla§tigumz1 da ~oziimlemeye ~al1§rrdik. 

Sonra bunun yan1tin1 bulduk. Beni kurtaran, babam ve 
saz ~almamd1. A.§ik Veysel'in sazma soyledigi gibi: "Ben ba
bam1, sen ustam unutma!" Halk tiirkiileri iizerine ~ah§mam, 
binlerce tiirkii biliyor olmam, Ya§ar Abi'nin de o tiirkiilerin 
hepsini iyi biliyor olu§u, gelenekten kopmadan diinya kiiltii
riinii anlamaya ~al1§mak ve tabii edebiyat, aramizdaki bagin 
oziinii olu§turuyordu. Bazen, ozellikle yurtd1§mda bulundu
gumuz zamanlar, sabahlara kadar edebiyat konu§ur, sonra 
tiirkiiler soylerdik. Yiizlerce tiirkiiyii birlikte soyleyerek, bi
rimizin ba§lad1gina birlikte devam ederek, ba§ka bir §ey ko
nu§madan, sadece tiirkiilerle uzun saatler ge~irirdik. eiir
ler okurduk kar§1hkh. Biiyiik §airlerimizi, geleneksel ve mo
dern §iiri severdik. Derlenmemi§, yerelin di§1na ~ikmam1§, 
heniiz kagitlara ge~memi§ <;ok tiirkii bilirdik. 

Yakas1 a<;tlmadik bir~ok tiirkiiyii de ondan ogrendim. Bu 
ozelligi Ya§ar Kemal'in yaz1 diline de rengini vermi§tir. Onun 
diline ritmini, dii§iincesini, metafor giiciinii veren bu ozelli
gidir. Anadolu, biliyorsun, dil olarak miithi§ bir zenginligin 
memleketidir. Bu biiyiik birik.ime, Anadolu diline yaslandigrn. 
zaman, Toros Daglan'na arkam dayami§ olursun. Ancak oyle 
Ya§ar Kemal olunabiliyor. Ya§ar Kemal gelenekle yeni olamn 
miikemmel bir bile§imidir. 

C1gcik kilimlerinin s1rn 

Ya§ar Kemal galiba diinyada benzerine pek rast
lanmayacak kadar geni§ bir yelpazedeki insanla ileti-
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§im halinde. Romanlar1 diinyada edebiyat ele§tirisiy
le ugra§an akademisyenlere de ula§tI, en ii.era ko§ede
ki koyliilere de. Hayatmdaki ili§kileri de oyleydi, degil 
mi? Elit kesim.den dostlan, koylerde dola§an Kiirt des
tancilar, kahyalar, tanm i§~ileri ... 

~oyle ilginc; bir §ey var. Abidin Dino yedi dil bilirdi ve bir 
pa§a torunuydu. Asil bir ailede dogmu§tu; Abidin Pa§a aile
sinde. Dogum yeri de Cenevre. Egitim hayatim c;e§itli iilke
lerde siirdiirmii§, kendini c;ok geli§tirmi§ bir ki§iydi. Biraz da 
avangard edebiyata, avangard sanata yakm birisiydi. 

Dino, Adana'da siirgiinken yaptigi resimleri, orada tan1-
d1gi 17 ya~nndaki koylii delikanhs1 Ya§ar Kemal'e gosteri
yordu. Qok onemsiyordu onun gorii§iinii. S1raya koydugu re
simleri Ya§ar Kemal'e soruyor, onun iyi dedigi resimleri tu
tuyor, kotii dediklerini yirt1p atiyordu. Qiinkii Abidin Dino, 
Ya§ar Kemal'in begenisinin olaganiistii geli§tigini fark etmi§
ti. Koylii bir c;ocuk sonuc;ta; Kiibizm bilmez, Ekspresyonizm, 
Empresyonizm bilmez, ama Abidin Dino, onun iyi resmi ilk 
gorii§te digerlerinden ayirdigim fark etmi§ti. 

Peki, bu geli§mi§ zevk, bu estetik giiven nereden geliyor? 
Ya§ar Abi bu soruya "C1gcik kilimlerinden" diye cevap verir
di. 0 kilimlerdeki renk armonisi, renklerin uyumu, desenle
rin, kok boyalarla yapilan renklerin uyumundan ortaya c;1-
kan estetik, onu oyle bir dereceye ta§1m1§tI ki diinyan1n bii
tii.n resimlerini anlayabiliyordu. Qiin.k.ii kokii biliyordu, koke 
bagh bic;imde motif biliyordu, renk biliyordu, renklerin bir
birini giic;lendirmesini, etkisini azaltip art1rmas1m, desenle
ri one c;Ikarmasrm veya arka planda tutmasnn, estetik c;al1§
malan biliyordu. Diinyan1n en avangard, en modern resim
lerini bu yiizden anlardi. Avrupa Klasik Miizigi'ni de bu ac;1-
dan seviyor, bazen bir konc;ertoya, bir senfoniye "Qok giizel 
bir tiirkii bu, yani temelinde halk ezgisi var" diyordu. Hak
hyd1. Bugiin klasiklerdeki halk ezgileri iizerine c;ah§malar 



58 

yap1hyor. Georges Bizet'nin "L'Arlesienne Siiit"ini, ardmdan 
da bir halk ezgisinden al1nm1§ lspanya Milli Mar§1'ru dinle
yin, ne demek istedigim tam olarak ortaya c;Ikacaktrr. 



-3-
~iirle 

dii§iinmek miimkiin mii? 

"Bati toplumlari dil§ilnce eserleriyle, Dogu ise 
§iirle donll§llr. [. .. ] Tiirk<;e bayak bir §iir dili. Biz
de eksik olan soyut kavramlardir, daha dogrusu 
soyut ger<;ekleri kavrama birikimine sahip degi
liz. (Jiinkil felsefe yok. Geli§memi§. Somut haya
ti <;ok gilzel anlatiyoruz. Mesela Karacaoglan'i <;e
virdigin zaman <;ok eksik kaliyor Bati dillerinde." 





Diinyada yiizlerce dil konu§uluyor. Qe§itli dil ai
leleri var, grupland1rmalar yap1hyor. Fakat bu basit
~e sozliik farklar1ndan, gramer fark.lar1ndan ibaret 
bir konu degil. Kendi ba§Ina "diller" meselesi ~ok bii• 
yiik uzmanhk gerektiren geni§ bir konu. Yine de he• 
men her i§le, her konuyla ili§kili oldugu i~in, her in
sani ilgilendiren bir yonii var. Miizik yapdarm.m ve ri
tim duygularunn halklar i~in, kiiltiirler i~in ne kadar 
ayi.rt edici, ne kadar belirleyici oldugunu anlatt1gin12 
yazdann1z1, sozlerinizi hatirhyorum. Ve onlan bi~im
lendiren ana unsurun, o halk.lar1n dili oldugunu be
lirtmi§tiniz. 

Toplumsal geli§meleri ve toplumsal ozellikleri anali2 
ederken gordiigiiniiz, boylesine ayirt edici k:iiltiirel fark• 
lar nelerdir? 

Sana ilginc; bir tespitimden soz edeyim: Bati toplumlan 
dii§iince eserleriyle, Dogu ise §iirle donii§iir. Mesela Aydm
lanma doneminde Montesquieu, Kanunlarin Ruhu Uzerine 
kitabrm yazdi. Bir iilkede kanunlann olu§umunun neye bagb 
oldugunu inceledi, siyaset ve hukuk kurallarrmn samldigi gi

bi degi§mez olmadigim anlatt1. Jean Jacques Rousseau, Vol
taire ve digerlerinin dii§iinceleri ... Yani yobazhga, kor inanc;
lara, despotluga, hurafelere kar§1 akh, adaleti, insan hakla
nn1 savunmak. Bunlar Frans1z toplumunu donii§tiiren, gidi-
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§in yoni.inii degi§tiren etkiler meydana getirdi. Bu dii§i.ince
ler dalga dalga yayilarak, o kitaplan okuyacak diizeyde ol
mayanlan bile etkiledi. On litre siitiin i~ine konmu§ az1cik 
maya gibi niteliksel donii§iime yol a~t1. Almanya'da Hegel, 
Kant, ozellikle Marx, sadece kendi tilkelerini degil, diinyayi 
da donii§tiiren biiyiik etkiler yaratttlar. 

Elbette oturdugun yerde dii§i.inerek diinya degi§mez, za
ten dii§iinmek de toplumsal, tarihsel ko§ullardan bagims1z 
ger~ekle§emez, bu ba§ka bir konu; Bati'da bilimsel ve felse
fi eserlerle donii§tii toplum. Di.inyamn degi§mesi, donii§mesi, 
dii§i.ince tarti§malanyla birlikte yiiriiyor. 

Bizde boyle bir §ey yok. Zaten Ziya Gokalp, Yusuf Ak~ura 
gibi istisnalar d1§1nda boyle yap1tlar iiretilmedi. Bizim kiil
tiiriimiizde insanlann etkilendigi ve sistem degi§iklikleri
ne yol a~an §ey §iir. Dogu toplumlan §iirle ya§ar, dii§i.inceyle 
ya§amaz. Metotlu dii§iinme gelenegi yok ki, dii§i.ince temeli
ne dayanan devrimler ya§ans1n. 

Tiirk~e biiyiik bir §iir dili. Bizde eksik olan soyut kavram
larchr, daha dogrusu soyut ger~ekleri kavrama birikimine sa
hip degiliz. Qiink.ii felsefe yok. Geli§memi§. Somut hayati ~ok 
giizel anlatiyoruz. Mesela Karacaoglan'1 ~evirdigin zaman 
~ok eksik kahyor Bati dillerinde. 

Ben Marquez'in Yilzyillik Yalnizlik'1n1 once ingiliz
ce okumaya ba§lam1§tlm, lsve~'teydim o yillar. Qok da tat 
alamadim. Am.a birka~ boliim ilerledikten sonra Tiirk~e
si geldi. Oradan devam ettim ve ne kadar giizel bir kitap
la kar§1 kar§1yaym1§1m diye dii§iindiim, heyecanla devam 
ettim. Renklerin o kuvvetlendirilmi§ ifadeleri, "kipkrrrm
z1, sapsan, yemye§il" gibi sozci.ikler, Tiirk~ede de lspanyol
cadaki gibi kullanildigi i~in, ~eviri daha etkili oluyor. Ay
m §ekilde, zelzeleyi anlattigi boliimlerde kap kacagin etra
fa sa~ilmas1m tarif ederken, biitiin tencerelerin, tavalann 
tmgir m1ngir sokaklara yuvarlanmas1 vs ... Bunlar her dil-
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de boyle gii~lii verilemiyor. Ozellikle doga tasvirleri i~in §i
ir dili ~ok onemli. 

Bu a~1dan §anshyiz. Karacaoglan gibi, diinyamn en biiyiik 
§airlerinden biri var bizde. "San~i~ek sarvan kurmu§ otur
mu§!" Hadi bakahm bu etkiyi yaratacak kelimeleri bul ba§
ka bir dilde! 0 "se-sa" sesinin tekran. Mi§li ge~mi§, dilimizin 
~ok giizel bir ozelligi. Bir de miithi§ "Azrail gelmi§ de can ta
lep eyler / Benim can vermeye dermanun rm var" ironisi. 

Fakat felsefe geli§medigi i~in soyut kavramlar yaygmla§
mann§. Onlan da Tiirk~eye ~evirirken biiyiik stlonttlarla kar
§tla§1yorsun. 

Bat1 dilleriyle kar§Ila§t1.rmca Arap~a da §iir dili ka
bul ediliyor galiba. 

Felsefeye ~ok uzak degil Arap~a. Ozellikle 13. yiizyila ka
dar Yunanca ~evirilerle ugra§malanmn da etkisi var. Felsefe 
ve bilim iiretilen bir dil. Aym zamanda ~ok biiyiik bir §iir dili. 

Ka.be kadar kutsal bir mekaru.n duvarlarma §iirler as1yor
lardi. lslamiyet oncesi yedi biiyiik §airin §iirlerini, uzun su
re Kabe'de sergilemeye devam ettiler. Muallakat-1 seb'a de
nir buna; yani yecli aski. Dii§iinsene, giiniimiizde en kutsal 
kabul edilen bir yere, ozel bir camiye, ~agda§ §airlerin ya
p1tlanrnn asilmas1 nasil bir §eydir? 0 donemde §airlere bii
yiik deger veriyorlar, onlar1 obiir diinyayla da haberle§en 
bir ~e§it biiyiicii, ka.hin olarak kabul ecliyorlard1. Onun i~in 
Ortadogu'dan ~ikan din kitaplan, biitiin diinyayi altiist eder. 
En biiyiik hikayelerin, mitoslann yaratild1gi yerler ~oldiir. 
Zaten haliisinasyon yericlir ~ol, seraplar cliyandir. 

~iirle dti§fin.mek 

Sizce tarihsel arkaplam. nedir bu.nun, yani §iir bizde 
neden ve nasd dii§iince arac1 haline gelmi§? 
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Anadolu insan1 bu yonden Ortadogu'ya daha yakm. Bizde 
de miicadeleler, hareketler hep §iirle ili§kili bic;imde yiiriidii. 

Ornegin, Osmanh'mn son doneminde vatan §airleri c;1kt1. 
Narmk Kemal ve c;agda§lan donemi. Miithi§ i;;iirler yazdtlar, 
vatanseverlik duygusunu somutla§tirdtlar. Bu §iirler birc;ok 
ki§iyi oldugu gibi, Manastrr Askeri Lisesi'nde okuyan Musta
fa Kemal, Ali Fethi gibi c;ok sayida ogrenciyi de etkiledi. Tev
fik Fikret gibi §airlerin yap1tlanru takip ettiler, onlardan he
yecan duydular, kararh bic;imde devrim yoluna girdiler. Cum
huriyet devriminde vatan §airlerinin ciddi bir etkisi varchr. Bu 
§airlerden once vatan kavrann da yoktu. Qiinkii her yer ve her 
§ey miilktii, padi§ahm miilkii. Hatta 31 Mart 1syam'nda alay
h askerler, sokakta "Ya§asm Vatan" diye slogan atan mektepli 
subaylari doviip "Niye ya§asm Vartan diye bagmyorsun, ya§a
sm padi§almmz desenize" diyecek kadar vatan kavrammdan 
habersizdiler. 

Belki buradaAhmet Ham.di Tanpmar'm 19. Asir Turk Ede
biyati Tarihi'nde degindigi, matbaamn Osmanh'ya gelmesin
den sonra ya§anan geli§meleri anmak laz1m. Tanp1nar, c;ok 
yerinde bir tespitle gazetenin ortaya c;iki§1yla birlikte §airin 
kendini kiirsiide buldugunu soyler. $air ve yazar, toplumda 
kanaat onderi roliinii iistlenmek zorunda kalrm§tir. Bu roliin 
edebiyatta bic;im ve ic;erik anlam1nda belirleyici olmas1 ka
c;1n1lmaz galiba. $air ya da yazar, ozellikle Battltla§ma e§i
gindeki topluma ahlaki yol gosterici olmak zorunda hisset
mi§ kendini. Battltla§rrsan boyle olur, §Oyle olur diye ... Yaza
nn omzunda biiyiik bir yiik var. Bazen kanaat onderligi ro
liinii edebi kaygtlan geri plana itmek pahasma yerine getiri
yor. Bunlan dii§iinmek lazrm ... 

$airin kendini kanaat onderi kimliginde bulmas1, §iire do
nii§tiiriicii bir giic; vermi§. Kitleleri bir araya getiren, hareke
te gec;iren bir slogan. Kisa zamanda harekete gec;irilmesi ge
reken kitleler ic;in bic;ilmi§ kaftan i;iir. Giilten Akm'm o giize-
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lim dizelerinde dedigi gibi, "Ah kimselerin vakti yok/durup 
ince §eyleri anlamaya." Oniimiize konan §eyi hemen tamm
lamak, karar vermek, tutum almak zorundayiz. lyi mi kotii 
mii? Ahlakh rm ahlaks1z rm? ~iirin slogan dili bu acelecilige 
oldukr;a uygun. 

Alegorik diinya 

Roman da 1iirin yiikiine ortak oluyor mu sizce? 
Tabii, §imdi oraya gelecegim hen de. Bu aceleciligin, ince 

§eyleri anlamaya kimsenin vakti olmamaslDlil getirdigi bir bi
r;im de alegori. Marksist dii§iiniir Fredric J ameson'm makale
si ,;ok ya.nki uyandirrm§ti. hatrrlarsan ... Ur;iincii Diinya roma
mmn zorunlu olarak alegori olduguna dair bir saptamas1 var
di J ameson'm. Qok tart1§tldi, ,;ok tepki gordii. Tabii biitiin bir 
Ur;iincii Diinya roman101 alegoriye hapsedemezsin ama §ura
s1 da bir ger,;ek: Ba§langi,;ta romana ve romanc1ya yiiklenen 
misyon alegorik bir diinya yaratm1§. Sozgelimi uzun bir do
nem Battltla§an tip ile milli tip arasmda kurulan bir diinyada 
iyi ve kotii meselesini tarti.§rm§1z. Biitiin bunlar alegorik bir 
anlatrma yol a,;1yor ... Golge Oyunu'nda bile Karagoz Dogulu 
halki, Hacivat Bati. ozentisi bir laf ebesini temsil eder. 

Mesela Tanzimat doneminde Ahmet Mithat Efendi'nin 
hace-i evvel, yani ilk ogretmen olarak anilmasma yol a,;an tu
tumuna bakahm. Bir romanclDlil ilk ogretmen olarak an1lmas1 
bile roman1m1zm nastl bir i§lev yiiklendigini ortaya koyuyor. 
Yazar, Bati' dan gelen bir tiir olan romanla halka Bati.'yi anlat
maya r;ah§1yor. Felatun Bey ile Rakim Efendi gibi alegorik tip
ler iizerinden dogruyu yanh§1, iyiyi kotiiyii gosteriyor. Kisaca
s1, dogu§undan itibaren roman ve yazar, bu topraklarda agrr 
bir misyon yiiklenmi§ durumda. Bunu, okuryazar olmayan bir 
toplumda eli kalem tutanlarm kendilerini sorumlu hissetme
si diye ar;iklayabiliriz. Yazar, bir ,;ocuk safhgiyla, el yordarmy-
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la her §eyi ogrenmeye ~ah§an halkm, eli, kulagi, sesi, gozii ol
mak zorunda. Yani ilk ogretmeni ... Biraz da yazan trajikle§ti
ren bir misyon bu. 

Tabii Tiirkiye'de roman bunu ~ok a§tl ama gariptir ki ale
goriyi talep eden, olmachgi durumlarda rahats1z olan da Ba
ttltlar. ~imdi de kimlikler meselesi iizerinden U~iincii Diinya 
alegorisi bekliyorlar bizlerden. 

Ashnda Batih gazetelere verdigim miilakatlarda hissetti
gim bir ba§ka §ey de romanc1 kimliginizden ~ok muhalif ay
chn kiroliginizle ilgilenmeleri. Onlan yazchgunz metin degil, 
onun arac1hgiyla azgeli§mi§ iilkenizi masaya yatirmak fikri 
ilgilendiriyor. l§te BatI'n1n kor bir kibre tutuldugu noktalar
dan biri de bu. 

Ne yazik ki baz1 yazarlarim1z bu, "Batih efendiye iilkesi
nin kotiiliiklerini anlatan zavalh, ezilen yazar" roliinii seve
rek benimsiyor. Bunu bir kariyer yolu olarak goriiyor. Bu iil
kede ezilen yazar yok mu? Var elbette; hem de ~ok! Ne yazik 
ki Nazrm Hikmet gibi hayati devlet taraftndan par~alanan 
bir §air bile, hallom yiiceltmekten geri durmad1, "Bayburt
lu Zihni gibi giilen, Hoca Nasreddin gibi aglayan" bir halkin 
derin ruhunu anlatt1. Kuvayi Milliye'nin, Mustafa Kemal'in 
destamm yazch. Ya§ar Kemal, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, 
Orhan Veli, Sait Faik, daha bir~ok §air ve yazanm1z ger~ek 
yurtseverlerdir. Bati'da kariyer i~in iilkelerini malzeme yap
maya tenezziil etmemi§lerdir. 

Bizde §iirin i§levine geri donecek olursak: Kurtulu§ Sava§1 
giinlerinde kahramanhk, fedakarhk, halk1n bagrmsizhk miica
delesiyle ilgili §iirler etkili oldu. Pe§inden Cumhuriyet'i ogren
me siirecinde, devrimleri yerle§tiren §iirler geldi. Bizim ku§ak
larda da aym durum siirdii. '68'de, '70'lerde §iir hep devredeydi. 

Evet, 1960'larda Plehanov gibi yazarlardan ba§layarak 
Marksist literatiir ~evriliyordu, onlan da okuyorduk, dun
ya gorii§iimiiz degi§iyordu, kokle§iyordu, ama hepsinden on-
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ce, hepsinden derin bic;imde bizi Naz1m Hikmet etkilemi§ti. 
Naz1m ve pei;;inden gelen i;;airler, sonra romanc1lanrmz. Bii
tiin bu.nlar bizim ruhumuzu altiist etti, ic; diinyam1z1 ayak
landrrdi. Ve biz devrime akar olduk. 

Ozellikle §airier kiiltiirel iktidar konusunda bir id
dia olarak kullan1byorlar galiba. Ge~mi§te de §iir kiil
tiirel iktidar i~in onemli bir ara~t1 sanki-

Bizim gibi toplumlann i;;iirle donii§tiigiiniin farkmda el
bette iktidarlar. Donii§iime engel olmak veya kendi istedikle
ri yonde donii§iim saglamak ic;in, c;ok yogun bir kiiltiir miica
delesi vermeye c;ahi;;1yorlar. Gec;enlerde bir muktedir, "Biz her 
i;;eyi kazandik, her alanda ba§ar1hyiz, bir tek kiiltiir alamm 
ele gec;iremedik" dedi. Bu konuda c;ok ciddi c;abalan oldugu 
goriiliiyor. Hele Naz1m Hikmet'in kari;;1s1na Necip Faztl'1 c;1-
karma ugrai;;lan c;ok dikkat c;ekiyor. tTst iiste killtiir merkez
leri ac;1yorlar, adina yani;;malar diizenliyorlar. 

Diinyada da boyle bir c;aba var. Sovyetler Birligi c;oktiikten 
sonra, diinyada onun propaganda agi, bir anlamda network 
denilen o baglanttlar da c;oktii. Picasso'yu dii§iinelim. Bu bii
yiik ressam 2000'lerde ortaya c;iksa, o nitelikte yap1tlar, Kii
bizm gibi biiyiik bir yarati yolu, bunlar yeter miydi? "Onu or
taya c;ikaran" demek c;ok mu iddiah olur bilmiyorum, onu yay
ginlai;;tiran, onemli hale getiren hie; kui;;ku yok ki o biiyiik 
"network"tii. 0 biiyiik ag, o iletii;;im sistemi oyle iyi c;ahi;;1yor
du ki diinyadaki genc;lik orgiitleri gibi birc;ok kurum, olu§um, 
c;e§itli alanlardaki hareketler birbiriyle baglanti halindeydi. 
Kendi sanatc;1srm, insanl1gm sanatc;tlanm ortaya c;1karabili
yordu. 0 iinlii Guernica tablosu, Picasso gibi biiyiik sanatc;tlar, 
diinya solunun giic;lii agi sayesinde kitlelere ula§abiliyordu. 

N az1m Hikmet de o donemin ortaya c;1kard1gi insanlar
dan biridir. Biiyiik bir §air olduguna kui;;ku yok elbette, ama 
diinyada tin kazanmas1, yaygin kar§1hk bulmas1, o miithi§ 
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§iiri kadar, evrensel kiiltiir agiyla da ac;1klanabilir. Bugiin 
eserleri ha.la dillerde dola§an devrimci §airler, halktan ya
na o biiyiik edebiyatc;ilar, diinya edebiyat tarihinde yer alan 
o isimler, komiinist genc;lik orgiitleri, kiiltiir orgiitlenmele
ri, o baglantilar sayesinde bu diinyaya seslerini duyurabil
mi§lerdi. 

Diinya sosyalist agi c;okiince, onunla beraber biitiin o me
kanizma da yok olunca, bu sefer Am.erika'nm agi etk.ili ha
le geldi. Muazzam bir giic;le, saganak gibi kendi tarz1ndaki 
yazarlan, soldan beslenmemi§ sanatc;tlan ortaya c;1karmaya 
ba§lach. Bu durumu ac;ikc;a gorebiliriz. Son 20-30 ytlchr, ye
ni ortaya c;1kan, bir anda c;ok iinl ii olan, bir anda da olmaya
bilir, zaman ic;inde c;ok i.inlii olan yazarlan, §airleri listelesek, 
ornegin diinyada boyle 100 isim s1ralasak, bunlann kac;1 sol 
dunya gorii§ftnii benimsemi§tir? Bir iki ki§i var m1chr? Ya§ar 
Kemal gibi, Marquez, Saramago gibi onceden var olan ve on
lenemeyenler ch§mda kac;1 varhgiru siirdiirebilmi§tir? Biiyiik 
miicadelelerle, engelleri a§arak varhgmi siirdiiren oldu. Ayru 
nitelikte yap1tlar iireten mutlaka c;ok sayida sanatc;1 da var. 
Arna yeni c;ikan, yaygmla§an pek yok. 

Birkac; ytl once demi§tin bana, "Karh Kayin Ormam" veya 
"Karde§in Duymaz" §arkis1 bugiinlerde iiretilseydi, Ince Me
med bu ytllarda yaz1lsaych, bu yeni mekanizmalar o nitelikte
ki yap1tlann etkisini onleyecekti herhalde. Dogru. Belki pek 
farkinda olmayacakti insanlar. $u anda onlar bir miras ola
rak, gec;mi§ten kalan deger olarak insanlarm goniillerine, be
yinlerine girmi§, sahiplenilmi§, ama ayru nitelikte, ayru an
layi§ta yeni yap1tlar sesini duyuramiyor olabilir. 

$unu da soylemeliyim ki medya bana da kapahyd1, her 
yaptigim i§ yasakhyd1 ama o donemde ha.la gec;erli olan sol 
dayan1§ma beni duyurdu. Sonra da medya benimle ilgilen
mek zorunda kalch. Gerc;i §imdi yine ba§a dondiik ama olsun. 
Sosyal medya var. En biiyiik gazetelerin yiiz bin satl§I hula-
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mad1gi donemde sosyal medyada 1.5 milyon takipc;imiz var. 
Sag olsunlar, bu buyiik bir giic;. 

Artik kiiltiir sanat mekanizmalannda Amerika'n1n, Ba
ti'mn borusu otuyor ve kapitalizmin edebiyata yaptigi kotu
liiklerin haddi hesab1 yok. Gerc;ek edebiyatm kendileri ic;in c;ok 
tehlikeli oldugunu biliyorlar. Plastik sanatlan, klasik miizigi 
oyle gormiiyorlar, onlarla c;ok ugra§rmyorlar ama soz sanatla
n butiin iktidarlari korkutmu§tur. Hepsine de lazrm olmu§tur. 
Soz sanatlanm kontrol altinda tutmak onemlidir. Qiinkii soz 
c;ok onemli, c;ok gerekli ve c;ok tehlikeli. Kutsal kaynaklarda da 
once soz vardir. lncil de oyle ba§lamiyor mu? "Ba§langic;ta Soz 
vardi. Soz Tann'yla birlikteydi ve Soz Tann'ydi." Aym §ekilde, 
!slam inancmda da gelen ilk vahiy "Ikra" diye ba§hyor. "Oku" 
deniyor, "Oku, yaratan Rabbin adiyla oku!" diye emrediliyor ve 
ekleniyor: "O, kalemle yazmayi ogretendir." 

Butiin dinler soz iistiine kurulmu§tur; tek tannh ve c;ok 
tannh, hepsinin sembolleri, gorselleri falan vard1r ama asil 
onemsedikleri sozdiir, sozii temel almi§lardir. 

lnsamn mitolojisiz ya§ayamayan bir varhk oldugunu bili
yoruz elbette. Mitoslar yaratmak, etrafi.m hik.ayelerle ormek 
zorunda. Hikayesiz kalan insan oliiyor. Yunan tanrilann1n 
hikayeleri ne kadar onemlidir, biliyoruz hepsini. 

Onlardan c;ok daha kuvvetli hikayelerin c;iktigi yer Ortado
gu' dur. Ortadogu'nun c;ol hikayeleri. Her tarafi.n, her bolge
nin, her toplumun elbette destanlan var. Finlilerin, Kirgiz
lann, OrtaAsya'nm, Hindistan'm, Qin'in destanlan da gunii
miize kadar gelmi§tir. A.ma hic;biri diinyayi bu uc; dinin kitap
lari kadar kas1p kavurmami§. 

Soz diinyayi degi§tirir 

eiirin temel dii11iinme, dile getirme arac1 olm.as1 na
stl bir zihin diinyas1 yaratiyor sizce? 
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Biraz once de soyledigim gibi bilim ve du~riince i~in §art 
olan soyutlama ve modelleme yeteneginden yoksun, var ola
n1 tasvir etmeye yonelik bir soz giicu, soyutlama yoluyla al
gilanamayan Tann'ya inanc1 one ~1kanyor. Duygusalhgin, 
hatta gozya§I alutmamn, dizginsizligin, co§kunlugun, hesap 
sorulmazhgin makbul oldugu ~ocuksu bir dunya ... A§mhgin 
kutsandigi bu cografyada samnm en korkulan §ey bir daki
ka durup dti§tinmek. Bu nedenle sogukkanh dti§tinmek sa
mimiyetsizligi ~agn§bnyor. "Biz boyleyiz i§te", bir ovunme 
bi~imi. Bizim oyle olu§umuz ba§kalanna zarar vermi§ olsa 
bile. Dti§tinmek, analiz etmek, kabile asabiyyetinin d1§1na 
ta§mak anlamma geliyor bizim i~in. eiir "biz" olan1 daha ko
lay ku§atiyor sanki, kabileyi daha duygusal ogelerle tan1mh
yor. Dti§iinmeye gerek kalm1yor ... 

-0~ buyuk dinin bu cografyadan ~ikmas1 tesaduf degil. Bu 
topraklarda §iir vahiy, §air de peygamber gibi. Boyle olunca da 
sozun tart1§ilabilir, ele§tirilebilir degil inamlrr olmas1 onemli. 
Ahn size kabile asabiyyetine uygun bir zihin ve dil dunyas1! 

Kabile asabiyyeti olgusunu tespit eden muthi§ dti§tinceyi 
yaratamn da yine bir lslam dti§tinurti olmas1 ~eli§ki gibi goru
lebilir ama degildir. Daha once de soyledigim gibi lslam buyuk 
dti§tiniirler ve bilim insanlan yeti§tirdi ama belli bir doneme 
kadar. Maalesef daha sonra taassup ortal1gi kapladi. Herkes 
bunu Imam Gazali'ye baghyor ama bu donti§iim tek bir sebebe 
bagh olamaz elbette. 

UQ biiyiik dinin kutsal saydigi kitaplar tarihin ve gii
niimiiziin en etkili kitaplan. Bu apaQik ortada. UQiiniin 
de Ortadogu kokenli olmas1 tesadiif olamaz herhalde. 

Amerika'mn en uzak ko§esinden Afrika'mn bir ucuna ka
dar, her yere ula§rm§, yerle§mi§. Qunk.ii en kuvvetli hikayeler 
bunlarda. En kuvvetli anlatim, ~iir burada, Ortadogu'da. 

Neden boyle diye d~unelim. tki mekan insana, evrenle olan 
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ili§kisinde bir sonsuzluk duygusu veriyor. Sonsuz zaman ve 
mekan i~inde kendisinin ne kadar kii~ii.k, tek ba§1na varhgi
mn ne kadar onemsiz oldugunu hatrrlatiyor. Daha biiyiik, daha 
ger~ek bir varhga katihp onun i~inde erimek gibi, kendi varhgi
m anlamlandrracak yollar anyor. Bu duyguyu veren, bu algiyi 
yaratan iki mekan: ~ol ve derya. (Bir de sema var ama hi~biri
miz orada ya§amadigrmIZ i~ gokyiiziinii Tann'ya brrakmJ§lZ.) 

Qollerde veya denizlerde, okyanuslarda ya§ayan insanm 
yon duygusu, diinyayi algilayi§1, mekan boyutlanna baki
§I fark.h olsa gerek. Zaman zaman oyle bir yerde bulundugu
muzda bunu hissediyoruz. 

Bu iki mekan, en biiyiik destanlarm yarattldigi yerler. Ody
sseia i§te, deniz destam! Mesela Olimpos Dagi'nda oturanlarm 
destanlan, ba§ka bolgelerde ortaya ~Ikanlar, ~ollerin ve deniz
lerin destanlan kadar etkili degil. Bu ikisi insam oldiiren iki 
buyiik gii~. 

Anadolu'da ikisi de yok. Am.a epeyce destan var. 
Giic;lii destanlar. 

Anadolu bu konuda biraz ilgin~ bir konumda. Ozellikle Orta 
ve Dogu Anadolu. Qol veya deniz kiiltiirii yok. Arna destanlar 
meselesinde Ortadogu'ya da yakm, Ege'ye de. 

Ashnda, bu kadar belirgin olmasa da biitiin dun.ya, mito
lojisini Ortadogu'dan ald1. (Si.imerleri, Gilgami$'1 da dii§iin
memiz gerekiyor.) Zaten Ortadogu kokenli dinler, din kitap
lan da bu durumun kamt1. Bunu olumsuz anlamda soylemi
yorum. Kii~iimseme degil. Edebiyatm giiciine dikkat ~ekmek 
istiyorum. Soziin giicii. Bu hikayelerle diinyayi etkileyip do
nii§tiirmek, bugiin Evangelistlerde, ~e§itli tarikatlarda de
vam eden ili§kilerle diinya iktidanna ortak olmak, edebiya
tm giiciiniin en biiyiik kamtidrr. 

Sonu~ta hep ayn1 hikayeler anlatihr; kuyuya atilan Yu
suf gibi baz1 temel hikayelerin ~e§itli versiyonlan geli§tiri-
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lir. Bunlar insan ruhuna dokunan, alegorik nitelikleri olan 
ve miithi§ bir dil giiciiyle ortaya ~1kan anlatilar. Tevrat'1, 
Kuran'1 orijinal dilinde okuyabilenler, orada muazzam bir dil 
oldugunu soyliiyorlar. 

Kutsal kitaplar ch§1nda da o cografyada dil ~ok geli§mi§ti. 
Ozellikle Ihristiyanligm ve lslam'm ortaya ~1ktigi donemler
de §airler iyice ~ogalrm§ti. Dilin geli§imi ile peygamberlerin 
ortaya ~i.k.mas1 aras1nda bir baglanti var. Hz. lsa'yla hatta 
Hz. Muhammed'le aym ytllarda, aym aylarda peygamber ol
dugunu iddia eden bir~ok insan varch. Pek taraftar bulama
yan o insanlann ~ogunu yakalayip oldtiriiyorlarch. Bu arada 
lsa, Vaftizci Yahya gibi, peygamberligi sonradan kabul edi
lenler de varch elbette. 

$airlere verilen onem, aynlan yer ~ok buyiik.tii. lslam mti
cadelesi srrasmda, biliyorsun, iki §air oldiiriildti. Aleyhte yaz
dtltlan i~in biri kadm biri erkek, iki §airi oldiirdiiler. Qiinkti 
§iir, daha dogrusu soz, eylem kadar tehlikeli, eylem kadar ge
rekli bu kiilturde. Imr'iil Kays'1n "Andolsun erken inen gece
ye" gibi dizeleri Kabe'nin duvarlanndayd1. En kutsal yerde 
§iirler bulunuyordu. Butiin bunlar soztin gticiintin, dtinyayi 
degi§tirebilecek btiyiik etkisinin kamti. 

Bu arada akhma gelen bir dti§tinceyi de buraya s1ki§tl
rayim. Btitiin dillerde a§k destanlan ~ok iinlti. Arna dikkat 
edersen hepsinde erkek ach ondedir. Romeo ve Juliet, Tristan 
ve Isolde, Kerem ile Asli, Ferhad ile $irin, Tahir ile Zuhre vs. 

Oysa Leyla ile Mecnun'da kad1n ad1 once gelir. Kachna en 
az deger verildigini sanchgim1z Dogu ktilttirtinde. Bu bana 
hep ilgin~ gelmi§tir. 

Tiirk~enin zenginligi dii~iincenin dile getirilmesin
de kolayhk saghyor mu sizce? 

Tiirk~e §iir dili olarak zengin am.a felsefe a~smdan sorun var. 
Terminolojinin olU§masi ~ok zor oluyor. Bati terminolojisine ge~-
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meye ~ah§tik, sonra Marksist terminolojiyi benimsemek istedik 
ama tam olarak yapamadik. Ge~emedik ... Sanki bir kavrannn 
yerine bir ba§kasrm da soyleyebilirmi§iz gibi yakla§J.byor. Top
lumsal, toplumbilimsel gibi sozciiklerin bile birbirinin yerine 
kullamldigi oluyor. Mesela demiourgos, metanoia, pathos vs. 
gibi Tiirk~e kelimesi olmayan kavramlar da yok saytliyor. 

Terminoloji birligi de yok, dii§iinmek i~in ortak platform 
da yok. Ozellikle televizyonlarda, baloyorum, sa~ma sapan 
ve hep ki§i merkezli atl§malar ya§an1yor. Sen mi daha ~ok 
biliyorsun hen mi, hen sizi dinledim, siz de dinleyin, gibi soz 
kapmalar ... Fikir tart1§mas1 falan degil bunlar. Qiinkti tarti§
manin bir zemini, belirlenmi§ kurallan olmah, kabul edilmi§ 
tanimlarla, terminoloji ile tart1§tlabilir. Ben bir §ey diyorum, 
sen bamba§ka bir §ey anhyorsun, o zaman duygusal rekabet
ler, ego ~ati§malan ortaya ~ikiyor. 

Ortak terimlerde anla§amaman1n bir ornegini vereyim. 
Birka~ yil once iinlii bir bilim insan1 arkada§1mla konu§u
yordum. Bir ara "Bilindigi gibi ahlak din kokenlidir" dedim. 
Birden a§m bir tepki gosterdi. Biraz tart1§tik. Sonradan dii
§iindiim; ateist oldugu. i~in benim soziimii bir din ovgiisii ola
rak algtlam1§ ve kizm1§ti. Oysa hen Weber baglam1nda bir 
olgudan soz ediyordum: Protestan ahlaki, Katolik, Ortodoks, 
lslam, Budist ahlaki gibi farkl1 sistemlerden. Bir ovgii yok
tu ama o arkada§1m terminolojiye hakim olmadigi i~in bu so
zii yiizeysel olarak yorumlad1. l§te ortak terminoloji eksikli
gine bir ornek. Bir ba§ka sorun da ba§ka bir alanda uzman 
oldugu halde, giindelik dildeki ahlak ile, felsefe ve sosyoloji
deki ahlak kavram1n1, Antik Yunan'daki Ethica'yi ayirabil
mek i~in onlarca kitapla dirsek ~iiriitmek gerektigini bilme
mesi. Maalesef bunu ~ok ya§1yoruz. Toplumu yorumlamamn 
uzmanbk ve ~aha gerektirdigini bilmeyen insanlarla dolu or
tahk. Samrim bizler anlama gii~liigiimiizden dolayi kitapla
ra gomiilerek ge~irdik yanm asn. 
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Ne kadar vasat o kadar iyi! 

Bu konuda hep giindelik hayat1n i~indeki insan
lar, genc;ler vs. ele§tirilir ama en popiiler ko§e yazar
larllllD yaptigi da okurlarm zaten oyle dii§iindiigii ko
nularda, onlann onayin1 alacak bi~imde, onlardan bi
raz daha derli toplu, biraz daha etkili bic;imde sozler 
etmekten ibaret degi.1 mi? Farkh bir halo§ ac;1s1 yarat
mak, bu ugurda bazen okurunu rahats1z etmek gibi 
ama~lar yok; haz1rdan yiyerek kendi tarahndan alki§ 
almak i~in ya§iyorlar gibi? 

Bu soruya tersine elek kavram1ndan yola ~1karak ce
vap vereyim. Ben yillarca "Negatif Seleksiyon", yani tersi
ne elek diye bir konu iizerinde durdum. Bu kavram1 da Or
han Giivenen dostuma bor~luyum. Bu sefer biraz farkh yer
den yakla§ayim. 

Gen~ligimde bir Koroglu varyanti derlemi§tim. "Koroglu 
derler, kendisi bir adam idi, lakin kirk beyi var idi" diye ba§
hyordu. Koroglu efsane ya, onu krrar bu.nu par~alar, yigit mi 
yigit ama tek ba§1na bir ki§iydi o, koca bir bolgede, koca bir 
iktidar kar§1s1nda, bir tek ki§inin ne hiikmii olacak? Boyle 
dedim ama bu varyantlarda Koroglu kahramandan ~ok, ba
§anh hileler duzenleyen bir adam olarak anlattlrr. Neyse ko
numuza donelim. Bu ba§langi~; Koroglu tek ba§1na bir §ey 
yapamazdi, her §eyi kirk adarmyla, yani arkada§lanyla ba
§ardi anlami ta§1yor. 

Bu arada bir parantez app belirteyim ki, Koroglu'nu 
Bolu'yla ili§kilendirmek biraz zorlamachr. Bizim. kuzeydoguda, 
Azerbaycan'dan Tiirkistan'a kadar iinlii bir destan. Tiirkiide 
ge~en "Benden selam soylen Bali beyine" sozii Bolu'ya donii§
tiigft i~in boyle yaki§trrmalar yapiliyor. Ash Oguzname'ye ka
dar giden ve butiin Tiirki halklarda yaygin bir destan. 

Dadaloglu da "Kabaagac1n giirlemesi dal ile" der. Buda 
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aym §ey. Kabaaga~ nastl giirleyecek? Dal ile. Govdesi tek ba
§Ina giirleyemez ki, dallan sayesinde bir ses, bir giirleme or
taya ~Ikarabiliyor. 

Bizim dogru. elek / tersine elek konusu da bu anlayi§la bag
lantili. 

Ornegin Osmanh lmparatorlugu'nun en yiiksek donemi 
hangisidir? Kanuni Sultan Siileyman donemi degil mi? Ne
den oyledir? Adamlan yiiziinden. H1zhca hatrrlayal1m. 

Onun doneminde kabaagac1n giirlemesi ger~egi goriiliiyor. 
Siileyman'm muhte§em bir kadrosu var. Donanma komuta
ru Barbaros Hayrettin. Tarihin gordiigii en biiyiik denizciler
den biri. Ustelik Oruc; Reis gibi giic;lii isimlerin yer ald1gi bir 
donanma bu. Donemin miman Sinan. lnsanl1k tarihinin bii
yiik mimarlanndan. Sadrazamlar1 aras1nda Pargah ve So
kollu var. Sokollu, Kanuni'nin son donemlerinde sadrazam 
oldu ama ondan once de hep yak1n1nda bulunmu§, onemli 
gorevler yerine getirmi§ti. Kanuni'nin yan1ndaki en onemli 
isimdir. 

Sokollu Mehmed Pa§a, 18 ya§ma kadar S1rbistan'da kilise 
korosunda yer alm1§, ilahiler soylemi§ olan Bayo Sokolovic;. 
Baz1 kaynaklara gore 14 ya§mda getirilmi§, Osmanh'da dev
§irme sistemiyle yeti§tirilmi§ bir adam. Yeteneklerine gore 
degerlendirildi, verilen gorevleri hep iistiin ba§anyla yerine 
getirdi. Rumeli Beylerbeyligi'ne getirildi. Ba§anlan bir yan
dan takdir edilirken, bir yandan da asil yeteneginin askeri 
alanda olmad1gi fark edildi. Komutan olarak, ordu yonetimi 
gibi i§lerde fark yaratan bir ozelliginin bulunmadigi, yetene
ginin daha ~ok diplomaside oldugu anla§ild1. 

Sadece bir i§i en iyi yapan1 sec;mek de yetmez, biiyiik bir 
yonetim sistemi kurmak ic;in, aym zamanda, her bir ki§inin 
en faydah olacagi alanlan da gormek, insanlardaki yetenek
leri ortaya c;1karmak onemli. 

Kanuni devri, en onemli insanlari onemli yerlere yerle§-
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tirdigi i~in biiyiik. 0 devirde gavur demeden, kimsenin ko
kenine bakmadan olaganiistii insanlann, deha diizeyindeki 
insanlann onii a~ilm1§. Bugiin devlet hizmetinde, orduda bir 
tek farkh kokenden gelen insana rastlayabilir misiniz? 

0 donemde tek tek orneklere bak1nca soyledigim kura
la uymayan, harcanan baz1 insanlar var; mesela ~ehzade 
Mustafa'mn oldiiriilmesi ve tahtin San Selim'e kalmas1 fa
cia. Arna doneme genel olarak baktiginda, sistem oyle kurul
mU§ ki elek dogru ~al1§1yor. 

Ba§ka bir devir olur, kotii bir yonetici devrinde elek tersi
ne i§ler, iyi adamlann hepsi elenir, en kotiiler, be§ para et
mezler one ~ikarlar. Biz §imdi boyle bir devrin i~indeyiz gali
ba. Soziinii ettigin kalitesizligi bir de boyle dii§iinmek lazrm. 
Kavram karga§as1 ve duygusalhgin prim yapmas1 da kalite
sizligin oniinii a~1yor. 

iyi yoneticiligin temel ol~iitii de insanlarm yetenek
lerini fark etmek, uygun alanlara yonlendirmek, ba
§armalar1 i~in insanlara :nrsat vermek ve en onemlisi, 
elek sistemini dogru. i§letmek.. 

Fakat bir yoneticinin boyle davranmayi tercih et
mesi, herhalde biraz da "ikinci adam"lardan ~ekinme
yecek kadar kendine giivenmesine bagh. Vasat i§lerin 
yapild1gi ortamlarda, yoneticinin de pek bir niteligi 
yoksa, zaten ~ok da gerekmiyordur, eleme sistemi o or
tama uygun bi~imde i§leyecektir, degil mi? 

1slam'da ulu'l emre itaat vardir. Yoneticiye itaat, iist ma
kama bagh olmak, onun beklentisini eksiksiz kar§1lamak gi
bi bir §ey. Boyle derken, ote yandan da ne diyor Kuran? l§i 
ehline verin, diyor. Bu ikisini birlikte okumak gerekiyor. 
Dogru yorumlamak gerekiyor. l§i ehline vermedigin zaman 
ulu'l em.re itaat felaket doguru.yor. 

Goriiyoruz ki son on ytllarda negatif seleksiyon memleket-
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te ahm§ yiiriimii§. Yiikselmenin yolu bir i§te c;ok parlak ol
mak, en uygun ki§i olmak., namuslu olmak falan degil. Bir 
partiye, bir taraftarhga bagh olmak, bir bolgeyi temsil etmek 
gibi olc;iitler dikkate ahn1yor. Hem§erilik, tarikat baglanti
s1 her §eyin oniine gec;ebiliyor. Birc;ok insamn etkili gorevle
re getirilmesi, hatta bakan yaptlmas1nda bir tarikata iiyelik 
onemli olc;iitlerden biri olarak ahn1yor. Bir §eyhin onerdigi 
adam1 bir goreve atamak, §eyhlerin soziiniin d1§ma c;1kama
malc. .. Boyle durumlarda liyakat m1 kahr? Yani yine biiyiik 
tbn Haldun'un kabile asabiyyeti. 

Kapitalizm bile degi§tiremedi bu.nu. Aslmda kapitalizmin 
liyakate gore i§lemesi beklenir degil mi? Mantik olarak ka
pitalistin her tiirlii bagi a§acak bir rasyonaliteye ve pragma
tizme sahip olmas1 gerekir ama bizde boyle i§lemiyor. Gitlin 
inceleyin, hemen her kurumda kar§rmza heID.§erilik, mezhep 
baglari c;ikar. Bu durum liyakat sisteminin i§lemesine engel. 

Tiirkiye'nin son on yillar1 kesin bic;imde "negatif seleksi
yon" donemi diye tammlanabilir. Bu kadar rezillik diizeyin
de olmasa da sorun hep vardi. Nazi doneminde Tiirkiye'de 
kalm1§, Tiirkiye'ye s1gmm1§ profesorlerden biri de Ernst Re
uter idi. Daha sonra Bati Berlin'in ilk belediye ba§kam oldu. 
Tiirkiye'de gec;irdigi ytllardaki gozlemini "Turkiye'de onemli 
adamlar degersizdir, degersizler ise onemli konumdad1r" di
yerek dile getirm.i§ti. 

Ben bu sozii <;etinAltan'dan okudugumu hatirhyo-
rum. 

0 da sikc;a kullan1rd1. Bu gerc;ege dik.kat c;ekerdi. Ernst 
Reuter'1n sozudur. Dogru ve onemli bir tespit. Hele §imdi
ki doneme bak. Tiirkiye'deki onemli ki§iler kim? Degerli in
sanlar ve onemli insanlar tamamen ayn§IDI§ durumda. En 
onemli yerlere, biitiin ko§eba§larma degersizler yerle§tiril
mi§. Bu c;ok zararh, c;ok tehlikeli bir durum. 





-4-
Kapitalizm ~aginda 

giizellik 

"Bu kadar azginla§an kapitalizmin, milyar
larca insana satacak kaliteli mal bulmasi ola
naksiz. Bu yilzden dil§ilk kaliteli ilrilnleri, imaj 
milhendisligiyle parlatarak inanilmaz parala
ra satiyorlar. Eski dilnyada chakiki deri' olarak 
satilan ilrilnler artik plastik. Ucuz bezden diki
len pantolonlar, plastikten imal edilen ayakka
bilar artik kaliteli ilrilnlerden fOk daha pahali. 
Biltiln teknik, ucuz malzemeyi, dilnyadaki ucuz 
emek gilcilne ilrettirmek ve reklam yoluyla mali
yetinin onlarca misline satmak. Zavalli insanlar, 
boyle bir beyin yikama olmasa yilzilne bile bak
mayacaklari ilrilnleri almak ifin magazalara gi
dip yalvariyorlar. Evet, artik eski dilnyada oldu
gu gibi satici degil, alici yalvariyor. Bazi ilrilnler 
ifin gece yarilan kuyruga girip sabahliyor." 





in.sanin iiretimi siirekli art1yor. Bilim, teknoloji geli
§iyor, toplam. zenginlik biiyiiyor. Niifus art1§1ndan QOk 
daha yiiksek oranda arttigi iQin, ortalam.a zenginlik de 
Qogaliyor. 

A.ma insanlar mutlu olam.iyor. Ban§, giizellik, aktl bir 
tiirlii yerlefemiyor. insan, milyonlarca ytldir nesli tiike
nen onca canlidan farkh olara.k, kendi ya§am ko§ullan
nI kendi yok ederek varbgmm sonuna dogru. ilerliyor. 

Peki yaratdan bunca giizellik, bunca sanat, miicade
le, iyi insan ne olacak? 

Kapitalizmde kiiltiir, du§iince, bilim gibi alanlardaki geli§
meler birle§erek zenginlige, sermayeye, askeri giice donu§u
yor. Amerika'mn silahh giicu, ancak dunyada geri kalan bu
tun iilkelerin toplam1yla kar§ila§tirilacak boyutta. Bu gii~ 
nereden geliyor? Ozellikle deniz kuvvetleri, ikinci, u~iincu s1-
radaki iilkelerle kar§1la§tinlacak duzeyde degil, butun dun
yan1n geri kalan1ndan daha f azla. Zenginlik a~1s1ndan da 
but~e buyiiklugunde falan da benzer du.nun var. Bunun a~Ik
lamas1 belli. Qunku akademik ~ah§malarda da Amerika'run 
durumu aym. Kabul edilen tez, patent uretimi, geli§tirilen 
teknoloji gibi konularda da Amerika tek ba§ma, diinyanm ge
ri kalanlilln toplam1na yakm saytlara ula§1yor. 

En zengin, en gii~lu iilke, hi~bir bilgi iiretmeyecek, bu olabi
lir mi? Bilgi, du§iince, gii~, zenginlik, bunlar birbirine donu§u-
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yor. Boyle bir tarafi. var konunun, kabul etmek gerek. Kapita
lizm ve Amerika; bilimsel <;al1§malan, iiretim bi<;imlerini, tek
nolojik uygulamalan ku§kusuz ki geli§tirdi. Ba§ka tiirlii bir 
sistemde, farkh bir yonetim anlayi§mda daha da iyisi ortaya <;1-
kanlabilir miydi, bu ayn bir tarti§ma, am.a tarihte daha once 
goriilmemi§ geli§meler saglandigi kesin. Ne var ki, insanlarm 
iirettigi zenginlikler, insanlara mutluluk getirmedi. Payla§rm
dan pek pay alamayanlarm, yoksulluga, sefalete, hatta a<;hga 
mahkfun olanlann dertlerinin dii;11nda, bu sistemin nimetle
rinden faydalananlar arasmda bile kapitalizmin sagladigi zen
ginlik hi<; de mutluluk getirmiyor. lyice iist tabak.a, ,;ok kii<;iik 
azmbklar hari<; olabilir, am.a yiiksek gelirli <;ah§anlar, ufak te
fek ticaretlerle kendi <;apmda zenginle§enler, refaln diinya or
talamas1mn iizerinde olan kesimlerde bile, bir tiir tutsakhk, 
bir tiir anlam.s1z ya§am ger,;egi var. Qunkii bu iiretim sistemi
nin, bu yonetim anlayi§mm ,;arklan insan i<;in donmiiyor. Tam 
tersi, insan, iiretim ve tiiketim sistemi i<;in ya§1yor. Ba§an, an
cak bu sisteme uyum saglama derecesine gore tan1mlanan bir 
kavram haline gelmi§ durumda. lnsan kendi emeginin ii.riinle
rini kontrol edemiyor, iirettikleri insana sahip olm~ durumda. 

Dijital isyan 

Bu nedenle, Amerika'mn diinya halklanna etkisi, en <;ok 
bilgi, en ,;ok zenginlik iiretiyor olmasmdan <;ok, en <;ok yalan, 
en <;ok §iddet iiretmesiyle ger,;ekle~;iyor. Ornegin, Kissinger 
bir kitap yazdi, ad1 bile kiistah<;a: Amerika'nin Di§ Politika
ya lhtiyaci Var mi? Orada ,;ok biiyiik bir iddia var. Amerika 
yalmz diinyamn ve tarihin en biiyiik giicii olmakla kalmiyor, 
diinyadaki biitiin popiiler kiiltiir standartlanm da koyuyor, 
diyor. 0 zaman hen ,;ok iizerinde durmu§tum, ama genelde 
atlandi bu soz. Oysa korkun<; bir §ey. Siirekli daha ,;ok iiret
mek, reklam yapmak, daha ,;ok satmak gibi ama,;lar, sonu<;-
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ta, yaygm bic;imde seri olarak iiretilen belli iiriinleri tercih 
eden insanlar yaratiyor. Zevkleri, damak tatlan, eglenme bi
c;imleri, insanlann her §eyi birbirine benzesin isteniyor. 

lnsanhgi ve dogayi doymak bilmez bir i§tahla somiirmek 
iizerine kurulu kapitalizm yeni bir din haline geldi. AVM'ler 
de bu yeni dinin tapmaklan. Son zamanlarda dijital tapmak
lar da kuruluyor. Bir istatistik yaptlsa insanlarm kitleler ha
linde camileri, kiliseleri, sinagoglar1, tiirbeleri terk ederek 
AVM'lere gittigi ya da dijital sitelere girdigi ortaya c;ikar. Ye
ni dinin "En yeni ahit"i de olacak elbette. Bunlar gerc;ek ya 
da sanal satl§ kataloglandir. En iinluleri Amazon. Mal sat
mak ic;in kullanilan kavramlar ise ic;i bo§altilrm§, daha dog
rusu ic;erigi degi§tirilmi§ eski degerler: Ozgi.irliik, huzur, kim
lik, giizellik, a§k, c;ocuk sevgisi, §efkat, din, hatta dayaru§ma, 
ba§kaldirma, isyan, vicdan, devrim gibi kavramlar. Bunlarm 
tiimii reklam dilinde bamba§ka bir §eye donii§tii. Sac;ma §U
nu siir kimligini kamtla, bacagina §U kotu gec;ir isyan etmi§ 
ol, bol §ekerli §urup ic;, birden ozgi.irle§ gibi anlams1z reklam
lar, Niagara ~elalesi'ni solda s1fir birakacak bir lnzla insan
larin beyinlerine bo§alt1hyor; c;ocuklar, genc;ler, yeti§kinler 
hirer al1§veri§ zombisine donii§tiiriiliiyor. 

Evlere gereksiz, hatta kanser tehlikesi ta§1yan yiizlerce 
iiriin sokuluyor. Bui§ oyle bir c;tlgmhk halini ald1 ki baz1 uya
mk "ulema" obiir diinyaya hazirhk olarak yanmaz kefen ve 
cennete gotiiren terlik satmaya ba§ladilar. Kapitalizm, yeni 
ac1masiz ahlakiyla geldi ve insanl1gi hasta ettigi gibi dogayi 
da yok ediyor. Milyarlarca kole yaratan bir sistem bu. Eskiy
le en bu.yuk farki, modern kolelerin ayaklarmdaki prangala
nn bu kez goriinmez §ekilde kafalara yerle§tirilmi§ olmas1. 
Boylece kendisini ozgi.ir sanan kolelerle doldu diinya. 

Bu kadar azgmla§an kapitalizmin, milyarlarca insana sa
tacak kaliteli mal bulmas1 olanaks1z. Bu yiizden dii§uk kali
teli iiriinleri, imaj miihendisligiyle parlatarak inarulmaz pa-
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ralara sat1yorlar. Eski dtinyada "hakiki deri" olarak satilan 
tiriinler artik plastik. U cuz bezden dikilen pantolonlar, plas
tikten imal edilen ayakkabilar artik kaliteli tirtinlerden <;ok 
daha pahah. Btittin teknik, ucuz malzemeyi, dtinyadaki ucuz 
emek gil.ctine tirettirmek ve reklam yoluyla maliyetinin on
larca misline satmak. Zavalh insanlar, boyle bir beyin yika
ma olmasa ytiztine bile bakmayacaklan tirtinleri almak i<;in 
magazalara gidip yalvanyorlar. Evet, artik eski dtinyada ol
dugu gibi satic1 degil, al1c1 yalvanyor. Baz1 tiriinler i<;in gece 
yanlan kuyruga girip sabahhyor. 

$imdi gelelim astl soylemek istedigime. Dunyadaki btittin 
mallann kalitesini bozan ve insanlan kanchrarak satan ka
pitalizm ayn1 §eyi sanat ktilttir alarunda yapmaz rm? Elbette 
yapar. Qtinkti ger<;ek sanat hem ender bulunan hem de teh
likeli bir §eydir. Ahc1dan da bir dtizey bekler. l§te ortahgin 
bu kadar dtizeysiz, sa<;ma sapan kitaplarla, mtizikle, resimle 
dolmu§ olmasmm a<;Iklamas1 bu. 

Kafas1 kan§tinlan okuru, hikaye anlatamayan, karakter 
geli§tiremeyen, dill dtizgtin kullanamayan "edebiyat"a yonlen
diriyorlar. Birtakrm niteliksiz tiriinleri moda haline getiriyor
lar. Postmodern ve neoliberal dtinyan1n insanlara yaphgi en 
btiytik kottiltiklerden birisi de bu. Besin degeri olmayan yiye
cek i<;ecek, kaliteli kuma§tan tiretilmemi§ giysi gibi i<;i ho§ sa
nat tirtinleri pazarhyorlar. Besteci ya da icrac1 yerine album 
<;alan DJ, resim yapamachgi i<;in enstalasyon ach altmda mil
yonlarca dolarlik sergiler a<;an ve buralarda "i§" ad1 verilen, 
pazardan ahnmI§ mallan sergileyenler, ho§ <;er<;eve satanlar, 
yaratic11Ikla uzaktan yakmdan ilgisi olmayan ve dtinyaya bir 
§ey katmayan bir stirti insan. 1§te neoliberal postmodern anla
Yl§lil emek ve yetenek kar§1h dtinyasrmn tirtinleri. 

Ne var kine kadar ugra§rrlarsa ugra§s1nlar insan ytiregin
deki sezgiyi, adalet ve estetik duygusunu tamamen bozmaya 
gii.<;leri yetmiyor. Eskisine gore daha gil.<; de olsa su yataguu 
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buluyor. Giderek biiyiiyen sosyal medya, sistemin engelleye
medigi yeni bir dil, hatta zeka bi~imi yaratt1. Politikada, sa
natta, dii§iincede ortaya ~Ikan bu yeni dilin ad.I bana gore "Di
jital lsyan"dir. lnsan tii.kenmiyor, ger~ekten tii.kenmiyor. 

N arsisist c;okft§ 

Dinler, felsefeler ve ideolojiler, iitopyalar bir anlam
da toplumsal bir diizen saglama.kla ilgiliydiler. Oysa bu
giiniin yeni dini tam.am.en bireysel reQeteler iizerine ku
rulu. Sizce bu reQetelerden saghkh bir birey ve birey
sellik Qikmas1 miimkiin mii? 

Olabilir mi? Antik Yunan felsefesi bireye en ~ok vurgu ya
pan felsefeydi. "Kendini bil" diyordu. Ne demek kendini bil? 
Neyi bilip bilmedigini bil, s1n1rlann1 bil, erdemli olmayi og
ren ... lnsana srmrlanm ve eksiklerini ogreten bir ahlak felse
fesinden, dii§iince giiciiyle evreni etkileyecegini sanan kof bir 
narsisizme geldik. S1mr da kalmadi, bilmenin verdigi erdem 
de ... Sadece tiiketici olarak deger gorebilecek insanlar bir ya
mlsamamn pe§inde kendilerini degerli kilmaya ~ah§1yorlar. 
Acikh bir durum ashnda. 

Endiistrinin siirekli "sen degerlisin, sen farkhs1n" diye 
pohpohladigi bir insan kendi srmrlarm1n farkma nasil vara
bilir ki? Bu kadar hastahkh ve mutsuz bireylerin olmas1n1 
buna da baglamak laz1m. Seni toplumdan kopararak hasta 
haline getiriyorlar, sonra da ~oziim bizde diyorlar. Bu kadar 
bencillikle insan mutlu olabilir mi? Olmas1n zaten! 

Mesela Gezi'yi de bu a~1dan dii§iinelim, politik baglam1n1 
bir kenara brrakarak. Bence Gezi'nin en biiyiilii yan1, o ken
di kabuguna ~ekilen ve mutsuzluk.tan, depresyondan buna
lan kent insan1n1n bir ba§kas1yla temas etme deneyimiydi. 
lnsanlar orada giinlerce yan yana durduklan bai;;ka insanlar
la dertlerini ortaklai;;tirdtlar. Urettiler, paylai;;ttlar. Yalmz ol-
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madtltlanm gorduler. Bu, diinyamn bu.tun rec;etelerinden da
ha giizel ve daha etkiliydi. Qii.nkii. bireylerin birbirlerinin s1-
n1rlann1 c;ignemeden kurduklan bir kolektivite insanlara iyi 
gelir. lnsanlar burada gerc;ekten s1mrlann1 anlarlar. Bilme
diklerini, gormediklerini, eksiklerini, ihtiyac;lann1 bu kolek
tivite arac1hgiyla kavrarlar. Yoksa koy insani yalmz ba§1na 
bir yere ve sii.rekli bombardiman altmda tut: "~una ihtiya
c1n var", "Qok giizelsin", "Buna sahip olursan daha da giizel 
ve ozel olacaksm", "Qok bilgilisin", "kendini §Imart" ... lnsan 
diger insanlan gormeyince ihtiyac1mn s1mrs1z oldugunu dii
§ii.niir elbette. Ancak en temel ihtiyac;lann1 kar~nlayamayan 
insanlan gorene kadar. l§te kapitalizm bizi en temel insani 
baglannnzdan kopararak, bizi yalmzla§tirarak, bizde siirek
li eksiklik duygusu yaratarak ayakta duruyor. Oysa insan1n 
ic;indeki zehri yine insan ahr. 

TV ekrani herkese, evinde oturdugu halde kendisini kitle 
ic;inde hissetme duygusu veriyor. Bii.tiin diinyada otoriter yo
netimlerin giic;lenmesinin de bununla ilgisi var. Toplumu par
c;alayarak otoriteyi giic;lendiriyorlar. Kim korkar otoriteden? 
Yam ba§mdaki insanla baglantisrm yitirdigini dii.§ii.nen insan. 
l§te insanlara bunu dii§iindiirterek otoriteyi peki§tirdiler. Ge
zi bu ac;1dan da dii.§ii.nulmeli, yalmz olmachklarmI anlayan in
sanlann cesareti olarak ... 

rv. Murad'1n kahvehaneleri yasaklamas1 bo§una degildir. 
Amac; yalmzca sigara yasagi rm? Yoksa rv. Murad insanlarm 
bir araya gelmesinin otorite ic;in tehlikeli olacagmi sezdigi ic;in 
mi bu yasagi getiriyor? Mesela bizim kent killtiiriim:iizde neden 
meydan yoktur? Bunun toplanma korkusuyla, muhafazak.ar ve 
kapah toplum olma ozelligiyle bir ilgisi olabilir mi? 

Bugii.n yonetimin kentle ilgili tasarruflanna bakahm. 
Beyoglu'nda masalan kald1np senin kamusal alandaki go
riintii.nii. silmek istiyor. Peki lstanbul'da toplanma alan1 var 
m1? Toplanma alan1 dedigimiz §ey, yaln1zca deprem an1nda 
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m1 laz1m bize? Hep bu.nu konu§uyoruz ... Deprem amnda ne
rede toplanacagiz? lyi de deprem olmazsa toplanmaya ihtiya
c1m1z yok mu yani? Parklarda, bahc;elerde bir araya gelme
yecek miyiz biz? Koskoca lstanbul'da insanlann nefes alabi
lecekleri kac; alan var? Taksim Meydam'm bile ne hale getir
diler! Bir saniye bile durmadan gec;ip gitme isteginden ba§
ka bir §ey uyanchrrmyor insanda. Oysa kent hayati ancak or
tak ya§am alanlan ile anlamh ve miimkiin hale gelir. Tiyat
rosu, parki, bahc;esi, yiiriiyii§ alanlan, sahili ... Biz de denize 
bile beton dokiiyorlar, mutluluk. mu kahr burada! 

Gezi'yle birlikte insanlar belki de ilk defa kolektivite hakla
nni dile getirdiler. Bu.nu her alanda devam ettirmezsek daha 
bu.yuk erozyonlar ya§ayacagiz. Kapitalizmin, otoriter yonetim
lerin inadma, her yerde insanca bir dayam§mayi, iiretimi ha
yata gec;irmek, sanata, kiiltiire daha c;ok tutunmak zorundayiz. 

lnsanlar tiiketici olarak her adrmda kapitalizmle i§birligi 
yap1p yakmmaya devam edemezler. Aynca bu gezegen, bizim 
yalonmalarmnz1 dinleyemeyecek kadar yorgun. 

Her zaman kapitalizmi ele§tirdim. ~imdi soylei;iirken de 
soz buraya geliyor. Arna bu, para kazanmayi sue; gibi gordii
giim anlamma gelmiyor. Degerler iireten insanlar, geleneksel 
esnaf ve namuslu tiiccarlar elbette saygmdrr. Karmm doyur
mak, kendisinin ve sevdiklerinin daha giizel ya:;;amas1 ic;in 
ugra§mak kiic;iimsenebilir mi? 

Ke§ke insanlar daha miireffeh, daha kolay ya§ayabilse. 
Ozellikle, digerlerinin payma goz dikmeden iiretim siirec;leri 
ic;inde yer alanlar, c;ok daha fazla kazanabilse. 

Arna kapitalizm soyut bir §ey degil. lc;inde ya§ad1grmiz do
nemin gerc;ekligini yaratan bir olgu. Bencille§menin, sava~;la
nn, acrmas1zhgm, ezilenlerin birbirine dii§man haline gelme
sinin, cahilligin kokeni. lnsanhgm yozla§mas1dir kapitalizm. 
Yozla§mak dedigin nedir ki; insan1n sm1fsal ve kiilturel de
gerlerine yabanctla:;;mas1, degil mi? 
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Zaten kapitalizmin geldigi bu nokta Harvard Business 
School'da bile ele1;1tiriliyor, sistemin boyle devam edemeyece
gini herkes kabul ediyor. Finans kapital ise bamba1;1ka bir be
la. Obama'run Jay Leno ile yaptigi bir konu1;1mayi hatirhyo
rum. Bu sistemde i§ yapan birr;ok ki§inin tutuklanmas1 ge
rektigini soyluyordu. Gu.cu yetmedi elbette. 

Lafi. uzatiyorum ama sorayim, pabucu dama atilma sozii
nu biliyorsun elbette. Nerden geliyor? Eskiden arasta deni
len r;ar1;1Ilarda ayn1 i§i yapan esnafm kiic;iik ve alc;ak damh 
dukkanlan yan yana olurdu. Pabur;, yemeni diken i§likler de 
yan yanaydi. Bir ki§inin yaptrrdigi pabuc; c;abuk delinir, yip
ran1rsa ve esnaf loncas1 bu ki1;1inin 1;1ikayetini kabul ederse o 
pabuc; esnafm diikkanrmn dam.ma as1hr, bunu goren kimse o 
esnafa gitmez ve boylece o esnaf cezalandinlm1§ olurdu. Yani 
pabucu dama atihrd1. 

Bugiiniin, kand1rmacayi, yalani, beyin yikamayi, ba§kas1-
run parasrm c;arc;ur eden, yani "el altina binmi§ c;ahm sat1yor" 
tiirkusiinu hatrrlatan dolandmctlan mubah sayan ahlaks1z
hgma kar~n, ne kadar guzel bir ticaret ahlaki degil mi? Ame
rika'daki i§letme fakiiltelerinin onune, Beyaz1t Kulesi'ni, Ga
lata Kopriisii'nii satan Siiliin Osman'm heykelini dikmek la
z1m. Qiinku ayru i§i siislii, fiyakah laflarla yap1yorlar. 

Risk alarak yat1nm yapan, istihdam yaratan, iireten, zen
ginlik yaratan i§ insanlanna bir §ey demiyorum. Makul bir 
arti deger yaratmalan da kabul edilebilir. Bati'da i§r;i sm1-
fi. Marx ve Engels'in Kapital'de bir laboratuvar gibi inceledi
gi eski lngiltere krn~ullarmda ya§armyor. Am.a diinyamn bir
c;ok bolgesinde o §artlar devam ediyor, dokuz ya1;1mda c;ocuk
lar insanhk d1111 ko1;1ullarda c;ah11tirtl1yor. Buradaki sorun sa
dece somiirii degil, bu sistemi kabul ettirebilmek ic;in insan 
vicdamm koreltme c;abalanchr. 
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Reklam ve sanat~1 

Reklamlar1n i§levi kar ama~h iiretime, o metala
n talep etmeye uygun insan yaratmak. Bu a~1dan ba
klnca, halkin geleneksel degerlerini kullanarak kitle
lere ula§mI§ sanat~Ilar1n reklamlarda yer almas1 iha
net degil midir? 

lyi niyetli duyurulan, tamtim c;ah§malanm ayn tutarak 
soyleyelim, reklamc1hk i§i, ozunde insan zihnine bir sald1-
n niteligindedir. Olmayan bir talebi yaratmak, birilerinin pa
ra kazanmas1 ic;in insanlan baz1 mallan talep edecek hale ge
tirmek ... Am.a bu kapitalizmin genel bir ozelligi. Sektor olarak 
reklamc1hgi aymnak dogru olmaz. Reklamctlikta c;ah§an bir 
emekc;iyi, ekranda goriinen bir sanatc;1yi, otomobil lastigi fab
rikas1nda veya iplik fabrikasmda c;ah§andan ayirmak anlam
h degil. Sonuc;ta hepsi, insan ihtiyac1m kar§tlamak ic;in degil 
de kar iiretmek ic;in i§leyen c;arklan dondiirerek hayatta kala
biliyor. Hepimiz, bu piyasamn baz1 mecburiyetlerine katlana
rak karmm.1z1 doyurabiliriz. Saramago da son romamnda, ya
nm kalan c;ah§masmda, bu konuyu ele ahyordu; silah fabrika
smda c;al1§an bir emekc;i konusu. Mizraklar, Mizraklar I Tii
fekler, Tilfekler; sen yazrm§tm o kitap hakk1nda. 

i~imi 1s1tan, kalbimi ~arpbran bir anekdot gireyim 
araya izninizle: Bir giin, bir bomba dii§er sava§ meyda
mna. ispanya i~ Sava§1'nda, fa§istlerin taraftndan bi
zim tarafa nrlattlmi§ bir bombadir bu. insanbk degerle
ri i~in sava§anlara, insanliga attlmi§ bombalardan biri
dir. Patlamaz! incelenince i~inden bir not ~ikar. "Kork
mayin yolda§lar!" yazmaktadir, "bu bomba patlamaya
cak!" Fa§istlerin kullandlgi silahlan iireten bir fabrika
daki i§~inin notu. 

Harika! Qok giizel ama gundelik hayatta pek boyle olmu-
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yor tabii. Ge«;im derdindeki insan, ancak i«;inde ya§ad1gi sis
teme fayda saglayarak varhgun siirdiirebiliyor. 0 §ekilde «;a
h§maya devam edebiliyor. 1nsamn ya§adigi ko§ul bu. Ger«;ek 
bu. Burada onemli olan, ger«;egin farkinda olmak. Yani ah§
mamak. Qtinku ah§mak, artik bu ko§ullann talep ettigi k.i§i
lige donft§mek anlarmna geliyor. 1nsamn erdemi al1§mama
s1ndan, ah§amamas1ndan kaynaklamr. Ko§ullan i«;inde, bu 
duzen i«;inde varhgim siirdurecek insan, ne yapsm? Ne yapa
bilir konusu bu.yuk bir konu, oncelikle ah§masm. 

Sanat«;tlar i«;in de benzer durum gec;erli elbette. Onlar da 
bu sistemin, bu atmosferin ic;inde soluk alabilmek i«;in ba
z1 §artlan kabullenmek zorundalar. Fakat onlann sorumlu
lugu daha fazla. Toplumun kar§1s1na «;1kmayi, kitlelerle ile
ti§im halinde olmayi tercih ettiklerine gore, bunun getirdigi 
sorumlulugu da kabul ediyorlar demektir. 

Eide ettigi zenginligi, ula§bgi ftnft halk1n1n begenisine 
bor«;lu olan bir sanat«;1n1n, o degerleri yozla§bran zalim bir 
sisteme siyasi olarak destek vermesi elbette kabul edilemez. 

Sanat«;1, insamn insanhkla ileti§im kurmas1na vesile ol
maya «;alI§IT. Bunu da toplumuyla, o toplumun, o cografyanm 
kulturiiyle baglantis1n1 gft«;lft tutarak yapabilir. Bir anlam
da «;e§itlilik yaratrr, se«;enek ftretir. Bunun i«;in sanatc;rmn bi
lin«;li bir anti-kapitalist olmas1 §art degil. 0 ba§ka bir konu. 
A.ma tek:tiple§tiren guc;lerle, insam surule§tiren politikalarla 
i§birligi, sanati da sanat«;1yi da yozla§tmr. 

Onca bilimsel geli§meye, onca deger ftretimine ragm.en, 
kapitalizmin ve Amerikan kitle kulturftnftn ana etkinligi 
diinyayi standartla§tlrmaya, tekduzele§tirmeye, tektiple§tir
meye, biitiin yoresel renkleri silmeye, insanlann kiiltiirleri
ni, dillerini, geleneklerini oldiirmeye kar§tlik geliyor. Soyki
nma benzer bir §ey, diyecegim ama ''benzer" demeye gerek 
yok, diipedftz soykinmdrr kapitalizmin insanl1ga yaptigi.! 

1nsanlan kokeninden dolayi, soyundan dolayi yok etmek an-
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larnindaki. "Genosit" sozciigiine "ekosit" cliye bir kavram eklecli
ler. Ekolojiyi yok etmek, bilerek, fark:mda olarak ekolojiyi boz
mak, anlammda. Ben de bir ara kattldig.rm Versailles konu§
malannda "ethnosit" kavram1n1 ortaya atrm§tlm. Gelenekleri, 
etnik kiiltiirleri yok etmek, bu da soylorumn bir versiyonu. 

lslam'la sosyalizmin mutsuz evliligi 

Yozla§maya, bencillige, tektiple§meye kar§I 9Ikmak 
i9in, kapitalizme direnmek gerekiyor. Aksi halde, bir 
duruma itiraz ederken onun nedenini savunmak gibi 
bir 9eli§ki ortaya 91kiyor. Sol degerlerle miicadele et
mek di§1nda kapitalizme direnmenin bir yolu var mi
d.Ir? Ozellikle Miisliiman toplumlarda, dinsel degerler
le de bir muhalefet ortaya 9Ikabilir mi? 

Marksist dii§iiniir David Harvey, anti-kapitalist miicadele 
ile sosyalist miicadeleyi birbirinden ayinrken c;ok dogru bir 
noktaya parmak bas1yor ashnda. Her anti-kapitalist miicade
le sosyalist olmak zorunda degil. Mutlaka sosyalizmden al
digi ilhamlar vardrr, talepleri c;aki§abilir ama anti-kapitalist 
miicadeleyi ayn tutmak gerekir. 

Nitekim, tiim diinyada sivil toplum orgiitleri iizerinden 
kapitalizmin yarattigi y1k1mlan en aza indirgemek ya da 
vah§i kapitalizme dur demek ic;in c;e§itli hareketler geli§tiri
liyor. Samnm c;evre hareketini bunlarin ba§mda saymak ge
rekiyor. Qevre sorunlan o denli iirkiitiicii bir boyuta vard1 
ki art1k giindelik hayatim1z1n, giindelik dilimizin bir parc;a
s1 haline geldi. Kiiresel 1smma birkac; ytl oncesine kadar kor
kutucu bir felaketi c;agn§hnrken, §imcli alelade bir meteoro
lojik haclise oldu. 

Kapitalizmin c;evreye, dogaya kar§I i§ledigi suc;lann hadcli 
hesab1 yok. Distopya romanlanna, dizilerine gosterilen ilgiye 
biraz da boyle bakmak lazrm. lnsanlar gelecekten korkuyor-
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lar ama onu sosyalizmle de in§a etmek istem.iyorlar. Kapita
lizmin zararlanmn olabildigince azalttlwgi bir diinyada ya§a
mak istiyorlar. 

Anti-kapitalist miicadele, oniimiizdeki donemde daha da 
c;e§itlenecektir. Ozellikle Avrupa'da §imdilik daha c;ok birey
sel bazda yiiriiyen tiiketim kar§1b hareketler daha da biiyii
yecektir. Tabii biitiin bunlann solla dirsek temasm1n olmas1 
kac;mtlmaz. 

Cografyaya gore de farkli renkler alabiliyor anti-kapitalist 
miicadele. Diinya genelinde, ozellikle Latin Amerika gibi yer
lerde yoksulluk ve haksizhk artmca, insanlar itirazlarlill solla 
clile getiriyor, sol hareketlere yoneliyor. !slam iilkelerinde ise 
lslam'la clile getiriyor. Yoksulluk, zuliim, haks1zhk, diinyamn 
ba§ka yerlerinde insanlan bu kadar dinsellige yoneltmiyor, ls
lam cografyasmda boyle oluyor. Afro-Amerikanlarda ve ba§ka 
bolgelerdeki ezilenlerde Miisliimanhk egilimi daha yaygmdrr. 

lslam'1n ortaya c;tln§ siirecinde, zenginlige kar§I bir tavir 
da var. Mekke zenginlerine Kurey§'ten bir itiraz gibi. Dola
yis1yla lslam'm, irk aynmma, ba§ka aynmciliklara kar§I bir 
yoniinden soz edilebilir. Ornegin, Bilal Habe§i. Onceleri kole 
olan Habe§li Bilal, lslam'm onde gelen isimlerinden. 

Latin Amerika'daki gibi bir muhalefet anlayi§1 Ortado
gu'da ve lslam iilkelerinde hic;bir zaman geli§emiyor. Oralar
da isyan duygular1n1n simgesi Che Guevara olurken Orta
dogu'da Hizbullah destekleniyor. Haks1zhga ve yoksulluga 
itiraz, kendini lslam'la taniml1yor. 

Giiney Amerika' da, Kuba' da, kilise c;evresinden de Che'ye 
onemli destekler gelmi§ti. Aktif destek veren din adamlar1 
varw. Buralarda oyle bir §ey olamaz. '70'lerde lran'daki du
rum da c;ok farkhdrr. Orada solu destekleyen bir din kesimin
den pek soz edilemez. Tudeh, lran'daki komiinist parti, c;ok 
saf bic;imde, ~ah'a kar§I dincileri destekledi. Bizdeki liberal
ler gibi bir tavirw o. Ozgiirliik miicadelesi verirken kendile-
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rine destek olan dincilerin yard.Irmn1 kabul etmek, ortak ha
reket etmek gibi degildi tavirlan. Sonu~ta da yok edildi hep
si. Dinciler iktidara geldikten sonra Tudehlileri idam ettiler. 
lslam solu desteklemez, ortak hareket etmez, bu yiizden ls
lam dogas1 geregi anti-komiinist ve Amerikanc1 olmak zorun
da. Aksi miimkiin degil. 

Zulme ve yoksulluga kar§1 solu desteklemez, derken, ge
nel anlamda dinden soz etmiyorum, "lslam" diyorum. ls
lam fark11. Yoksullann dini olmas1, ama iktidardan ba§ka 
bir konum kabul etmeyi§i, onun ayrrt edici ozelligi. Sonu~ta, 
lslam'm etkili oldugu iilkelerde sol degerler, sosyalizm geli§e
mez. lslam'm kamusal alandaki etkisi ve iddias1 buna engel
dir. Dii§iinsenize, sol da islam da kamusal ve ozel alanda soz 
sahibi olmak istiyor. Bu anlamda rekabet halindeler. Bati'da 
din kamusal ve ozel alan1 diizenleme, in§a etme iddias1n
da degil. lslam ile solun bir arada ya§amas1 §imdiye kadar 
miimkiin olmad.I, bundan sonra olacaksa da toplumsal haya
tm i§leyi§indeki dinsel referanslann gerilemesiyle olabilir. 

20. yiizy1hn ortalar1ndan sonra, Ortadogu'da sosya
lizmden yiiriiyen hareketler ~ok canhyd1. Arap Sosya
list Birligi'ni kurmak isteyenler etkiliydi. Irak'taki Baas 
Partisi'nin kurulu§ amac1 Arap ulusunun tek bir devlette 
birle§mesini saglamakh. Hele Suriye Baas Partisi, sol bir si
yasal olu§umdu, Ortadogu'daki sm1rlan yapay kabul ediyor, 
tek bir Arap Sosyalist Devleti hedefi i~in diger iilkelerdeki, 
M1s1r'daki, Libya'daki hareketlerle dayam§ma halinde bulu
nuyordu. Saddam, Mi§el Eflak, Hafiz Esad, Kaddafi, Nasir 
gibi liderler boyle geni§ ve biraz karma§1k bir hareketin bile
§enleriydi. Miicadele uzadik~a sosyalist egilimler iyice azal
d1, kavmiyet~ilik, milliyet~ilik agirhk kazanmaya ba§lad1. 
Uzun konu tabii, sonu~ta olmach. Sosyalizm yolunda ilerle
nemedi. Sosyalizm miicadelesinden geriye herhangi bir sos
yal demokrat iz, birazcik sosyal devlet anlayi§1, birazc1k de-
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mokrasi falan da kalmad1. Olmuyor. lslam'la birlikte hare
ket ederek olmuyor. 

UNESCO ad1na New York'ta bir Birle§mi§ Milletler pa
neline kattlrm§tim. Konu§mam s1ras1nda, "Eger din politik 
sistemde bir ideoloji olarak yer ahyorsa, orada demokrasi
den soz etmek miimk.iin degildir" dedim. Suudi Arabistan'm 
onemli prenslerinden (Sonradan ogrendim, istihbaratin ba
§1ym1§) Turki El Faysal bu soze cam stlularak hemen itiraz 
etti. "Bizim iilkemizde din sisteme dahildir am.a bu demokra
siye engel degildir" dedi. "Qiinkii !slam da demokrasi de ay
m §eyi hedefler: lnsamn mutlulugu" diye ekledi. Boyle, niye
te bagh, siibjektif bir a~ama kabul edilemez elbette. 



-5-
Kopriiniin 
Bat1 taraf1 

"Londra'da bir sergi gezmi§tim. 'Tilrkler' di
ye ,;ok bilyilk bir sergiydi. Bazi §eyler gorselle§ti
rilince daha iyi anla§iliyor. 0 sergiyi gezince o ka
dar net gorillilyor ki Tilrkler tarih sahnesine ,;ik
tigi zaman ve ondan sonra ,;ok uzun bir sure 
<;in killtilrilyle yakin bi,;imde ya§adilar. Kill Ti
gin Kitabesi'nde, Orhun Yazitlan'nda 'Tilrk, §a
ra yakla§ma!' diye uyanlar bulunur. '$ar', yani 
<;in'deki §ehir. Tilrk'iln §ehre yakla§mamasi ogilt
leniyor. <;in'in, Tilrk'il tatli sozler ve yumu§ak ipek 
kuma§larla kandinp oldilreceginden soz ediliyor. 
0 donemin Tilrkleri yerle§ik §ehir hayatina kar§i 
da hep soguk durmu§lardir. $ehre kar§idirlar." 





300 yildan uzun siiredir bir Batihia,ma siireci i~in
deyiz. Zaman zaman geriye doniiflerle devam eden bu 
gidifat1 analiz etmek, san1nm giiniimiizii ve tarihimi
zi anlamak i~in onemli. Yaklafik 20 yild1r, bu zikzak
h siire~te Bati'dan uzakla,tlan bir periyotta Y8'Iyoruz. 
Yine de tiim devlet giiciine, ~ok kararh bir hiikiimete, 
tek yanh biiyiik medyaya, tamamen kontrol altma ali
nan egitim sistemine rag.men, halki Bat1h tarzdan biis
biitiin uzakla,t1rmayi ba,aramaddar. Siz Bat1hla,ma 
konusunda ne diifiiniiyorsunuz? 

Modernle§me ya da Battltla§ma decligimiz zaman neyi an
layacagiz? Bu konuda diinyamn ba§ka yerlerindeki insanlara 
gore tuhaf bir durumumuz var. Diger toplumlarda, "gelenek 
ve modernlik" konusu bizdeki gibi "Dogululuk-Batilihk" me
selesiyle i~ i~e ge~mi§ degil. 

Tiirkiye'de gelenek Dogu demek, modemlik ise Bab. Dola
yis1yla Dogu-Bati ~eki§mesi, aym zamanda gelenek-modern
lik kavgas1 da oldugu i¢.n daha §iddetli ya§amyor bizde. Me
sela gelenek~i bir Batic1 olamaz. "Turkiye'nin geleneklerini 
savunuyorum, Batic1yim." Boyle bir §ey yok. Dogucu olmak 
zorunda o. Veya modernlik yanl1s1. Almanya'da ya da ne bi
leyim, Britanya'da, Fransa'da modernle1;1mek dencligi zaman 
kimse bunu Batihla§mak cliye anlamaz. Aym bi~imde gele
nek de Dogu demek degilclir. Muhafazakan da moderni de 
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aym cografyamn, ayn1 kiiltiiriin insamd1r. Kimine Royalist 
kimine Cumhuriyet~i vs. derler ama kimse kimseye Dogulu 
ya da Batih demez. 

Samnm modernizm kendi dinamikleriyle degil de birta
lum resmi reformlarla gelii;;ince Battltlai;;ma olarak adland1n
hyor. Bu adlandirma da yai;;anan siirecin olumsuz olarak al
gtlanmas1na neden oluyor. Battlilai;;mak bizim d1i;;1m1zda, bi
ze benzemeyen birilerini taklit etmek anlamma geliyor. lster 
istemez bir hiyerari;;i de yaratiyor. -0 stun olan, taklit edilme
si gereken tarafla eksik olan taraf. Bu, hep gerilimli bir ili§ki 
tarif ediyor. Oysa modernizm diye adlandinldigmda tek ba§I
na olumsuz bir anlam ifade eder miydi? Hayrr! 

$una bakmak lazrm: Bazi miidahaleler gerekse de ortaya ~1-
kan bir modem hayat var ve bunun Batihla§ma ile ilgisi yok. 
Modem kentli hayatm ve ekonominin getirdigi bir tarz bu. 

Batilila§ma, modemle§me meselesini ele ahrken, once li
derlerin etkisi iizerine dii§iinmek faydah olabilir. Tarihsel 
ko§ullar, diinya konjonktiirii, bir onceki doneme duyulan tep
kiler, bunlar gibi bir~ok etken birle§erek bir lider ortaya ~1ka
nyor. 0 lider de toplumda onemli degi§ikliklere neden olabi
liyor. Boyle bir etkile§imle, donii§iimler ve liderler birbirleri
ni kar§tlikl1 bi~imde yaratiyorlar. 

Ba§ka bir deyi§le, liderler, toplumdaki degi§imlerde h1z
landinc1 etki yap1yor. Versailles Antla§mas1 Almanlann gu
rurunu lurdigi i~in, toplumun onurunu ayaga kald1racak bi
risi gelecekti, ama bu Hitler diye yanh§ birisi oldu. Adolf adh 
bir adarmn ki§isel ozelliklerinden veya bir partinin ~al1§ma
lanndan ~ok, Hitler'in geli§i, toplumun o s1radaki egilimiyle 
a~1klanabilir. Yanh§ anla§ilIDI§ olabilir, daha farkh bir sonu~ 
i~in desteklenmi§ olabilir ama toplumun o srradaki beklenti
sine kar§tlik geldigi i~in Hitler iktidan ortaya ~ikmi§trr. 

Almanya ile birlikte sava§1 kaybeden bizlerin de onurunu 
~ok krrdtlar elbette. Bu barbarlan Orta Asya'ya siirelim dedi-
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ler. A.ma Diivel-i Muazzama'ya kar§I bu hareketi orgiitleyen 
Hitler gibi bir sap1k degil, Mustafa Kemal gibi biiyiik bir li
der oldu. Almanlann ya§adigi felakete ugramadiysak bunda 
Gazi'nin biiyiik rolii vardrr. 

Tayyip Erdogan da gec;tigimiz yiizyihn ikinci yans1 boyun
ca ya§anan §ehirle§menin, §ehre goc;iin sonucunda geldi. Ha
tirlatayim, 1950 yihnda Tiirkiye'nin niifusu 21 milyon ve bu
nun ancak 6 milyonu kentlerde ya§1yor. Koylerdeki 15 mil
yon insamn yoresel al1§kanhklarla ya§amas1, kentlerdeki ya
§am bic;imi, bunlar biiyiik olc;iide oturmu§ ozellikler gosteri
yor. Sonraki ku§aklarda kabaran dev goc; dalgas1yla memle
ket korkunc; bir sars1ntiya ugradi. Sanki ic;inde nohutlar, pi
rinc;ler, birbirinden ayn halde c;e§itli nesneler bulunan kab1 
korkunc; bic;imde c;alkalayip hepsini ic; ic;e gec;iriyorsun. Hem 
niifus c;ok kisa bir siirede 21 milyondan 50 milyona, 70 mil
yona c;1kiyor, art1k 80 milyonu da a§ti, hem de artan niifu
sun c;ok biiyiik bir kisrm kentlere goc; ediyor. Kentlerin niifu
su birdenbire pathyor. istanbul 15 katma c;ikiyor. 

Paris, Londra, hangi §ehri ahp niifusunu birkac; ku§ak 
ic;inde 15 katma c;ikarsan, karmakan§ik hale gelir. Hayat du
rur. Onun ic;in istanbul'da ve diger biiyiik §ehirlerde boyle bir 
iti§ kaki§ ya§1yoruz. ~ehirlerin nii:fusu giderek de art1yor, so
runlar biiyiiyor. Hem niifus arts1n isteniyor hem de goc; h1z 
kesmeden devam ediyor. Nii:fusla birlikte cehalet de yiikseli
yor ve iktidar bu cahil kitleyi orgiitliiyor. 

Tayyip Erdogan bu biiyiik yer degi§tirmenin, bu toplumsal 
hareketin lideri olarak ortaya c;ikt1. ~ehirlerde hizh goc; do
layis1yla tiireyen yeni ya§am bic;imlerinin, yiikselen yeni de
gerlerin, biraz yag:macihga benzeyen farkh bir giri§imcilik bi
c;iminin, merkeze ve yerle§ik degerlere gosterilen tepkilerin 
temsilcisi oldu Erdogan. Bunlan hizlandinc1 bir i§lev gordii. 
Boyle ko§ullar yokken ortaya atihp, durup dururken c;1kip 
kendi fikirleriyle yeni bir toplum, nedensiz bir degi§im, yeni 
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bir kitle ortaya ~Ikarmadi elbette. Zaten var olan bir hareke
tin ytikselen dalga uzerindeki kaptaru oldu. 

Bat1hla§ma degil modernle§me 

Mrika'da veya Asya'da da "modernlik yanhs1" ile 
"Bat1c1" birbirine yak1n anlamda kullamlmaz m.1? 

Yok, ~agctl bir toplum i~in gorft§ bildiren bir ki§inin ille de 
Batic1 oldugu dft§ftnillmez. Bu bizde oyle kamksanm.1§tir ki 
normal gibi algihyoruz. Bunun i~ine dogmu§uz. 

Peki, bizdeki bu farkh durumun a~Iklamas1 nedir? 
Qunku Tiirklerin orijinal bir kill.tiir dairesi yok. Tiirkiye'de 

sadece Tiirkler ya§amiyor elbette, ama toplum yonetiminde, 
egitim sisteminde baskm kesim olarak, Turklerin bu ozelligi 
belirleyici oluyor. Tabii ki destanlarnmz, dilimiz, bir~ok gelene
gimiz var. Bir uygarbk birikimj var, ama ba§ka medeniyetlerin 
i~ine girip orayi yonetici olarak ve asker olarak ele ge~e gibi 
bir ozelligi var Tiirklerin. $ehir kurmaz mesela Tiirkler, §ehir 
alrr, gider ele ge~irir. Bizim kurdugumuz §ehir pek yoktur dun
yada, zapt ettiklerimiz vardrr. 

Buna bir Mogol-Tiirk kill.tiir benzerligi veya rrksal yakmh
gi a~1smdan bakarsan, zaten Qin taraflannda da oyle ya§an
mI§. Marco Polo gittigi zaman kimdi oradaki hiikumdar? Ku
bilay ... Kubilay Pekin'de Qin hakaruyd1. Aynen bizdeki gibi 
kurultay vs. gibi Ti.irk~e kelimeler kullanarak ya§1yorlard1. 
Pekin gibi §ehirleri kurmuyorlar, ele ge~iriyorlar, geli§tirip 
oyle ya§1yorlardi. (Stanford Shaw Beijing adrmn da "Bey §eh
ri" demek oldugunu iddia eder.) Qin tarihinde Kubilay, Yuan 
Hanedaru'run kurucusu olarak amhr. Cengiz Han'1n torunu
dur. Qin killturunun i~e girmi§lerdir. 

Turkler tarih sahnesine ~1ktigi zaman ve ondan sonra ~ok 
uzun bir sure Qin kill.turuyle yakm bi~imde ya§adilar. Kill. Ti-
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gin Kitabesi'nde, Orhun Yaz1tlan'nda "Turk, §ara yakla§ma!" 
diye uyarilar bulunur. "ear", yani Qin'deki §ehir. Tiirk'iin 
§ehre yakla§mamas1 ogiitleniyor. Qin'in Tiirk'ii tath sozler ve 
yumu§ak ipek kuma§larla kandm,p oldiireceginden soz edili
yor. 0 donemin Tiirkleri yerle§ik. §ehir hayatma kar§I da hep 
soguk durmu§larchr. eehre kar§1dirlar. 

Qin kiiltiiriinden kalan degerler, Tiirklerin ilk donemlerin
den gelen gii~lii bir etkidir. 

Giyim ku§am kiiltiiriinden yemek sanabna kadar ~e§itli 
alanlari etkilemi§tir. 14. veya 15. yiizytl ressamlanndan Si
yah Kalem'in ~ah§malan da lslam diinyas1ndan ~ok, Qin ve 
U zak Asya kiiltiiriinii yans1br. Bu kiiltiir Osmanh Sarayi'na 
ge~mi§, ku§aklarca aktanlm.I§tir. Yemeklerine bak, zencefil
li yemekler, ki§ni§li, bol baharath, etle meyveyi, hatta tat
hyla ek§iyi bir araya getiren Asya mutfagi lezzetleri. Art1k 
onlar kaybolmu§tur. Giiniimiizde o yemekleri yemiyor Tiirk
ler, ama Osmanh mutfagi oyleydi. Baharabn ozel bir yeri 
vard1. Sonra evlerde sadece karabiber ve lorm1z1biber kal
di. Aynca, giysiler ve insanlann hareket §ekilleri, ozellikle 
sultana saygi gosterirken yapilan jestler, ritiieller, bunlar 
U za.k Asya insanlanrunkine ~ok benziyor. 

Din ise Manicilik.tir. Maniheist inan«; benimsenmi§. Tiirk
ler Miisliiman yaptldiginda lslam'la Manicilik'i birle§tirip 
Alevilik ad1n1 alan inan«; ve diinya gorii§ii ortaya ~1k1yor. 
Anadolu'yu Tiirkle§tiren, Horasan Erenleri arac1hgiyla ya
yilan inan~lar ve dii§iinceler buradan geliyor. Arapla§ma
ya bir tiir itirazdir bu. eimdilik bir ornek vererek ge«;eyim, 
Maniheizm'de bedenin ii«; miihrii var. Bu ii~ miihiir anlayi
§1, ''Eline, diline, beline sahip ol" bi~iminde Alevilige ge«;iyor. 

Dortnala gelip UzakAsya'dan 
Akdeniz'e bir lnsrak ba~1 gibi uzanan 
bu memleket, bizim 
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diyor ya Naz1m Hikmet ... Ashnda bizim kurmad1g1-
m1z bu memleket, nasil bizim. olabildi, sorusuna bir 
yan1t gibi de ahnabilir bu sozleriniz. Abidin Dino da 
"Fatih Konstantiniyye'yi fethetti, onu istanbul yapan 
Sinan'd1r" diyor. Ba!jtan itibaren yeni bir medeniyet 
kurmayan, ele ge~irdigi yerlerin medeniyetini de yik
mayan, onceki ku§aklar1ndan ve onceki cografyas1n
dan getirdigi degerleri donii~tiirebilen, yeni cografya
s1ndaki degerlerle etkile§im yaratan bir kiiltiir ... 

Turkler Anadolu'ya geldigi zaman, buralar bo§ degildi el
bette. Augustus zaman1nda yapilan bir sayima gore bizim 
bugiin Anadolu dedigimiz topraklarda milyonlarca insan ya
§Iyordu. Bu insanlar ba§ka bir yere gitmedi. Buharla§IP ha
vaya uc;mach. 

Qe§itli 1rklarin, birc;ok inanc1n harman oldugu bir yer
di Anadolu. Heretik mezhepler denilen, H1ristiyanhgin sap
kin kabul ettigi, aykir1 gordiigii mezhepler de vard1 bura
larda. Mesela temelleri Bulgaristan'da atilan Bogomiller, 
Samosata'da yerle§mi§lerdi. Sonra Philadelphia'ya, yani Ala
§ehir dedigimiz yere goc;mii§ler. Daha sonra Katar eovalyele
ri acbm alarak Giiney Fransa'ya. Samosata c;ok onemli bir yer
dir, Lukianos'un memleketidir. Lukianos, eserleri giiniimiize 
kalm1§, Roma lmparatorlugu'ndaki bo§ inanc;lan, baz1 felse
fecileri, yoneticileri ele§tirmi§, yergi yazarhginda Voltaire'i ve 
Rabelais'1 etkilemi§ onemli bir edebiyatc;1chr. Ba§ka da birc;ok 
dii§iinur ya§amaktachr Turkler Anadolu'ya geldiginde. 

Biitiin bunlar, fark11 inanc;lar, kiiltiirler, yeni gelenlerden 
etkileniyor, aym zamanda onlan etkiliyor, bir kan§1m mey
dana geliyor. Zaten gelenler, Tiirkler, bir ban§ mesaj1yla ge
liyorlar. Ashnda Anadolu'ya Turklerin geli§ine, "Hac1 Bekta§-1 
Veli'nin geli§i" de diyebiliriz. Ahmet Yesevi'nin, Horasan Eren
lerinin mesaj1. .. Soz sikc;a buraya geliyor, am.a nastlsa konu§a
cagiz diye gec;iyorum, §imdi konuyu dagitmayayim. Arap gez-
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gin lbn Batuta, Karaman Beyligi'nde ya§ayan kachn ve erkek
leri "Diinyamn en iyi insanlan" diye goklere ~Ikanyor. 

Eski Qin kiilti.i.riini.i. beraberinde getirirken, lslam'a da ge
~ilmi§ durumda. Bu topraklarda onceden beri ya§ayan Er
meni, Kurt gibi eski ki.i.lti.i.rlerle de h1zh bir kiiltiir al1§veri§i 
ya§aniyor. Bir yandan Rumeli ve Balkan taraflanndaki ki.i.1-
ti.i.rle, diger yandan da lslam dolayis1yla Arap ve Fars kiil
tiiriiyle ilgin~ etkile§imler ger~ekle§iyor. Daha sonra Kaf
kas kiilti.i.ri.i. de katihyor. Qok gi.i.zel bir sentez geli§iyor. Buna 
ku§ku yok. Ama bu, orijinal bir kiilti.i.r kategorisi degil. Me
lez. Belki de bu yi.i.zden ~ok gi.i.zel. 

Sonu~ta, bizim orijinal kiilti.i.riimi.i.z, en eskiden beri bagh 
oldugumuz, korudugumuz ve ba§kalanm etk:ilemi§ bir kiilti.i.r 
yok. Diinyada ornegin Qin kiilti.i.r dairesi var. M1sir, Roma, 
Yunan, Arap, lbrani gibi, birbirinden farkh, i.i.retilmi§, oriji
nal kiilti.i.rler var. Fakat bizim yok, daha dogru.su bizimki oy
le degil. Biz ba§ka ti.i.rli.i. insanlanz. Ti.i.rkler ba§ka bir bi.i.yiik 
kiilti.i.r dairesine gidip onunla etkile§ime giriyor. Qok ba§a
nh yap1yoruz bunu. Oyle Mogollar gibi yak1p yikarak degil, 
ele ge~irilen bolgelerde, orada onceden beri bulunan insan
larla uyumlu bi~imde ya§ama ah§kanligi var Ti.i.rklerin. On
ceki donemlerden, Qin tarafi.ndan getirdik.leri ya§am ali§kan
hklari, Manicilikten kalan inan~lar, riti.i.eller, lslam, Arap, 
Fars etkileri, Anadolu'ya geldiklerinde kari;nla§ttltlan kiilti.i.r
ler, Rumlar, Eski Yunan kiilti.i.rii, hepsini bir potada birle§
tirmi§ler. Zaten toplum i~inde de tam bir bi.i.ti.i.nli.i.k, fazla bir 
benzerlik olmam1§ hi~. Herkes mezhebince, me§rebince, bir
birine kar1§madan ayn ayn ya§arm§. Yerel farklar, yorelere 
gore degi§en ya§am tarzlan, ba§ka toplumlarda goriilenden 
~ok daha fazladrr. 

Qarp1c1 bir omek vereyim: Fatih Sultan Mehmed Konstan
tinopolis'i fethettigi zaman lmparator Konstantin Paleologos 
elde luh~ ~arp1§rrken oldi.i.. Qocugu olmadigi i~in geriye impa-



104 

ratorluk varisi iki yegeni kalch. Bunlara ne oldu dersin? Hap
se mi attlchlar, idam rm edildiler? Hayrr, hi'tbiri olmach. Fatih 
onlan vezir yapti. lki Bizans prensinden biri Mesih Pa§a ach
m alch oteki Has Murat Pa§a. Mesih Pa§a sadrazam da oldu. 
Tabii bunlar irk anlayi§1yla, milliyet'tilikle, ulus devlet zihni
yetiyle anla§tlacak kavramlar degil. 

Alaturka Mustafa Kemal, alafranga Abdiilhamid 

Battltla§ma siirecimizle ilgili dii§iincelerinizi a-;mak 
i,;in lnsaca tarihsel koklerimizi anlattmiz ... Yoneticile
rin, biirokratlarm tutu.mu nastl Bati konusunda? 

Boyle bir sentezle gelip yerle§tigimiz Anadolu'da, yakla§ik 
250 ytlchr Bati'yla ili§kimiz yogunla§1yor. Qiinkii Osmanh'mn 
son donem yoneticileri, ~eyhiilislam dahil, medeniyetin 
Bati'da oldugunu goriiyor. Daha once de anla§tl1yor bu du
rum ama ozellikle Ali ve Fuat Pa§alar devrinde, Abdiilaziz'in 
Avrupa seyahatinden sonra zirveye 't1k1yor. Ziya Pa§a'mn 
me§hur beytinde dedigi gibi: 

Diyar-1 kiifrii gezdim beldeler, ka§aneler gordiim 
Dola§tun miilk-i lslam'1 biitiin viraneler gordiim. 

Bu, o donemin en bilinen §iirlerinden biri. Padi§ah dahil, 
hepsi bu gorii§teydi. Ve sonunda, kurtulu§ ancak Battlila§
makla saglanir diye dii§iindiiler. Bin yilhk, Bati yoniinde bir 
yiiriiyii§ ve sonras1nda Batictlik girdi hayatrm1za. Qok gii'tlii 
bir Bati etkisi ya§anmaya ba§land1. Yeni etkile§imler, yeni 
sentezler soz konusu olmaya ba§lad1. II. Abdiilhamid Bati'yi 
birbirine dii§iirerek imparatorlugun omriinii uzatmaya 'ta
h§ti. Bir yandan Kayzer Wilhelm'le yak.in ili§ki kurarken 
bir yandan da halife s1fatim gii'tlendirerek bir !slam niifuzu 
kurmak istedi. 
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Burada ~ok ilgin~ buldugum bir durumdan soz edeyim. 
Biliyorsun ii~ ytld1r Abdiilhamid'in siirgiin ytllanm anlatan 
bir roman iistiinde ~ah§1yorum. Yerli yabanc1 yiizlerce kay
nak okudum, British Library'de o devrin gazetelerini bile ta
rachm. Vard1gim sonu~ §U: Abdiilhamid lslami politika giit
tiigii halde ozel ya§am1nda son derece Batih. Agabeyi Mu
rad kadar olmasa da Frans1zca biliyor, rom ve i;;artroz i~iyor, 
Ytlchz'da bir opera yaptinp ltalyan sanat~ilan subay riitbe
siyle saraya ahyor ve "Alaturka musikinin keder vercligi
ni, Avrupai miizigin ise ne§elendircligini" soyliiyor. Mustafa 
Kemal ise Bab yanhs1 reformlar yapmasrna ragmen ki§isel 
zevklerinde tam bir Osmanh. Dinlecligi miizik alaturka; raki 
i~iyor, gecelik entariyle uyuyor, sabah ilk i§i kahve ve siga
raya sanlmak oluyor. Kisacas1 Avrupai politika giiden Mus
tafa Kemal tam bir Osmanh pai;;as1, pacli§ah ise lslami po
litika yiiriitmesine ragmen ozel hayatrnda Avrupal1. Bu du
rum bana kiiltiir karga§am1z1n ve kimlik meselelerimizin 
~arp1c1 bir ozeti gibi geliyor. 

Bizim kiiltiiriimiiziin bir "sentez kiiltiir"ii oldugunu soy
lerken olumsuz bir yorum yaprmyorum. Orijinal koke .daya
nan yeni bir kiiltiir yaratmam1§ olmayi Tiirklerin eksikli
gi cliye dii§iinmiiyorum. Bu du.rumun olumlu yonleri de var. 
Bu kadar zengin miizik, bu kadar zengin mutfak da ancak 
boyle bir kiiltiirler etkile§imi sayesinde ortaya ~ikabilirdi. 
Kafkasya' dan Ortadogu'ya, Saraybosna' dan M1s1r' a kadar 
o biiyiik cografyadaki biitiin yemekler, lezzetler, miizikler, 
hepsinin ufak tefek donii§mii§ halleri Anadolu'da bir arada 
bulunuyor. Bu medeniyeti, bu zenginligi yaratan Tiirklerin 
o ozelligiclir sonu~ta. Osmanh yaratrm§br bunu. 

2000 yihnda Harvard Universitesi'ndeki konferans1m1n 
ba§hgi "Bin Ytlhk Yiiriiyii§"tii. Bati'ya yiiriiyii§ii ve sente
zi anlatrm§bm. Daha sonra sorulan yamtlarken yemek kiil
tiiriinden soz ettim. Dedim ki New York'ta miithi§ bir et-
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nik lokanta ~e§itliligi var: Balkan, Yunan, Lubnan, Suri
ye, Fas, Ka~as ytizlerce lokanta. Bunlar1n tumii aym za
manda bizim mutfag1rmzchr. Osmanh mutfag1 dediginiz za
man Orta Asya'dan, Qin'den Kuzey Afrika'ya, M1s1r'dan 
Montenegro'ya kadar uzanan bir cografyadaki butii.n yemek 
kiiltii.riinii kastediyoruz. 

Modernle~mede zamansal farkhhk Bati'ya bir iistiin
liik kazanchrdi mI sizce? 

Ronesans'1 biliyoruz zaten. Aychnlanma, Marksizm, insan 
haklar1... Son ytizyillara baktig1m1zda insanhgin en onem
li degerlerinin kaynag1 olarak Bati'yi gortiyoruz. Kendi ikti
darlanna, 1rk~1hga, Nazizm'e kar§I gti~lii mucadeleler veril
di, sosyal devlet anlayi§I geli§tirildi. Bunlar elbette tum in
sanhgm kazammi. En azmdan kismen. 

Arna daha geni§ bir a~1dan ve uzun bir tarihsel perspek
tiften baktig1rmzda, "Ustii.n Battltlar" diye bir §ey soz konu
su olamaz. 

10-12. ytizyillarda Bagdat dii.nyanm en buytik kiiltiir mer
keziydi. Bin tane satran~ salonu var deniyor. Birer okul olan, 
ekolleri bulunan salonlar bunlar. Oradaki hocalardan en tin
lusu, Es-Suli. Turk astlhd1r, Ebu Bekir Bin Yahya Es-Suli. 
Dunyada ilk satran~ kitabrm yazm1§tlr. Bu elyazmas1 kitap 
Siileymaniye Kutuphanesi'nde bulunmaktadir. Es-Suli'nin 
haz1rlad1gi bir de satran~ problemi vard1. "Es Suli's Dia
mond" achyla bilinir. Bin yil ~ozulemeyecegini iddia etmi§ti. 
Sahiden de oyle oldu. Daha yeni, Danimarkaltlar bir bilgisa
yar prograrm aracilig1yla ~ozdiik..lerini a~tltladilar. 

Zengin bir medeniyet vardi Bagdat ~evresinde. Bagdat kii
tiiphanesi, yani Dariilhikme ~ok zengindi. Onceki ku§aklarm 
buttin kitaplan toplanmJ§, Yunan elyazma eserler, Yunan filo
zoflann ve bilim insanlanmn yap1tlan Arap~aya ~evrilmi§, yine 
elyazma bi~iminde elbette orada tutuluyordu. 0 srrada Bati'da 
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karanhk bir donem ya§aruyordu. Bu kiitiiphane ve buralardaki 
ktiltur sanat ortarm, Yunan felsefe kaynaklanmn Bati'ya ula§
masmda, onlann kaybolmamasmda onemli bir i§lev yerine ge
tirdi. Ha.run Re§id devrinde Cafer El Bermeki, diinyarun ilk 
kagit fabrikasrm kurm~tu. Abbasi halifeleri devri ~ok ilgin~ir. 

Ne var ki 1258'de Mogollar geldi, bu medeniyeti yak.Ip yik
ttlar, zenginlikleri yok ettiler. 

Neresi sila bize, neresi gurbet? 

Bat1-Dogu. ikilemi kiiltiirel anlamda bir §izofreni ya
ratDll§ adeta, oyle degil mi? 

lki cami aras1nda binamaz kalmak deyimi bize ~ok uy
gun. Diinyan1n en biiyiik sorunu olan, insanhgin enerjisi
ni, yaratic1hgin1 emen, ekonomileri zora sokan Dogu/Ba
ti z1thgi hi~bir iilkede bizdeki kadar vahim durumda degil. 
Cumhuriyet'in ilk yillannda Tiirkiye'yi ziyaret eden Fran
s1z yazar Georges Duhamel Tiirkiye i~in "Dogu.lu iilkelerin 
en Batihs1, Batih iilkelerin en Dogulusu" demi§ti. Belki de 
en dogru tan1m budur ama Dogu'ya gore Battl1, Bati'ya gore 
Dogulu sayilmam1z da kimlik sorunumuzu ~ozmiiyor. Qiin
kii ortada homojen bir toplum yap1s1 yok. l~imizde Dogulu 
da var Battl1 da. 

Bu durumu Konstantiniyye Oteli romammda, bir otel a~1-
h§1ndaki davetliler ve emek~iler arac1hgiyla anlatmaya ~a
h§rm§tlm. lstanbul'un herhangi bir apartmamnda Pri§tine
li bir aile ile Mardin Derikli bir ailenin kom§ulugu hi~ de §a
§dacak bir durum degildir. Belki de alt katta Hem§inli, tist 
katta ~emdinlili, aym katta Sokeli, Halepli, Erbilli bir ai
le ya§amaktad1r. Hi~ de ender rastlanan bir durum degildir 
bu. Kom§ulann geleneksel miizigi, danslan, yemek kiilttir
leri farkhd1r. Bugiin Bati'da kime Pri§tine ile Halep'in or
tak noktas1m sorsamz size hayir derler, hi~bir ortak nokta-
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s1 yoktur. Oysa bu durum bizim giindelik ger~egimizdir. Bu 
ailelerin kultur farki yiizunden birbiriyle ~ati§mas1 da ola
gandrr, bayramlarda kom§usuna Balkan kokenlinin kayma
~ina, Hem§inlinin Laz boregi, ~emdinli' den gelenin ~ig kof
te, Derik'ten gelenin Metfuniye, Halep kokenlinin Aluciye, 
Anteplinin §lveydiz gondermesi de. Buna bir de Rum, Yahu
di, Ermeni, Suryani zenginligimizi katin ve dunyarun tarih
sel olarak en zengin toplumu olmamizm keyfini sfuiin. Ya da 
Osmanh'yi par~alayip bolti§mek i~in birbirine girmi§ bu.yuk 
devletlerin ki§kirtmalanyla yaratilm1§ sa~ma dti§manhklar 
yiizunden birbirimizi kirmaya, otekile§tirmeye, su~lamaya 
devam edelim. 

Hangisi daha iyi dersiniz? 
Bu ulkede, "muhafazakarhk e§ittir Dogu, modernite e§it

tir Bati" ~1kmaz sokagin1 a§madan, her §eyin temeli olan 
kimlik ve kultur sorunlanm1z1 ~ozmemizin mumkun olma
chgm.i dti§tintiyorum. Qiinku ne Batihyiz ne Dogu.luyuz; hem 
Batihyiz hem Doguluyuz. Ayn1 zamanda Akdenizliyiz, Ka
radenizli, Kafk.as, Balkan ve Mezopotamyahyiz. Bu durum 
ba§ka ulkelere benzemeyen ozel bir ~ozum gerektiriyor. 

Yazilanmda "Turkiye halki" dedigim i~in birtakim ko§e
bentler bana kizar, ele§tirirlerdi. Ben de onlara "Beyler lut
fen Atatiirk'u.n sozu.nu hatirlaym" derdim. 

Onun §U cumlesi, iyice dti§ftnulup ta§1Illlm1§, hesap edil
mi§ bir temel kurulu§ ilkesidir: "Turkiye Cumhuriyeti'ni ku
ran Turkiye halkina, Turk milleti denir." Dik.kat edersen 
Turk halk1 demiyor ~unku Cumhuriyet'i bir tek Turk halki 
kurmad1. Ulus kimligine ge~ildikten sonras1 i~inse Turk mil
leti tan1m1m kullaruyor. Irk anlarmnda degil ulus anlaroioda. 
Fransa'da, Frans1zlar, Basklar, Bretonlar, Korsikahlar ya§ar 
ama ulusun ach Republic Fran~aise'dir. Bunun gibi. 

Deneyimlerim, dti§tincelerim ve mucadelelerim bana gos
terdi ki ne kadar ugra§1rsak ugra§ahm H1ristiyan Bati'n1n 
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sindirerek i«;ine alchgi, kendinden saychgi bir iilke olama
yiz. Buna kar~nhk bir zamanlann parlak Bati's1ru da yarat
IDI§ olan am.a sonralan onlann da azar azar vazge«;tikleri de
gerleri benimseyerek kendimize imrenilecek bir uygarhk ku
rabiliriz. llle de bir kampa mensup olma ihtiyac1m kendi i«;i
mizde gidermenin yollann1 bulabiliriz. 

Tabii burada §ciyle bir sorun «;Ik1yor: Mesela ABD'yi olu§
turan herkes kendisine Amerikah denmesini istiyor. Ba§Ina 
Afrika vs. gibi koken belirten bir tan1m da koysa kimse Ame
rilcan kimliginden ~Ikmak istemiyor. Fransa'da, lngiltere'de 
de durum aym. 

Burada devreye, "Biiyiik devlete mensubiyet egilimi" gi
riyor elbette. Eger kapsayic1 kimligine ihtiya~ duydugunuz 
devlet diinyada gii«;liiyse, etnik kokeninizi a§acak bir saygm
II.k. saghyorsa, elbette her yurtta§ o kirolikle amlmayi tercih 
edecektir. Tersi durumda ise hi<; kimse zayif ve sevilmeyen 
bir devletin achyla amlmak istemiyor, farkh bir kimligini or
taya pkarmaya ~ah§1yor. 

Bir zamanlar Osmanh bir diinya giiciiydii ve aynen Ameri
ka' da oldugu gibi herkes kendisine Osmanh diyordu. Birine 
farkh bir bi~imde seslenmek onur kmc1ydi. 

Fatih'in sadrazaro.I Rum Mehmed Pa§a; Donanma Komu
tan1 ana taraf1ndan Rum, Barbaros Hayrettin Pa§a; biiyiik 
Sadrazam Srrp Sokollu; Sultan Abdiilaziz'in annesi Kurt Per- ' 
tevniyal Hatun; III. Murad'1n annesi Yahudi Nurbanu Ha
tun; dev§irme Ba§mimar Sinan; Girit lsyaru'ru bastirmak iize
re Abdillhamid'in gonderdigi ve bizi Berlin Konferans1'nda da 
temsil eden Rum Karatodori Pa§a; Londra Sefiri Kostaki. Mu
surus Pa§a; Ermeni naz1rlar, sefirler ve daha binlercesi. Bu 
§ahsiyetlerden hangisine sorsan biiyiik bir onurla "Ben Os
manhyun" derlerdi ve ger<;ekten oyleydiler. Taki Bati, i<;imiz
deki biitiin etnisiteleri ve inan<; gruplanru birbirine d~iiriip is
yanlar ve i<; sava§lar <;Ikarana kadar. 
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0 donemde petroliin yiizde 55'inin bulundugu bolgenin sa
hibi olan Osmanh'yi nasil bolli§tukleri belgelerle karutlan
m1§ oldugu i~in fazla iistiinde durmuyorum. Am.a inan ba
na bu bir paranoya ya da korii koriine Bati dii§manhgi degil. 
Arabistanh Lawrence, Gertrude Bell, Binbalin Noel. .. Bunlar 
hayal iiriinii degil ki. Hepsi ger~ek. Sevr de bir paranoya de
gil. lstanbul ve Anadolu i§gal edilmedi mi, par~a par~a dog
ranmach m1? Dolayis1yla hi~birine paranoya diyemeyiz. 

Boliinmeyi Osmanh Sarayi ve hiikiimeti istemedi. Hat
ta §imdi ~ok ki§inin zihninde irk~1 olarak canlanan, son do
nem uygulamalanyla bu s1fati hak eden lttihat ve Terakki 
bile bai;;langi~ta "anas1r" ( unsurlar) dedikleri, farkh Osmanh 
milletlerini tekrar birle§tirmek i~in yola ~1km.1§tl. lttihat ach
n1 bu yiizden alrm§tl. Fakat sonra her §eyi yiizlerine gozleri
ne bula§tlnp tarihi su~lara imza attilar. 

Ger~ek~iligi ile one ~ikan bir lider olan ve evrensellige ~ok 
onem veren Mustafa Kemal'den bir kez daha soz etmek is
tiyorum. 0 donemin subaylan trajedi kahramanlan gibidir. 
Yiktlmakta olan iilkelerini koruma ate§iyle yamp tutu§mak
tadrrlar. Bir Trablusgarp Derne'de bulurlar kendilerini, bir 
~am'da, bir Halep'te, bir Hicaz'da, bir Kafkasya'da. Ulkele
ri ellerinden hizla kayip giden bir subay grubu. Bu travmayi 
atlatmak kolay degildir. Rumeli'yi kaybettikten sonra okul
larda ogretmen ve ogrencilerin toplu gozya§1 doktiigii anla
tilrr. 0 subaylann atalanmn gomiilii oldugu, dogduklan §e
hirler bile elden ~Ikar tek tek. 

Gec;mi§e bugiiniin penceresinden baktlmaz 

Biitiin bu kavram ve kiiltiir karma~as1 i,;inde tarihi 
nastl okumah? 

Ben tarihi aksiyon ve reaksiyon bi~iminde okurum ve bu 
~ok da yanl1§ degildir. Bugiin resmi tarihe kar§1 oldugunu 
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soyleyerek ba§ka bir resmi tarih yaratanlar, bu iilkenin so
runlanm Turk milliyet~iligi cereyanlanmn ortaya ~Iktigi ta
rihle ba§latiyorlar ve kafalannda herkese kotuliik eden, ter
minator gibi vurup kiran, ~evresindeki biitiin halklan katle
den Tiirkler kavram1 olu§uyor. Dii§iince diinyam1zda buna 
inanarak duygusal tepkiler veren, hatta Turk kelimesi biza
tihi fa§izm demekmi§ gibi algilayan, bu mensubiyetten uta
nan aydmlar var. 

Mesele §U: Bugiinii anlamak ve hiikiim vermek i~in, aksi
yon ve reaksiyon olarak okumamiz gereken yak.in donem ta
rihi nereden ba§latacagiz? S1fir noktas1 nedir? Hangi aksi
yon hangi reaksiyona yol a~rm§tir? Baztlan bu noktayi ltti
hat Terakki'yle, baztlan da lstiklal Harbi'yle ba§latmak egi
liminde. Benim dii§iinceme gore ise giiniimiize kadar devam 
eden travma, Balkan Harbi'yle ba§larm§tir. (Trablusgarp'tan 
da ba§lattlabilir elbette ama etkisi Balkan Harbi kadar olma
IDI§trr.) lmparatorlugun her gun bir par~as1m, kolunu bacagi
m, govdesini kaybetmesi ve yok olma tehlikesiyle kar§tla§ma
s1 zihinlerde oyle bir korku ve ytla.ma sebep oldu ki, bu iilke 
kendini ha.la savu.nmada hissediyor. Qogu. zaman uygulamala
nru hukuk diizeni di§1na c;ikaran davram§lanna bu tepki ne
den oluyor. ''Tiirk'iin Tiirk'ten ba§ka dostu yok" soziiniin ha.la 
hatrrlamyor olu§unun ve sonu~ta ortaya c;ikan zenofobinin se
bebi bu. Oysa Falih Rrflo. Atay gibi bir aydin 20. yiizytl ba§
lanru anlattigi Bati§ Yillarimiz kitablillil ilk sayf asmda "Qo
cuklugumuzda biz kendimize Turk demezdik" ciimlesini kul
lanm.aktan c;ekinroiyordu. Bu ulkenin aychmm, bu ciimleden 
"Turk onde, Turk ileri" noktasma getiren nedenlere bakma
dan durumu anlamak olanaksiz. Qunkii bu a§mhk, ba§ka bir 
a§mhga cevap olarak ortaya c;ikmi§. Aksiyon ve reaksiyon de
digim §ey bu. 

Gec;enlerde bir panele kattldim. Orada resmi tarih ele§ti
risi yapan bir tarihc;i yine bu "Turk terminator" tezine ken-
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dini kaptirm1§, verip veri§tiriyordu. lyi niyet ve dogru du
§iinceyi herkesin kabul edecegi gibi bir safhg:rm. var ya o ha
n1ma aksiyon/reaksiyon meselesini hatirlatip kendi ailem
den ornekler verdim: '93 Harbi'nde Livane'deki soyumuzun 
Rus ordusu taraf1ndan yok edildigini anlattim. Aileden bir 
tek Erzuru.m'a, Ahmet Muhtar Pa§a'ya gonderilen Omer Bey 
sag kalm1§ti, o da sonra bir tek evlat b1rakarak §ehit oldu. 
E§imin ailesi ise Manastir go~meni. Balkan Harbi'nde yayan 
yaptldak yollara dft§en aile, bir akrabalann1 da almak uze
re §ehir d1§mdaki evlerine ugruyor. Gordukleri manzara §U: 
Anne ve baba olduriilmft§, yerde yatiyor. Dolaba sakladtltla
n iki ya§1ndaki oglan ise anas1mn kan s1zan memesini em
meye ~ah§1yor. Bu r;ocuk e§imin dedesi. Hi~ konu§maz, hi~
bir §ey anlatmazm1§. 0 panelde bu ornekleri vererek, "Ac1-
lanmiz1 yari§tlrmayalim, Turk, Kurt, Ermeni, Rum, Qerkez, 
Arap hepimizin actlanna sahip ~ikal1m" dedim. 0 tarih~i ha
n1m bizim acilanm1z i~in ne dese begenirsin: "Sava§ta olur 
boy le §eyler." lnanamadrm. Baz1 Yahudiler de dunyada ac1 
~ekmi§ olma imtiyazm1 kesinlikle kimseyle payla§mak iste
miyorlar. Ermenileri bu yuzden di§hyorlar. 

l§in ilgin~ tarafi iki ailenin de bu acilan anlatip bizi kin
le, nefretle yeti§tirmemi§ olu§u. Biz bu ac1 ger~ekleri yeni 
ogrendik. 

Bu yuzden, terminator halk olarak sunulmak, kendi dede
me, neneme, babama, anneme, yani o sevecen, ahlakl1, duz
gun, merhametli insanlara yapilrm§ bir hakaret gibi geliyor. 
Dunyadaki bu.tun insanlarm da hissiyati budur. 

Hayat1m1 bilen insanlar i~in soylemeye bile gerek yok: Ta
rihteki toplu oldiirmeleri, insanhk su~larim kimse aklayamaz 
elbette. Herkesin ac1s1 bizim ac1m1zdrr. Ne tehciri unutabiliriz 
ne Dersim'i ne Balkan faciasrm ne de Diyarbakrr Cezaevi'ni. 
Ge~mi§i degi§tiremeyiz ama geli§mi§ toplumlarin yaptigi gibi 
el ele vererek gelecegi in§a edebiliriz. Qok mu iyimserim, bil-
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miyorum. Ve insan haklanm ayaklar altina alan bu devletle 
nastl olacak bu i§ dersen ona da demokrasi ve aydmhk miica
delesi vermeye devam etmekten ba§ka cevab1m yok dogrusu. 
Arna hie; olmazsa aydmlar kendilerini ayrran noktalardan c;ok 
birle§tiren noktalara bakmayi ba§arabilseler. 

Mustafa Kemal ve Bat1 

Peki. Batdda~ma meselesinde Mustafa Kemal nerede 
duruyor? 

Bati'mn sanayide, iiretimde, medeniyette ve zenginlik
te c;ok ileri gittigi zaten Osmanh'nm son devirlerinden itiba
ren bilinen bir §eydi. Abdulaziz Avrupa seyahatinden don
diikten sonra ileri gelenlerin yaptigi bir toplantiyi lstanbul 
eehremini Omer Faiz Efendi anlatir. Toplantiya hakim olan 
"llmi, fenni, kadmlann toplum hayatma katilmas1 gibi kav
ramlan Garp'tan almal1yiz" gorii§ii iizerine Omer Faiz Efen
di eeyhiilislam'a donerek "Miisliimanhgi bile oradan alma
rmz lazrm" diye latife eder. lmparatorlugun son donemindeki 
iinlii Uc; Tarz-1 Siyaset analizi kisaca ve kabaca §U iic; egilimi. 
anlatir: Tahtrm korumak isteyen Padi§ah, lngilizlerin hima
yesini arzu etmektedir. Bazilan imparatorlugun tekrar ihya
s1 hayalleri kurar. Gerc;ekc;i Mustafa Kemal ve arkada§lan 
ise Osmanh'dan aynlan diger milletler gibi Tiirklerin de (nis
peten kiic;iik) bir ulus devlet kurmasmdan yanadir. 

Mustafa Kemal'in yeti§tigi ytllardaki ortam ve zihniyet 
budur. Hemen herkes virane Dogu'dan kurtulmak istemek
tedir. Yalmz yine unuttuk.lan §ey "Bab" dedikleri kavramm 
statik degil dinamik oldugudur. Yani, bi:zimkilerin goriip hay
ran oldugu Bab, kendi ic;indeki c;eli§kiler, sanayi ve i§c;i smifi. 
ile yepyeni bir evreye gec;mektedir. Bati'ya sadece p1nltih bir 
uygarhk goziiyle bakarsan ve srmfsal bir analiz yapmazsan, 
yeni Bab'yi anlamak da miimkiin olmaz. Bu konuda bizim 
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ayd1nlar yine Frans1z lhtilali'ne talohp kalm1§, buna kar§I
hk Rus aydmlan bu boyutu ke§fedebilmi§tir. Bu farki da yine 
bizim bilim di§1 yonelimlerimiz yaratrm§tir. 0 donemin Rus
ya'smda da sanayi ve i§~i smrli yoktu, Osmanh'smda da. Am.a 
Rus entelektuelleri, sanayile§menin olmazsa olmaz1 olan ser
maye emek ~eli§kisini o donemde bile anlamayi ba§arm1§lar
di. Osmanh aydmlan ise padi§ahm iyi idaresi ve me§rutiyet
le her §eyin dtizelebilecegi kams1ndaydilar. Dunyayi degi§tir
mek tizere olan fikirlerden ve yazarlardan haberleri yoktu. 
Srmf ~eli§kisini hi~ bilmiyorlardi. 

Mustafa Kemal veliaht yaveri olarak Berlin'i, subay ola
rak Picardie manevralan s1rasmda Fransa'yi, hastal1gi s1ra
smda Viyana'yi ve ata§eligi s1rasmda da Sofya'yi gorme, tam
ma imkan1m bulmu§tu. 0 devirdeki herkes gibi kar§tla§tir
malar yapar ve aradaki fark yiiztinden i~i ezilirdi. Buna rag
men bir Batic1 degildir o. Gorii§ti daha evrensel, o donemdeki 
kavrarmyla "cihan§timul"dur. 

"lnsanhk medeniyeti tektir ama kollan vardir!" diye bti
yiik bir soz soyleyebilen liderin Batic1 olmas1na imkan var 
rm? Herkesin diline pelesenk olan "muas1r medeniyet" tan1-
rm bir bolgeyi, bir milleti tarif etmez. Qagda§ uygarhk dtize
yidir bu ve her yerde olabilir. 

Zaten Bati, onun gogiis gogse ~arp1§tigi, ka~ cephede ytiz 
yiize geldigi, harp mantigmdaki "dti§man" kavrarmmn somut 
halidir. Onlara korii koriine bagh olmas1 miimktin mu? 

Am.a Aydinlanma ve laiklik gibi, iilkeleri ~ok daha ileri du
zeye yukselten temel bir ilkeyi, s1rf Bab daha once ba§arm1§ 
diye gormezden gelebilir mi? 

Daha once soziinti ettigimiz gibi II. Mahmud nastl tibbiyede 
Frans1zca egitimi §art ko§tuysa, Gazi de aym §ekilde Bati'nm 
aydinlanmac1 ve rasyonel modelini bize uygulamak istemi§tir. 
Bu, Bati taklit~iligi degildir. Bir hastane kalp ameliyatlann
da Cleveland'm bypass teknigini kullamnca, yabanc1 patentli 
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cihazlara ba§vurunca Amerikan taklit~isi olmaz, sadece kendi 
hastalanmn hayatrm kurtanr. 

Peki sizce bugiin nastl ya~1yoruz Dogu-Bat1 ikilemi
ni, kiiltiir karma~asrm ve taklitf;iligi? 

Evet bugiine gelelim: eu anda yaluc1 sorun Cumhuriyet re
formlanm tart1§mak degi]., Amerikan kitle kiiltiiriiniin iilke
yi ele ge~irmi§ olu§una ~are aramaktir. Kitle kiiltiirii. Hep 
vurguluyorum bunu ~iinkii ABD yaratic1hgin1n tiimii kit
leye verilen ucuz iiriinlerden ibaret degil. Yiiksek bir yara
tI standard.Ida var. Kiiltiir alamnda yenilgi arayanlarin dik
kat etmesi gereken konu budur. Biz yazarlar, sanat~tlar kiil
tiir milliyet~isiyiz. Elbette ki kendi kiiltiiriimiizii, ana dilimi
zi yiiceltmeye ~al1§mz. lnsanhk filemine kendi renklerimizle, 
dilimizle, sesimizle kattlacagun1z1 biliriz. 

Am.a ne yazik ki bir~ok kesim BatI'mn kesin iistiinliigii te
zine korii koriine inarum§ durumda. Her yerde durum bu de
gi]. mi diyeceksin. Degil. 

Mesela lran. Gen~lerin elinden Hafiz, Sadi, Hayyam divan
lari dii§miiyor. Hatta herhangi bir konuda meraklanru gider
mek i~in Hafiz Divani'mn rastgele bir sayfasrm a~1yorlar ve 
fal bakar gibi o giinkii kaderlerini anlamaya ~ah§1yorlar. lran
h yonetmenler diinyan1n zirvesinde. Modern §airler, miizis
yenler muhte§em. Ge~enlerde iinlii bir yonetmen Battltlai;;ma
YI savundu diye epey gozden dii§tii. Qiinkii, "lran, ~ok yiiksek 
bir kiiltiire sahiptir, kimseyi taklit etmeyiz. Diinya bize oze
nir" diye dii§iiniiyorlar. Bu durum §Ovenizm, kor milliyet~ilik 
degi]., kendi kiiltiiriine srrtrm yaslamaktrr. 

lranli §airler diinyada o kadar etkili oldu ki Goethe ya§h
h.k yillannda Fars~a ogrendi ve Bati-Dogu Diuani ad1ru ver
digi eserde Fars usulii "Hikmetname"ler yazd1. "Dogu'nun 
§airleri elbette Bati'mn §airlerinden iistiindiir" sozii de bu 
bilge adama aittir. 
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Biiyiik bir iiziintiiyle soyliiyorum ki bizim okuryazar kesi
mimizin c;ogunlugu boyle bir bilince sahip degil. 2019 ytlmda 
yaymlanan edebiyat dergileri hfila Marcel Proust, Franz Kaf
ka, Walter Benjamin vs. c;oziimlemeleriyle dolu. Bati bu dergi
leri okumadigma gore kimin ic;in yaz1yorlar bunlari, anlannyo
rum. Bati'mn miizigini icra ederek, edebiyatrm taklit ederek 
ozgiin olmak miimkiin degil. 

Bizim aychn1m1z1n trajedisi, iki cami aras1nda binamaz 
kalma ornegini hatirlatiyor. Bir roman1mda gec;en benzet
meyle; talihsiz bir trapez artisti gibi Dogu sahncagmi biralop 
kendimizi fulattik ve kar§1 taraftan Bati sahncaguun gelme
sini bekledik. Ne yazik ki gelmedi ve kendimizi bo§lukta bul
duk. Latince gibi bir kok dili bilmedigimiz gibi, Arapc;a, Fars
c;a da bilmeyiz ... Oysa bu kok diller olmadan kavramlar otur
muyor. Hukuk fakiiltelerinde Roma Hukuku okutulur ama 
Latince bilmeden. 0 sozler sadece ezberlenir, sonra unutulur. 
Aynca Roma Hukuku dedigimiz temel kanunlar, 6. yiizytlda 
Konstantinopolis'te lmparator J iistinyen'in Kodeksi ile son 
halini alm1§, geli§tirilmi§tir. Ne var ki Roma Hukuku denil
diginde herkesin akhna ltalya'daki Roma gelir, lstanbul gel
mez c;iinkii bu §ehrin Yeni Roma oldugu hem Dogu hem Bati 
taraftndan unutulur, unutturulur. 

Ruhu yarah iilke 

Sizin "Bin yilhk biiyiik yiiriiyii§" dediginiz, Bat1-
lda§maktan oncesini de kapsayan bir olgu. Bu du
rumda, AKP'nin Ortadogu politikalar1na ve iilkenin 
Dogu'ya yonelmesine "tarihsel ve kiiltiirel bir sapma" 
diyebilir miyiz? 

Bu c;ok geni§ bir konu. Oncelikle, "Turk kimligi" nedir gi
bi, daha dogru.su boyle bir kimlik var rmchr gibi bir soru iize
rinde dii§iinmek gerekebilir. Turkiye'nin demokrasi dene-
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mesi, kurulu§tan itibaren hep Bati referanshd1r. Diinyamn 
ba§ka yerlerinde rastlanmayacak kadar a~ik bi~imde, bizde, 
Bati'dan uzakla§mak, bir anlamda demokrasi hedefinden 
uzakla§mak anlannna geliyor. 

Ti.irkiye toplumu her zaman bir kimlik arayi§1 i~inde ol
mu§tur. Bunu "Kimligi yok da anyor" diye yorumlamamak 
gerekir. Kimligindeki ozellikleri yaratmamn ve donii§ti.irme
nin bir yoludur bu arayi§. Qok eski bir yol bu. Bin ytldir yoni.i 
Dogu'dan Bati'ya dogru diyebiliriz. 

Biitiin i.ilkeler i~in ge~erlidir ama Ti.irkiye'yi anlamak ve 
anlatmak i~in, istatistikler, yasalar, ekonomik veriler ve si
yasi bilgiler yetersiz kahyor. Bunlar elbette insanlar1n kay
gtlann1, ne§elerini, hi.izi.inlerini ve hepsini bir araya getiren 
duygu titre§imlerini etkiliyor ama i.ilkenin ruhunu anlatma
ya yetmiyor. 

Ti.irkiye'nin ruhu uzun zamand1r yarah. Ashnda Osmanh 
lmparatorlugu da 20. yi.izytla "Hasta adam" olarak girdi. Av
rupahlar oyle diyordu Osmanh'ya ama Rus Qan soylemi§tir 
ilk olarak. En az birka~ yi.izytlhk bir mesele, ruhumuzun ya
rah olmas1. Fakat baz1 donemler yaralar iyile§ir gibi oluyor, 
bazen de verdigi actlar art1yor. 

Yi.iz ytldan uzun si.iredir Ti.irkiye; Aychnlanma ile kokten
dincilik, yurtta§hk ile etnik kimlik, Doguculuk ile Batic1hk, 
gelenek ile modernlik fikirlerinin ~arp1§ma alam. Bile§en
lerin niteliginde degil ama agirhklannda, yani dengelerin
de degi§iklikler meydana gelen bu son ku§aklarda toplumsal 
sancilar ortaya ~ikt1. Eskiden beri, kimligini tam olarak bir 
temele oturtamam1§tl. Qe§itli modeller karmakan§1k bir bi
~imde denenmi§, toplumun tamann tarafi.ndan onaylanan bir 
ki.iltiir temeli geli§tirilememi§ti. Yine de bir tiir ~ati§ma orta
m1 i~inde ya§ansa da kendi i~inde bir denge durumu da olu
yordu. Sanc1yi yaratan, bu dengelerin sarstlmas1. Dolayis1yla 
astl sorun ki.ilti.ir. 
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Bat1'ya dogru bin yilhk yiiriiyfi.§ten soz ederken, el
bette sadece fiziksel yer degi§tirmeden, ya§anan bol
genin batI tarafma dogru. degi§mesinden soz etmiyor
su.nuz. Bu da var ama ozellikle Osmanh'nm son yiizytl
lanndan beri, ayn.i cografyada kahp da Batih tarzlara 
yonelmek diye anlayabilir miyiz, ''Biiyiik yiiriiyfi.§"ii? 

Osmanh'dan da once Selc;uklu doneminden beri suren 
bir yol bu. Bin ytl once Orta Asya steplerinden bu.yuk yuru
Yll§ ba§lachginda, elbette "Battltla§mak" diye bir kavram yok
tu. Qin srmnndan ba§layan bu yuruyu§, 500 ytl sonra Orta 
Avrupa'ya kadar ula§ti. 

Batiltla§mak, "Bati yonune dogru gitmek degil, Bati'daki 
insanlar gibi ya§amak" tercihine kar§1hk geliyor. Bu.yuk yu
ruyu§fin bu §ekilde donii§mesi, Osmanh'n1n son yuzyillann
da oldu. Zaten imparatorluk batiya dogru geni§lemiyordu ar
tik, tersine, kaybedilen topraklarla slilITlar dogu.ya dogru ge
riliyordu. Kurtulu§ Sava§1 ve Cumhuriyet'le birlikte bu geri 
c;ekilme durdu. Aym zamanda Batihla§ma ilkesinde de yeni 
bir a§amaya gec;ilmi§ oldu. Artik filke s1mrlan ac;1s1ndan fa
Ian bakmaz elbette kimse konuya. 

Cumhuriyet, emperyalizme ve i§galcilere kar§1 sava§arak 
kuruldu. Buna ragmen kurucular, ilkeler ac;1smdan Bati'yi 
diinyanm en geli§mi§ uygarhgi olarak tammladtlar. Daha Os
manh yurtta§1 ve askeri olduklan donemde benimsemi§ ol
duklari Aydmlanma politikalanm, kendi iktidarlari donemin
de uyguladtlar. llerleyen ytllarda, illke yoneticileri bu politika
larm devami olarak, Avrupa Birligi'ne uyelik ic;in c;abaladtlar. 

Bin ytlhk yfuiiyu§iimfiz, artJ.k "Batiltlai;;mak" anlarmna ge
liyordu. Ozellikle 20. yuzyil ortalanndan beri hem Anado
lu'daki degi§en ya§am bic;imleri hem de Avrupa'da goc;men 
olarak ya§amaya ba~;layan milyonlarca Anadolulu ile devam 
etmektedir. Yuzii Bati'ya donuk ya§amak, Tiirkiye'nin kolek
tif bilinc;altmm bir geregi gibidir. 
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Sakalh Celal'in "Doguya giden bir geminin i~inde 
bat1ya dogru yiiriimek" ele§tirisi ~ok yaygm kullamh
yor. Oysa sizin sozleriniz, bununla pek ortii§miiyor. 

Bir ele§tiri dile getirmek i~in soylenm.i§tir o soz. Ozellikle 
iilkenin aydm kesimindeki Battltla§ma anlayi§ma yonelik bir 
ele§tiri. Belli bir durum iizerine dile getirilmi§ ve kendi bag
lami i~inde dogruluk payi olabilir. Ama "gemi" alegorisi Ti.irk
lerin tarihsel varhgi i~in kullamlacaksa, hen bu geminin, ba
ti yoniinde hareket ettigini dii§iiniiyorum. Ku§kusuz rotas1 
her zaman diizgiin olniami§trr, dalgalarla ve akmttlarla bazen 
farkh bic;imde siiriiklenmi§tir. Her §eye ragmen, geminin rota
s1 bati taraftna dogrudur. 

Aslma bakarsan, durmu§ oturmu§ bir iilke i~in gemi meta
forunun kul]an1lmamas1 gerekir. Ulke ille de bir yere gitmek 
zorunda rm? 

Ne var ki, entelektiiel olarak one ~ikartlan insanlar, ozel
likle de politikacilar arasmda, batiya ilerleyen bu geminin 
giivertesinde doguya dogru yiiriiyenler hep oldu. Hatta baz1 
donemler, geminin dogu tarafi kalabahkla§ti. Hele bu i~inde 
bulundugumuz ytllarda, geminin kaptanlan ve emrindekiler 
yiiziinii hep beraber doguya ~evirmi§ durumdalar. 

Bunlarm hi~biri, geminin rotasrm kal1c1 bi~imde degi§tire
medi. l~indeki yolcularm, yurtta§larm batiya bakma refleksi 
kaybolmadi. 

Y1llar once Bonn Bienali a~I§ konu§masrm bu konuda yap
mi§tim. 0 zamanlar Time dergisinin "yiizyihn en onemli lide
ri" i~in diizenledigi bir ank.ete, toplumumuz diinyada benzeri 
goriilmemi§ bir ilgiyle yakla§rm§ti. Atatiirk'iin se~ilmesi i~in 
olaganiistii ~aha gosterilmi§, ankete yogun bir katihm sag
lanm1§ti. Tabii, sonu~ anket veya oylama ile belirlenmiyor
du, dergi bunu a~ik~a belirtiyordu ama Atatiirk se~ilmeyince, 
"Onlann kimi se~tigi onemli degil, zaten hepsi Turk dii§ma
m" gibi bir yakla§1m ortaya ~tlrnu§ti. 
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Bu ornegi verip, bizdeki Battltla§mamn ne kadar ilginc; bir 
tutku oldugunu anlatmI§tI.m. Hfila, adeta a§k ve nefret duygu
lan gibi dalgalanmalar ya§amyor. 0 zamanlar ulusal bir heye
can yaratan Eurovision earki Yan§mas1'm da omek olarak gos
termi§tim. Aym §ekilde, Avrupa iilkelerindeki futbol ma~larm
da, oralardaki Tiirklerin bizim tak:Jmlan desteklemekte goster
dikleri heyecanh c;abalardan soz etmi§tim. Birc;ok kez yazchgun 
§ey bunlar. Burada tekrar etmeyeyim. Bir iki ku§ak once da
ha yaygmdi ama bu donemde de devam eden goriintiiler var: 
Muhafazakar aileler bile, c;ocuklanmn geli§mesini, egitimli in
sanlar haline gelmesini, onlann Batih ozelliklere sahip olma
s1yla ozde§ tutarlar. Ba§ortiilii annelerin onemli bir kisrm, loz
lanmn Bati'daki modayi takip etmesinden gurur duyar. 

Bu konuda, birbirine kar§1t duygular, hem de oldukc;a §id
detli bic;imde ve s1kc;a yer degi§tirir bizim insanlanm1zda. 
"Tiirkiye'nin ne kadar e§siz bir iilke" oldugunu konu§an iki 
ki§i, ba§ka bir giin, birbirlerine "Bu iilke adam olmaz karde
§im!" diyebilir. Batihla§amamamn getirdigi kendini hor gor
me, kii~iimseme, Bati'rnn dii§manca yak.la§tlgim dii§iinme
ye bagh ofkeler, onlann ahlakin1 ve degerlerini ele§tirme, 
Tiirklerin Avrupahlardan ve diger uluslardan iistiin oldugu
na inanma, Avrupah gibi c;agda§ bic;imde ya§amaya ozenme ... 

Yara iyile§ir s1z1s1 baki kahr 

Tiirkiye uzun zamand1r bir kimlik krizi ya§iyor. 
Qok partili tarihimizin en uzun siireli ve tiim kurum
lan tam kontroliine alan en gii«;lii hiikiimeti donemin
de konu§uyoru.z bunlan. Hiikiimet, eskiden beri siiren 
bu kimlik krizinde a«;1k bir taraf. Boylesine "mutlak 
iktidar"a yalnn bir giicii elinde bulundurmalanna rag
men, toplumu eskisinden daha homojen bir hale getir
mek amacrm ne kadar ger«;eklettirebildiler? 
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Hi~ ger~ekle§tiremediler. lmparatorluk, Cumhuriyet, Do
gu, Bati, lslam, laiklik, etnik yap1, anayasal yurtta§hk, Asya
h-Avrupah-Ortadogulu-Balkan-Akdenizli kimlikleri gibi bir
~ok bile§eni bulunan bir toplumda kendi istedikleri kimlikle
ri yiikseltip digerlerini bastirmak mii.mk.iin degil. Arna bun
lar aras1nda di.i§manhk bi.iyi.itmek, nefret duygulanm kori.ik
lemek i§ini ba§ardilar. Artik, duygusal anlamda boliinmti§ 
bir i.ilkeyiz. 

Son yi.izy1llar1n kimlik bocalamas1, hi~ bu kadar bi.i
yiik di.i§manhk.lara, birbirine yabancila§maya, duyars1zla§
maya neden olmam1§ti. Elbette bir lin~ ki.ilti.iru hep vard1 
Ti.irki.ye'de. Qi.inki.i insanlarm ku§ku duymachklan bir hukuk 
ve yonetim sistemi hi~ olmadi. Ozellikle Alevilere ve Kiirtle
re yonelik bir di.i§manbk, yok etme hrrs1 da zaman zaman or
taya ~i.kiyordu. Arna kimlik ve ya§am bi~imi farklanna da
yanan di.i§manhklar bu kadar olaganla§mam1§tl. Daha ~ok 
entelektuel kesimde, medyada, ozellikle de siyaset alamnda 
vard1 boyle di.i§manhklar. Gi.indelik hayatrm ya§ayan insan
larda boylesine her an saldirmaya haz1r bir hal ve artik hi~
bir §ekilde sorgulanmaz duygular yoktu. 

Anadolu ki.ilti.iri.ini.in agrr bi~imde yara ald1gim soylemek 
zorundayiz. Elbette iyile§ecek bu yaralar. lyile§ecegiz. Daha 
once de kendi kendimizi yaralam1§tik, onlarm da izi tam.amen 
silinemez; ama bu son donemde yarattlan dii§manhklar, duy
gusal boli.inmeler, toplumda oncekilerden daha yaygin yara
lar bi~iminde ortaya ~ikh. Bir daha asla hi~ yaralanmami§ gi
bi ya§ayamayacagiz. 

Onceki boliimlerde soyled.iklerinizi burada hatirlar
sak, yaraland1gIDI soylediginiz "Anadolu kiiltiirii" kav
ramm1, "Bu cografyada ya§ayan farkh ozellikteki in
sanlara uygun bir sentez" anlam1nda kulland1gi.n1z1 
dii§iinebilir miyiz? 



122 

Sentez yaratmak: Bu memlekette bir arada ya§ayabilmek 
i~in bizim mecburiyetimizdir. 

Sentez yaratmak: Bu memlekette daha giizel ya§amak i~in 
en biiyiik firsabm1zdrr. Hepimizin hayatrm zenginle§tirecek 
ortak yolumuzdur. 

Ahmed Yesevi ogretisini, Hac1 Bekta§'1 konu§tuk. Bu hare
ket, ~agim1z1n geli§mi§ teknolojisiyle lnzlanan ve karma§Ik
la§an toplumsal hayat1ID1zda da ge~erliligini siirduren ~oziim 
anlayi§larrm i~eriyor. Ashnda Osmanh'mn kurulu§u ve geli§
mesi, bize ~ok buyiik bir tarihsel deneyim saghyor. 

Orta Asya'dan go~ eden bir~ok Turk topluluk vard1. On
lardan bazilari devlet kurdu.lar. Biri de Osmanl1. Adiru kuru
cusundan almas1 ilgin~. Bize ~ok tanichk geldigi i~in, ~ok sik 
duydugumuz i~in ah§tik, normal gibi gorii.yoruz, ama o srra
daki liderin adi Ahmet olsaydi, Ahmetli adh bir devlet ku.laga 
tuhaf gelmez mi? Veya adamm adi Mehmet olsaydi, Mehmet
li diye bir devlet adi! 

Bildigim kadariyla, bir insamn on adiyla anilan bir impa
ratorluk yok tarihte. Rus Qarhginda uzun sure hii.kiim su
ren Romanov hanedan1n1 du§iin mesela. lmparatorlugun ad1 
farkhydi. 

Dem.in soztinu ettigimiz sentez meselesi ve Anadolu ktiltu
rti a~1smdan soyleyecegimiz en onemli konu §U: Osmanh lm
paratorlugu sadece bir Turk devleti degildir. Eger hanedan 
i~in Tiirkltik vazge~ilmez bir deger olsaydi; Karamanoglu, 
Germiyanoglu, Mente§eoglu, Aydmoglu ve daha bir~ogu gibi 
Anadolu'daki Turk egemenliklerini yok etmezdi. Bir iki istis
nayi ~Ik.arirsak buyiik Turk ailelerinden kiz bile almarm§lar
drr; o aile ik.tidara ortak olmasm diye. Turk degiliz demediler 
elbette ama kurulu§un uzerinden birka~ yiizyil ge~ince sa
ray ~evresi, Turk'u kaba saba, cahil koylu anlam1nda kullan
maya ba§ladi. Bir~ok a§agilayic1 deyim ku.llandilar. Ornegin, 
"~irkin yiizlu Turk" anlam1nda "Turk-i bed lika" diyorlard1. 
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Veya "Etrak-1 bi idrak" deyimi varch, "anlayi§s1z Tiirkler" an
larmna geliyor. $air Nefi "Allah Tiirk'e ~e§me-i irfam haram 
ktlrm§tir" gibi acrmas1z bir yargiyi bile dillendiriyordu. 

Osmanh Sarayi'nda Turk halk miizigi., halk §iiri, enstrii
manlar1 hi~ benimsenmedi. Mesela milli ~alg1m1z dedigi.
miz baglama saraya hi~ giremedi. Karacaoglan'1n §ark.I for
munda bestelenen iki §iiri hari~ diger halk §airlerimiz de sa
rayda bilinmezdi. Fars, Arap, Balk.an, Grek etkileri ta§iyan 
farkh bir gelenek yarattdar. Arna Anadolu'da, bu kiiltiirel 
unsurlar baskm hale gelemedi. Onlarla birlikte Ermeniler, 
Tiirkmenler, Kiirtler, bir~ok gelenek baz1 bolgelerde i~ i~e, 
baz1 yerlerde ise bolgeden bolgeye degi.§en baskinhkta var
hgim siirdiirdii. Birbirleriyle de siirekli ileti§im ve etkile§im 
i~inde oldular. 

Tiirkiye Cumhuriyeti ise, kurulu§undan itibaren, kendisine 
yeni bir kjmlik olU§turmaya ~ah§tl. Osmanh mirasrm reddetti. 
0 anlayi§1n tersine, anayasal yurtta§hk ~evresinde orgiitlen
mek istedi. Anayasa bireysel kimlikleri kabul ederken, kolek
tif kimliklere izin vermedi. 

Cumhuriyet projesini "Ummeti ulusa donii§tiirmek" gibi 
de gorebiliriz. Toplum hayatmda ve devlet yonetiminde din
sel referanslara kar§I ~1kt1. Bu ~ah§malar1, herkesin Tiirk
~e konu§mas1 kuralm1 getirerek siirdiirdii Cumhuriyet. Daha 
dogrusu herkesin Tiirkle§mesini kural haline getirdi. Boyle
ce, kiiltiiriin iki ana ta§1yic1s1 olan dilin ve dinin bu i§levi ~ok 
zorla§tl. Bir Turk kimligi. yaratilmaya ~al1§tlch. 

Bu bqanlabildi mi? Nastl bir kimliktir Tiirkliik? 
Bilindigi gibi, diinyada ulusla§ma bilinci, Frans1z Devri

mi'nden sonra yaytldi. Ozellikle imparatorluklarda ulus olgu
su pek yoktu. Aym §ekilde, Osmanh lmparatorlugu bir mil
letler toplumuydu. Dinsel cemaatlerden olu§an bir toplumsal 
yap1yd1 ve etnik kimlikler de daha ~ok bu cemaatlere dahildi. 
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Diinyadaki ulusla§ma sureciyle birlikte bu etnik kirnlikler 
digerlerinden ayn, yani imparatorlu.ktan baguns1z hirer iilke 
halinde ya§amak istediler. Qe§itli isyanlarla, kanh sava§larla 
teker teker Osmanh'dan aynldtlar. Bugti.n Birle§mi§ Milletler 
iiyesi 30'dan fazla devlet, Osmanh lmparatorlugu'ndan <;ikti. 

Osmanl1'daki unsurlardan biri olan Turkler ve Kurtler ise, 
digerlerinden daha uzun sure kendilerinin "Osmanh" olarak 
goriilmesini kabul ettiler. Bunda ayn1 dine bagh olmak da 
onemli bir etkendir. 

Yeni ku§aklar belki her zaman Orta Asya ile ilgili oldugu
muzu dii§iinur, ama bu ilgi ashnda, Turklerin ulusla§ma sii
recinde ortaya <;ikb. Ozellikle Ziya Gokalp gibi dii§iinftrlerin 
olu§turmaya <;al1§tigi "Tiirkliik ideali", Osmanh oncesindeki 
koklere ihtiya<; duyuyordu. 

Bu arada imparatorlu.k dagiliyor, Birinci Diinya Sava§l son
rasmda tamamen i§gal ediliyordu. Tarihte biitiin milliyetc;ilik
lerin en biiyiik motivasyonu, hep kar§1t milliyet<;ilikler olmu§
tur. Birbirini bu kadar besleyen ba§ka bir kar§1thk bulunmaz. 
Battli ii.lkelerde geli§en ulusla§ma sureci ve ozellikle Yunanla
ra Anadolu'yu i§gal ettirmeleri, Turk<;iiliik akirn1n1 kitlelerin 
goziinde iyice me§rula§tJ.rdi. Mustafa Kemal Pa§a ve arkada§
lanmn Yunanlara kar§1 verdigi Kurtulu§ Sava§1, bu alrumn iv
me kazanmasmda ve §ekillenmesinde <;ok belirleyici oldu. 

Bu geli§meler sonucunda kurulan yeni devletin yoneticile
ri, <;aga uygun bir bi<;imde, yonettikleri toplumun iirnrnet de
gil, ulus olmasrm istediler. Bir anlamda heniiz tamamlanma
IDl§ "ulus yaratma" <;abalann1, bu kez hiikiimet konumunda 
surdurdiiler. 

Bu ne demekti? Padi§aha bagh bir iirnrnet olan Anadolu ve 
Trakya halki i<;in, modem bir ulus kimligi yarattlacakt1. On
Iara "Turk milleti bilinci" verilecekti. 
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Once devlet gelcli sonra ulus 

Dediklerinizden ~u sonu,; ,;1lnyor: Frans1z Devrimi 
sonras1nda diinyadaki ulusla~ma siireci burada da ya
~ansayd1, kendini "Tiirk" diye tan1mlayan halklar1n 
bir devlet kurmas1 gerekirdi. Oysa ortada boyle bir 
kimlik bilinci yokken, "Tiirklerin devleti" kuruldu. 

Bati'da siirec; "ulus-devlet" bic;iminde geli§ti, bizde ise 
"devlet-ulus." Bunu "hatirlattim" diyelim. Qiinkii birc;ok 
kez dile getirildi, tart1~nld1 bu konu. Arna onemli. Konu§
tugumuz konunun netle§mesi ic;in de hatirlatmak gereki
yor. Evet, bir Turk kimligi yaratmak; Anadolu'yu olu§tu
ran Turk, Kurt, Rum, Qec;en, Ermeni, Arap, Qerkez, Yahu
di, Arnavut, Giircii, Siiryani gibi c;ok sayida etnik toplulu
gun hepsini bu kimlik altinda toplamak amac;landi. 

Bunlann, imparatorlugun dagtlma doneminde ya§andigim 
unutmamak gerek. Ortadogu, Balkanlar ve Kafkasya'da kay
bedilen topraklarda ya§ayan milyonlarca insan kac;1p gelmi§, 
Anadolu'ya s1gmm1§, burada zaten c;e§itlilik gosteren irk, din 
ve dil gruplanyla bir arada ya§amaya ba§lam1§tl. 

Gazi'nin, halk ic;in Tiirkiye halki, ulus i<;in ise Turk mille
ti demesi <;ok ilgin<;. 

Kurulu§ siirecinin boyle geli§mesi, onemli kiiltiirel farklar 
ortaya <;1kard1. Kendini bir ulus olarak tan1mlayan ve o §e
kilde kendi devletini kuran toplumlarda, devlet, insanlann 
daha giizel ya§amas1n1 saglayan bir ara,; olarak kabul edi
lir. Boyle ortaya <;1knn§ Bati demokrasi anlayi§mda, bireyin 
haklan esastir. Tiirkiye'de ise esas olan devlettir. Ve ele§tiri
ler, devletin giiciinii zayrllatmaya yonelik giri§imler gibi algi
lamyor. Hele bir yabancm1n ele§tirisi, devlet yonetimi tara
fi.ndan topluma hep "Turk dii§manligi" diye gosterildi. Tiirki
ye Cumhuriyeti devleti, diinyadaki en kinlgan ve ele§tiri ko
nusunda hassas devletlerden birisidir. 
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Boylece, her tiirlii yolsuzluk ve kirli ili§ki "devleti koruma" 
zrrln altmda palazlarup biiyii.dii. 

Bati'dan farkh bic;imde ya§achgim1z devlet-ulus siirecinin 
bir ba§ka ayirt edici ozelligi. de, sistemi koruma mekanizma
larmda ortaya c;1kiyor. Ornegi.n Almanya'da ya§ayan Tii.rkler, 
buradaki akrabalanna Almanlann genel tutumu ic;in "Sokak
ta kural ch§I bir hareket gorii.nce hemen polisi ararlar, §ika.yet 
ederler" diye anlatrr. 

Oyledir, c;iinkii oradaki insanlar, ic;inde ya§achklan diizeni 
kendi faydalarina goriirler, sistemin kurallanna uygun bi
c;imde i§lemesini isterler. Bizde ise, insanlar "devlet"i ken
di d1§larinda bir olgu gibi hissederler. ~ehirleraras1 yollar
da bile, bir polis kontrolii, bir radar goriince, kar§Idan gelen 
arac;lan selektorle uyararak polise kar§I sii.rii.cii.leri korurlar. 
Oysa kar§1dan gelenin nastl bir insan oldugunu bilmiyordur. 
Belki giinliik hayatinda miicadele ettigi. kar§1t gorii§lii biri
dir. Am.a genel anlamda iilkemizde, devlet ve halk birbirine 
kar§it gibi algilan1r. Sec;men tavn veya politik gorii§ii ac;1-
s1ndan "devletc;i" diye nitelenebilecek insanlar bile, boyle bir 
"radara kar§I dayan1§ma" i§ine genellikle kattl1rlar. 

Cumhuriyete geQi§ siirecine, bir anlamda, "Umme
ti ulusa donii§tiirme Qabas1" diyorsunuz. 20. yiizyd or
talanndan itibaren, bu gidi§at, uzun bir hikaye haline 
gelen AB'ye iiyelik Qabas1 hiQiminde devam etti. 

Hem Bat1hla§mak hem de AB iiyeligi konular1n1, 
ozellikle '90'lardaki ko§e yazdar1n1zda sikQa ele ald1-
n1z. 19. yiizyihn Batihla§ma hedefi ile 20. yiizyihn Av
rupa Birligi'ne girme hedefi arasmda ne gibi paralel
likler var sizce? 

Ashnda toplumsal rec;ete ve ruh hali konusunda bir para
lellik ya§anchgin1 soyleyebiliriz. 0 zaman toplumun ve devle
tin ancak Batihla§mayla kurtulacagina inananlar varch, bu-
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giin de kurtulu§un ancak Avrupa Birligi'ne girmekle mum
kiin olacagina inananlar var. Batihla§ma seruveni devam 
ediyor yani ... 

'90'lardan once de sonra da her zaman giindemimizdeki 
konular bunlar. Kisa arahklarla degi§en duygular ortaya r;1-
k1yor ama konu giindemden hir; dii§miiyor. Bugiinlerde bir 
"sitem ederek konu§ma" donemi ya§1yoruz. "Onlar bize kotii 
gozle bakiyorlar, zaten bizi almak istemiyorlar, aynmc:thk ya
p1yorlar, bizi sevmiyorlar ve hor goriiyorlar ... " gibi r;e§itli ya
zilar goriiyoruz. 

Toplum bugiin Avrupa'dan duygu olarak uzakla§IDl§ du
rumda. Nedeni ise ya§anan hayal k1r1khgi. Aldatild1g1n1, 
sahte vaatlerle oyaland1gin1 dii§iiniiyor toplumumuz. Son 
on yillara gore, AB'ye girme hevesinin en dii§iik oldugu bir 
donem bu. Oysa ki§ilere tek tek bakarsan, biiyiik r;ogunluk 
Avrupa'ya kolayca gidip gelebilmeyi, hatta onemli bir kesim, 
gerekirse oralarda r;ah§mayi tercih eder. Ser;enegi olsayd1 bir 
Avrupa iilkesine yerle§meyi dii§iinecek insanlanm1z da hir; 
az degildir. Arna bir yandan da kirgmdrrlar Avrupa'ya. 

Ashnda "Avrupa" denince r;agn§1m yapan degerleri; sosyal 
devleti, insan haklann1, ki§isel ozgiirliikleri onaylama ora
m r;ok yliksektir toplumumuzda. Fakat Avrupa'mn bu konu
da samimi olmad1gina da inanm1§ durumdad1rlar. Avrupa 
ile ozde§le§en degerlerin Avrupa'da da pek benimsenmedigi
ni, soylem diizeyinde kald1gim, ozellikle kendi d1§lanndaki 
bolgelerle ilgili r;ifte standartlar uygulachklanm dil§iinenler, 
sanmm toplumumuzda r;ogunluk haline geldi. 

Buradaki ciddi yanilgi, Avrupa'yi bir biitiin kabul etmek. 
Oysa oradaki herhangi bir iilke, hatta herhangi bir §ehir bile 
o kadar homojen olamaz. Farkh diinya gorii§leri, birbirleriyle 
r;eli§en farkh r;ikar gruplan var elbette. 
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Bat1'mn kap1smda bir yamlsama 

Bu kanaat neden olu§tu? 
Qi.inki.i insanlanrmz kanchnlch. Ba§ta kendi i.ilkesinin yo

neticileri olmak i.izere, Ti.irkiye'nin ve t;e§itli Avrupa i.ilkeleri
nin politikactlan bu konuda yalan soylediler. 

Hayatim1n en bi.iyi.ik mi.icadelelerinden birini "Ti.irkiye Av
rupa Birligi'ne giriyor!" diye §enlikler yaptlchgi donemde yi.i
ri.itmii§ti.im. Avrupa Konseyi ve UNESCO i.iyesiydim. Oylesi
ne kesin ifadelerle Ti.irkiye'de yi.iksek beklentiler yaratmak, 
toplumda bi.iyi.ik bir hayal kinkhgi, hatta Avrupa kar§1thgi 
yaratacakti. Bunu gori.iyordum. 

Yurtch§mdaki toplanttlann da yogun yaptlchgi bir donemdi. 
Ben de birt;ogu.na kattl1yordum. Orada liderlerle, yetkililer
le ~e§itli gori.i§meler yap1yorduk. Giindi.izleri, parlamentoda 
diplomatik sozler ediyorlar tabii. Daha dikkatli konll§uyorlar. 
Arna ak§amlan yemekte bulu§uyorduk. Sohbet ortarm oluyor
du. 1ki kadeh §arap i~iliyordu. Oyle ortamlarda a~ik~a ''Yahu, 
mi.imkiin mi.i?" diyorlarch. "Ti.irkiye'nin Avrupa Birligi'ne tam 
i.iye olmas1. .. " Sahiden de miimkiin degildi. Tarihsel at;1dan da 
olacak §ey degildi. 

Boyle bir ger~ek ortadayken, lstanbul'da havai fi§ekli to
renler yap1hyordu. Ankara'da da sokaklarda eglenceler di.i
zenleniyordu. "Avrupa'ya giriyoruz, biz geldik" gibi sozler 
ediliyordu. Anadolu'da milyonlarca insan heyecanla planlar 
yap1yordu. lstedigimiz yere gidecegiz, t;ok giizel i§ler bulaca
giz, diye di.i§i.ini.iyorlard1. Belt;ika'ya yerle§meyi, Almanya'ya 
gidip gelerek ticaret yiiri.itmeyi, oralarda i§ bulup t;ah§mayi 
umanlar ... 

Boyle bir hava yaratmamn t;ok zararh, hatta tehlikeli ol
dugunu defalarca yazchm. Ti.irkiye'nin kendini daha fazla 
yipratmadan, kotii duruma di.i§meden, insanlan da kandir
madan ba§ka bir formi.il bulmas1 gerekiyordu. Bir ozel anla§-
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ma veya ozel stati1li1, farkh tur bir ortakhk gibi ~ozumler ge
li§tirmeli deyip durdum. 

Am.a insanlann duymak istedigi sozler degildi bunlar. Bi
zim toplumda bir "akmc1" havas1 olu§ur bazen. Bir birikim 
veya emek gerekmeden ~abucak bir §eylerin degi§ebilecegi 
hayaline kap1hrlar. Daha ger~ekle§meden baz1 geli§meler ol
mu§ gibi kabul ederler. E, oyle zamanlarda ger~egi gormek 
istemezler. Rahatsiz olurlar. Duymazlar. 

Sonunda, Avrupa Birligi'ne kattlmarmzm soz konusu olma
d1gi ortaya plunca, hayal lunkhgi buyiik oldu. Zaten her za
man haz1rda bekletilen Bat1 kar§1thgi bir anda yiikseldi. Bu 
lurginhk, bu ofke, hatta bir de a§ag1.lanrm§ hissetme durumu 
uzerine gelen AKP'nin, AB'yi gosterip Dogu'ya yonelmesi de 
~ok kolay oldu. 

Avrupa Birligi meselesinde ger~egi gormeyenlerin AKP ko
nusunda oldugu gibi ozele§tiri vermeleri gerekir. Her iki konu
da da topluma bir yamlsama ya§atttlar. Avrupa Birligi kendi 
i~erisinde ~atrrdadi, bu konuda bile bir kelam etmediler. 

Aslma bakarsan Avrupa'n1n kurucu degerlerinin tehlike
ye di1§mesi soz konusu bugun. Onde gelen Avrupah ayd1n
lar, Amerika'mn pe§ine taluhp giden Avrupa devletlerinin, 
Avrupa'yi Avrupa yapan demokrasi, insan haklan, ozgiirluk 
gibi degerleri tekrar hatirlan1azlarsa yok olup gideceklerini 
belirtiyorlar. Butiin dunyada bir ta§rahla§ma soz konusu. 

Duygu. ve hedef olarak Avrupa'dan uzakla§mak top
lumda niteliksel bir degi§ime mi kar§Ihk geliyor? 

Di§ politika haberleriyle, medyan1n yayinlariyla, toplu
mun yi1zi1ni1 boylesine Dogu'ya ~evirmek kahc1 sorunlara ne
den oluyor. Bu uygulamalar, ashnda devletin temel yap1Sma 
da uygun degil. 

Bi1ti1n devletlerde hukumetler si1rekli degi§ir ama di§ po
litika.lar bu kadar kokli1 bi~imde degi§mez. Yi1zi1ni1 Bati'ya 
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donmek tercihini, Cumhuriyet'in kurulu§ ilkelerinden bi
ri kabul edebiliriz. Hatta Di§i§leri'nde i.ist di.izey kadro
larda bir degi§iklik gerc;ekle§tiginde, yeni atanan ki§iyi 
Atati.irk'i.in davet edip bizzat gori.i§ti.igi.i ve belli bir perspek
tifle, Batih anlayi§la hareket etmesi yoni.inde konu§tugu bi
liniyor. Atati.irk'i.in adeta vasiyet niteliginde, Ortadogu'ya 
bula§mayin ti.iri.inde sozleri vard1r. Ortadogu'nun bir ti.ir ba
tak.h.k oldugunu di.i§i.ini.iyordu. Zaten Ti.irkiye'de son zaman
lara kadar bi.iti.in ku§aklann "yurtdi§1" deyince, "giimriik ka
p1s1" deyince, kafalannda oncelikle Bab i.ilkeleri ve Edirne 
canlamrdi. 

Sesini kaybeden toplum 

Kitab1m1z1n altbafjhgI "Bat1'n1n kibri ile Dogu'nun 
cehli arasmda." Ve sizin bunu mekansal olarak yerin
de deneyimlediginiz siirgiin ytllarmiz oldu. Bat1 teorik 
bir c;erc;eveden c;oop somut bir gerc;eklige biiriindii go
ziiniizde. Bu donemde nastl bir Bati ve Dogu vardi sizin 
ic;in? 

Bab diye kavramla§trrdigmnz iilk.elerde gec;en uzun yilla
nm1n bende yarattigi izlenimler ... Bunlar istatistiklerle, ve
rilerle kan1tlanacak §eyler degil elbette. Sezgiyle kavranabi
len §eyler ama biliyorsun hen sezgiye c;ok onem veririm. Ha
yatta her §ey olc;i.iye, hesaba gelmez. lsvec;'te ya§adigun '70'li 
yillarda sadece iki kanalh devlet televizyonu vard1. Ak§am 
l0'da yaymi biten bu kanallarda reklam gosterilmezdi. Yap1-
lan programlar di.inyadaki sefalet manzaralann1 gosterir ve 
lsvec;lilere, boyle huzur dolu, zengin, uygar bir i.ilkede ya§a
diklari ic;in ne kadar §ansh olduk.lari anlattlrrdi. 

0 s1ralarda Stockholm'e gelen Di§i§leri Bakan1 rahmetli 
Turan Gi.ine§'le bizim si.irgiin/talebe evinde bir ak§am gec;ir
mi§, saz c;ahp ti.irki.iler soylemi§tik. 0 gi.in soyledigi bir sozi.i 
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unutamam: "Bizim Konya Valisi'nin i§i, bu ii.lkedeki ba§ba
kamn i§inden daha zor. Burada 8 milyon soz dinleyen insan 
ya§1yor. Bir de bize bald" demi§ti. 

0 ytllarda lsve~lilerin, uygar bir nezaket maskesi altma giz
leseler bile kendilerini diinyamn en iistiin insanlari saychkla
nm anlamak miimkiindii. l§in garibi, Danimarkaltlar da ayru 
dii§iinceye sahipti, Norve~liler de. Ustelik birbirlerine kar§I da 
ayru iistiinliik duygusuna sahiptiler. lngiltere, Fransa, Ameri
ka di§mdaki her iilkeye "zavalhciklar" diye bakarlar ve onlara 
yardim etmek i~in samimi ~abalara giri§irlerdi. Yani iistiin in
san olmalari onlan dogal bir iyilikseverlige, yardima ve ezilen 
herkesle dayam§ma ic;ine girmeye yonlendirirdi. Kisacas1 on
lardaki milliyetc;ilik fa§ist bir egilime yol a~mami§ti. 

Bu derin ve gizli gururu lngilizlerde de sezmek miimkiin
diir. Kibar davram§lari ve jestleri, bir efendinin, yan1nda c;a
h§anlara uyguladigi nezaket bic;imindedir. Tipik bir lngiliz'in 
kafas1ndan, diinyamn en geli§mi§ toplumu oldugu inancrm 
silemezsiniz. Bunu tart1§mazlar bile. 

Almanlar, eski Germen kabilelerinden ve Taton ruhundan 
gelen bir iistiinliik duygusuyla donatilrm§lardir. Ve tarihin 
bize trajik bic;imde ogrettigi gibi bazen bu egilim c;ok giic;le
nir. Arnao trajedilerden ders c;ikaran en biiyiik kitle de Al
manya'dad1r. Haydn'1n besteledigi milli mar§lar1ndan De
utschland Deutschland uber Alles (Almanya Almanya Her §e
yin U stiinde) dizesini c;ikarmi§lardir. 

Cumhurba§kanmdan garsonuna kadar biitiin Frans1zlann 
ic;lerine i§lemi§ Grand Nation (Biiyii.k. Millet) inancrm sars
mak miimkiin degilclir. Kendilerini diinyamn en ileri, en ge
li§mi§ insanlan olarak goriirler. 

ltalyanlarda da ayru gurur vardir. ltalya'mn onemli gaze
telerinden birinde isim yaprm§ bir arkada§1ma, Leonardo Da 
Vinci'nin Osmanl1 padi§ahma gonderdigi Halie; Kopriisii c;izi
minden soz etmi§tim. llgilenmecli bile; c;iinkii inanmadi. ltal-
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yan bir biiyukel~i han1m1, Engeregin Gozil kitabrm1 okuduk
tan sonra akhna taktlan bir §eyi sordu bana. "Venedikli Vali
de" boliimiine taktlrm§ti. "Bir Venedikli nastl olur da Osman
h Sarayi'na gelir, miimkiin mii boyle bir §ey?" diye §a§kinhk
tan biiyiimii§ gozlerle soruyordu. 

Bu baki§ tarz1, beni de zaman zaman §imdi hatirlarken 
hafif bir utan~ duydugum a§1r1 tepkilere gotiirdii. Mese
la Helsinki'de Alvar Aalto'nun in§a ettigi muhte§em Helsin
ki House'taki konserimizden sonra ~ok §ik bir bah~e dave
tine katilrm§tik. Yemekte politikacilar, gazeteciler, sanat~1-
lar vardi. Yanrmda Finlandiya'mn en onemli gazetesi Helsin
ki Sanomat'tan bir kad1n yazar oturuyordu. Konseri ~ok be
genmi§ti, ertesi giin yazacakti. Sohbet srrasmda dostluk gos
termek i~in "Zaten biz Finlilerle karde§ oldugumuza inamyo
ruz. Ayn1 dil grubundan geliyoruz" dedim. Bir lngiliz ya da 
Frans1z, inanmadigi bir savi "Sahl mi?" diyerek kibar bir gii
liimsemeyle ge~i§tirir. Arna Finli gazeteci hamm heyecanhy
d1. "Bu iddiayi duyuyoruz ama tamamen Atatiirk'iin uydur
mas1" dedi. Hani derler ya, ba§rmdan a§agi kaynar sular do
kiildii. N edenini sordugumda, gazeteci bana, "Atatiirk biz de 
Batihyiz diyebilmek i~in boyle bir akrabahk uydurdu. Oysa 
hi~ alakam1z yok" dedi. 0 anda fark etmeden agz1mdan §U 
sozler dokiiliiverdi: "Eger Atatiirk Bati'yla bir akrabahk iste
seydi bunu Finlandiya yerine, Fransa'yla lngiltere'yle yapar
di hanrmefendi." 

Benim sozlerim de kabaych ama kendimi tutamam1§tim. 
Oysa Finlandiya halk1na saygim biiyiiktiir. Bu sozlerden 
sonra yemek sonuna kadar hi~ konu§madik ama bu durum o 
gazetecinin ertesi gun benim hakkimda muhte§em ovgiiler
le dolu bir yaz1 yayinlamas1na engel olmad1. Buda Bati ah
laki.ydi tabii. 

Bu tats1z amyi tekrarlayarak, bir zihniyeti anlatmak iste
dim. Bati dedigimiz iilkelerde bizleri ger~ekten seven, deger 
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veren onemli dostlanm1z var ama boyle bir zihniyet de var 
maalesef. 

Finli gazeteciyle diyalogunuz ve onun sizin hakk1-
n1zda yazd11dar1 iki soru getiriyor akla: Bat1'da gore
cegimiz imgemizden korkuyor muyuz? Ve kendimizi 
Bati'ya anlatannyor muyuz? 

Bu konuda s1k sik, dunyaya kendimizi anlatarmyoruz ya
lunmalan duyanm. Herkes bundan §ikayet eder ama han
gi Turkiye'yi tamtacaksm1z? Tatil koylerimizde yap1ldigi gi
bi, kulturiimuzu gobek dans1 ve donere inclirgerseniz, zaten 
oyunu ba§tan kaybetmi§siniz demektir. Gobek dans1 bize ait 
degilclir, arabesk gibi sonradan ithal eclilmi§tir. Musahipzade 
Celal Eski Turk Ya§ayi§i k.itabmda bundan yak1n1r, "Yeni ye
ni bir gobek dans1 c;1kiyor, oysa bizim ne halk danslanrmzda 
ne de sarayda vardir boyle bir §ey" der. 

Donup dola§IP kultur meselesine geliyoruz degil mi? Qun
ku sorunun kaynagi da c;oziimu de kulturde. 

Bak Bodrum'dan bir ornek vereyim. Dunyaya un sal
IDI§ bir yer degil mi? Bu.yuk bir ekonomi donuyor ama ge
lenlere Mauseloum'un burada oldugu anlatilm1yor. Kral 
Mauseleous'un mezarin1n dunya dillerine mozoleum keli
mesini hecliye ettigi bilgisi verilmiyor. Bu.yuk iskender, Ar
temisia, Kralic;e Ada, Rodos ~ovalyeleri derli toplu bic;imde 
anlatilm1yor. Mesela Barcelona'ya ayak bastigin1z anda eli
nize mimar Gaudi bro§ftrleri tutu§turulur, yaptigi binalari 
gormenizin §art oldugu anlatihr. Guzel tabii am.a Gaucli ner
de, Mauseloum nerde? Ash kac;1rilm1§ olan bu dunya hari
kas1n1n nic;in bir replikas1 yaptlmaz? Nic;in eseri c;evreleyen 
kargac1k burgacik sokaklarda kulturle, tarihle ilgili iiriinler, 
replikalar, yerel sanati sergileyen dukkanlar degil de c;ama
§ITctlar, bakkallar, elektrikc;iler vardir? 

lkinci bir ornek de Mavi Yolculuk turizmi. Bildigin gibi bu 
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i§ bu.yuk bir kazanc; kap1s1; her yaz yiizlerce tekne koylan 
dola§iyor. Yine bildigin gibi bu i§i Halikarnas Bahkc;1s1, Azra 
Erhat, Sabahattin Eyuboglu, yani gec;mi§ Yunan/Latin ku.1-
tiiruyle, Karya gibi Anadolu medeniyetleriyle bag kurmak 
isteyen aydmlar ba§latm1§ti. ~imdi onlar sayesinde ekmek 
yiyen bu tekne sahi pleri nic;in teknelerine Azra ya da Hali
karnas Bahkc;1s1 ad1n1 vermezler? Nic;in yolculuga ba§layan 
turistlerin okuyacagi lngilizce kitapc;1klar dagitip, bu i§in 
bir ayd1n grubu taraf1ndan ba§latild1gin1 anlatmazlar? Ni
ye bu onemli ki§ilerin resimli biyografileri yer almaz bura
larda, kamaralara adlan verilmez? N efi'nin dedigi gibi Allah 
c;e§me-i irfan1 gerc;ekten haram m1 kild1 bize? Nic;in kiiltur, 
entelektuel diinya, kitap, yaz1, gerc;ek tarih denilince tuyleri
miz diken diken oluyor? Turkiye sadece in§aat, rant kavgas1, 
ihale, c;1karlar ic;in siyaset ortam1ndan ve nepotizmden iba
ret olabilir mi? Yine Bati'ya gelecegiz ama Paris Metrosu'nun 
vagonlanna nitelikli §airlerin dizelerinin asildigm.i soyleme
den gec;emeyecegim. Bati'daki havayolu §irketleri uc;aklanna 
Goethe, lbsen, Van Gogh gibi isimler verirler. 

Bir sure once Pri§tina'ya davet edilmi§tim. Oradaki Turk
lere, bir kitabevleri olup olmadigin1 sordum. Yok dediler. Da
ha once Srrplann, bir kitabrm1 c;evirip yayinlami§ olduklanm 
hatrrlamak beni yine kultiirle ilgili sorular sormaya itti. 

Bir de §U soruyu soral1m kendimize: Zengin iilkeler mi ku.1-
tur bak1m1ndan geli§ir yoksa kultiire verilen onem mi ulkele
ri zengin kilar? Yumurta tavuk gibi bir· bilmece degil bu ve 
cevab1 c;ok ac;ik. Kiiltiire onem veren iilkeler zenginle§ir. Qiin
kii kultur dii§iinceyi ozgiirle§tirir, ozgiir dti§iince de iiretime 
donti§tir. Bu kadar basit gerc;ekleri tekrarlamak insan1 uzu
yor, ustelik bunlan temcit pilavi gibi kirk ytld1r tekrarhyoruz 
ama ne yapal1m, mecburuz. 

Bu konuda Tiirkiye'nin izlemesi gereken yol "Kendini Ta
ni" sozunde sakh. Delfi Tap1nagi'ndan, Yunus'un "Sen ken-
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dini bilmezsin / Bu nastl okumaktrr" dizelerine kadar bu.tun 
bilgelerin tekrarlachgi bu ogiit en c;ok bize laz1m. Eger lngi
lizler yiizyillar once ya§arm§ Shakespeare adh ki§iye bu ka
dar onem vermeselerdi, biz bu ismi duyabilir miydik? Duya
mazdik elbette. 

Kendimize bir sorahm: Diinya niye Rumi ad1yla Mevlana 
Celaleddin'i biliyor da Yunus'u, Pir Sultan'1, Karacaoglan'1 
bilmiyor? Sebebi basit. Mevlana Farsc;a yazm1§ti ve Fars
c;a, diinya kiiltiir ailesine mensup bir dildir. Tiirkc;e ise kendi 
ic;inde bir hapishane gibidir. 

Bati bize zaten "Bunlann kiiltiirii ve sanat1 yoktur" onyar
gis1yla bakiyor, biz de her gelene "Turkish raki, §i§ kebap" di
yerek bu onyargiyi dogrulamaya c;ah§1yoruz. Ac;1k soyleye
yim, bu durum benim c;ok agnma gidiyor, hakarete ugradigi
rm hissediyorum. 

Kendimizi tanitma konusunda ik.inci onemli konu da ken
di dilini kesen bir devlete sahip olmam1z. Bu konuyu c;e§it
li kereler yaztlanmda dile getirdim. Mesela Balkan, Kinm, 
Ahiska Tiirklerinin, Anadolu halkmm c;ektigi actlar neden bi
linmez, duyulmaz? 

Yazar dostum Louis de Bernieres'in "Duyulmami§ bir soy
kinm" olarak niteledigi Balkan facias1, gec;m.i§e gomiiliip git
ti. Devlet bu unutulu§u Batih devletlere kar§1 tez olarak one 
surer ama nedenini sormaz. Evet koskoca bir neden sorusu 
var ceva plamam1z gereken. N eden diger iilkeler ve halklar 
kendini anlatabilir de Tiirkiye anlatamaz? Devlet kendisine 
bu soruyu sorabilse belki gerc;egi bulacak am.a kendisini hic;
bir bic;imde sorgulam1yor. 

Oysa bu koskoca, cevaplanamaz gibi duran neden sorusu
nun cevab1 da c;ok basit. Bizim devletimizin ac;maz1 kendi di
lini kesmesi. Ne demek bu? 

Ayd1nlar, yazarlar, c;izerler, dii§iiniirler, bir iilkenin, bir 
toplumun dilidir. Toplumlar aydmlan ile konu§urlar. l§te bi-
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zim devlet, konu§anlari hapiste, siirgiinde siiriindiirerek, 
korkutarak toplumun dilini keser. 

Aychnlar yabanc1 dil bilmenin de avantaj1yla iilkelerini 
ve temel sorunlann1 diinyaya anlatirlar. Sen ayd1nlar1 yok 
edersen, kendi dilini kesmi§ bir insana benzersin ve el~ilik
ler, konsolosluklar araciligiyla resmi ideolojini kabul ettirme
ye ~ah§irs1n. 0 da olmaz tabii. Dii§iiniin, Tiirkiye'yi, eserleri 
Tiirk~eye c;evrilmi§, sevilen bir yabanc1 yazar rm daha c;ok et
kiler yoksa o illkenin konsoloslugu mu? 

Ekho ile N arkissus 

Bat1'n1n kibri dedik ya, 1srarla sormak istiyorum. 
Kendimizi anlatabilsek Bati. cephesinin bize baki~1nda 
bir ~eyler degi~ecek mi? Ne dersiniz? 

Bab ile Dogu meselesi bana hep Yunan mitolojisindeki Ek
ho ile N arkissus'un hikayesini c;agn§bnr. Biliyorsun, hik.aye 
kar§1hks1z a§k, dilsizlik ve derin bir narsisizm iizerine ku
ruludur. Peri Ekho, ilk gorii§te N arkissus'a B.§1k olur. Ek- · 
ho, Tannc;a Hera'run lanetiyle ancak kendisine soylenen soz
lerin son hecesini tekrarlayabilmektedir. Yank.I anlam1nda
ki eko sozciigii de buradan gelir. Soziin tekrar kendine don
mesi, muhatab1n1 bulamamas1. .. Sozciiksiiz kalan Ekho 
Narkissus'a a§kim anlatamaz. 

N arkissus da goklerin gazab1na ugrarm§tlr. Ancak ken
di e§siz giizelligini gorene kadar diinya iizerinde huzur bu
lacaktir, ki bu huzur fazla siirmez. Bir giin golde su ic;erken 
kendi yans1mas1n1 goriip a§ik olur Narkissus ve gordiigii gii
zellige kavu§mak ic;in suya atlar. N arsisizm tannlann oliim
cill cezas1dir. Kendi l<lbrinde bogulan insamn drarm. 

Ekho, Dogu'dur. MeraIDllll anlatamayan, kendi yankis1n1 
dinleyen Dogu. N arkissus ise Bab ... Kendi imgesine olan a§-
ki gozlerini kor etmi§ bir cografya .. . 
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Kendimizi anlatabiliyor muyuz diye sordun ya, bu olagan
iistii hik.aye gel di akhma ... 

Anlayacagm Bati Cephesi'nde yeni bir §ey yok maalesef. 0 
oryantalist, o tepeden bakan tavn degi§tirmek zor. Bizim bu
giin ya§adtltlanmIZda Bati'n1n bize baki§rmn, bize layik gor
diiklerinin <;ok etk.isi var. CIA Tiirkiye Masas1 eefi. Graham 
Fuller'in kirk ytl once yazd1klar1m ve yeni k.itaplanm okuya
hm. Fikirlerinde hi<;bir degi§iklik olmarm§. Ozetle diyor ki: 
Kemalizm siiratle ezilmeli, i§ ba§1na 1slamc1 ama Amerikan 
<;1karlanm kollayan bir hiikiimet getirilmelidir. Ne yaz1k ki 
George W. Bush doneminde baz1 Turk gazetecilerin de yardi
rmyla N eocon'lar bu senaryoyu sahneye koydu. HatrrlarsanIZ 
o donemde sik s1k dil siir<;mesi gibi "Tiirkiye lslam Cumhuri
yeti" derlerdi. Bu akh evvellere gore, soziim ona Tiirkiye "de
mokratik bir lslam iilkesi" olarak Arap ba§kentlerine ornek 
olacakt1. Elbette boyle bir §ey olmad1. Zaten biraz tarih bilen 
herkes, Arap-Osmanli ve Arap-Cumhuriyet ili§kilerinin boyle 
bir §eye izin vermeyecegin.i kolayca anlayabilirdi. 

Bunlar politik geli§meler. Bir de i§in kiiltiir boyutu var. 
2000'li ytllarda AKP iktidara geldiginde ozellikle Avrupa'dan 
<;ok biiyiik destek gordii. Ba§bakan ve kabine iiyelerinin e§
leri ba§1m kapatiyordu, davetlerde alkol i<;ilmiyordu vs. 1§
te Avrupa'yi rahat ettirecek goriintii buydu. Nihayet ger<;ek 
Tiirkler geldi diye dii§iiniiyorlard1. Onlara gore zaten geri 
kalan kesim Tiirk.iye'yi temsil etmiyordu. Atatiirk'iin Bati'ya 
ozendirdigi ve diktatorliik yoluyla Bab ozentisi yapbgi in
sanlardi. 

Avrupa hiikiimetlerinin bu gorii§ii, Avrupa halklann1n go
rii§iiydii aym zamanda. '70'li ytllarda e§im Ulker Stockholm'de 
etek, bluz vs. giydiginde, yani normal giysileriyle sokaga <;Ikti
gmda bazi lsve<;li kadinlar, "Boyle giyinmeyi lsve<;'te mi ogren
din?" diye sorarlardi. Yiizytllann kilise propagandaslillil iistii
ne bir de Anadolu'dan giden emek<;ilerin imgeleri eklenmi§ti 
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ve artik gorii§leri donmu§tu. Ne deseniz anlarmyorlardi. Os
manh modernle§me ~abalanm, bu ugurda can vermi§ padi§ah
lan, vezirleri, entelektiielleri ne kadar anlatrrsamz anlatm ka
falan ahmyordu. Bu yii.zden AKP kadrolann1 bu ulkenin ger
~ek temsilcileri olarak selamladtlar. 

Tabii bunda bir de "her §eyi z1ddiyla dii§iiniip tepkisel ta
vrr almak" dedigim, dii§iinme eylemine yaki§mayan bir tutu
mun da etkisi var. Bizdeki baz1 ayd1nlarm da savundugu go
rii§ §uydu: Turk ordusu demokrasiyi bir~ok kere sakatlad1. 
0 halde ordunun kar§ismda kim varsa bizim dostumuzdur. 
Bu tepkisel tutum her zaman tehlikelidir. Qiinkii Soguk Sa
va§ ytllannda NATO endoktrinasyonundan ge~mi§ komutan
lar da "En biiyiik dii§marum1z Sovyetler Birligi ve solcular
dir. Dolayis1yla sola kar§1 kim varsa i§birligi yapanz" diyerek 
laikligin caruna okudular. 

Boyle dii§iinenlere "Evet ordu miidahalelerinin durduru.l
mas1 gerekiyor ama bunun yolu lslamizasyon degil" dedik
~e kutupla§mI§ beyinler bunu bir tiirlii anlayarmyordu. Avru
pa Konseyi'nde yaptignn bir konu§mayi hatrrhyorum. 0 kadar 
cammdan bezmi§tim ki "Yani" dedim "evimde yangm var diye 
itfaiye ~agmyorum ama siz nehrin yatagim ~evirip bizi sel al
tinda b1rakiyorsunuz." l§in komik yam §U: Yme anlamadilar. 
0 giin bugiindiir Batih siyase~ileri pek de onemsemem. Zaten 
iyi bir liderlik yapamadiklan da ortada. 

Beni Legion D'Honneur Ni§an1'na lay1k bularak onur
land1rd1klan torende Frans1z Sarayi'n1n bah~esinde yapti
gim kabul konu§mas1nda da iletmi§tim sitemimi. Bu iilke
nin ilerici kanad1 olarak Avrupa'ya kirgm oldugumuzu be
lirtmi§tim. $eriatla yonetilen bir iilke laiklige, moderniteye 
ve Aydinlanma devrimine yoneliyor ama bu degerlerin oncii
sii olan Fransa bile laik rejimi yikmak isteyenleri destekli
yor, demi§tim. 

Zaten ulkelerin uzun vadeli stratejilerini planlayanlar mil-
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letvekilleri degildir. Ancak ba~bakanlann haberdar edilecegi 
40/50 yilhk stratejileri gizli servisler, diplomatlar ve askerler 
yapar. Bence Avrupa'mn uzun donemli stratejisi, Turkiye'nin 
"Biz de Batihy1z, biz de bu medeniyete dahiliz, dolay1s1y
la tam iiye olmahyiz" iddias1m bo~a <;Ikaracak bi<;imde illke
yi Dogu'ya kayd1rmak ve sonunda "Size c;ok saygi duyuyoruz 
ama bizden degilsiniz!" demekti. Bu konuda uyanlar yaptigi
rmz zaman hi<; kimse inanm.1yordu am.a bugiin herhalde tab
lo a<;Ik, degil mi? 

ltalyan Bai;;bakam Prodi, TB:MM: konui;;masmda ''Yalmz Av
rupa hii.kiimetlerini ikna etmeniz yetmez. Biitiin Avrupa halk
lanru ikna etmeniz gerekir. En kii<;iik iiyeyi bile" demii;;ti. 

Daha ne desin adam? Sadece Kibns Cumhuriyeti'ni hatrr
lamak bile, olmayacak duaya amin dedigimizi gostermiyor 
mu? 

Zaten bize lazrm olan AB iiyeligi degil, AB degerleridir. Bu
nu yapmak da onlann degil bizim elimizde. 





-6-
Diin bugiin degildir 

"Ben tarih<;i degilim ama elli yildir tarih <;a
li§an biriyim. Tarihe hermenotik yolla bakmak 
gerektigini dii§unurum. En azindan benim tarih 
baki§imin kaynagi o. Buyuk Alman bilim insa
ni, tarihr;i Hans Georg Gadamer'in metodu. Bu o 
kadar onemli ki bunu yapmayinca tarihte kaybo
luyorsun. Tum donemleri, butun zamanlari, her 
turlu olayi, geli§meyi bugunun gozuyle, bugunun 
mantigiyla algiliyorsun. Kaynaga gitmek ve ula
§ilan verileri o gunun ko§ullarini, o gunun man
tigini kavrayarak bilimsel olr;utlerle yorumlamak 
gerekiyor. Herhangi bir olay, herhangi bir geli$
me, doneminden kopuk ve ortaya r;iki§ ko§ulla
rindan bagimsiz kavranabilir mi?" 





Engeregin Goziindeki Kama§ma, Serenad, Huzursuz
luk, bugiinlerde yazmakta oldugunuz Abdiilhamid'le 
ilgili kitab1n1z ... Romanlar1n1zda hep bir tarihsel 
perspektif bulunuyor. Yazilar1n1zda, konu§malar1-
n1zda da oyle. Bu durum, ashnda tarihin kendisi
ni konu etmenizden kaynaklanm1yor; giincel duru
ma, hayatm gerc;ekligine bak.1§1n1z bunu gerektiriyor. 
Goethe de, biliyorsunuz, iic; bin ytlbk bir c;erc;eve ic;ine 
oturtmaymca ele ahnan konunun karaubkta kalacagi
ru. dii§iiniir. Sonuc;ta, hepimiz ic;in onemli olan, ic;inde 
ya§adigum.z donemdir. Ve sizin gibi bakinca, konulara 
Goethe gibi yakla§inca, ic;inde ya§ad1gimiz zaman dili
mini birkac; bin ytlhk bir siire olarak algiliyoruz. 

Bu nedenle, sizin tarihsel olaylardan soz etmeniz, 
okurlarrmzda hayata dair giincel etkiler yarat1yor. 

Bu boliimde, tarihe baki§1n1z iizerinde biraz dura
hm istiyorum. 

1nsamn her tiirlii hikayesi, belli bir zamanda, belli bir bol
gede, belli ko~mllar ic;inde ya§aDIDJ§hr ve ancak o donemle, o 
ko§ullarla baglantih bic;imde kavranabilir. Tarihi bilmek, ne
lerin nasil ya§andigin1, nelerin olup bittigini anlamak, ku§
kusuz, bugiinii anlamak ic;in gerekli. Fakat tarih, bugiinii.n 
goziiyle anla§1lmaz. 

Ben tarihc;i degilim ama elli yildir tarih c;ah§an biriyim. 
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~unu da soyleyeyim: Boyle bir dii§iince kitab1n1n dipnot ve 
kaynak gostermemesi eksiklik sayilabilir ama biz sohbet edi
yoruz sadece, masa ba§I c;ah§mas1 olsa elbette ki kaynaklan 
gosterirdim. 

Tarihe hermenotik yolla bakmak gerekiyor. En az1ndan be
nim tarih baki§1mm kaynagi o. Biiyiik Alman bilim insan1, 
tarihc;i Hans Georg Gadamer'in metodu. Bu o kadar onem
li ki bunu yapmayinca tarihte kayboluyorsun. Tum donemle
ri, biitiin zamanlan, her tiirlii olayi, geli§meyi, bugiiniin go
ziiyle, bugiiniin mantigiyla algihyorsun. Kaynaga gitmek ve 
ula§tlan verileri o giiniin ko~;ullanm, o giiniin mantigrn.i kav
rayarak bilimsel olc;iitlerle yorumlamak gerekiyor. Herhangi 
bir olay, herhangi bir geli§me, doneminden kopuk ve ortaya 
c;tlo§ ko§ullanndan bagims1z kavranabilir mi? 

Ashnda herhangi bir tarihsel olayi anlamak, sadece onu 
degil, tarihin o srradaki alu§rm anlamayi da kaps1yor. 

Mesela Osmanh Sarayi'nda karde§leri oldiiriirlerdi, bilin
digi gibi. Bugiiniin dii§iincesiyle "Karde§ de oldiiriiliir mii, 
evlat oldiiriihir mii?" diyorsun, ama bugiiniin, bu ortannn ko
nusu degil ki bu; imparatorluk merkezlerinin gerc;egine uy
gun yorumlamadan bu olaylar nasil anla§Ils1n? Peki, lngi
liz Sarayi'nda, Roma'da yok mu bu? Ya Bizans Sarayi? Bi
zans'taki kadar karde§ ya da evlat katliam1 hic;bir yerde yok. 
Biitiin bu ornekler, bu vah§i eylemi hafifletmez elbette ama 
bizi yanh§ bir yorumdan kurtanr. 

Tarih sadece verileri, bilgileri toplamakla ogrenilemiyor. 
Yorumbilim uygulamak gerekiyor. Yorumu da belgeleri ve 
bilgileri toplad1gin zaman dilimindeki mantiga gore degil, 
o kaynagin zaman1ndaki anlayi§I kavrayarak yapabilirsin. 
0 donemde ya§ananlan, o donemin zihniyetini anlayip top
lumsal gerc;ekliginin ic;ine yerle§tireceksin tarihsel bir olayi. 
Yoksa biitiin tarihte bugiiniin olc;iitlerinin gec;erli oldugu ya
ntlgisma dii§ersin. 
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Tarihi, giiniim:lizden once ya§anm.I§ her §eyin ic;ine ttlold1-
gi bir sandik olarak algtlars1n. Bu sandikta mesela Kleopat
ra ve Piramitler birbirine yap1§1r oysa Kleopatra da kendi
sinden yiizlerce yil once yapilrm§ Piramitleri hayretle siizen 
birisiycli. Piramitlerden Kleopatra'ya kadar olan zaman clili
mi, M1srrh talihsiz kad1ndan bize kadar gec;en zamandan da
ha uzundur. 

Osmanh'dan ve Bizans'tan onceki imparatorluklarda, c;o
gunda, karde§ler birbiriyle evlenircli. Biz Bodrum'da konu§u
yoruz bunlari, bu bolgenin, yani Karya'mn krah Mausolos, loz 
karde§i Artemisia ile evliycli. M1srrhlar ve sonraki pagan im
paratorluklari doneminde pek c;ok medeniyette kiz karde§ler
le evlenmek adettencli. $imcli buna ahlaks1zlik dersen, rezalet 
diye yorum yaparsan, ya§adigm. donemin degerlerini clile ge
tirmi§ olursun. Oysa tarihsel bilgileri, kencli donemi ic;inde yo
rumlamak gerekiyor. Bugiin oyle bir uygulamayi ensest cliye 
nitelendirmeye engel bir §ey degil bu. Am.a o zamanki duru
mu bugiiniin goziiyle yargtlamak, tarih bilimiyle hie; ilgisi ol
mayan bir tavrrdrr. Qiinkii ahlak ve tore degi§kenclir. 

Tarihi okumak 

Tarihteki bir olaya veya ya~anan bir geli~meye bu 
yontemle yakla~t1gim1zda, o donemin ozellikleri hak
kmda da tikir edinmi~ oluyoruz degil mi? 

Donemin ozelliklerini c;ozmeden bir geli§meyi, geli§menin 
etkilerini kavramadan bir donemi anlayamayiz. 

Ornegin, Fatih'in lstanbul'u ele gec;irmesi gibi geli§meler
deki ayr1nttlan inceleyince de o donemin mantig,. ac;1ga c;tlu
yor. istanbul ahnd1g,. zaman §ehrin her yan1 yikmti halin
deydi. Kentte saglam bir yer kalmami§ti. lstanbul'u tahrip 
edenler, onca barbarlik yapanlar Hac;hlard1. 1204'teki sefer
leri s1ras1nda insanlan Ayasofya'da toplayip irz1na gec;iyor-
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larch, papazlann kafasrm kesiyorlarch. Katolikler, Ortodoks
lann memleketini yakip yik1yorlard1. Onceki yiizyillardan 
kalan yapilar, eserler, en c;ok da insanlar katlediliyordu.1na
mlmaz bir zuliimdii. 

Oysa ne kadar biiyiik bir zenginlik vard1 orada. Bizans 
canland1rmalanna bak1nca insan §a§inyor. Konstantinopo
lis canland1rmalan, bugiin Divanyolu Caddesi denilen Me
se Yolu, o biiyiik caddeler, amtlar, hipodrom, binalar, Forum. 
Gorkemli bir §ehirdi. Venedik'te, San Marco Meydan1'nda 
replikas1 bulunan Quadriga Atlar1, o dort at heykeli de 
1stanbul'dan gotiiriilmii§tii. Ash da halen Venedik'te bulunu
yor tabii. Yeryiiziiniin e§siz bir §ehriyken, 1200'lerde Hac;ltlar 
geldi, boyle bir medeniyeti yikrn.tiya c;evirdiler. 

Sonra §ehri Katoliklerden geri alch Bizanshlar, Ortodoks
lar. Ne var ki, onca tahribatI telafi edemediler, §ehri yeniden 
canlanchramachlar. Her tarafta terk edilmi§ tarlalar, bakim
s1z yerler, bo§luklar, ytluk kiliselerle Konstantinopolis'in ha
rabe goriiniimii pek a§tlamach. 

Zaten II. Mehmed harekata ba§lad1ginda §ehri savunan 
yedi bin kiisur asker vard1 surlarda. Hepsi o kadar. Onlann 
da bir kisrm Cenevizliler. Son lmparator Konstantin kahra
manca c;arp1§tI son giine kadar. Sava§arak oldii. Helen Og
lu Konstantin'in kurdugu Bizans, boylece sonunda bir ba§ka 
Helen Oglu Konstantin yonetimindeyken yiktldi gitti. llginc; 
bir tesadiif, isim benzerligi. 

Osmanl1 ele gec;irdikten sonra §ehirde o zamamn adetince 
iic; gun yagmaya izin verildi. Ne var ki Fatih olup bitene da
yanamad1 ve bu siireyi kisa kesti. Rani o istilac1 kavimler, 
Mogollar, Hac;hlar gibileriyle kar§tla§tinnca, bamba§ka bir 
§ey bu; sava§ giinlerinin devam1 saytlan birkac; giinliik gani
met ele gec;irme siiresi veriliyor askerlere. Dedim ya, herme
notik mantilla degerlendirmek gerekiyor bu.nu. 

Bu yik.Ik, bu harabe kent, Osmanh tarafmdan yeniden ha-
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yata dondiiriildii. Diger §ehirlerden ustalar getirildi; in§a
at i§leri ic;in Bursa'dan zorla getirilen Ermeniler oldugu bi
liniyor. Mimari zenginlik saglayan camiler in§a edildi, kop
riiler, su kanallan, bayindirhk ~ah§malan yaptldi. ~ehri ih
ya etmeye ~ah§tI Osmanh. Hatta Havariyyun Kilisesi var
d1. Biitiin imparatorlar orada yatiyor. Fatih onun ytluntilari 
iistiine Fatih Camii'ni yaptirdi ve kendini de oraya gomdiir
dii. Gelenegi devam ettirdi. Muhterem bir Ortodoks rahibin 
patrik olmas1m sagladi. Bizans imparatorlannm yaptigi gibi 
ona hilat giydirdi, kir ata bindirdi. Zaman zaman o patrik
le uzun sohbetler yaptigi bilinir. Qok iyi Yunanca bilirdi, Ho
meros okurdu; Bizansh tarihc;i, Sultan'm Truva'ya gidip Ak
hilleus ve Hektor'un mezarlarnn arad1gin1 yazar. Fatih, im
paratorluk tarihinin en ilginc; simas1dir kammca. 

Bundan soz edince, Papa'mn mektubunu anmak gerek. Ri
vayete gore, Papa "Hrristiyanhgi kabul edin, sizi derhal Dogu 
Roma lmparatoru olarak selamlayahm majesteleri" diye yaz1-
yor. Zaten Fatih o unvam alrm§ kendine. Kayzer-i Rum. Kay
zer yani Sezar, Roma imparatorlar1na denir. Qar, yani tzar 
da buradan gelir. Rum da Roma'mn kar§1hgi. Yani Roma'n1n 
Sezar'1 diye unvam var Fatih'in. 

Papa ile Osmanh Padi~ah1 arasmda bir diyalog var 
yani. 

Donemin iki onemli insam onlar. Montaigne, Papa Pius ile 
Fatih arasmdaki yaz1§malardan soz ediyor. Montaigne'in soz
leri onemli. Yazd1gina gore Fatih Papa'ya "Papalik ni~in bi
ze kar§I Helenleri tutuyor?" diye soruyor. "Oysa ltalya'yi, yi
kilan Truva'nm insanlan kurdu. Sizin kokeninizde Truval1-
lar var. Truva'yi yikanlar ise Helenler. Biz Truva'mn ociinii al
d1k. Hektor'un ociinii aldik" diyor. Atalanmn ociinii alan in
sanlan desteklemesini bekliyor Papaliktan. Dogrusu yanl1§1 
Montaigne'in boynuna. 
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Tum bunlar, bu mektuplar, belgeler, bu bilgiler, o donemi 
anlamaya, giiniimiiz §artlanm1§hklanndan kurtulup ya§a
nanlan kendi ko§ullan ve donemi ifrinde yorumlayabilmeye 
fayda saghyor. 

Fatih Sultan Mehmed'in tiirbesinin Havariyyun Kilise
si ile aym mekanda bulundugunu hatirlatnn§tlm. Bizans'm 
ba§1ndan beri imparatorlann cenazesiyle ilgili gelenegi de
vam ettirdi. E§inin turbesi de oradadrr. Giilbahar Hatun Tur
besi. Giilbahar Hatun hifrbir zaman Miisliimanhga donme
di. Fatih'in annesi, II. Murad'1n kans1 Mara Despina Bran
kovifr, Mara Hatun diye gefrer, o da donmedi. Fatih'in Topka
p1 ar§ivinde kayith 1463 tarihli bir ferman1 var. Orada Ma
ra Despina'dan "Anam Despina Hatun" diye bahseder. Fer
man Selanik'te bir manastir1n satin ahnmas1yla ilgilidir. 
Bu konuda yillard1r suren bir tart1§ma mevcut. lstanbul fa
tihi sultan1n anas1na H1ristiyanhgi yaki§tiramayanlar Ma
ra Hatun'un iivey ana oldugunu, Fatih'in as1l anas1mn Hu
ma Sultan oldugunu one surerler. Bunu destekleyen frOk bel
ge yok ama oyle bile olsa Fatih'in Mara Despina'ya frOk saygi 
duydugu ve sahip c;iktigi bir gerfrek. 

Sonufrta Fatih'in e§i de iivey ya da gerfrek annesi de H1-
ristiyan olarak olduler. Hatta bu durumda hocalar ne ya
pacaklar1n1 §a§1rdilar. Padi§ah1n kar1s1na Kuran okuma
lan lazrm ama H1ristiyan oldugu biliniyor, hifr gizlenmedi 
bu, bir H1ristiyan ifrin nasil Kuran okuyacak.lar? Turk usu
Iii §0yle bir fr0Ziim buldular, pragmatik bir fr0Ztim: S1rtlanm 
dondiiler turbeye, oyle Kuran okudular. 

Gefrenlerde bu turbeleri ziyaret ettim. Gulbahar Hatun 
Tiirbesi'nin oniinde birtalrnn han1mlar vardi. Rehberleri ol
dugunu her haliyle belli eden bir hamm, gruba "Bu oyle mii
barek bir Miisliiman han1md1r k.i burada ettiginiz her dua 
kabul olunur" diyordu. Am.a lstanbul'da dinsel kimliklerin 
birbirine· gefrtigin:i biliyoruz zaten. Bu da ho§ bir §ey. 
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Yeri gelmi§ken ilginc; bir an1m1 anlatay1m. Biliyorsun 
Yunanistan'1n kuzeyinde Agion Oros bolgesi var. Dilimize Ay
naroz diye girmi§tir. Hatta Musahipzade Celal'in Aynaroz 
Kadzsz eseri me§hurdur. 0 bolgede sadece manastirlar var
chr, dun.ya Ortodokslugunun hac mekanlanndan biridir. Rus
lar, Srrplar, Bulgarlar vs. manastirlanm yapm1§lar. Bunlar
dan birinin adi Kutlumusiu'dur. Kutalrm§ Beg taraf1ndan 
yaptmld1gi ic;in bu ad verilmi§tir. Ne ilginc; degil mi? 

Bak §imdi daha da ilginc; hale gelecek. Bu ozerk bolgede 
sadece dunyadan vazgec;mi§ ke§i§ler ya§ar. Kad1nlann gir
mesi yasaktrr. Di§i hayvan bile sok.mazlar. '90'h ytllarda bu 
bolgeye uc; arkada§llilla birlikte bir ziyarette bulundum. Ozel 
izinle girdik tabii. Her gece ayn bir manastirda agirlan1yo
ruz. Bir gun yolumuz Simonopetra adh bir manastira dft§tft. 
Herhangi bir arac; olmadigi ic;in dort saat bir daga tirmandik. 
Manastin yalc;m kayalann tepesine kurmu§lar. A§agi bakti
ginda kayalara c;arpan denizi goruyorsun, bir de uc;an marti
lann srrtlanm. Biraz korkutucu bir yer. 

Ak§amustu yorgun argm bir ko§ede duruyoruz. Garip bir 
ortam. Biraz sonra kara cuppesinin eteklerini yelpirdeterek 
bir rahip geldi. "Livaneli siz misiniz?" dedi, evet dedim; ken
dini tarntt1. Rahip Porfirio imi§ adi. Meger Yunanca yayim
lanan Engeregin Gozii romamm1 o gun bitirmi§, "Ah" demi§ 
"bu adama sorulanm var ama nerede bulup da soracagim?" 
"Tam o srrada ziyaretc;i defterinde adirnz1 gordiim, hemen ko
§Up geldim. l§te lsa'nm bir mucizesi daha" dedi. 

Kac; yuzytlhk manastirda kitaphk ve kutsal emanetlerden 
sorumluymu§. Onunla birlikte kayanm ic;ine oyulmu§ bu.yuk 
kitaphga gittik. Yuz bin cilt kitap var. Guliin Adz'nda yanan 
kitaphga c;ok benziyor. 

"Umberto Eco buray1 gordu mu?" dedim. "Elbette" de
di Porfirio, "fikri buradan ald1." Sonra beline bagh kocaman 
demir anahtarlarla eski bir kap1mn kilidini ac;ti ve biz ken-
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dimizi kutsal emanetlerin i~ karartic1, karanhk dunyasmda 
bulduk. Porfirio, "Bu Hz. Yahya'n1n kol kemigi, bu ~armilin 
ipinden bir par~a, bu da r;ivi" diye anlatip duruyor. 

Onca eski, kararm1§ emanetin aras1nda birden bir ferman 
gordiim. Ferman bizim bildiklerimize benziyor ama sol iist 
ko§esinde bir ba§ka par~a var ve oraya ye§il bir el r;izilmi§. 
Avur;tan degil tersten goriiniiyor. N efis bir resim. Heyecan 
ir;inde "Bu nedir?" diye sordum. Porfirio'ya. 

Anlatt1, dedi ki: "Bu Sultan Mehmed'in ferman1drr. U stte
ki deri par~a da Halife Omer'in Kudiis'ii ald1gi zaman orada
ki Ortodokslara verdigi din hiirriyetinin belgesidir." lngilizce 
konu§tugu.muz ir;inprivilege kelimesini kullandi, belki de im
tiyaz demek gerekir. ''Peki bur a ya nasil gel di bu ferman ?" de
dim. "Mara Brankovir; sayesinde" dedi. Dogrusu o zamanlar 
S1rp Krah'n1n kiz1, Murad'm han1m1 Mara Hatun'u biliyor
dum ama onun Fatih'in annesi oldugunu bilmiyordum. Da
ha sonra Halil lnalc1k'ta okudum. Porfirio'nun anlattigina 
gore Mehmed daha §ehzade iken, Mara Hatun Aynaroz'a ha
her gondermi§, "~ehzademin size kar§1 giizel bir baki§1 var, 
§imdiden gelip §efaatine s1gin1n, gonliinii kazan1n" demi§. 
Aynaroz ba§papaz1 hediyelerle ve bir heyetle gidip ~ehzade 
Mehmed'in huzuruna yiiz siirmii§. Porfirio ''Ve Mehmed, Sul
tan olunca bu fermana Halife Omer'in deriye yaz1h iznini ya
p1§tinp gonderdi ve bu ferman be§ yiizyil boyunca bizim din 
hiirriyetimizi korudu" dedi. 

Ferman1n resmini de r;ekmi§tim ama §imdi bulam1yorum. 
Aynaroz'a gideceklere tavsiyem; Simonopetra Manastm'na gi
dip eger ya§1yorsa Rahip Porfirio'yu bulmalan, selam1m1 soyle
yerek bu fermam iyice fotograflamalan. Onemli bir hizmet olur. 

Gazali mi tbn Rii§d mii.? 

Dinsel referanslar goz oniinde tutuldugu halde, o 
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giinlerde islam'1n boyle esnek yorumlanmas1, kati ku
rallara bagh kaburostyi~1 ilgin,; degil mi? 

0 yillarda Osmanh-lslam dii§iincesinde iki ana egilimin, 
lbn Rii§d ve Gazali anlayi§larm1n rekabeti ya§amyordu. As

hnda en az ii~ yiizytlhk bir ~eki§meydi bu ve ha.la devam edi
yordu. 

lbn Rii§d, Kurtuba Miiftiisii, ozellikle kachn1n yeri konu
sunda bugi.inkii birc;ok din adanundan daha ileri gorii§leri 
olan bir dii§iiniirdiir. Hekimlik yonii de vard1. Bir Aristote
les yorumcusu olarak Bati'da Averroes achyla halen kaynak 
kabul edilmektedir. lslam'1 onemli bir yola sokmu§tu. 0 yol
dan ilerlenseydi, belki de bugiin lslam cografyas1ndaki du
rum epeyce farkh olurdu. 

Gazali ise, bilimsel c;al1§malarm, insan1 Tann'dan §iipheye 
dii§iirecegini ileri siiriiyordu. Fatih, lbn Rii§d dii§iincesinin 
hakim olabilmesi ic;in c;ok c;ah§tl. Onun daha yumu§ak, da
ha bilimsel, Endiiliis Emevilerinden gelen ozelliklerini onay
hyordu. lbn Rii§d'iin daha yaygm kabul gormesini tercih edi
yordu am.a ba§aramach. 

Fatih'ten sonra gelen oglu Bayezid, babas1yla tamamen 
kar§1t anlayi§taych. Babas1 ltalya'dan ressamlar getirtip sa
rayi resimlerle donatm1§tl, oglu gelince ilk i§i o resimleri at
mak oldu. Bizim tarihimizi, o zamandan beri boyle gidip ge
len bir sarkaca benzetebiliriz. Babadan ogula, ku§aktan ku
§aga yon degi§tiren bir toplum; bir dinsellik tarafina, bir 
akilc1hk, bilimsellik tarafi.na gider gelir. Bu yillarda mesela, 
sarkacm bir tarafa dogru, Bayezid donemindeki tarafa dogru 
ama her zamankinden biraz daha fazla ilerledigi bir donemi 
ya§1yoruz. Bu ytllar atlatilmca, biiyiik olas1hkla, kar§1 tara
fa da biraz fazla ilerleyecektir sarka~, ortada durmayacaktir. 

Qiinkii bir sarkac1 ya da avizeyi bir tarafa fazla c;ektiginde, 
tavana yap1§tmp biraktiginda, gelip ortada durmaz ki, bu se
fer de obiir tarafa devam eder. Ve bir tarafa a§m c;ekildigin-
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de, sonraki donemde diger tarafa da her zamankinden fazla 
gec;ecegi ic;in, bir sure sert sahrumlar ya§amr. 

llginc;tir, Kemal Tahir de Devlet Ana'da Osmanh'mn kuru
lu§undaki ana gerilimi kalem ve k1hc; ikilemi olarak tasvir 
eder. ikisinden birinin galip gelmesi devletin karakterini be
lirleyecektir. $imdiki duruma bakmca neyin galip geldigini, 
neyin kurucu unsur oldugunu kestirmek gtic; olmasa gerek 
ama i§in garibi bu gerilimin bugiin de varhgim stirdtirmesi. 

Bu sarka«; gelecekte de sahn1m1m devam ettirecek 
mi? 

Yiizyillardir siiren bir kavga bu. Daha once de soztinii et
tik, ulema denilen, toplumu i;,eriata uygun yai;,atmak isteyen
lerle c;agin gerektirdigi doniii;,iimleri savunanlar aras1nda, 
Osmanh'dan beri kavgalar, oldiiriilen padii;,ahlar, katledilen 
insanlar. Bir de hile-i §eriyye var. Yani §eri hiikiimlere uygun 
c;oziim tiretmek. Korkunc; bir soz bu. Giiniimiize kadar siiriip 
giden her ttirlii hileyi kabul edilebilir hale getiriyor, sistemin 
ve ahlalun ic;ine yerle§tiriyor. En yaygm uygulamalardan biri 
talak-1 selase, tic; kez soylenen "ho§ ol" sozii ile kocalarmm bo
i;,adigi kadinlann bir geceyi bai;,ka bir erkekle aym c;ati altmda 
gec;irdikten sonra tekrar eski kocalanyla evlenebilmeleri. 

En feci bic;imde oldiiriilen padii;,ah Gene; Osman'd1r. Once 
bir at arabas1na atip yahnayak ba§1kabak bic;imde, boynu
na ip baglayip hakaretler aras1nda dola§brdilar. Oyle dola§
tirirlarken Yenic;erilerin bagirarak soyledigi sozlerden biri, 
"Hacca gitmek istedi!" olmu§tu. "Padi§ahlara hac caiz degil
dir" diye baginyorlard1. Birak hacca gitmeyi, bunu istemek 
bile sue;. Gerc;i o giinlerde Osman'm hacca gitmek bahane
siyle tr skiidar'a gec;ip ordu toplamas1 gibi §iipheler de vardi 
ama sonuc;ta Yenic;eri, padi§ahlarm hacca gitmesinin kabul 
edilemez oldugunu, herkesin katild1gi bir gorii§ olarak, net 
bic;imde dile getirebiliyordu. 
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~ehzade Korkut'un da bu konuyla ilgili bir hikayesi var. 
Korkut'la Selim karde§ler. Selim, diger §ehzade, daha sonra 
Yavuz diye anilacak. Korkut bir ara naiplik de yap1yor, hii
kiimdann yoklugunda gec;ici bir sure tahta gec;iyor. Bu kar
de§ler iyi anla§1yorlar, birbirlerini seviyorlar. Fakat kendi
lerinden onceki uygulamalan, karde§lerin katledildigini bi
liyorlar elbette. E, dogal olarak korkuyorlar da. Hem kendi 
canlan ic;in hem de birbirlerinin canlan ic;in kaygi duyuyor
lar. Ve birbirlerine soz veriyorlar, "Birimiz ba§a gec;erse obii
riiniin caruna kiymayacak" diye yemin ediyorlar. 

Olmuyor i§te, iktidar meselesi yemin dinlemiyor. Kor
kut, Teke lli beyiydi. Korkuteli oradan gelir. M1srr'a gitti, bir 
de Hicaz'a gidip hac ziyareti yapayim diye dii§iindii. Hicaz 
Emir'i engel oldu ona. "Yapma, c;iinkii sen padi§ah olma ihti
mali olan bir ki§isin, padi§abhk diinyevi i§leri ihmal etmeyi 
kald1rmaz, bu da hac1 olmakla bagda§maz." Hikayenin sonu 
ne oldu derseniz belli tabii; Selim Korkut'u bogdurttu. 

Bu c;ok ilginc; ve onemli bir konudur. Osmanh padi§ahlan
n1n hic;biri hacca gitmedi. Boyle bir gelenek yok, hatta boy
le bir §eyi dii§iinmek bile ho§ goriilmi.iyor, yanh§ bulunuyor. 

Padi§ahlar niye hacca gitmiyordu, ,;ok netle§medi 
kafamda. eehzade Korkut'un hikayesi bir,;ok a,;1dan 
onemli ama bunun ba§ka nedenleri de olabilir degil 
mi? 

Kesin bilmiyorum. Bu konunun kendisi kadar, i.izerinde 
pek durulmam1§ olmas1 da ilginc;. Az sayida gorii§ dile geti
renler arasmda, o kadar uzun bir yere gidemiyorlardrr, diyen 
var ama bu pek anlamh degil. Kendi topraklan sonu~ta, ~ok 
daha az imkam olup da hacca giden insanlar var. Padi§ahlar 
i~in o mesafe bir engel olabilir mi? Viyanalara kadar gidiyor
lar, her tarafa ula§1yorlar. 

Padi§ah isimleri meselesi de bununla ili§kili bir konu 
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olabilir. Diger imparatorluklarda, Bati devletlerinde, he
le Ortac;ag'da ve sonras1nda, hiikiimdarlar aras1nda din bii
yiiklerinin isimleri c;ok yaygmdrr. Yohanna (Jean, John), Pet
rus (Peter, Pierre), Matta (Matthew) diger havarilerin isim
leri ... 0 donemdeki Dogu devletlerinde de, Islam iilkelerinde 
de hep dini isimler verilmi§ c;ocuklara. Ba§ka isim yok nere
deyse, hep din buyiiklerinin isimleri. Osmanhlann isimleri
ne bak! llk kurucu olan Osman. Ashnda ona Otman da diyor
lar, o donemde Otman Dede, Ataman gibi c;ok yaygin bir isim
di. Neyse, kurucunun ismi Osman oldugu ic;in, sonra da baz1 
§ehzadelere o ismi veriyorlar. Fakat onlarca padi§ah, §ehza
de arasmda, diger halifelerden birinin adi verilen kimse yok. 
Ebubekir yok, Omer yok, Ali yok. 17. yuzytla kadar §ehzade
lere bu isimler verilmiyor. 

Osman'dan sonra Orhan geliyor. Han'h isimlerden biri. Ti
pik Orta Asya gelenegi. 0 da c;ocuklarma bu adlarm hic;bi
rini vermiyor, Murat achru koyuyor ornegin. Kokeni Arapc;a 
olabilir, ama Murat diye c;ok bilinen bir din biiyugu yok. Se
lim, Mahmut, Meh.met ... Muharoroed'e bile Arapc;adaki sessiz 
harfleri yorumlayarak Mehmed diyorlar, Muhammed'in ad1-
m da ancak Mehmetle§tirerek veriyorlar c;ocuklanna. 

Dii§iiniiyorum da o donemlerde Oguz boylanndan gelen
lerin sevdigi "han"h isimler c;oktur ya; Orhan, tlb.an, Ayhan, 
Turhan, Gunhan gibi. Kendilerini bu gelenegin devam1 m1 
goruyorlardi acaba? Osmanh'mn, Kayi Boyu'ndan oldugu da 
§iipheli ashnda, ama oradan gelenler diyelim, Asya'dan ge
lenlerin tercihlerine daha m1 yakmlar? Kendilerini Araplar
dan farkh rm goruyorlar? Zaten Musluman olmalanmn uze
rinden c;ok gec;memi§. Bunlar elbette mutlak bir iddiayla ile
ri surulebilecek dii§iinceler degil.. Araplara "kavmi necip" di
yordu Osmanh mensuplan, "asil millet" anlammda, ama ge
ne de peygamberin Arap olmad1gi yoniinde sozler de uyduru
yorlardi. Peygamber, "Arap bendendir ama hen Arap'tan de-
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gilim" demi§. Olacak §ey mi bu! Anadolu'da bir siirii insan 
bu sozii ezberlemi§. 

Osmanh'yi dii§iiniirken goz oniinde bulundurmarmz gere
ken, bugiinlerin anlayi§ma uymayan bir~ok bilgi var. Ornegin 
Osman'm uzun sure yamnda bulunmu§ Mihal var. Kose Mi
hal. Yani Rum Mihail. Osmanh'nm ilk onemli sava§lanm bir
likte yapttlar. Fatih 1stanbul'u aldtlrtan sonra Turk Sadrazam 
Halil Pa§a'yi oldiirterek Rum Mehmed Pa§a'yi yerine ge~irdi. 
Boylece bir sure Turk vezirler gelenegini durdurm.u§ oldu. 

$u bilgi de pek aktanlmaz: Osmanh, Dogu Roma ile ak
rabad1r. Hem de yakin akraba. Orhan, Bizans lmparato
ru Ioannes'in kiz1yla evlendi. Bir Bizans imparatorunun 
damad1, otekinin kayinbiraderidir Orhan. Yani s1ki akra
bahk var aralar1nda. Silivri'de nikah yap1ld1, arkas1ndan 
Uskudar'da eglenceler diizenlendi. Gunlerce, haftalarca eg
lendi insanlar. 

Bizans'1n i~inde Mi.isltiman mahallesi vard1, cami vard1. 
Ashnda Bizans degil Dogu Roma demek gerekiyor. Bizans 
18. yi.izyilda bir Alman tarih~inin, eski Yunan koloni lide
ri Byzas'a dayanarak verdigi isimdir ama yerle§ik hale gel
di. Bab buraya Roma demek istemiyor. llgin~ bir durum var 
bu konuda. Konstantin, Tetrar§i donemindeki dort Roma im
paratorundan biridir ve Dogu'ya gelerek Roma'y1 ta§IIDI§
tir. Bildigimiz gibi bu yi.izden Konstantin $ehri denir. Yani 
bir Roma Latin ismi. Fakat Dogu Roma zaman i~inde Yuna
nile§mi§tir. $ehre Yunanca "§ehre dogru, §ehirde" anlamm
da Stin Poli demi§lerdir. $imdi biz bu ismi lstanbul §ekli
ne sokarak kullan1yoruz ama Konstantinopolis diyenlere ki
z1yoruz. Oysa lstanbul ad1n1n kokti Yunanca, Osmanh'n1n 
kulland1gi bi~imiyle Konstantiniyye'nin ad1 Latince. Hem 
Bolu'ya niye kizm1yoruz? 0 da poli. Tirebolu'ya niye k1z
m1yoruz: Tripoli. Samsunda, Trapezunda, Kerasos (Kiraz), 
Brus a, Ikonia. Ne kadar ugra§Ilsa da bu topraklardaki es-
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ki kiiltiiriin izleri silinemiyor. Bir donem bizde niye bu ka
dar c;ok Eregli var diye dii§ii.nmii§tiim. Ba§ka isim kalmarm§ 
gibi Karadeniz Ereglisi, Marmara Ereglisi, Konya Ereglisi. 
Sonra anlachm ki bunlann eski ach 1raklion. 

N eyse, konu§urken boy le ara yollara sap1yor insan. 
Bir iki yiizyil sonra, Bizans'a saldiran Fatih'in birlikleri 

aras1nda Kral Brankovic;'in S1rp kuvvetleri vard1. Kar§1 ta
rafta surlan savunanlar aras1nda ise Bizans'a s1ginrm§ olan 
$ehzade Orhan Qelebi de bulunuyordu. 600 askeriyle bera
ber burc;lardan birini koruyordu. Sonra Osmanhlar ic;eri gi
rince, papaz elbisesi giyip kac;maya c;ah§rrken yakalanch. 

Osmanh donemindeki hayati bizim §imdiki doneme bak
tigirmz gozle anlamanuz miimkiin degil. Hele milliyetc;ilikle 
hie; anlayamayiz. 



-7-
Nerede o 

gelecek bayramlar! 
"Sevgi, gundelik hayatin di§inda bir kavram 

degildir. Sait Faik'i anarak 'Bir insani sevmek
le ba§layacak her !jey' diyoruz. Qunku insan bir 
ki§iyi seviyorsa, gen;ekten, saglikli anlamda, psi
kolojik ka<;i$ mekanizmasi haline getirmeden 
bir insani seviyorsa, diger insani da seviyordur; 
kom§usunu, i§ arkada§ini, <;i<;egi, kaplumbagayi, 
kendini de seviyordur. Sevgi, bir tarafa yonlendi
rince diger tarafa kalmayan bir duygu degil. Es
kiden sanildigi gibi, kendine yonlendirdiginde 
bencil olursun da bir ki§i veya sembole yonlen
dirdiginde fedakar olursun gibi yanilgilar <;oktan 
a§ildi. Bir insani seviyorsan, saglikli seviyorsan, 
sende sevme yetenegi var demektir. Dolayisiyla, 
milletini, ulkendeki insanlari seviyorsan, dunya
daki insanlari da seversin. Jean Jaures 'Ger<;ek 
yurtseverlik insani enternasyonalizme goturur' 
gibi bir soz soylemi§ti." 





Toplumu en iyi gorenler, halkim, insanlar1m en iyi 
tamyanlar sanatQilar olsa gerek. MiizikQiler, sinemac1-
lar, hallan sanatQilan. En QOk da edebiyatQtlar, roman
ctlar. 

Bir usta sanatQI olarak Tiirkiye toplumunu nasd go
riiyorsunu.z? Ulkemizin birbirinden oldukQa farkh ozel
likler ta§1yan bolgelerinde, geQen on ytllarda, belki son 
bir iki yiizydda, toplumsal ozelliklerimizde biiyiik do
nii§iimler meydana geldi mi? 

Gerc;ekten de yaratim surec;leriyle ugra§anlar ve iirettik
leri yap1tlar aracihgiyla insanlarla ileti§im kuranlar, toplum 
denizinin ic;inde bahk gibi oluyor. Bu denizin derinliklerinde
ki akmttlan, yi.izeyindeki aki§lan, dip dalgalarrm hissediyor 
sanatc;Ilar. Zaten i§leri o. Anlamak. Hayati, insan gerc;egini, 
halk1 anlaman1n bir yoludur her yaratim sureci. Dolayis1y
la, sanatc;tlar, halki anlamak konusunda avantajhdir. Hatta 
belki birc;ok bilim dahnda c;ah§maktan, birc;ok ara§tirma yap
maktan daha bu.yuk bir §anstir sanatla ugra§mak. 

Sanat derken, temas1z miizikleri, konusuz romanlan falan 
kastetmiyorum elbette. Oyun degil, sanat! 

Aristo gibi, KonfiiQyiis gibi biiyiik dii§iiniirlerde bi
le genQlikten yakinan sozlere rastlan1yor. Belki ken
dileri QOk iist diizeye ula§tI.klan iQin insanlar gozleri-
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ne yetersiz goriiniiyordur, diyecegim am.a oyle olsaydi, 
gen~lerden ~ok ya§I ilerlemi§ olanlan ele§tirmeleri ge
rekirdi. Gen~lere kar§I giivensizlik dii§iinsel bir tutu
culuktan mi kaynaklamyor sizce? 

Burada bir tuha:fuk var. Onca btiyiik dti§unme yetenekleri
ne, oylesine giic;lu algtlanna ragmen, kolay gorillen baz1 ger
c;ekler konusunda yamlabiliyorlar. Bu belki de dii§iinmenin 
eyleme donii§mesi gerektiginin bir kan1t1. Bak, devrimci in
sanlann genc;lere yakla§lID.l genellikle daha dogru olmu§tur. 
Daha saghkl.1 bakrm§lardrr. Atattirk de buna bir omek. 

Oyleyse, "Nerede o gelecek bayram.lar!" demek daha 
ger~ek~i? 

Tabii ki. Daha giizel bir gelecege ula§ma umudu i¢n, mev
cut durumuil iyi oldugunu dii§iinmeye gerek yok. Gidi§at da 
kotii olabilir. Hayata miidahale etme iradesidir umut. Ya§a
nan gerc;ekligin bir fist boyutudur. 

Bir §eyler yapmamn, bir §eyleri degi§tirmek ic;in harekete 
gec;menin on ko§ulu ise, durum tespitini saghkh yapmaktrr. 
Bir de elbette, insanlara giivenmek, insanlan tan1mak ge
rekiyor. Qtinkii yarenlik etmeden ne giizellikler ya§anabilir 
ne zorluklar a§tlabilir ne de anlamh bir sonuc; elde edilebilir. 
Yollar ancak yolda§larla giizelle§ir. 

Toplumlar dinamiktir ve stirekli degi§ir. En kesintisiz ve 
en lnzh geli§en toplumlar bile, c;izgisel bic;imde ilerlemez. Ta
rihe ne kadar yakmdan bakarsak o kadar kesk.in zikzaklar 
goriiriiz. Hatta insan omrii olc;eginde yakla§1rsak, sik s1k ini§ 
periyotlariyla kar§1la§mz. Uzakla§tikc;a, geli§im c;izgisini da
ha dogrusal bic;imde algtlanz. 

Bunlan seninle konu§tugumuz 2018'in son aylarinda, hic;
bir akh ba§1nda insan, iyi durumda oldugumuzu ileri siire
mez. Ekonomik sistem, egitim kurumlan, adalet mekaniz
malari, killturel geli§meler ... Hatta trafik, sosyal medyadaki 
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ileti§imler, uzun uzun sayacagim1z daha bir~ok madde, her 
§ey kotu durumda ve daha da kotuye gidiyor. En azmdan 12 
Eyliil'den beri, 38 yilchr devam eden bir ini§ periyodunda ya
§ad1gmnz kesin. Bunun AKP donemini olu§turan son 15 yil
hk kismmda gunlerimiz karardi. 

Eskiden bu memleket adaletsizdi ama merhametliydi. 
~imdi de adaletsiz ama aym zamanda merhametsiz. En be
lirgin donti§iim bu galiba. Merhamet ozelligi kayboldu. 

Bir diger niteliksel donti§tim de insanlanm1z1n yaygara
c1 bir ki§ilige buriinmesi. Bugiinku gen~lerin hatirlamayaca
gi gunlerde, evlerimiz daha sessizdi. Dedelerimiz, nineleri
miz arkada§lanyla sohbet ederken birbirlerini dinlerdi. Bi
raz huziinlu, i~edonuktu Anadolu insam. Bir tarafi.ndaki Yu
nanlar, ltalyanlar, diger tarafindaki Araplar d1§adonuk in
sanlardi. Biz bunlann aras1nda, daha sakin bir hayat ya
§ardik. Art1k onlardan daha ~ok bizim buralarda bagr1§1h
yor. Onlarda ~ogu zaman sempatik goriinen bir yaygarac1-
hk, bizim ileti.i;;imimizi, guzelligimizi, hayat tarz1m1z1 bozu
yor. "Melali anlamayan nesil" diyelim. 

Merhamet kibirden mi gelir? 

Toplumda kaybolan ozeUiklerden ya da "azalan ozel
liklerden biri olarak" diyelim, ":rnerham.et"ten soz etti
niz. Onceki yillarda da merhameti, iyi bir insan ozel
ligi olarak ele alchgm.iz yazdann1z, sozleriniz var. Oy
sa HuzursuzlukroD1an1nda i§lediginiz konu.lardan biri 
bu ve orada merhamet etmek, olumsuz bi~imde ele ah
myor. Merhamet iyi bir ozellik midir, kotii miidiir? Bu 
duyguya boylesine yakin araliklarda birbirine kar§It 
bi~imde yakla§mamzm a~Iklamas1m soracagun. 

~imdi, durum tespitine biraz ara verip, merhamet konusu
nu dti§'iinursek; genellikle olumlu buldugum bir ki§isel ozel-
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lik, cliyebilirim. Dogadaki biitii.n canltlara, c;ocuklanmiza, ta
ruchklanrmza kar~n gerektiginde merhamet duymak, elbette 
acimasiz olmaktan, duyarsiz davranmaktan iyidir. Dogarun 
i§leyi§inde merhamet yoktur ama insanda ve bazi canhlar
da vardrr. 

Ne var ki, ili§kilerde belirleyici bir duygu haline geliyorsa, 
merhamet, biiyiik bir sorunun, biiyiik bir eksikligin goster
gesi kabul eclilmeli. Kenclisi kotii bir duygu olmayabilir, ama 
kotii bir durum.rm karutidrr merhametin belirgin olmasi. 

Ki§isel ili§kilerde, aile, i§, kom§uluk gibi, arkada§hk gibi 
ili§kilerde, uzun siireli veya kahci bir liituf gerc;egi varsa, o 
ili§ki sakat demektir. Usta-c;irak ili§kisi, anne-bebek ili§ki
si gibi bazi ozel durumlar var elbette, onlar biraz daha kari
§ik, am.a bu boliimiin konusuyla pek baglantih olmadigi ic;in, 
o aynnttlara girmeyelim. 

Hele toplumsal ili§kilerde, merhamete dayanan c;oziimler 
dii§ii.nmek, en ozet ifadeyle, toplumun bir yalana dayah ola
rak ya§adigini gosterir. Qocuklan:r;i egitiminden hastalann 
tedavisine, di§ dii§mana kar§i korunmadan ic;erideki anla§
mazhklarda adalet saglanmasina kadar, toplumsal hayabn 
her alani, bilinc;li bir orgiitliiliik anlayi§ina, bir araya gelen 
insanlann birbirlerine giivence saglamasi manbgma dayan
mak zorundadrr. 

Evinde yangm c;ikan insanlarm yard1m1na itfaiye gidecek
tir. Ve o itfaiye kurumunun maliyeti, belki de ona hie; ihtiya
ci olmayacak insanlar tarafmdan, toplumun tam.a.mi tarafi.n
dan, gelirle oranttli bic;imde kar§tlanacaktrr. Boyle bir durum
da, kimsenin kimseye iyilik yaptigi dii§iiniilemez. Toplum ha
linde ya§amarun bir geregiclir bu. Merhametle, yarchmsever
likle falan yiiriiyecek i§ler degilclir. 

Merhamet, yarchm edeni yiicelten ama yarchm alani yara
layan bir durumdur. Kuran'da bile "Veren el alan elden iis
tiindiir" denir. Yaralanan insanda da c;e§itli savunma meka-
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nizmalari geli§ir. Qogu ki§inin nank.orliik olarak niteledigi 
§ey, merhamet edilenin, ozsaygisrm koruma giri§imidir. Bilir
sin, Hz. Ali'ye gelip, falanca senin aleyhinde konu§uyor de
mi§ler. Dii§iinmii§ dii§iinmii§ ve hayret demi§, ona bir iyilik 
de yapmadim ki. 

Son zamanlarda merhamet yerine ikame edilmeye c;ah§I
lan duygu empati. Empati de ashnda merhametten c;ok fark
h c;iinkii ancak bir insana kar§1 hissedebilecegimiz duygula
ri kendimizle ili§kilendirme ko§uluna dayamyor. "Onun ye
rinde hen olsayd1m" dii§iincesi, ashnda goriindiigii kadar 
digerkam degil., tam tersine oldukc;a egosantrik. Oysa merha
mette kar§rmzdakine onun ic;inde bulundugu durumdan do
layi hissettiginiz soylu ve digerkam bir his vardrr. 

Toplumsal i§leyi§te ise sadaka kiiltiirii, hayirseverlik, lii
tuf gibi yakla§imlar kabul edilemez. i§ bunlara brraktlamaz. 

Aziz Nesin'in kurdugu vakfa, Tiirkan Saylan'm egi
timle ilgili ~ah§malanna hep olumlu yakla§trmz ama. 
Desteklediniz. 

Onlar somut ko§ullann, sistemli c;oziimler ic;in gereken za
mamn bulunmayi§lillll zorunluluklan gibi goriilmeli. Faydah 
i§ler yapmak, "biiyiik kurtulu§ giinii" diye bir §eyin sonras1-
na ertelenemez ki. Ozellikle kadm sorunu veya c;evre sorunu 
gibi alanlarda bu ac;ik gerc;ek kar§1m1zda. 

Devlet, sorumlulugunu yerine getirmedigi, kaynaklan ba§
ka tercihlerle yonettigi ic;in egitim hakkindan yararlanama
yan c;ocuklarIID1z1n en azmdan bir kismma yard1mc1 olmak, 
acil bir gorevdir. Fakat egitim i§ini baz1 liberallerin yakla§1-
rmyla, egitim alammn meselesi gibi goremeyiz. Devletin hep 
yonlendirmeye c;al1§tlgi gibi, herkesin kendi c;ocugunun mas
rafm1 kar§ilayacagi, imkam varsa da egitime katki verecegi 
bir mantiga dayandrramayiz. 

Devletin ve toplumun imkanlan ne kadarsa, biitiin c;ocuk-
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lanrmz egitim olanaklanndan o kadar, ei;;it ko§ullarda yarar
lanmahdir. Baztlanna farkh fi.rsatlar tan1nmas1, siyasi degil, 
ancak ve ancak pedagojik kararlara bagh olabilir. 

Tarti§ilmayacak kadar ar;1k bir gerr;ek: Bu memleketin 
kaynak.lan ve milyonlarca emekr;inin urettikleri belli. Bu.tun 
r;ocuklanrmz en ii.st diizeyde egitim alarmyorsa, bu.tun hasta
larumz en rahat ko§ullarda saghk hizmetinden faydalanann
yorsa, bunun nedeni kaynak eksikligi falan degil, kotii yone
timdir. Hatta lnrs1zhktrr. Sadece yetkili baz1 insanlann ki:;;i
sel lnrs1zhgi degil mesele; bir lnrs1zhk r;arlo doniiyor, haks1z 
bir payla:;;rm sistemi i:;;liyor. 

~ehirli koyluler 

Ve bu ger~egin iistiinii ortecek bi~imde, "Yoksulluk 
yoksullarm sorunudur, i§sizligin nedeni i§siz insanlar
dn-'' mantig-i yaytltyor. Eskiden beri. 

Oyle kabaca dile getirilmiyor elbette bu gorii§. Ar;ikr;a soy
lenmiyor. Diizenin aydmlanmn, yazarlanrun i:;;i bu: Boyle go
rii:;;leri bir felsefeye, bir adalet manbgma dayamyormu§ gibi 
karmai;nkla:;;trrarak ve siisleyerek yaymak. Hatta hrrs ve tut
kulardan dolayi, bazi ki:;;isel hedeflere ula:;;mak ir;in r;1rprmr
ken, diinyayi algtlamalan da bozulur onlann. Kendileri de sa
hiden sistemin onaylayacagi bir;imde dii§iinmeye ba§larlar. Ya
ranmak ir;in degil, oyle inandiklari ir;in baz1 gorii§leri savun
ma a§amasma ger;enler de az degildir. 

Biz konumuzdan r;ok uzakla:;;mayahm. Egitime destek ver
mek meselesinde demin yarrm kalan bir §eyi soyleyip asil ko
nuya doneyim. 

Cumhuriyet'in en ba§mdan beri boyle bir sorun var. Egi
tim yolunda ilerlemesi ir;in r;ocuklarrrmza yardimc1 olmak ge
rekiyor. Sahiden olanaklanmizm yetersiz oldugu donemler 
ya§adik. Bir de koylii bir toplumduk biz. Koyliiliikte, insan-
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lar hire bir tan1§tigi, giinliik hayat it;inde kar§ila§tigi ki§i
lerle birlikte ya§arlar, oyle bir hayatm gerektirdigi t;oziimler 
ararlar. Bir kad1n evin oniindeki odun finmn1 yakacagi za
man kom§ulanna haber verir. Ekmegi hep beraber pi§irirler. 
Un, odun, emek ortaktir. Payla§1m da buna uygundur. Egi
tim fi.rsatlan da boyle bir anlayi§la yaratihr. 

Oysa §ehirli ya§am bit;iminde, "toplum" gibi, "ulus" gi
bi kavramlar i§in it;ine girer. Uretim yine kolektiftir. lnsan 
iiretiminin en temel niteligi kolektif olmas1drr. Fakat iiretim 
arat;lanmn miilkiyeti ozel, payla§1m da ozel miilkiyete daya
h. Bu da korkunt; bir yabanctla§maya neden oluyor. lnsan ne 
iirettiginin, kimlerin ihtiyac1m kar§tlachgimn, kendisinin bu 
sistemdeki roliiniin, ne ya§achg:rm.n farkmda degil. 

Bu evrensel bir sorun. Kapitalizmin kat;milmaz sonucu. 
Bizde bir de koyliiliik olgusu ekleniyor buna. Kent hayati
na yabancihk. Qiinkii birbiriyle tam§mayan, hatta hit; kar§I
la§mayacak olan insanlann bir arada ya§amas1, koylii diinya 
gtirii§iinden bamba§ka bir bilint; gerektiriyor. 

~u "Herkes" var ya, iizerinde dii§iinmeye ve degi§imini yo
rumlamaya t;ah§tigim1z, i§te bizim Herkes'imizin, holding
lerimizin, siyasi liderlerin, kisacas1 herkesin temelinde koy 
var. Rus'u kaz1 altmdan Tatar t;ikar, sozii gibi Tiirk'u kaz1 al
tmdan koylii t;ikar, diyebiliriz. Ne var ki, "Herkes" dedigimiz 
bu ozne artik §ehirde ya§1yor. Koylerde ve §ehirlerde ya§ayan 
insanlarm i~indeki o Herkes oznesi, §ehirde koylii ozelligiyle 
varhguu siirdiiriiyor. 

Koyiin giizellikleri kayboldu hayatlfillzdan. Kent ya§am1-
mn olanaklan ve bilinci de ortaya t;ikmach. Kasabah bir ha
yat ya§1yoruz. Kasaba ahlaki, kasaba politikac1s1, kasaba 
tiiccan ... Bunlar, biiyiik kiilturel sorunlarm kavramlan. 

Bizim Herkes, toplu halde ya§amayi, ha.la gi.inliik hayat
ta kar§1la§tigi ki§ilerle ili§ki bi~iminde ele ahyor. Bir toplum 
iiyesi olmak bilincine ula§ilamach, topluluk i~inde ya§ama 
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anlayi§I devam ediyor. Ki§isel olarak tan1§madigi insanlar
la aym ekonomik sistem, ayn1 siyasal yap1, aym hukuk, ay
n1 devlet i~inde ya§ad1gim pek algilayam1yor. Belki §ehirle
ri hep birlikte ne hale getirdigimize bakarak daha iyi anlaya
biliriz bunu. 

Kentin, i~inde ya§ayan herkese ait oldugu, her birimi
zin mekanlara, mekanlann tarihine saygih olmarmz gerek
tigi bir tiirlu anla§ilam1yor. Ba§ta da soz ettigim gibi §ehre 
yabanc1 bir kultiir bizimki. Bu kultur AKP doneminde §ehre 
kar§1 bu.tun hoyrathgiyla, bu.tun kuvvetiyle kendini gosterdi. 
Muteahhit ve yagma ekonomisini biraz da boyle okuyabiliriz. 

Kentin, i~inde ya§ayan insanlarla birlikte nefes alan, an1-
lan olan, haftzas1, tarihi olan bir varhk oldugunu bir turlu 
anlamayan bir hoyrathk. 

Bildigimi z ger~ekligin sonu 

Peki bir romanc1 olarak kentsel donii§iimiin yaratti
gi istanbul'u nasd goriiyorsunuz? istanbul'un degi§en 
~ehresi sizin kentle ili~kiuizi de degi§tirdi mi? 

Mekamn bir romanc1 i~in onemini anlatmaya gerek var 
m1? Yazar yaln1z insanlan degil, mekanlan da anlatir. Ka
rakterler mekarun i~inde var olup onunla birlikte anlam ka
zan1r. Bu anlamda romanc1 §ehri tan1mak, onun gecesini 
gunduzunu, ko§eba§lann1 bilmek zorundad1r. Am.a bir bak
sana Allah a§kma, sabahtan ak§ama degi§en bir kentte kim 
neye a§ina kalabiliyor ki? Tarihimizi, anilar1m1z1 alddar. 
Sabah i§e giderken, ,;ocuklugunu ge,;irdigin sokagin ,;eh
re degi§tirdigini gormek ~ok ac1. Hafizam1z1 ne kadar zor
larsak zorlayahm lstanbul'un eskiden ne oldugunu hatirla
yamayacagiz. Deneyimlerimizi, tarihimizi, amlanm1z1 yok 
ederek her birimizi hirer nostalji avc1s1na donfr§tiirfryorlar. 
lstanbul'u oylesine yagmaladilar ki bir zamanlar nerede ya-
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§ad1gim1z1 hatrrlamak ic;in eski kartpostallara bakip duru
yoruz. 

Tabii boylesine sentetik ve kitsch haline gelmi§ bir kenti 
anlatmas1 ic;in romanclillll mekana hakimiyet duygusunu ye
niden habrlamas1 lazrm. Nastl olacak bu? Ytlo.ntilann, vinc;
lerin, buldozerlerin, mahalleleri kapatan tahta perdelerin, 
beton yigrn.lanmn arasmda nastl olacak? 

Bilmiyorum '80 sonras1 insans1z ve mekans1z romanlarm 
hizla c;ogalmas1n1n, kentin elimizden kayip gitmesiyle bir il
gisi var m1? Bunu dii§iinmek lazrm. Belk.i de yeni ku§ak ro
manctlarm mekan.s1z bir fantazya diinyasma kac;1p durmala
nmn nedeni, bildigimiz kentin, bildigimiz gerc;ekligin yok ol
mas1dir. 

Belki de bu nedenle, birbirini tanunayan insanlar1n 
bir arada ya§amasmda anlamh olan ortak sembollere 
hastahk derecesinde bir baghhk var. Bir a~1gi kapa
mak, bir eksikligi gidermek refleksi gibi. 

Bayrak gibi, dinsel simge gibi §eyleri mi kastediyorsun? 

Evet. Daha dogrusu, bir arada ya§amak tercihi ile 
ilgili konularda bilinci degil de duygu.yu one ~Ikaran 
yakla§Imlara dikkat ~ekmeye ~ah§1yoru.m. Sevgi gibi 
duygular1 da hayatta kar§ihgi olmayan bir yanilsama 
haline getiriyor bu.nlar. 

Bu hence ba§ka ve biiyiik bir konu. A.ma bizim konu§tugu
muzla ilgili olarak, sevgi yamlsamas1 meselesi onemli. Top
lum bilinci, ulus bilinci, ad1na ne diyeceksek, on milyonlar
ca insamn bir arada ve birbirlerinden memnun bic;imde ya§a
mas1 istenci; oziinde "orgiit bilinci" demek gerekiyor galiba, 
evet, orgiit bilinci eksik bir toplumuz biz. 

Bilinc; diizeyindeki bu ac;1gi, duygusal kavramlarla tamam
lamaya c;ah§1yoruz. Millet sevgisi, din sevgisi gibi c;oziimler 
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aramyor. Oysa sevgi diye ortahkta dola§an bu duygu.lar, ger
«;ekte sevgi falan degil. Soyut bir durum olu§uyor. Bak, son 
zamanlarda biraz erozyona ugrasa da bu toplum r;ok yiiksek 
oranda askerligi sever. Arna bu sevgi, mevcut ve gerr;ek as
kerlere yonelik degildir. Aym §ekilde, "Turk milleti"ni btiyiik 
«;ogunluk sever bu memlekette. Arnao "Turk milleti"ni, tra
fikte kar§ila§tlgt insanlar olarak gormez. Kom§usu da degi.1-
dir. i§yerindeki arkada§lar1yla, kom§ulanyla, tra.fikteki in
sanlarla «;ogu ki§i kavga halindedir. Askerlik yaparken kar
§tla§tiklanm da sevmiyordur. Arna sanki bunlann ch§mda so
yut bir "Turk milleti" varchr, soyut bir "asker" varchr, onu se
ver. Gerr;ekte kar§1hgi olmayan bir sevgi. Ger«;ekte sevgi ol
mayan bir duygu bu. 

Milliyet«;ilik ve dincilik gibi dtinya gorti§lerinin surekli 
pompalanmas1 da bu «;arp1khklan besliyor. Oziinde dti§man
hga, sava§a, aynmctl1ga dayanan bu dii§iinceler, sevgi ach al
tmda sunuluyor insanlara. Oysa milletini sevmekle milliyet
«;iligin ne ilgisi var? Halkin1, insanlann1, milletini sevmek, 
saghkl1 bi«;imde sevmek, gerr;ek bir duygudur. Milliyet«;ilik 
ise soyuttur. Yabanc1 dii§manligichr. Aym §ekilde, dincilik de, 
bir dine bagh olmaktan bamba§ka bir §ey. 

Sevgi, giindelik hayatin ch§1nda bir kavram degildir. Sait 
Faik'i anarak "Bir insam sevmekle ba§layacak her §ey" diyo
ruz. Qtinkii insan bir ki§iyi seviyorsa, ger«;ekten, saghk11 an
lamda, psikolojik ka«;I§ mekanizmas1 haline getirmeden bir 
insan1 seviyorsa, diger insan1 da seviyordur; kom§usunu, i§ 
arkada§rm, «;i«;egi, kaplumbagayi, kendini de seviyordur. Sev
gi, bir tarafa yonlendirince diger tarafa kalmayan bir duygu 
degil. Eskiden samld1gi gibi, kendine yonlendirdiginde ben
cil olursun da bir ki§i veya sembole yonlendirdiginde fedakar 
olursun falan gibi yamlgtlar «;oktan a§tlch. Bir insam seviyor
san, sagh.kh seviyorsan, sende sevme yetenegi var deme.ktir. 
Dolayis1yla, milletini, iilkedeki insanlan seviyorsan, diinya-
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daki insanlan da seversin. Jean Jaures "Gerc;ek yurtseverlik 
insan1 entemasyonalizme gotfuiir" gibi bir soz soylemi§ti. 

Kim bu Anadolu Kaplanlan? 

Koyiin giizelliklerinin kayboldugunu soylediniz, az 
once. Bunun dert haline gelmesinin temel nedeni, ye
rine 11ehrin giizelliklerinin gelmemi§ olmas1, degil mi? 
Ulkenin zengin kesimindeki degi§imler de burada ko
nuya dahil oluyor san1rim. Ozellikle 'SO'lerden itiba
ren burjuvazideki degi§imi nastl gozliiyorsunuz? 

Oncesini de dikkate almakta fayda var. Cumhuriyet, tica
reti gayrimiislimlerin elinden ahp Tiirklere vererek milli bur
juvaziyi yaratt1. Sonras1nda kamu kaynaklanyla destekledi, 
hatta ihale, te§vik, kota gibi yollarla dogrudan finanse etti. Ya
ni Tiirklerin zenginle§en ilk kesimi, bu yolda te§vik edildi. 

Bizde biiyiik zenginlige ula§an ilk aileler yoklugu da bilir
di. Yiiksek rakamlarla i§ler yaparken bile, ki§isel hayatla
nnda tutumlu tarzlan devam ediyordu. Sonrak.i ku§aklarda, 
ozellikle torunlardan itibaren, mesele bamba§ka bir hale bii
riindii. Birka<; ku§ak gec;mesinden c;ok, bu.nun Ozalli ytllara 
denk gelmesi de belirleyici oldu. Yatlar, uc;aklar, i§ d1§1nda
ki etkinliklere daha fazla zaman aynlan "Dolce Vita" giinleri 
ya§anmaya ba§landi. 

Onlann di§1nda, her iktidar gibi AKP de kendi zenginlerini 
yaratt1. Zenginlikteki ilk ku§agun ya§ayan yeni insanlar <;1k
ti ortaya. Oncekiler gibi, ii<;-dort ku§aklik bir zenginlik ge<;
mi§leri yok. 

S1k<;a merkez sermayesinden, c;evre sermayesinden fa
lan soz ediliyor ya, ashnda bu, ger<;ege pek kar§ihk gelmiyor. 
Anadolu sermayesinin geli§imi gibi sozler pek dogru degil.. 1s
tanbul sermayesi dedikleri nedir ki? Ko<; veya Sabanci gibi 
ailelerin kokii de Anadolu sermayesidir. Tiirkiye burjuvasrn.-
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da kimi son ku§akta o durum.a gelmi§tir, kimi birkac; ku§ak 
once ba§lami§trr. 

Saytlan c;ok olamaz elbette zengin kesimin. Hele yeni zen
ginle§en kesim, ku§kusuz, niifusun c;ok kiic;iik bir oran1n1 
olu§turur. Fakat bunlar c;ok belirleyicidir. Yeni c;ah§ma haya
tma atilacak genc;ler, toplumdaki deger yargilan, hatta kiil
tiir sanat alamndaki begeniler, geli§meler ac;1s1ndan, bu ke
simlerin niteligj, c;ok onemli bir etki haline geliyor. 

Ne yaz1k ki bizde burjuvan1n iist kesimlerinde bile toplu
mun ozenecegi ince bir kiiltiir zevki olu§madi. Onceki ku§ak
lardan beri, yoksullarin evde plaktan dinledigi miizigi, zen
ginler gazinoda, ayr1cahkh masalarda oturarak dinliyordu. 
Am.a miizik ayn1 miizikti. Hatta zenginle§en kesimler hal
km yozla§mam1§ kesiminde kendini koruyan Anadolu deger
lerine ula§amad1. H1zla §ehirle§en toplumdaki geni§ kitle
ler de koruyamadi o degerleri. Burada kilit kelime arabesk
tir. Arabeski bir miizik zevki olarak gormemek gerekir. ~eh
re goc;en ve ister istemez lumpenle§en, yani deger olc;iilerin
den kopan kesimin ifadesidir ki kendini once miizikte, sonra 
eglence hayatmda, gastronomide, mimaride ve sonuc; olarak 
iktidarda gostermi§tir. 

Qiinkii 19. yiizyil romanlannda c;ok gordiigiimiiz gibi, pa
rah ama gorgiisiiz burjuvazinin aristokratlara ozenerek ye
ni zengin evlerinde miizik ve edebiyat suareleri diizenleme
si, c;ocuklanm aristokratlar gibi yeti§tirmesi ve zaman ic;in
de hor goriilen burjuva kelimesinin donii§erek yiiceltici bir 
anlama biiriinmesi siireci bizde ya§anmadi. Bunda burjuva
zinin suc;u yok. Qiinkii bir hanedan devleti olan Osmanl1'da 
aristokrasi yoktu. Hanedan ailesinin kar§1s1nda biraz palaz
lanan her aile, ''kam ve mah helaldir" fetvas1yla yok ediliyor, 
kalanlar da yoksulla§1yordu. Bu yiizden bizim burjuvalar ge
ne! egilim olan lumpen zevklere, biraz daha degi§ik olanlan 
popiiler kiiltiire sahlp c;iktilar. 
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Bugiin de iktidar1n kendi zenginini yaratmas1 soz 
konusu mu, yoksa bir §eyler degi§ti mi? 

Baz1 kesimler, orgiitler, geli§meler bizde beklenti yaratabi
lir, devlet asla! 

Ya§ar Kemal'in Teneke roman1, biliyorsun, 1950'lerde ya
zilch. Orada biri, "Ankara'da degi§mi§ i§ler" der. Digeri ise 
"Dinleyin" diye itiraz eder, "diinya degi§ir, Ankara degi§
mez." Bu hep boyle. Onlarca yil ge~ti, Ankara yine bildigi
miz Ankara. Sert taVIrlar, milliyet~i refleksler, ayr1mc1 uy
gulamalar, insanlann ozel hayatina kan§malar ... 1950'ler, 
2020'ler, hep ayru. 

Devletle hallun birbirine bu kadar kar§1t konumda bulun
dugu ba§ka bir iilke var m1chr diinyada? Kralhklarda, emir
liklerde olabilir de demokratik bir sistem kurmu§ olanlarda 
boyle bir §ey olabilir mi? 

Devlet degi§miyor, Ankara degii;;miyor dediniz. Top
lum.da, yillar i9inde yai;;anan degii;;imlerden soz ettiniz. 
Bir de aym donem i9inde bile toplum.da bolgelere gore 
farkh ozellikler yok mu? 

Olmaz m1! Her zaman ~ok kan§ik bir toplumduk biz. Sos
yolojik bir tanrm olmasa da romanc1 diliyle soyliiyorum: iyi
miz de ~ok kotiimiiz de. Siyaset~ilerin, ayd1nlann, sanat~ila
nn baz1lan halkin i~indeki iyi egilimleri ortaya ~ikanr, gii~
lendirir; baztlan da kotiiliigii, karanhgi yaygmla§tinr. Bir ro
manimda soyledigim gibi "Her insanda iyi ile kotii yan yana 
durur. Hangisini beslersen o galip gelir." 

Tarihimiz boyunca bu gelgitleri ya§adik. Aychnhkla karan
hgin sava§1 araliks1z siiriiyor. 

Bu konuda olumlu-olumsuz gibi veya ileri-geri gibi bir de
gerlendirme yapmak istersek, §a§maz bir ol~iit var: Kad1n1n 
durumu. 
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Zamammn Ruhu nerede bulunur? 

Bir romanc1 olarak son donem Tiirkiye toplumunu.n 
degi~imini ve donii~ii.miinii nastl ozetlersiniz? 

Biliyorsun Halide Edip Hamm, Turk'un Ate§le lmtihani 
adh bir kitap yazrm§ ve kurtulu§ miicadelemizi anlatrm§tI. 

Bugiinkii Tiirkiye'ye bak1nca i~im eziliyor ve acaba birisi 
Tiirk'iin Parayla lmtiham'm yazsa ne sonu«; ~Ikar diye dii§ii
niiyorum. 

Ate§le imtihan1 kazanchk ama parayla imtihan1 ge«;eme
dik, srmfta kaldik. 

Eskiden Osmanh'da i§boliimii varch; Miisliimanlar ticarete 
kan§maz, askerlik, «;ift«;ilik ve memuriyetle me§gul olurdu. 
Ticaret Miisliiman olmayan tebaan1n elindeydi. Hepimizin 
bildigi gibi Cumhuriyet'ten sonra i§ ve servet el degi§tirme
ye ba§lach. Devlet destegiyle Turk zenginler yaratild1. Buna 
ragmen para kazanma hrrs1 hi~bir zaman bu diizeye yiiksel
memi§ti. 12 Eyliil'den ve Ozalh yillardan sonra Amerika'mn 
"Altina Hiicum" donemi gibi, bir paraya hiicum «;tlginl1gi ya
§amaya ba§lachk. Kabina s1gamayan i§adamlan «;ogu zaman 
BatI'y1 geride b1rakan yatinmlarla diinyaya a~Ild1lar. Bii
yiik paralar kazandilar. lstanbul dolar milyarderleri a«;1sm
dan hatin sayihr bir lige yiikseldi. En s1radan insan bile ka
faSlill parayla bozdu: Ya sahte i«;ki sattI ya uyu§turucu ticare
ti yaptI ya da patlak botlarla miilteci ta§ich. Bu tip su«;larda 
bir patlama oldu. Eski, al~akgoniillii, kanaatkar halkm yeri
ni, goziinii h1rs biiriimii§, paraya tapan ve ondan ba§ka bir 
§ey dii§iinmeyen insanlar ald1. Belediye ihaleleri, imar izin
leri, daga ta§a gokdelen di.ken §irketler hayatI cehenneme «;e
virdi. Cana, mala ve 1rza tecavi.izler aktl almaz boyutlara gel
di. Kisacas1 bir toplumun DNA's1 bozuldu. 

Eskiden bu toplumu iyi kotii koruyan, kimi dini kimi milli 
degerler varch. Evinize gelen tamirci, ah§veri§ ettiginiz bak-
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kal-manav, "haram helal" kavranuna sahipti. "Ben c;ocuklan
ma haram lokma yedirmem" sozil c;ok yayginch. Son zaman
larda bu sozil hie; duyuyor musun? Ozellikle devlet ihaleleri 
ahp havaalanlan, kopriiler, yollar yapan i§adamlanndan, be
lediye ve delege agalanndan. 

Haram helal degerini kaybettik, modern bir tuketici hak
lan diizenine de gec;emedik. Arada sallamp duruyoruz. 

Burada soz ister istemez "yeni zengin"lere geliyor. Hani 
bizzat kendi yazarlanmn bile §ikayet etmeye ba§lad1gi gi
bi, muhafazakar oldugunu iddia edip kendilerini Bati tipi bir 
populer kulture, lilks ya§am merakma kaptrranlara. 

Bu kesim ba§1ndan beri muhafazakar degildi. Yanl1§ te§his 
konuldu, birc;ok bilim insan1, dii§ilnilr, yazar da kendilerini 
muhafazakar-modern aynmma kolayca kaptmverdiler. 

2002 sec;imlerinden sonra TBMM'ye 400'e yakin AKP mil
letvekili girmi§ti (Yuzde 34 oyla Meclis'in uc;te ik.isi). Kultur 
Bakanhgi butc;esi konu§ulurken kursiiden AKP milletvekille
rine hitap ederek, "Siz muhafazakar oldugunuzu one silril
yorsunuz ama degilsiniz" demi§tim. "Turkiye'nin ne kent ne 
koy geleneklerini muhafaza etmek gibi bir niyetiniz var. Boy
le bir bilinciniz yok. Eger gerc;ekten muhafazakar olsaydimz 
sizinle en azmdan kultiir alamnda c;ok kolay anla§abilirdik. 
Mesela Buyilk Sinan'da zirveye ula§an Osmanh mimari este
tigini savunsamz, sizi c;ok destekleriz. Arna siz kac;ak mahal
le, zevksiz gokdelen, betonla§ma ve AVM seviyorsunuz. Eger 
milzikte Buyiik ltri'ye sahip c;iksan1z sizi alki§lanz ama siz 
kente goc;en yiginlann elektrosazh anti muzikal arabeskini 
seviyorsunuz." Bu ornekleri c;ogalttiktan sonra "Dolayis1yla 
siz bizim kiiltiirti.m.ilzil muhafaza etmek derdinde degilsiniz. 
Turkiye'nin onilne yeni ve bana gore c;arpik bir modernle§me 
tezi koyuyorsunuz" dedim. 

Aradan gec;en on be§ yil ic;inde gordilk. Beton, plastik, ne
on a§lu ve gorgilsuzluk, memleketimizi sozilm ona Toscana 
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tarz1 villalarla, Orta"ag §atolanrun kitsch taklitleriyle, hi"bir 
estetik kuramla ve zevkle bagda§mayacak bir iislupsuzlukla 
doldurdu. lyi kotii var olan iislubumuzu da kaybettik. Bu ka
YlP, somut kiiltiir miras1nda gozle goriilebiliyor ama somut 
olmayan kiiltiir miras1rmzda du.rum daha da vahim. 

Burada akhma gelen bir ornegi payla§ayim. 2010'da Ke
mal Sunal'1n $aban tiplemesi ile Recep lvedik arasmda bir 
kar§ila§tirma yap1p yeni Tiirkiye panoramas1 "izmi§tim. 
Ger"ekten de koyden kente go"mii§ saf $aban'dan, lumpen 
Recep'e uzanan degi§im Tiirkiye'nin degi§imidir. Bunu hepi
mizin iyi oku.mas1 laz1m. 

l§te Tiirkiye'nin neoliberal-lumpen-nihilist-zorba ve para
dan, iktidardan ba§ka hi"bir deger ol"iisii tan1rnayan, son on 
yillanm.1Za damgasrm vuran egilimi budur. 

Biitiin bunlara ragmen hen bu egilimin ge"ici oldugu
na inamyorum. Zaten bu toplumsal kesimin yiikseli§i dur
du. Hem rejimi finanse edemiyorlar hem de hayatin "ok ga
rip bir "eli§kisiyle eline para ge"en "kapah" kesim, a"tlmaya 
saplmaya, diinya nimetlerinden zevk almaya ba§hyor. Eski
den varo§ denilen mahallelerde bale kurslan a"1hyor, "ocuk
lar yabanc1 dil ogreniyor. Uk donemlerin azgmhgi ve kabahgi 
yerini daha diizgiin, daha uygar bir ya§am ozlemine birakI
yor. 0 kesime bakin; AVM'lere mi daha "ok insan giriyor, ca
milere mi? Zamanm Ruhu'nu iyi oku.mak gerekiyor. 

Sonu"ta insanlan ebediyen bir tarikat yap1s1 "evresinde 
toplayamazsrmz. S1rnf ger"egi er ge" ortaya "1kar. Evine so
gan, biber ahrken zorlanan kesim, "amur su,ratarak ge"en 
Amerikan cipinin direksiyonundaki tiirbanhya ofke duyma
ya ba§lar. Qiinkii son tahlilde her §eyi s:unf ger"egi belirliyor. 
Bu kesimin "ocuklar1 da kentlile§iyor, diinyaya a"1hyor, pa
ra kazanmak istiyor, N etflix izliyor, okul arkada§larmin elin
de gordiigii Kurk Mantolu Madonna'yi merak ediyor; kisaca
s1 degi§im ka"1ntlmaz. 
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1844 Elyazmalari'ndaki Karl Marx ne kadar hakh ve ha
yat nastl da onu hep dogruluyor. 

Bu konuda bir saptama daha yapayim. En az krrk ytldrr Za
mamn Ruhu deyimini en ~ok kullananlardan biriyim am.a yan
hi;; kullanmakta oldugumu yeni ogrendim. Alman felsefeci dost
larla yaptigun sohbetlerde, bunun, o donemin zihniyeti demek 
oldugunu ogrendim. Biz de hep kullamnz ya; o devrin zihniye
ti oyleydi diye. -0 stelik bunun her zaman dogru ve yiiceltici bir 
tamm da olmas1 gerekmiyor. Bazi donemlerin yanh§ ve saplan
tih zihniyetlerini elei;;tirirken de Zeitgeist diyorsunuz. 

N eyse, bu kadar ukalahk ho§ goriilsiin. 

"Her §ey c;ok giizel olacak" 

Peki bunca ini~li ~Ikt~h yol, bunca zorlu donem so
nunda, 2018'in ekim aymda, geldigimiz yeri nastl gorii.
yorsunuz? Cumburiyet degerlerine bagW1k a~1s1ndan 
soru.yorum. 

Cumhuriyet degerleri deyince akla ilk gelen, elbette laik
lik. Qiinkii son 20-30 yihn toplumsal gerilimi, laiklik anlayi
§Iyla ilgili miicadelede ortaya ~iliyor. Ve son 15 yild1r, laik ol
mad1gin1 soyleyen, laiklige kar§I gorii§leriyle bilinen yoneti
cilerin kurdugu bir iktidar var ortada. Ba§ta liderler olmak 
iizere, bir~ok onemli ismin bu yondeki a~tltlamalari kayitlar
da duruyor. Ozellikle iktidar donemlerinin ba§lannda ve bi
raz onceki ytllarda sarf ettikleri sozlere internetten kolayhk
la ula§tlabiliyor. 

Kendilerinden once devlete s1zm1§ olan dinci yaptlar eliy
le, zaten 19801er ve '90'lar boyunca da devlette bir donii§iim 
ya§an1yordu. Son ytllarda ise, Cumhuriyet donemi boyunca 
goriilmemi§ bir mutlak iktidar giicii olu§tu. Askerinden po
lisine, medyas1ndan iiniversitesine, hukuk sisteminden egi
tim alamna, goriilmemi§ boyutta etkili bir iktidar var ortada. 
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Hatta belki padi§ahhgm baz1 donemlerinde bile, iktidar boy
lesine denetlenemez, boylesine sorgulanamaz, ele§tirilemez 
durumda olmami§tlr. 

Ele§tirenler, sorgulayanlar <;tlnyor elbette. Fakat hi<;bir do
nemde bunun bedeli bu kadar agir olmami§ti. Bu kadar bii
yii.k ve uzun siiren bir baslo donemi hi<; goriilmemi§ti. 

Sonu<;ta, devlet kurumlanndan hi<;birinin, laikligi veya 
Cumhuriyet degerlerini korumak a<;1s1ndan bir giivence ka
bul edilemeyecegi a<;1k bir ger<;ek. 

Peki, daha dinselle§mi§ bir toplum istedikleri kesin oldugu 
halde ve bunca iktidar giiciine ragmen, hiik.iimet neden ikide 
bir soziinii ettigi o din referansh kararlanm hayata ge<;iremi
yor? Haremlik selamhk belediye otobusleri, kizlarla erkekle
rin okullanmn aynlmas1 vs. gibi kararlan henuz uygulama
malanmn nedeni, onlan tercih etmemeleri olabilir mi? 

Herkes biliyor ki ilk frrsatta bu yonde ad1mlar atmak iste
yecekler. Gizli bir bilgi degil bu. Kendileri soyluyor. 

Demek ki bu yonde ilerlemek i<;in, toplumsal onay diizeyin
den <;ekiniyorlar. Se<;men destegini kaybetmekten korkuyorlar. 

Bu hiik.iimet <;evresi ve yanda§ basin, on yillardir Cumhu
riyet'i "tepeden inmeci" diye ele§tirmi§ti. Ozellikle dinsel re
feranslara bagh olmayan liberal aydmlar, toplumda boyle bir 
kanaat olu§masmda <;ok etkili oldular. 

Oysa bu iktidar doneminde, diinya tarihinde benzerine az 
rastlanan bir "tepeden inmeci" durum olu§tu. Devlet kurum
lann1 ve devlet giiciinu bu kadar net bi~imde kendine bagla
d1gi halde, iktidar, toplumu Arapla§tirma yoniinde, dincile§
me yonunde istedigi sonu<;lan alamiyor. 

'80'lerden beri ~e§itli yollarla egemen olmaya ~ah§tlgi egi
tim sisteminin tum yonetim kademelerini ele ge~irmi§ oldu
gu halde, ilkokul ve ortaokul ~ocuklar1yla ba§a <;1kam1yor. 
Onlan istedigi gibi §ekillendiremiyor. 

Tum ticaret diinyas1, butun finansal gii~ ellerinde. Medya-
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ya hakimler. Am.a ha.la teslim alamadtltlan gazeteler, gazete
ciler var. Zaten o yanda§ televizyon kanallar1ndaki dizilerde 
bile, Battli ya§am bic;imindeki hayatlar ha.la yaygin bic;imde 
izlenenler arasmda yer ahyor. Toplumun ozendigi hayati pek 
de kokl ii bic;imde degi§tiremediler. 

Toplumda dinselle§en kesimler oldugu gibi, daha once go
riilmemi§ oranda sorgulayan, direnen kesimler de olu§tu. 
imam hatip ogrencilerinin bile, dinsel konulara yakla§1mla
nndan memnun olmadtltlann1, kendi yaptirdtltlan ara§tir
malari sonucunda kendileri soyliiyor. 

Zaten bu kadronun yapmaya c;ah§tigi §ey en az bin ytld1r 
Miisliiman olan bu iilkeyi tekrar Miisliiman yapmak degil, 
Anadolu'da ozgiin bir bic;ime kavu§mU§ olan islam anlayi§ ve 
adetlerini Arapla§brma istegidir. 

Ashnda eski bir kavgadir bu. Baz1 Osmanl1 miinevverle
ri, islam'1n, kavmiyet meselesini ortadan kald1rd1gina, tek 
iimmet olmak gerektigine inamr, kavmiyetc;iligi bidat olarak 
goriirdii. 

Bu konuda Yahya Kemal, Felsefe Miiderrisi Ahmed N aim 
Bey'le sert bir tart1§malann1 anlatir ve yukandaki gorii§ii 
§iddetle savunan Nairn Bey'e §Dyle dedigini aktanr. Bir daki
ka, kitaptan okuyayim: 

Evet, bu millet lslamiyet'i kendi mizacma gore kabul etmi§ 
ve ~ok eski putperestligi ile kan§tlrmI§, oyle sever, onun ugrun
da yalmz bu sebeple oliir. lslamiyet'i olsun, Hiristiyanhgi olsun, 

diger dinleri olsun biitiin milletler daima kendi hilkatleriyle, 
temayiilleriyle, muhayilleleriyle, ihtiya~lanyla kan§tirarak ka
bul etmi§lerdir. 





-8-
insan1n ve 

yaratman1n boyutlar1 
"Topluma kar§i sorumlu birey olmak, onu bu

tun cephelerden anlamayi, kavramayi da gerekti
riyordu. $imdi kur;umsenen buyuk anlatilar r;a
ginda insan zihni de bu buyuk anlatiyi kavra
mak uzere §ekillenmi§ti. Sanattan felsefeye, ede
biyattan muzige bir anlayi§, bir zevk geli§tirmek 
zorundaydin. $imdiki gibi kur;uk birimlere bo
lunmu§ bir uzmanla§ma yoktu." 





Son yiiz ydd1r diinyan1n ba§ belalar1ndan biri de 
"Tek boyutlu insan." Bu konuyu biraz a«;ar m1s1n1z? 
Sanat«;1 olarak ortaya 91kt1gunz ilk gii.nden beri, en 
kararh direni§lerinizden birini, Marcuse'un tanunla
d1g1 "Tek boyutlu insan"a kar§I yiiriitiiyorsunuz. in
sanin beynini kiraya verm.emesi, kitle ileti~im ara9la
rrmn ve tiirlii manipiilasyonlar1n etkisini a§abilmesi, 
bilgileri 9ekmecelere doldurmadan birbirleriyle ili§
kilendirebilmesi ... Zaten Livaneli olgusu, toplumda bu 
ozelliklerin bulunmasma bagh. 

Biz ve bizden onceki ku§ak.larda bugiinkii uzmanla§ma
dan eser yoktu. Ald1gumz egitim ve toplumsal misyon, birey
lerin <;ok boyutlu olmasrm gerektiriyordu. Aydmlanma <;agla
nnm iiriiniiydiik bizler. Topluma kar§l sorumlu birey olmak, 
onu biitiin cephelerden anlamayi, kavramayi da gerektiriyor
du. $imdi kii<;iimsenen biiyiik anlatilar <;aginda insan zihni 
de bu biiyiik anlatiyi kavramak iizere §ekillenmi§ti. Sanat
tan felsefeye, edebiyattan miizige bir anlayi§, bir zevk geli§
tirmek zorundaychn. $imdiki gibi kii<;iik birimlere boliinmii§ 
bir uzmanla§ma yoktu. 

l§te hen kendimi bu <;oklugun iiriinii sayanm. Benim ku
§agimdan bir<;ok insan da aym §ekilde yeti§tiler. Bu yiizden 
sinemadan edebiyata geni§ bir yelpazede ko§turdum. 

Deniz Gezmi§'leri dii§iin. 01.mek iizere yola <;Ikan biitiin o ku-
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§agm hayata yiikledigi estetik degeri dii§tin ... Okumak, yazmak, 
resim yapmak, tiirkii soylemek ... Haya ta dair hi-;bir §ey yaban
c1rmz degildi. Deniz "Biz edebiyattan geldik" diyerek durumu 
ozetlemi§ti. Ben de bu bilgiyle soyundum yaptignn her i§e. 

Umberto Eco basin, politika gibi glincel konulan inceledi
gi Be§ Ahlak Yazisi adh denemelerinde sik sik "Ronesans in
sam" deyimini kullamr. Ba§ka diinya yazarlannda da rastla
nir bu kavrama. Onemlidir. Arna bizde pek uzerinde durul
maz. Herhalde Ronesans ya§amam1§ olmam1z, Ronesans in
sam yeti§tirmememiz gibi ger~eklerden dolayi boyle. 

Aym konu kapsammda diinyada "Ronesans yaratic1hgi", 
"Ronesans humanizmi" gibi kavramlar da ku1lanihr. Bunu du
yan insanlar, aynntih tammlara gerek kalmadan demek iste
neni hemen kavrar. Bu konuda tart1§ma geregi duymaz. Arna 
bizdeki mahalli aydm, "Ronesans yaratictl1gi" kavram1n1 bil
meden, o konuyu tartI§ir durur. Amerika'yi yeniden ke§fetme
ye -;ah§ir. En basit anlamda, "Ronesans yaraticihgi", insanla
rm birden fazla disiplinle me§gul olmas1 ve bir-;ok dalda eser 
vermesi anlarmna gelir. Bir §air aym zamanda ressam olabi
lir, tip alamnda -;ah§abilir veya muzik besteleyebilir. Hatta on
dan, boyle bir insan olmas1 beklenir. Ronesans humanisti ev
rensel dti§tinmeli, birka~ dil konU§mal1, felsefeyle ilgilenmeli, 
§iir yazmah ve mutlaka bir enstriiman ~almal1, bu alanlarda 
eser vermelidir. Ronesans aychm boyle bir insandrr. 

Ashnda bu, Ronesans doneminden once de dti§tintirlerin ve 
ayd1nlann ortak ozelligiydi. Aristoteles'ten Goethe'ye kadar 
yuzlerce "polymath", yani -;e§itli dallarda eser veren yaratic1 
tamyoruz. 

Mesela Omer Hayyam hem §airdir hem astronom hem ma
tematik-;i. tbn Sina da "polymath"trr, Farabi de; El Harizmi, 
hatta lmam Cafer Sadik da. 

20. yuzyil insan1n1n ba§anya odaklanm1§ kariyer ve uz
manla§ma saplantis1 da tek boyutlu ~ah§malann "normal" 
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kar§ilanmasmda etkili oldu. Bilgiler ve dii§iinceler c;ekmece
lere ttlu§tinhp birbirinden kopuk ele ahndi. 

Bu konuyu ele ald1gi.n1z bir,;ok yaz1n1z var. Hans 
Eisler'm soziinii hatirlat1yordunuz: "Sadece miizikten 
anlayan, miizikten hi,;bir §ey anlamaz." 

Bertolt Brecht'in eserlerini de besteleyen iinlii bir Alman 
sanatc;1chr Eisler. 

Dogrudur, c;iinkii c;e§itli sanat dallar1 ve bilim birbirini 
besler, yaratic1n1n kavrama giiciinii artrr1r, ki§iyi "evrensel 
insan" tipine yakla§tlnr. 

Yakla§1k olarak 2500 yil once !yonya ve Helen filozoflan 
iki kiyidan gelerek Samos Adas1'nda bulu§tular. Giinler bo
yunca sanatla bilim aras1ndaki ili§kiyi tart1§tilar. Bu uzun 
sempozyum sonunda ortaya c;Ikan bildiri binlerce ytlchr unu
tulmadi. 0 bildiride, "Sanat ve bilim iist noktada birle§ir, bir 
ve aym §eydir" hiikmiine vanlmi§ti. 

Qok boyutlu insan 

Aristoteles, Goethe ve Hayyam gibi ornekler verdi
niz. Boyle "polymath"lar i~in daha yakin zamandan 
hangi ornekleri verirsiniz? 

Friedrich Nietzsche filozof-§air niteliklerinin yan1 srra bes
tecidir de. Onun torunlarmdan Gunter Grass ise yazar, res
sam ve heykelcidir. Charlie Chaplin senaryo yazan, yonet
men, oyuncu, yap1mc1 olman1n yan1 s1ra bestecidir. Biitiin 
filmlerinin miizigini kendisi bestelemi§tir. Leonard Cohen 
§air, §arkici ve romanc1drr. 

Saymaya kalksak sonu gelmez. Bizde de boyle insanlar ye
ti§mi§ti. Mesela "Ronesans lnsaru" tan1rmmn en c;arp1c1 or
neklerinden birisi olan Abidin Dino; ressam, yonetmen, yazar 
ve heykelci olarak c;ah§ill§br. Bedri Rah.mi Eyiiboglu §iir ve 
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resim alanlannda en iist diizeye ulai;;m1i;; bir yaratic1d1r. li;;in 
ilginc; yan1 Dogu ve Bati uygarhklannda binlerce ytldir ka
bul edilroi§, hatta ozenilmii;; olan bu gelenege ragmen, son on 
ytllann Tiirkiye'sindeki kiiltiir ortam1, tek boyutlu olmamn 
oviildiigii bir «;orakhga donii§mii§ durumda. 

Bir res~am1n beste yapmas1, yazann heykel sergisi ac;ma
s1, film yonetmeninin tablolanni sunmas1 neredeyse sue; hali
ne getirilmii;;. Bu diii;;iince teroriiniin ne kadar zararh oldugu
nu anlatrrken daha once de Onat Kutlar'1 ornek vermii;;tim. 

Rahmetli Onat Kutlar, bu iilkede tan1d1gim ender "evren
sel aydin"lardan biriydi. Miithi§ bir hikaye yazan olmasrmn 
yani srra sinemadan da c;ok iyi anlardi. Bir giin ona, bu kadar 
yaratic1 bir insan oldugu ve sinemayi da c;ok iyi bildigi halde 
niye bir film yapmadigun sordum. 

"Qok istiyorum ama yapamam" dedi. Nedenini ise, "Bir 
alanda tan1nroi§ olan insanin ba§ka alanda iiriin vermesini 
kabul etmezler" diye ac;Ikladi. 

Film yapmak. istiyordu ama bu konuda yaratilan entelek
tiiel terorden c;ekiniyordu. 

Bugiin elimizde Onat Kutlar c;apmda bir yaratic1dan ka
lan filmler yok. Belki de o giizelim "lshak" hikayesinden 
uyarlamak isteyecegi bir filmden yoksunuz. Tek sebep yerel 
ayd1n terorii. 

Yaz1k degil mi? Kim bilir kac; "Ronesans yaratic1s1" bu bil
gisizlik ve onyargi yiiziinden kaybolup gitti. Ytllarca bir sir 
gibi sakladigi, dii§iinii kurdugu eserleri veremedi. 

Birden fazla alanda iiretim yapmanm otesinde, her 
bir yap1trm iiretirken temalar1 farkh yonleriyle i§le
mesinden kaynaklanan bir "Qok boyutlu sanatQI" ozel
liginden de soz edebiliriz samyorum. Romanm QOk bo
yutlu olmas1, miizigin, resmin QOk boyutlu bir anlayi§
la iiretilmesi ... Bu ba§ka bir konu mudur? 
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Ba§ka bir konu degil, aym konunun ba§ka bir yonii. On
ceki boliimlerden birinde Tennessee Williams'm yakla§IIlllil
dan soz etmi§tik. lnsanlann birbirlerini kendi egolanndaki 
~atlaklardan gormeleri meselesi onemlidir. Her konunun, her 
ki§inin ~e§itli boyutlan, farkh katmanlan varchr. 

Dikkat edersen biiyiik romanlarda, saf bir iyi insan ve
ya kotii insan ozelliklerini ta§1yan karakterler pek bulun
maz. l~inde ya§ad1gi ko§ullarla etkile§im halindeki insanla
nn hikayesi anlatilir. Ger~ekligin ve insan ozelliklerinin ~ok 
boyutlu niteligi ele alimr. 

Hayat tek boyutlu degildir, oyleyse onu anlatan bir sanat 
yap1tI da tek boyutlu olmamahd1r. Mutlak iyi, mutlak kotii, 
mutlak dogru. ve mutlak yanl1§tan ote ~eli§kileriyle, ac;tltlan
maya muhta~ yonleriyle ele ahnmah insan. Sanati kal1c1 ve 
degerli yapan da budur zaten. Ha.la klasikleri okuyor olma
rmz1n sebebi de ... Biitiin insanhk oturup Su<; ve Ceza'mn Ras
kolnikov'unu katmanlanna ayird1 ama yine de tarti§maya 
bir nokta koyamach. 

0 zaman burada postmodern roman ve karakterler
deki tek boyutlu.luk iizerine bir parantez ac;ahm. Post
modern an)at1, roman1n bu soziinii ettiginiz derinligini 
zedeliyor mu sizce? 

Postmodern roman bizi Tanzimat'1n alegorik diinyasma 
gotiirdii sanki. Kimlikler iizerinden yiiriiyen bir anlatI var. 
Rum, Ermeni, Turk, Kurt ... Eskinin Dogu-Bati kutbunu 
atomlarma ayrrchk adeta. Kimlikler iizerinden ilerleyen bir 
anlatI da ister istemez yiizeysel kahyor gibi. Bu romanda bu 
karakter neden boyle davramyor diye soruldugunda, neden
sonu~ ili§kisi kimlikle kuruluyor: Qiinkii o Ermeni. Soruyu 
boyle cevaplaymca derinlige de ihtiya~ duyulmuyor. Ermeni 
olmas1 bir insamn her §eyini belirleyebilirmi§ gibi. 

Boylece h1zla Ye§il~am'1n iyiler ve kotiiler diinyasma giri-
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yoruz. Ytllarca Ye:;;ilc;am filmlerinde neden-sonuc; ilii;;kilerin
den bagrrnsiz bir iyiler-kotiiler oyunu izlemedik mi? 

Postmodern roman ve karakterlerdeki tek boyutluluk 
iizerine :;;unu da eklemek laz1m: Postmodern, edebiyatin 
kendisini oyun alan1, amac; haline getirir. Esas olan hika
yeden c;ok oyun duygusunun kendisidir. Okur, kayip me
tinlerin, birtak1m gizli gondermelerin pei;;ine diii;;er post
modern romanda. Karakter bir arac;tir, derinlikli ii;;lenmesi 
onemli degildir. 

Qok ozetleyerek sayd1gim bu ozellikler postmodern roma
m, c;ok ya da tek boyutlu degil, biraz da "insans1z" hale geti
riyor hence. 

Ronesans insam olmak 

Roman uyarlamalan konusunda, sizin konumunuz
da olan ba§ka kimse var m1d1r diinyada, bilmiyorum. 
Yonetmen olarak bir romam sinemaya uyarlad1mz. Ve 
sizin bir romammzm filmi ~ekildi. Bu deneyiminizden 
yola ~Ikarak anlatmaniz1 isteyebilir miyim, Ronesans 
insam olmamz ~ah§malanmza nastl yans1di? 

Romani sinemaya uyarlama c;ah:;;malannda, i:;;in iki tara
fm~a da bulunmak, yirmi yil arayla yai;;adigim ilginc; bir de
neyim oldu. 

llk genc;ligimde kitaplarla ilgili bir hayat diii;;iiniiyordum. 
'60'larm sonunda yayinc1hkla ugrai;;maya ba:;;lachm. Bir yan
dan da kafamda hikayeler kuruyor, roman fikirleri geli:;;tir
meye c;ah§1yordum. Sonra, kendiliginden denebilecek :;;ekilde, 
bir miizisyen olarak, besteci olarak tamnchm. 

Hayat hikayem zaten biliniyor, ilgilenenler kolayca ula
§abilir. Sordugun soruyla ilgili oldugu ic;in k1saca hatirlati
yorum. Kiic;iik yai;;lardan beri en biiyiik tutkum okumakt1. 
Miizik c;al1§malanrm da hep edebiyatla baglanttl1 yiiriittiim. 
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Halk §iiri ve dunya §airlerinin c;agda§ §iirleri uzerine c;ah§
trm, §iir ve §ark.I sozu yazchm. 

Sinemac1hk, yonetmenlik gibi i§lerle ugra§mak, akhm
dan gec;miyordu. Buda muzik arac1hgiyla girdigi.m bir diin
ya. Qok sayida film miizigi. yaptrm. Bu vesileyle birc;ok yonet
menle birlikte c;ah§tun, bazi filmlerin c;ekim surecini izledim. 

Soyleyecek soziiniiz, anlatacak hikayeleriniz var. 
Bunlann bazen iQinizden ta§t1gm.1, anlatmak ihtiyac1 
duydugunuzu tahmin edebiliriz. Peki, o s1rada roma
m, besteyi, sinemayi neye gore seQiyorsunuz? 

Muzik, daha c;ok duygularla ilgili bir ugra§. Yureginin se
sini dile getirmek, ic;indeki §arluyi soylemek ic;in muzik ya
par insan. Sinema ve edebiyat ise bir hikaye anlatma ugra§I. 
Muzikten oldukc;a fark.h bunlar; soz soylemeye, dil§iince an
latmaya daha uygun. Yine de makale gibi, dii§ilnce i§lemek 
gibi bir ugra§ degil tabii. Muzikte de romanda ve sinemada 
da elbette hem dil§ilnce hem duygu i§leniyor. Am.a hikaye an
latmaya yonelik c;al1§malarm temelinde du§ilnce daha somut 
bic;imde yer ahyor. 

Zaten hikaye olu§tuktan sonra karar vermezsin hangi yol
la anlatacagma. Bu, e§zamanh geli§ir. Romaro tercih edecek
sen, bu daha konu kafanda §ekillenmeye ba§larken bellidir. 
Hatta romamn dili, anlatim bic;imi, ozu, atmosferi, ana fikri, 
hepsi e§zamanl1 ortaya c;ikar. 

Muzik c;ah§mas1 farkh bir surec;. $iir bestelemek bamba§
ka bir ugra§. Bir §iiri hissettikten, ic; ritmini ve ezgisini duy
duktan sonra, o senin ic;inde geli§iyor. Melodile§iyor. Sonra 
ic;indeki o §eyi ahp bestecilik tekniklerine gore geli§tiriyor
sun. A boliimu, B bolumu, makam, arahk, armoni ... Uzerin
de c;ah§1yorsun, i§liyorsun. Ama i§in temeli, §iirden sana ka
lan tad1 ortaya c;1karmak oluyor. Belki de en guzel besteler, 
bestelemeyi dil§ilnmeden okunan §iirlere yap1hyor. $iir sev-
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mekle ilgili bu. Sadece §iir i~in, sevcligin i~in okuyunca, da
ha giizel oluyor. 0 zaman baz1 §iirler, insamn i~inde miizige 
donii§iiyor. 

Bir roman1 sinemaya uyarlamanm, ~iiri miizikle,tir
meye benzeyen yonleri var muhr? 

Yoktur. ~iir-beste ili§kisine gore roman-sinema ili§kisi 
epeyce farkh. Romandan film ~ekmek, ~ok daha riskli bir i§. 
Ortaya kitsch ~1kma tehlikesi her zaman vard1r. Bir clilde
ki anlatun1 ba§ka bir dilde yeniden anlatmaya ~ah§mak, ~ok 
olumsuz sonu~lanabilir. 

Romani sinema diline ~evirmeye de kitab1n tamarm ol~e
ginde kalki§mamak gerek. Romandaki temalardan birini se
~ip cligerlerinin agrrhgl.D..l azaltmak gerekebilir. 

Romanda konular olduk~a kapsamh i§lenir. Sinema i~in 
uzun hikaye daha uygun galiba. Bir romandaki olaylan, 
konunun geli§imini hire bir anlatmak i~in belki 10 saatlik 
bir film ~ekmek gerekir. Sovyetler'de boyle uyarlamalar ~e
kiliyordu. Oyle yapmayacaksan, oras1ndan buras1ndan krr
parak bir k1sm1m ele alabilirsin ancak. Baz1 yonlerine me
tindeki agirhgin1 veremezsin, hatta baz1lar1n1 tamamen 
elersin. 

Benim ilk filmim, biliyorsun, bir roman uyarlamas1. Yer 
Demir Gok Bakir. Bu film diinya bas1n1nda da olduk~a 
olumlu ele§tiriler aldi, izleyiciler tarafmdan begenilcli. Arna 
yine de donup baktigimda, tekrar ~ekecek olsayd1m, biraz 
daha farkl1 yapard1m cliye dii§iindiigiim §eyler var. Bir ke
re, romana o kadar sadik kalmazdim. Ana temasnn ve ki§i
lerini alrr, onlan ba§ka bir §ekilde, sinemaya ozgii bir §ekil
de i§lerdim. 

Yer Demir Gok Bakir, biiyiik bir roman elbette. Ya§ar 
Kemal'in dev eseri. Koylillerin, i~lerinden birini ermi§ haline 
getirmeleri, insarun umutsuzluktan umut yaratmalan gibi bir 
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konunun oyle i§lenmesi ~ok onemli. Arna sinema i~in ~ok faz
la olay geli§iyor. -0 stelik bir ii~lemenin ikinci kitab1, oradaki 
Meryemce'nin, diger kahramanlann ge~_mi§te ya§adiklan var. 
Bir de onlara deginmeye kalksayd.im, saatler yetmezdi. 

Kendi senaryomdan ~ektigim Sis, hikaye biitiinliigii daha 
net bir film oldu. Onun hikayesini kafamda geli§tirirken, en 
ba§mdan itibaren sinema diliyle dii§iinmii§tiim. 

Bir roman okurken, her okurun kafas1nda farkh go
riintiiler olu§uyordur. Birbirinin aym olmayan dii§ii.n• 
celer, farkh diizeyde anlam.lar iiretiliyordur. 0 roma
mn filmini izlemeye ba§layan okur, herhalde kendi ka
fasmdaki romanla kar§tla§mayi bekliyordur. 

En biiyiik sorun bu. Romam okuyan insanlar yaygin ola
rak filmi izleyecektir. Ashnda her okurun kafas1nda daha 
once hirer kez filme ~ekilmi§tir o roman. Kafasmda daha on
ce oynattigi filmi izlemeye giden okur, c;ogunlukla bekledigi
ni bulamaz elbette. 

Bu nedenle romana pek sadik kahnmad1gi a~1k~a anla§1-
hrsa, okurda "Bu benim okumamdan farkh bir okumayla t;e

kilmiif dii§iincesi olu§abilir. 0 zaman, yonetmenin zihnin
deki romam, perdedeki filmi daha saghkh izleyebilir. Roma
m hire bir aktarmaya kalkmayan filmlerin begeri.ilme olas1h
gi daha yiiksek oluyor. Arna hi~bir durumda, olumsuz sonut; 
olasiligi dii§iik degil. 

Mutluluk romamnda Profesor irfan ve Cemal de ayrmti
h olarak ele ahn1yor; oysa film, tek karakterin, Meryem'in i§
lendigi bir yap1t olarak c;ekildi. Romandan oldukc;a farkh yer
ler var. Zaten sonu da epeyce degi§tirildi. Ayrica, Meryem'in 
,;ocuklugu da yok. Arna bunlar, roman1 okumu§ olan izleyi
cilerde bir eksiklik duygusu yaratm1yordur herhalde. Qiinkii 
"perdeye yans1tamamak" diye degil, a~1k bir §ekilde, yonet
menin tercihi diye goriiyorlardir. Belli ki romamn tamamen 
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filme aktanlmas1 gibi bir ~ali§ma degil bu. Am.a ba§anh oldu. 
Yonetmen, oyuncular, biitiin ekip giizel bir §ey yapt1. 

Ya§ar Kemal'in roman1n1 filme ~ekmem, §ansh bir i§ ol
du. Mutluluk romammm Abdullah Oguz tarafmdan filme ~e
kilmesi de oyle. Begenildi. Arna bu deneyimler bana, roman 
uyarlamalanmn ne kadar riskli oldugunu da gosterdi. 

Eserin sahibi kim? 

Sanat1 genellikle bireysel bir yarat1 siireci olarak 
goriiyoru.z. Editorler, ba§ka emegi geQenler olsa da ro
man1n yarat1c1s1 sonuQta bir yazar. Filmin yarat1c1s1-
mn kim oldugu bu kadar net midir? Qiinkii film iireti
mi daha karma§Ik bir ekip Qah§mas1 gerektiriyor. Kur
guda film QOk degi§ebiliyor. 

Yazann kitab1, miizisyenin bestesi, solistin yorumu, 
oyuncunun rolii, bunlar tamam da film kimin eseridir, 
sanatsal anlamda film.in sahibi kimdir? 

Roman ve film alamnda ~ali§mca a~ik~a hissettigin bir ger
~ek bu: Romam daha fazla kontroliinde tutabiliyorsun yazar
ken. Am.a filmi o kadar clizginleyemiyorsun. Ba§ta tasarlad1-
gmdan daha farkh, olduk~a farkh bir sonu~ da ~ikabilir. 

Bir kere filmin ~ekim s1ras1 o kadar dagimk oluyor ki. Za
man, meka.n, I§ik §artlarma gore belirleniyor ~kim srras1. Kisa 
par~alar halinde ~ekiliyor. 30 saniyelik, 40 saniyelik, bir daki
kahk karmakari§ik srrayla par~alar. Yiizlerce sahne, plan olu
yor. Bunlarm elbette isimleri, numaralari oluyor. Sonra birle§
tiriyorsun. Yap1 oyle par~ali bir §ek:ilde olU§uyor ki, son ana ka
dar yonetmen bile tam bilemiyor ortaya nastl bir §ey ~acagim. 

Bu par~alar bir araya geldikten, birle§tirildikten sonra, 
i~ine bir ruh iiflemen, canlandrrman gerekiyor. Belki canla
n1r, belki canlanmaz. Bir sihirdir bu, ya olur ya olmaz. Son 
ana kadar bilemiyorsun. 
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Romanda sozciiklerin yerine sinemada biraz da oyuncu ge
c;iyor. Yazann ne anlattigi kadar nastl anlattigi da onemli ya, 
sinemada anlatimm nasil olacagi konusunda, yonetmenin 
elindeki olanaklardan biri oyuncusudur. Belki en onemli kay
nagichr oyuncu. 

Oyunculann c;ok fazla biiyiitiildiigii, c;ok onemsendigi, ozel
likle baz1 iilkelerde c;ok biiyiik paralar verildigi soyleniyor. 
Am.a oyuncu gerc;ekten de belirleyici sinemada. Bir kad1n 
oyuncuya c;ok biiyiik bir para odenince, "Ba§ka giizel kiz m1 
yok; ne kadar da abart1yorlar" denildigi oluyor. Oysa o kadar 
basit degil mesele. RomanclDlll dili neyse, filmdeki oyuncu da 
o. Kotii bir oyuncuyla iyi film c;ekildigi goriilmemi§tir. 

Sinemamn diger sanatlardan en temel farki, izlenmek du
rumu. Seyircinin de fark1na varmadan izlenebilmek ... En 
mahrem anlarmda; oliirken, sevi§irken izlenebilmek. 

lzlenmek de degil, onu ya§amak ... Qeli§iyor gibi goriiniiyor 
ama, ashnda rol yapmaktan gelmez, oyuncunun biiyiikliigii. 
Roltinii yaptigi karakterin yerine gec;mek, onu ya§amak, onun 
ya§ad1klanm hissetmek. Oyuncu olarak izlenmek, karakter 
olarak ya§amak ... Yani Amerikan oyunculugunun da teme
li olan Stanislavski metodu. Brecht teknigiyle film olmaz. Bu
nunla birlikte, kendi gerc;ek haliyle oynadigi ki§iyi birbirinden 
ayrrmak da onemli. Bunu ba§arabilen oyuncu c;ok azchr. tr ste
lik yapabilenler de her rolde, her filmde yapamaz. 

Zaten yonetmenin ba§ans1 dogru. oyuncu sec;mekle ba§lar. 
Rolleri iyi dagitmak c;ok onemli. 

Mutluluk filminin yeni ~ekildigi giinlerde sizinle 
Maviada dergisi adina bir soyle§i yapmI§b.m~ 0 zaman 
da romancihktan ~ok yonetmenligin pratik zorluklar1 
iizerinde durm.u§tunuz. 

Tabii, romani bir yazar oturup yaz1yor. Bir insan. A.ma film 
c;eken yonetmen, ba§ka insanlann yaratic1hklanna da gii-
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venmek zorunda. Rolii oyuncular oynuyor sonuc;ta. Kamera, 
I§Ik, miizik, laboratuvar ... Bir ekip i§i sinema. Biitiin bunlan 
a§tin, bir sinema salonundaki ses sorununa taktlabiliyorsun. 
Diinyanm en zor sanati hence. 

E, bu durumda film kimindir, diye soruyorsun. Tiim eki
bindir. Zaten ekip, ''bizim film" goziiyle bakmayinca olmaz. 
A.ma srralama yapacaksak, elbette oncelikle yonetmenindir. 
Sonra oyuncu c;ok onemli. Kameramamn da oyle. Miizisyen 
de onemli. Senaryo zaten ba§h ba§1na bir temel olu§turuyor, 
onemli. l§in tu.haft, bunlann her birinin katkis1n1n ne kadar 
onemli oldugu, daha c;ok, ak.Hakhk c;Iktigmda anla§1hyor. Biri 
c;okiince biitiin film c;okiiyor. Bu yiizden filmlerin sadece yo
netmenleriyle an1]m::).s1 ekiplere biiyiik bir haks1zlik. 

Roman zamana dayanabilir 

Roman daha etkili geliyor bana. Kahc1 etkisini his
settigim romanlar, oyle hissettigim film.lerden fazla. 

Zamana dayanmak ac;1smdan, sineman1n i§i romana gore 
daha zor. 5-10 ytl onceki filmlere bile eskimi§ goziiyle baktla
biliyor. 

Charlie Chaplin'in baz1 filmleri, klasikle§mi§ baz1 filmier 
istisna olU§turuyor. Genellikle, 10-20 ytl onceki bir film, izle
yiciye artik eskide kalm.I§ bir anlati hissi veriyor. 

Okur, romaru okudugu giiniin imgeleroiyle kavnyor. Zaten 
bu nedenle bazi romanlar tekrar tekrar filme c;ekiliyor. Uk c;e
kildikten yirmi yil sonra bir kere daha, otuz ytl sonra bir da
ha filme c;ekilen romanlar oluyor. 

Bir de demek ki, romanda tema, zamandan ve mekandan 
daha bagim.s1z i§lenebiliyor. 

Astl farklar, duygu aktarmak meselesinde ortaya c;1kiyor. 
Bu i§i yapman1n teknigi sinemada elbette c;ok farkh. Sine
manm temel farki, belki bir kitle sanati olmas1nda goriilebi-
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lir. Roman okuru olarak, okudugun metnin sana hitap ettigini 
hissedersin. Bir otobiiste kendini c;evreden yahtarak veya ses
siz bir odada, okurken kitapla ba§ ba§a kahrs1n. Yiiz binlerce 
ki§i okuyor da olsa, elindeki kitap o s1rada sana anlatiyordur. 

Fakat filmi tek ba§ma izlesen bile kendini bir kitle ic;inde 
hissedersin. Miizikte bu daha da belirgindir. 0 da bir kitle sa
nab. Kitle sanatlannda duygunun onemi art1yor. Romanda 
dti§iince boyutu, muzige gore daha fazla. Hatta sinemaya gore 
de daha fazla. Sinema heniiz diger sanatlar duzeyinde degil. 

Sinema diinyasma Yer Demir Gok Bakirdan once gir
mi§tiniz. Yonetmenlikten once film miizikleri yapmI§• 
tnnz. 0 ekip Qah§malan uyu.mlu muydu? Yonetmenlik 
yapma kararnnzda, film miizikleri Qah§malanniz s1ra
smda ya§adigmiz uyumsuzluklarm etkisi oldu galiba. 

Tam bir uyum c;ok az oldu. Olmayabilir; sonuc;ta farkh in
sanlann i§in ic;inde oldugu bir ugra§ bu. Oyle kuc;uk de olmu
yor bu ekip. 40-50 ki§iyle birlikte c;ah§1yorsun. Hie; aklma gel
meyen yerlerden sorunlar c;Ikabilir. Yemekleri begenmeyenler, 
parayi begenmeyenler, filmdeki usluba, sanat anlayi§ma itiraz 
edenler ... Her §ey olabilir. Sanatc;1 kaprisleri de ya§anabilir. 

Bu.tun bu sorunlan a§an, c;ok iyi anla§an ekiplerin yapti
gi filmlerin c;ogunda o ruh hissedilir. Uyumlu c;ah§ma filme 
yansrr genellikle. 

Film muzigi c;al1§1rken, yonetmenlerin c;ogu melodramatik 
sahneleri tercih ediyorlarch. Ve o sahneleri daha da kuvvet
lendirecek muzikler istiyorlard1. Ornegin bir cenaze sahne
si oluyordu filmde. Ve orada, tam o goriintu.nu.n muzigi ola
rak dti§ilndukleri §eyleri bekliyorlard1. Ney sesi, agit, lnc;kI
ran klarnet. Ben buna kar§I c;1kiyordum. lkisi ust uste gelin
ce, izleyiciyi fazla yonlendiren, fazla haz1r bir duygu ileten 
sahneler olarak goruyordum onlan. 

Bu benim uslubuma pek uymuyor. Sozu tamamlayarak 
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anlam1 yaratmayi okuyucuya, izleyiciye, dinleyiciye b1rak
mak gerektigini dii§iiniiyorum. Bir nefes alma alan1 kalma
h okuyucuya, dinleyiciye. Anlayabileceklerine giivenmeyerek 
a§m aynntiya girmek veya ic;tenligi kamtlamak ic;in duygu
sal bir dil geli§tirmek yap1ti sakathyor. Oyle abart1h hareket
lerle, a§m tariflerle anlatmayi sevmiyorum. Kiic;iik bir hare
ketle de duygulann anlatilabilecegine, okuyucular-izleyiciler 
tarafmdan oyle de anla§tlacagma giiveniyorum. 

Arna bizim kiiltiiriimiizde biraz fazla gosteri ah§kanhgi 
var. Dogu toplumlann1n ortak sorunu bu. Acdann gosteril
mesi de abartili ritiiellere donii§iiyor bazen. 

Sinemayla veya film miizikleriyle ilgili sanatsal tav
run onayladigunz sanat~tlar kimler? 

Bertolt Brecht'in film miizigi teorilerini onemserim. 
Brecht, dii§iincesini §oyle bir ornekle anlatrr: 

Giizel bir bahar giinii cermet gibi bir gol, bir kayik. tki sev
gili mutluluk ic;indeler, sohbet ederek kiirek c;ekiyorlar, gii
zel zaman gec;iriyorlar. Fakat sonra aniden bir firtma c;tluyor, 
kayik batiyor. Sevgililer de oliiyor. 

Bunun miizigi iki §ekilde yaptlabilir, diyor Brecht. Oyle 
bir miizik yapars1n ki, izleyende birazdan kotii bir §ey olaca
gi duygusunu yaratirsm. 0 sakin golde bir tedirginlik hisset
tirirsin. Daha ba§tan beri, izleyicinin sonunda hissetmesini 
hedefledigin duyguya haz1rhk yapars1n. 

Ya da o giizel bahar gi.iniine kar§ihk gelen, mutlu c;agr1-
§1mlan olan pastoral fl.tit sesiyle falan bir miizik yapars1n. 
Sevgililerin ya§adigi mutlulugu somutla§tlnrs1n. Sonra ka
yik batarken de sevgililer bogulurken de o mutlu miizige de
vam edersin. Boylece oliimiin oyle bir bulu§maya, o giizel yaz 
giiniine ne kadar aykm oldugunu, keder verici sonucu vurgu
lars1n. Buda film miizigine ikinci yakla§rm. 

Ben hep ikincisinden yana oldum. Brecht'in egilimi de oy-
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leydi. Arna yonetmenler c;ogu.nlukla birincisinden yana olu
yor. Bu nedenle, c;ah§malanna tamk oldugum baz1 filmlerle 
ilgili, kafamda hep farkh bir anlayi§la c;ekilse nasil olurdu, 
diye dii.§ftnceler olu§uyordu. 

Filmlerine mii.zik yaptigim Turk ya da yabanc1 yonetmen
lerle tarti§malar1m1z1n, kendi sinema anlayi§lm.I olu§tur
mamda epeyce etkisi oldugu.nu soyleyebilirim. Arna bu anla
YI§ farklanm dogru-yanh§ diye degerlendirmemek gerekiyor. 
Her insan, her sanatc;1, baz1 i§leri digerlerinden farkh yap1-
yor. Daha dogru yapmak degil, kendi tarzunda yapmak an
lammda dii.§ii.nii.yordum, o film ba§ka ttirlii. nastl «;ekilir diye. 

Aynca, bende eskiden beri mftzik ve edebiyat atba§I gidi
yordu. Sinemayi bunlan birle§tirmenin bir yolu olarak da go
rii.yordum. Kendi senaryonu yaz1p, mftzigini de besteleyerek 
filmi c;ekebiliyorsun. Birbiriyle ilgisi olmayan bir mii.zisyen 
ve bir yazar olarak degil de bir yap1tin ic;inde, aym ki§i ola
rak yer almak ... Bunlan ayrn ki§inin yapmasrmn avantajlan 
gorii.lebiliyor. Charlie Chaplin de filmlerinin mii.ziklerini yap
ti. Hem oynad1gi hem yonettigi bir«;ok filmi var. 

Yonetmenin resim, mii.zik, edebiyat gibi, sanatin «;e§itli 
dallanndan anliyor olmas1 «;ok onemli. 





-9-
Spot I§1klar1 alt1nda 

entelektiiel 

"Bizdeki §ovmenlerle ilgili sorun, onlarin yap
tiklannin bilimsel etkinlik gibi sunulmasindan 
kaynaklaniyor. Kendileri de profesor veya doktor 
unvanlanni kullanarak boyle bir izlenim olu§
turmaya r;ali§iyorlar. Benzer durum, sanatr;i, 
edebiyatr;i, dii§ilnilr gibi unvanlarla §Ovmen tar
zinda hareket edenler ir;in de ger;erli elbette. Ama 
akademik unvana sahip olmak, bu a,;idan daha 
bilyilk avantaj sagliyor." 





<;ok kan§tn-tlan ve birbirinin yerine kullandan kav
ramlann ba§Inda "ayd.In" ile "entelektiiel" geliyor. Ay
n1 §ekilde, "bilim insan1", "politikac1", "sanat<;1" olan 
insanlar, yaygin bi<;imde, yapttldan i§ten dolayi "ente
lektiiel" kabul ediliyor. Bazen de "entelektiiel", politik 
bir sifat gibi goriiliiyor. 

Siz bir donem politik hayata girmi~ de olsamz, "po
litikac1" degilsiniz. Ama ayd.In, entelektiiel ve sanat<;1 
nitelikleriniz var. En ba§1ndan beri politik bir sanat
<;1sm1z. 

"Aydin", "entelektiiel", "sanat<;1" kavramlarID.ID bir
biriyle ve politikayla ili§kisi i<;in neler dii§iiniiyorsu
nuz? 

Bir ornek vermek istiyorum. 1996 ve 2000 yihndaki oliim 
oru~lannda arabulucu olarak devreye girmi§tik. U zerimde 
kahc1 etkileri olan gunlerdi, ~e§itli yonleriyle ele ahnabilecek 
konular vardi, ama bu sordugun kavramlarla ili§kili bir yo
niinden dolayi aklrma geldi §imdi. 

Savc1n1n odas1nda bir grup milletvek.ili ve baz1 yazarlar, 
sanat~ilar olarak toplanm1§1z, konu§uyoruz. Ben o zaman 
milletvek.ili degildim. l~erde isyan var. Canlar kaybedilmek 
iizere. Kar§1 tarafta hiikiimet; baz1 iiyelerinde diii;;manhk, 
kin, baz1lan biraz daha makul, olumlu yakla§acak ama ye
nilmi§ bir goriintii i~inde kalmak istemiyor. Nastl bir ~oziim 
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geli§tirebilecegimizi dii§iinmeye c;ah§1yoruz. Hem ic;erideki 
direni§c;ilerle hem de hiikiimet yetkilileriyle dogrudan gorii§
meler yapmak. §art. 

Savc1mn odas1ndaki bir arkada§1m1z, "Yetkililerden once, 
aydinlar girsin" dedi, "aydmlar konu§sun, ortarm hazrrlasm, 
sonra parlamenterler de girer, gorii§meleri hep birlikte ge
ni§letiriz." 

Bunun iistiine, politikactlardan miithi§ bir itiraz yiikseldi. 
"Ne demek aydmlar girsin? Biz aydm degi]. miyiz?" 

0 zaman bir kez daha anladim ki, bunu bir mertebe ola
rak. goriiyor insanlar. Aydin olmayi, daha iistte bulunmak gi
bi anhyorlar, aydm olmamayi da hakaret olarak. algihyorlar. 

Bu algtlama "entelektiiel" sozciigiiniin tamrmyla ortii§mii
yor. Yan yana gelmiyor. Gene terminoloji meselesi c;ikiyor kar§1-
rmza. Her §ey kavramlarla anla§tliyor. 1nsanlar konu§a konu
§a diyoruz ya. 

Osmanh'da miinevver deniyordu. Miinevver, "tenvir edil
mi§, tenvir olmu§ insan" anlam1nrla kullantliyordu. Tenvir, ay
dinlatma demek; eskiden tenvirat vergisi ahmrdi. Belediyele
rin aldigi aydmlatma ve temizlik vergisine "tenvirat-tanzifat 
vergisi" denirdi. Miinevver de oyle; i§tldandirma, ayd1nhk ver
me, aydmlanma ile ilgili bir sozciik. Osmanh'dak.i miinevver 
tan1m1, Cumhuriyet'te de aydm kavrarmyla devam etti. 

Fakat aydmlanmayla entelektiiellik aym §eyler degil. En
telektiiel, zihnini doyu.rma sevdas1yla ya§ayan, "entelekt" 
sozciigii var ya, bilme yetisini geli§tirmeyi onemseyen, ha
yatta anlamaya oncelik veren bir ki§ilik ozelligidir. Konula
n derinlemesine dii§iinmeye egi].imli bir insan tipidir. Sozcii
gi.in tarurm boyle. Bunu bir ya§am tarz1mn kar§tl1gi gibi gor
mek de dogru degi].. Belli bir giyim, konu§ma bic;imi, moda fa
Ian gibi §eylerle kan§tirmamak gerek. Bu.nu bir ya§ama ba
ki§ tarz1 gibi kabul edebiliriz. Baz1 insamn fiziksel ihtiyac;la
nm, ba§ka baz1 insanlann duygusal ihtiyac;lanm kar§tlamak 



201 

yolunda ugra§mas1 gibi, entelektuel de, zihinsel ihtiyac;lanm 
daha fazla onemseyen, anlama ugra~nna daha c;ok agirhk ve
ren msan. 

Oyleyse, kir;;iliginde entelektiiel bir yon bulunmayan 
insan yoktur. Herkes, biraz da olsa bir ~eyler anlama
ya, dii~iinmeye ~ah~1yordur. Am.a baz1 insanlar i~in bu 
pek heyecan verici ugrar;; degildir. Oncelikli bir r;;ey de
gildir. 

Evet ama insanlar arasmdaki dii§iinmeye ve anlamaya 
yonelik bu ilgi farki, sadece niceliksel bir mesele degil. Ha
ni her insanda §izofreni veya paranoya ile ilgili ozellikler bu
lunur ya, oyle bir §ey. Belli bir s1mnn uzerinde, giindelik ha
yatim, diger insanlarla ili§kilerini etkileyecek du.zeyde olun
ca, "o ki§ideki paranoya digerlerinden fazla" denecek duru
mu a§1yor artik. Digerleri o ac;1dan saghk.hyken, bu ki§i "pa
ranoyak" diye niteleniyor. Her insanda bir mik.tar merak var
drr elbette fakat belli bir duzeyden sonra, bu durum, "digerle
rinden daha fazla" denecek durumu a§iyor, niteliksel bir far
ka donii§iiyor. Hayatrm dii§iinerek ya§amak, boyle bir terci
hin bulunmas1, boyle bir ki§ilik ozelligi farkh bir §ey. Diinya
ya baki§ ac;1s1 ba§kadrr. 

Astl uzerinde durmak istedigim mesele, entelektuel insan
daki bu ozellik, bir mertebe degildir. Onu yucelten bir ozellik 
degildir. Bilgi birikimiyle ilgili bir konu da degil bu. Entelek
tuel insanlara dii§iinmek keyif verdigi ic;in, hayatin tadin1, 
buyuk olc;ude, ara§tirmalar ve zihinsel c;ah§malar aractl1giy
la c;Ikardiklan ic;in, genellikle bilgi birikimleri de yuksek olu
yor; bu nedenle de entelektuel demek, c;ok §ey bilen insan de
mekmi§ gibi bir goruntii olu§uyor. Boyle bir istatistik olabilir, 
ama entelektuel tan1m1, ki§inin bilgi miktanna bagh degil, 
bilgiyi onemsemesine, dii§iinmeyi sevmesine bagh. 

Dii§iinmeyi daha az seven bir ki§iyi entelektuelden a§agi 
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duzeyde gormek, kabul edilemez bir tutumdur. Ille de ente
lektiiel niteliginin bulunmas1 gerekm.iyor ki bir insamn. Ba§
ka bir alanda yetenek geli§tirmi§tir belki. Birc;ok ac;1dan orta
lama bir entelektiielden daha saygideger olabilir. Ornegin re
simde veya sanatin ba§ka bir dahnda iist diizey bir yaratic1-
hgi bulunabilir; iyi bir miizisyen, ba§anh bir doktor, ozverili 
bir politikac1 olabilir insan. 

Entelektiiel yalmzhgi 

Yaygin bi~im.de, sanat~mm aym zamanda entelektiiel 
oldugu kabul ediliyor. Hatta baz1 popiiler ki§ilerin ger
«;ekte sanat«;1 olmadigi yoniindeki gorii§ler, biraz da ka
bule dayandinhyo~ 

Diinyan1n biiytik ressamlan, biiyiik miizisyenleri, biiyiik 
sanatc;ilan entelektiiel insanlar degildi. Aralarmda entelek
tiiel olanlar vardi elbette, bu onlarda, biiyiik sanatc;1 olmala
rmdan bagim.s1z bir ozellik.tir. 

Zaten sanatc;1 kavram1 da kendi ba§1na biiyiik bir konu 
ba§hgi olarak ele ahnabilir. Bu alanda da bir kavram karma
§as1 ya§an1yor. Sahneyle, gosteri diinyas1yla, miizikle, defi
leyle falan bir §ekilde ilgisi olan, o c;evrelerde bulunan, o ile
ti§imler i~ine giren herkese sanatc;1 deniyor. Boyle olunca da 
bir ~evrede bulunmakla, bir ya§am bic;imiyle, giyini§ tarz1yla, 
konu§ma tarz1yla falan kan§tinhyor. Ve sanatc;1hk ile ente
lektiielligin ille de bir arada bulunacagi varsayihyor. 

Entelektiiel oldugu dii§iiniilen insanlara bazen ofke dolu 
tavirlar, olumsuz tepkiler ortaya c;tkiyor. Bunlar, onlara yo
nelik beklentilerin kar§ilanmamas1ndan kaynaklanabilir. 
Bazen de ayr1cahkl1 konumda bulunan insanlara kar§I bir 
tiir kiskanc;hk gibi ortaya c;tkiyordur. 

Oysa entelektiiel niteliklerinin bulunmas1 insana pek de 
ki§isel avantaj saglamaz. Mutluluk ve huzur gibi beklenti-
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lere zaten kar§ihk gelmez, entelektuellik. Qok da ozenilecek 
bir §ey degildir. Tersine, entelektuel olmak ac1 «;ekmek de
mektir. Etraftnda olup biteni, dunyada olup biteni yorumla
yan ki§i, "Bana ne ya, benim keyfim yerinde" deme luksune 
sahip olabilir mi? 

Bu a«;1dan onemli bir §ey entelektuellik. Suskun kalama
mak, gormezden gelememek gibi ozellikler, entelektuel ki§i
liklerde, dunyaya baki§ bi«;iminden dolayi ortaktir. Bunu da 
entelektuelligin insana derece saglamas1 gibi yorumlama
mak gerek. Entelektuel olmayan baki§ bi«;imlerinde, haya
ti ya§arkenki farkh onceliklerde, dedik ya, ba§ka insan ni
telikleri de geli§ir mutlaka. Daha dogrusu, entelektuel bir 
ki§ilik, kendi konumu hakk1nda mutlaka boyle dii§tinur. 
Toplumun veya akl1 ~a§inda yoneticilerin falan entelektue
le onem vermesi, saygi duymas1 ba§ka bir §ey, ama kimse, 
keyifli buldugu i«;in, kendisine bir derece kazand1racagi i«;in 
entelektuelligi tercih edemez. 

Entelektiieller zaten toplumla da, hele yoneticilerle de ko
lay kolay uyu§amaz. Genellikle «;ogunluktan ayn dti§erler. 
Onun i«;in "entelektuel yaln1zhgi" diye bir §ey vardir. Popu
larite ile entelektiiellik bir araya «;ok zor gelir. Ender durum
larda, baz1 tarihsel durumlarda, ozel bir konjonkturde denk 
geldigi olmu§tur. N ormalde entelektueller, gundelik hayatin 
ko§U§turmas1 i«;inde pek ilgi goren insanlar degildir. 

Toplumsal hayata ve diger insanlarm ya~amina etki 
etmek aQismdan "aydm" ve "entelektiiel" kavramlar1-
m birbirinden ayinyorsunuz. Oysa bunlar sikQa birbiri
nin yerine kullan1byor. 

"Aydin" dendiginde, ozellikle Turkiye'deki bir ki§iden soz 
edilince, devrimlerden, Aydinlanma'dan yana bir insan kas
tediliyor. Sadece kendi ayd1nlanrm§ degil, toplumu ayd1nlat
ma gibi bir misyon ustlenmi§ ki§i diye dii§tinuluyor. Birine 
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ayd1n demek i~in, toplumsal alanda bir tarafta yer almak, 
hatta bir miicadele yiiriitmek §artlan aramyor. Ve bu ki§inin, 
bir entelektiiel oldugu kabul ediliyor. Oysa onun entelektiiel 
olmas1 §art degil. 

Bence entelektiiel toplumsal sorumluluk iistlenmeli. Far
kinda oldugu, gordiigii ger~ekleri donii§tiirme veya geli§tir
me yolunda ~abalamah. Zaten belli bir bilin~ diizeyinde vic
dan da mutlaka i§in i~ine girer; haks1zhgi ve zu.lmii neden
sonu~ ili§kisiyle fark edip de insan1n sessiz kalmas1 kabul 
edilemez geliyor bana. Arna boyle davranmadigi halde ente
lektiiel tan1nnna uygun olabilir bir ki§inin ozellikleri. Ente
lektiiel olabilir, ama Ayd1nlanma devriminden, ya§ad1gi do
nemdeki ilerici hareketlerden yana olmayabilir. Boyle insan
lar, bu aynrm somutla§tiran, hepimizin tamdigi insanlar var. 

Mesela Latin Amerika'yi alahm, daha uzak bir ornek olsun 
diye. Marquez, Kiiba Devrimi'ne, sosyalist hareketlere, e§it
lik~i toplum idealine ya.kin bir insandi. Pablo Neruda da oy
leydi. Arna Borges oyle degildi, o konularla pek ugra§mazd1. 
Bizde kullamld1gi anlamda, Marquez ve Neruda, ~ok onem
li hirer aydind1. Oysa i~lerinde en entelektiiel olan Borges'ti. 
Sadece bu ii~ii i~inde degil, Latin Amerika yazarlan, hatta 
diinya yazarlan arasmda, en entelektiiel olanlardan biridir. 

Entelektiiellik, insam mutlaka belli bir politik tavra gotii
ren bir ozellik degil. Diinyayi zihinle, bilgiyle anlama ~abas1, 
hayati o yolla kavramak demek. 

Aydin ile entelektiiel kavramlanm e§anlamh kullanmak 
bizi yanl1§ yerlere gotiiriiyor. Ornegin, Cumhuriyet'in ilk ytl
larmdaki o me§hur ''koy imarm-koy ogretmeni" kar§ithgm.da 
ortaya ~ikiyor bu. Burada aydm, koy ogretmeni oluyor. Bunu 
entelektiiel ile aym anlamda kullamnca konu kan~nyor. 

Aydm bir koy ogretmP.ninin entelektiiel olmas1 ~ok zor, ~ok 
kiii;iik bir olas1hktir. lstisna diizeyinde ornekleri vardir mut
laka, am.a entelektiiellik tipik bir aydm koy ogretmeninin be-
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lirleyici ozelliklerinden degildir. Devrimlerden yana olur, sapa
saglam yiirekli bir insanchr, zorluklarla ve gericilikle ~arpl§IT, 
her tiirlii miicadeleyi verir, eli opiilesi, saygi duyulas1 bir in
sanchr ... Fakat bunlar ba§ka bir konudur, entelektiiel insan ta
n1m1na kar§J.hk gelmez. 

"Aydin" derken kastedilen anlama pek itiraz1n1z 
yok gibi anbyorum.. Daha QOk, "entelektiiel" kavram1-
na yanh§ anlam yiiklenmesine, ozellikle de "aydm" ve 
"entelektiiel" sozciiklerinin birbirinin yerine kullanil
masma kar§I Qikiyorsunuz. 

E, farkh kavramlar bunlar. Ve sorun, daha ~ok, entelektii
el kavram1na hatah yakla§imlardan kaynaklamyor, diye dii§ii
niiyorum. 

Hatta bu sozciigiin yaz1h§1nda da bir sorun goriiyorum. 
Akil anlam.1ndaki intellect kokeninden geliyor. lki "I" ile ya
zihrken bir tanesi attldi. Oysa Bati dillerinden aldigirmz bir 
kelime bu. Tiirk~ede tam kar§tl1gi olmad1gi i~in, oradan ahp 
kullamyoruz. Olabilir, kotii bir §ey degil. Arna iki ''l" ile yaz1-
lan bir kelimeyi tek "I" ile kullanmak bana dogru gelmiyor. 
Anlamh degil. 

Ba§ka baz1 sozciiklerde, ornegin "Kolektor" kelime
sinde de benzer durum var. Tamam da §imdi konu§ur• 
ken "entellektiiel" dediginiz yerleri bu kitapta nasil 
yazacagiz? "imla hatas1" yaparak iki "I" ile mi yazsak 
acaba? 

Kan§mam. Ben bunlan yaznnyorum, konu§uyorum §U an
da. Sen editoriinle anla§. 

Tam burada, entelektiiellerden ve dii§iinmek eyle
minden soz aQ1lm1§ken, dil konusuna gelmek istiyo
rum.. Entelektiiellerin ve toplum.un diline ... 
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Dil konusundan akhm1 alarmyorum bir turlii. Qiinkii dur
madan goziimiiziin oniinde; televizyonda, gazetelerde veya 
insanlarla konu§urken hep kar~nmiza c;1kiyor. Ben ya§Im ge
regi, onceki insanlann nastl konu§tugunu c;ok iyi biliyorum. 
Hangi sm.iftan olursa olsun, hangi gelir seviyesinde olursa 
olsun, insanlann konu§mas1 daha diizgiindii. Kelime, ciim
le, paragraflan yerli yerinde kullanma ve imla, biitiin bunlar 
hakikaten bugiine gore daha diizgiindii. En azmdan bir c;aba 
vard1, iyile§me ugra§I ic;indeydi insanlar. 

Bugiin duyduklanm beni deh§ete dii§uriiyor. Eskisine gore 
c;ok daha fazla kaynak ve olanak bulundugu halde, goze ba
tacak diizeyde bir aldrrmazhk var. Ozensizlik, saygis1zhk bo
yutunda umursamazhk. Birak dil konusunda hassas olmayi, 
estetik kaygilan falan, dili dogrudan anla§ma arac1 olarak 
kullanma diizeyinde bile sorunlar ortaya c;Ikiyor. Oysa anla§
ma aracmdan oteye anlamlan var dilin. 

Bir iilkenin dili bozulursa, o diliyle iiretecegi milli edebi
yati geli§mezse, bilim yaptigi dill kusurlu hale gelirse, o illke 
c;okmii§ demektir. Zaten kalmaz ortada. llkellei;;ir. Oyle bir il
kellei;;me tehlikesi var. Ve beni c;ok iiziiyor bu. 

Mesela, yillardir kullandigim1z "muhatap" kelimesi, "mu
hattap" diye telaffuz edilmeye bai;;land1. "Muhattap"! Veya 
"h"yi de kaldinp "muattap" diyorlar. Am.a mutlaka iki "t" ile. 
Oyle konui;;uyorlar, hatta oyle yaz1yorlar. Nereden c;Ikti, nastl 
bu hale geldi bilmiyorum. 

Agla sevgili Tiirk~em 

insanlann giizel konu§masrm beklemenin veya este
ti.k kaygmm. otesinde, anlam1 bozacak diizeyde dil kul
lam.m.1 sorunlarrm ele§tirirken, buna e-posta yaz1§ma
lar1n1, internet ortam1ndaki mesajla§malar1 da dahil 
ediyor musunuz? 
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lki ki§i aras1ndaki ozel bir ileti§imle ilgili yorum yapmak 
dogru degil tabii. Bizi ne ilgilendirir gibi dii§iinebiliriz. Arna 
ornegin sosyal medyada iki ki§inin yaz1§mas1 ozel ileti§im sa
yilamaz. Birbirlerine hitaben de yazsalar, sonuc;ta ba§ka in
sanlarm oniinde gerc;ekle§iyordur diyalog. Herkese ac;ik veya 
o yazi§anlann arkada§lanna ac;ik falan diye sec;ilebiliyor de
gil mi? Oradaki iki ki§iden ba§kas1 goremiyor olsa, zaten sos
yal medya olmazdi o ortamm ad1. 

Dildeki ozensizligin onemli kaynaklanndan biri, ku§ku
suz, elektronik yollarla kurulan ileti§imler. Oturup dii§iine
rek, uzunca zaman ayirarak mektup yazmaya benzemiyor 
ki. Ceplerde ta§1nan telef onlann kiic;iik ekranlan iizerinde
ki kullanmas1 zor tu§larla yaz1§irken, mutlaka kurals1z ciim
leler, noktalama eksikleri, imla hatalan ortaya c;ikacaktir. 0 
ortama ozgii kisaltmalar, i§aretler, biz de kullamyoruz tabii. 

Konu§urken de oyle; herkesin diksiyonu iyi olmayabilir, ba
Zl kusurlan bulunabilir. Arna bu iyice umursamazlik, muhata
bma saygisizlik boyutuna ula§mamah. Hele anlamda kan§ik
hk yaratacak diizeyde hatah kullammlar kabul edilebilir mi? 
Anla§tlmayi umursarmyorsan niye bir §eyler soyliiyorsun? 

Bu sorunla ilgili c;ok ornek var. "Dahi" ile "dahi" c;ok yaygm 
olarak, ayrrt edilemez bic;imde kullamhyor. "Ben oraya gel
sem 'dahi' seni goremem" gibi. Veya "Bu hiikiimet bu kara
n c;ikarsa 'dahi' Anayasa Mahkemesi'nden doner ... " Peki, de
ha ozelligi bulunan bir ki§iden soz ederken ne diyecekler? 
"Dahiler dahi oliir" demek ic;in ne yapacaklar? 

Uzun veya kisa soylenen harfler, inceltmeler, bu kurallar 
zorluk olsun diye degil, ileti§imi kolayla§tirmak ic;in var. 

inceltme i§areti kullanmak ne kadar gerekli, diye 
tart1§1hr bazen. Ornegin "digerkam" yazarken §apka 
kul1andmazsa sorun olur mu? 

Once, konunun tart1§ilmayacak kadar ac;ik bir yonii var: 
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Anlam ar;1s1ndan belirleyici oldugu durumda mutlaka kulla
mlmah. "Hala" ile "ha.la" kelimelerinin anlami birbirlerinden 
bamba§ka degil mi? "Kar" ile ''kar" sozciiklerini birbirine ka
n§tlrmadan nastl kullanacaksm? 

"Digerkam" g:ibi orneklerde belki tartl§1labilir. Burada 
§apka kullanmazsan da anlam ar;ik. Ba§ka bir sozcukle ka
n§ma durumu yok. Yine de kullanmakta fayda var, diye dii
§iinfiyorum. 0 sozciigi.in yazili§I oyle sonur;ta. Bazen ilk kez 
kar§tla§tigi bir kelimeyi okurken veya nastl telaffuz edilece
gine emin olmad1gi durumda okura yol gosterici de olur. 0 
metinde gerekli her yerde inceltme i§areti kullamlchgim fark 
ederse okur, §apka kullanilmayan bir kelimenin nasil seslen
dirilecegi ile ilgili de bir fikir edinebilir. 

Tabii, kelimeleri dogru seslendirme sorunu, tek ba§ma in
celtme i§areti kullaninnyla r;oziilemez. Ozellikle uzun okuna
cak "a" sesleri gibi bazi durumlar bu konunun ch§mda kahyor. 

Bunlann ch§1nda, bir de kan§tirtlan sozciikler var. "Tensi
kat" ve "tenkisat" gibi. 

Diizenleme veya diizenli hale getirm.e eyleminin ~o
gul hall anlam1nda "tensikat" sozciigiiyle azaltmalar 
veya miktar dii~iirmeler anlam1ndaki "tenkisat" soz
ciigiinden soz ediyorsunuz. 

Oyle de neden tam burada araya g:irip apkhyorsun? Ta
n1mlama geregi duyuyorsun, degil mi? Hatirlatiyorsun. Bi
zim okurlanm1z aras1nda bile bunlan kan§tlranlar vardir, 
hatirlamayanlar r;ikar diye. 

Olabilir elbette. Her insan1n kar§1s1na her zaman bilme
digi kelimeler r;ikabilir. Hit; sorun edilecek bir §ey degil. Sii
rekli bir bilgi yan§masmdaym1§1Z gibi ya§ayacak degiliz. Bir 
fistiinluk meselesi gibi de gormek dogru degil bunu. Zaten 
ancak bir ihtiyar; olmas1 durumunda insan bu yonde geli§e
bilir. Bir zenginlik elde eder. Artik ogrenmek de r;ok kolay. 
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Telefonu c;1kanp bir kaynaktan bakabilirsin. Biz koca koca 
sozliik.lerle c;ah§iyorduk. Yamm1zda siirekli ta§1namayacak 
biiyiik, ciltli sozliiklerimiz vard1. Hele deyimlerle, atasozle
riyle ilgili bilmecligimiz bir §eyle kar§ila~nnca, onu ara§tir
mak ve ogrenmek c;ok zaman ahyordu. 

Belki de oyle ugra§mamn faydasrm gormii§iizdiir. 0 saye
de ogrendiklerimiz daha kahc1 oluyordu herhalde. 

Dili iyi kullanmak ic;in biraz _c;aba harcamak gerekiyor. Son 
zamanlarda dik.katimi c;eken, a§1n miktarda "yani" kulla
mm1, samyorum, uygun sozciikleri sec;mek ic;in c;aba harca
mamakla ac;iklanabilir. Surek.li "yani" diyerek konu§uyorlar. 
Bir cumleye ba§hyorlar, "Efendim hen bu konudaki gorii§ft
mu §6yle izah edeyim" diyorlar, sonra da "yani" diye devam 
ecliyorlar. "Dolayis1yla", "demek ki", "oyleyse", ''bu durumda", 
"ate yandan" ... gibi onlarca sec;enekten birini sec;mek yerine, 
durmadan "yani, yani"! 

Boyle bir sorun insan1n kafasma takihnca algida sec;icilik 
de olu§uyor; bu "yani"ler beni c;ok rahats1z ediyor. 

Bir de "eger" diye bir kelimemiz vard1, o da "eger ki" oldu. 
"Oyleyse, eger ki!" Nereden c;Ikti bu "Eger ki?" 

Boyle sorunlar oyle hizh yayihyor ki. Bula§1c1 bir mikrop 
gibi, birc;ok ki§inin dilinde hastahk gibi yaygmla§1yor. 

Bu dil ke§meke§i dft§ftnmeyi zorla§tir1r. Qiinku dil, du
§ftnmenin en onemli arac1. Dil olmadan dft§ftnce olur mu? 
Kavram olmadan dft§ftnce olur mu? Ulkedeki bu dil ve kav
ram meselesi hence §U anda en acil konulardan birisi. Sorun 
yazarlari da kapsami§ durumda. Bir sefalet ic;indeyiz. 

2000'lerin ba§1ndan beri, popiilerle§en ko§e yazar
lar1ndan bazdar1, adeta paragrafs1z yaz1yor. 0 §ekil
de dii§iince d.ile getirilemeyecegine, anla§tlamayacagi
na ve anlatdamayacagm.a gore, oyle yazdarin i§levi ne 
olabilir? 
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Alt alta ciimleleri s1rahyorlar. Bazen ciimleyi bile tamam
larmyorlar, iic; nokta koyup b1rakiyorlar. Neymii;;, kolay oku
nuyormui;;! Halk boylesini istiyormu§! 

Once §unu dui;;unelim: N eden birileri "dti§iince ac;1khyor" 
ve binlerce insarun onu okumas1 bekleniyor? N eden birileri
nin gtirti§ti soruluyor, soyle§iler yap1hyor? Neden birileri sti
rekli kanaatler dile getiriyor, fikir beyan ediyor? 

Bu i§leri yapanlann, bu konu§up duran, yaz1p duranlann 
yerine, memlekette ytiz binlercesi bulunabilecek ba§ka s1ra
dan insanlar ayn1 i§i yapsa ne degi§ecek? l§i yazmak, c;iz
mek, dui;;unmek olanlar, o i§leri yaparken ne gibi bir fark ya
ratiyor? 

Bir §ey ortaya c;1kar1rken, bir §ey yazarken, bir deger ya
ratbgina inanmadan c;ahi;;tl1r m1? Bir yazar, yazd1klar1 ic;in 
insanlarin omiirlerinden bir parc;a verecegini, okumak ic;in 
zaman ayrracagim goz ardi edebilir mi? Buna degecek bir ya
pit ortaya c;ikarma iddias1dir yazmak. llle de ba§artl1 olama
yabilir, umdugu iiretimi gerc;ekle§tiremeyebilir. Arna ancak 
oyle inanarak, o hedefe yonelerek bir tiretim stirecine ba§la
yabilir. Yoksa begenilmek gibi, poptilerlik gibi hedeflere ula§
mak ic;in gerc;ekle§tirilen etkinlikler hic;bir §ekilde "dti§tin
mek" anlamma gelemez. 

Peki, bu me§hur kti§e yazarlan, kendilerinin o ayncahkh 
konu.mu ic;in ne dti§tintiyorlar acaba? Bunu hangi ozeliklerin
den dolayi hak ettiklerini dii§tinebilirler? 

Zaten boyle bir yazann yaptigi i§, srradan insamn bakma
digi ac;1dan bakmak veya dti§tintilmesi zor bir §eyi dti§tinmek 
falan degil. 0, kendi tarafi.ndakilerin duymas1m istedigi soz
leri ho§ bic;imde dile getirir. Milyonlarca insan1n zaten dii
§tindiigii dii§tincelerden, zaten yaygin olan duygulardan bes
lenir. Uretmez, tiiketir. 

Oyle bir yazan seven okurlarm c;ogu, ashnda gec;inmek 
ic;in gece gtindiiz c;ali§rmyor olsalar ve bir iki ay pratik yapsa-
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lar, kendileri de o metinleri yazarlar. Bu okur tipi, kendisini 
rahats1z edecek veya bir deger katacak yaz1lara degil, gorti
§iinil onaylayacak olanlara merakhchr. 

Bunu bir ofke sonucu soylemiyorum, apa,;Ik gordiigum bir 
durumu belirtiyorum. Ger,;ekten en "me§hur" yazarlann yaz
chgi yazilan, o dii§ilnceleri, o soyle§ileri, o kitaplan yazabile
cek yiiz binlerce insan ya§1yor. 

Bunu, "halkmnz ,;ok birikimli ve yetenekli" falan anlamin
da da soylemiyorum. Ne yazik k.i, asil a,;1klama, "ayd1n-sa
nat~1-medya" filemindek.i sefillik.. 

Bu nedenle sayginl1k.lan da kalmach. Ne, "edebiyat,;1" ne 
"dii§ilniir" ne de "sanat~1" kavramlanmn insanlann goziinde 
eskisi kadar degeri var. Bu s1fatlara pek ald1rm1yor artik in
sanlar. 

Zaten az biraz nefes alacak duruma gelince, giinliik ko
§U§turmasmdan kurtulup zaman ayirabilecek bi,;imde giin
lerini diizenleyebilen neredeyse herkes, hemen "bir kitap 
yazmak" hevesine kap1hyor. Digerleri de bu i§i "emeklilik 
ugra§1" olarak erteliyor. Hak.s1z da sayilmazlar, "Benim ne
yim eksik?" diye dii§ilnmelerini saglayacak bir kiiltiirel at
mosfer i~inde ya§iyor insanlar. 

Dilsiz dii§iince 

Dil dii§iinceyi dile getirmek konusu.nda aciz olunca 
tart1§malar da imkans1z hale geliyor. Ozellikle "sol", 
"sanatQ1", "milliyetQilik" gibi QOk sayida kavramm an
lam1 ki§iden ki§iye o kadar degi§iyor ki, bunlar1 ta
n1mhunadan konu§u.nca ne kastettiginizin anla§tlmas1 
miirnkii.n olmuyor. E, her ileti§imde bu.nca sozciigii ta
n1mlayarak "Ben §U anlamda kullan1yorum" diye aQik
layamayiz ki! 

Zaten her §eyin "bence"si olmaz! Oyle temel kavramlara 
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"Ben §U anlamda ku.llamyorum" diye yakla§rm olur mu? Ter
minoloji oturtmak dedigim; kavramlann ne ifade ettigini felse
fi, sosyolojik, tarihsel baglanttlanna uygun bi~de belirlemek. 
Ancak ondan sonra dti§tince farklarumz iizerinde tarb§abiliriz. 
Biz tartJ.§am.iyoruz, hi,;bir §ey tartJ.§am.iyoruz Tiirkiye'de. 

Sosyal medyamn da etkisiyle bu i§ iyice sulanch. lnsan
lann, dii§tincelerini dile getirecek alan bulmalan, ileti§imin 
demokratikle§mesi elbette ~ok onemli ama bu alan1 pek de 
verimli kullanmadigirmz a,;Ik. Sosyal medyada haberlerin ve 
payla§1mlar1n altina yazilan yorumlara bakarsan1z goriir
silniiz; ki.ifiir, hakaret dolu, bir gorii§ bildirmekten ,;ok mo
da deyi§le "ayar vermeye, kapak yapmaya" meyilli yazilar. 
"Bence oyle" ya da "Bence oyle degil!" Sosyal medyan1n hi
z1nda kimse kimseye neden oyle dii§iindiigiinii sormayacak 
nastlsa, buna giiveniyor. Sence neden oyle degil diye sordu
gunda "l§te" diyor. 0 kadar keyfi ki her §ey, "Diinya yuvar
laktir" dediginde, "Bence oyle degil" diyecek insanlarla dolu 
dunya ... 

Arna §U gorii§iimii de eklemem gerekiyor. Gazi'ye "En iyi 
silah hangisidir?" diye sormu§lar. "Yerine gore" diye cevap 
vermi§. Oyle ya bazen bir top gerekli olur bazen de bir sapan. 
Sosyal medya da boyle bir silah. Aynca bazen gerekli bir ara,; 
da iyi ya da kotii ama,;larla kullamlabilir. Bir bu;akla ekmek 
de kesilebilir, insan da. Sosyal medya susturulmaya ,;ali§tlan 
toplumlara nefes borusu olu§turdu. Ozellikle tecaviizler, hak
sizhklar, faili me,;hul olarak iistii ortiilmek istenen dosyalar, 
devlet katmdaki entrikalar, diin yazchgmi, soyledigini inkar 
edenler sosyal medya sayesinde te§hir eclilebiliyor. 

Sozciiklerin tan1m1nda anla§iyor olsayd1k, ~e§i tli 
ileti§im ortamlanndaki olum.suzluklan belki de kolay
ca a§abilirdik. 

En sik verdigim orneklerden biri: Dunyada "nasyonalizm" 
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dencligi zaman bir tek §ey anla§1hyor, bizde "milliyetc;ilik" ve 
"ulusalc1hk" cliye ikiye ayinp birine sag, digerine sol dencligi 
i~, kim.se kimseyi anlarmyor. 

"Anla§mak" derken, aym fikirde olmak, birbirinin gorii
§iinii onaylamak gibi §eyleri kastetmiyorum. Diiz anlamda, 
kar§1hkh olarak birbirinin ne decligini anlamak, dogru bul
madan veya hak vermeden de olabilir, sadece kar§1s1ndaki
nin ne demek istedigini anlamak; daha bu a§amaya gelmi§ 
degiliz. Verdigim ornekle ilgili sorun, ashnda daha temel 
kavramlar1n tan1m1nda anla§amamaktan kaynaklan1yor. 
"Sag", "sol", "emperyalizm", "demokrasi", "ozgiirhik" gibi en 
temel kavramlar o kadar farkh anlamlarda kullantl1yor ki, 
"milliyetc;ilik" gibi net bir kavram1 bile c;ogu ki§i bu tabloda 
nereye yerle§tirecegini §a§1nyor. 

Bu durumda, milliyetc;ilik ile ulusalc1hk sozcii.klerini bir
birine kar§I kullanip tarti§anlar, dii§iince tart1§masma giri§
mi§ olmuyorlar. Bunun yerel bir kavgaya tutu§maktan ba§
ka anlam1 yok. 0 baki§ ac;1s1yla yazilan metinlerin, iiniver
site tezlerinin, tarih kitaplanmn c;evirisi yap1lamaz. Qiinkii. 
diinyada anlai;nlmaz. 

Peki, yerel bilim. ve sanat olabilir mi? "Ba~ka yerler
de ge~erli degil ama burada sanatsal veya bilim.sel de
geri var'' denebilecek ~ah~malar, boyle yap1tlar olabi
lir mi? Bu yakla§im.la dii~iince iiretilebilir mi? Ozellik
le yoresel zenginlikleri kullanan sanat iiriinlerinden 
dolayi akla boyle bir soru gelebilir. 

Olur mu hie;! Sanatta yerel degerlerden beslenmek, kokle
re bagh kalmak falan, bamba§ka bir konu; sadece yerelde ge
c;erli bir sanatsal veya bilimsel deger olamaz. Aydin ic;in de 
durum boyle. Kendi toplumuna, kencli yereline yogunla§abi
lir, oradan beslenebilir, oraya I§Ik tutabilir, hatta boyle olma
s1 gerekir, ama dii§iince yerel bir etkinlik olamaz. 
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Dil dii§iincenin evidir 

Dil kullan1m1, hep bir mesele olmu§tur memleketi
mizde. Bel.ki de kendi diliyle en fazla ugra§an entelek
tii.el tipi Tii.rkiye'dedir. Hatta dil kullan1m1na yakla
§UD., bir aychn tavn olarak da tart1§1hr. 

Siz bir edebiyat~1 olarak eski dil, eski sozcii.k gibi 
konulara pek kati yakla§miyorsunuz. 

Bir kelimenin Turk~e olmas1 i~in kokeninin Turk~e olma
s1 elbette gerekmiyor. Sozci.i.k tercihlerinde kokenlerine a1in
n oncelik verirsek, Turk~enin yoksulla§mas1 tehlikesiyle kar
§1 kar§iya kahnz. Dilde tutuculuga, 1rk~tliga her zaman kar
§1 oldum. Turk~e daha da zenginle§sin isterim. "Ayn1 anla
ma gelen kelime zaten var, o yabanc1 kokenli sozcugu kullan
mayahm" gibi yakla§1mlar her zaman dogru. olmuyor. Qiinku 
nuanslar da onemli. Se~eneklerin ~ok olmas1, farkl1 sozcuk
lerle bir anlarm ortaya ~ik.armak zenginliktir. 

Hep verdigim bir ornek var. Gonul, kalp, yurek kelimele
rine bakahm; bunlar birbirinin yerine kullanilabilirmi§ gi
bi geliyor. Peki, bir de bunlann kar§1tlann1 dti§tinelim: Go
nulsuz, kalpsiz, yureksiz. Bu kelimelerden herhangi birini fe
da edebilir miyiz? Biri isteksiz, digeri acrmas1z, oburu korkak 
gibi, ne kadar farkh anlamlar ~iliyor ortaya. 

Her §eyden once, dilin ya§ayan bir yap1 oldugunu aktldan 
~ikarmayal1m. Surekli donti§iir, geli§ir, bazen de geriler. l§te, 
Ortadogu'da §iir dilinin, Bati'da ise felsefe dilinin geli§tigini 
soyluyoruz bazen. Bu, bir ifade kolayhgindan dolayi soyleni
yor. Bir dilin geli§mi§ligi, hangi alanda geli§tigi gibi durum.
Jar, o dilin kullamld1gi toplumlardaki ya§am bi~iminin, dun
yaya baki§m, o kultiirlerin bir sonucu olarak ortaya ~iliyor. 

Eskiden beri hep soylenir, Eskimolarda kar yagi§1n1 ifade 
eden ~ok sayida sozci.i.k vard1r. Yagi§1n §iddetinden siiresine 
kadar, riizgann neden oldugu egime kadar, ~e§itli kar yagi§ 
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bic;imlerini farkh farkh sozciiklerle ifade ederler. llkel bir ha
yat ya§ayan, diinyayla ileti§imi bulunmayan kabilelerin di
linde bile, ba§ka bolgelerdekine gore daha zengin baz1 ozel
likler bulunabilir. 

Yeni bir ihtiyac; ortaya c;Iktiginda, o toplumun diliyle bir 
kavram1 anlatmak ic;in "geli§mi§" dillere gore daha uzun 
ciimleler kurmak gerekebilir. Am.a zamanla, bu ihtiyac1 kar
§Ilayacak deyimler ve kelimeler ortaya c;1kar. Gerekirse, ya
banc1 kokenli sozciikler girer o dilin ic;ine. 

Bu dedikleriniz yiizlerce yildir tiim diinyada ge~erli 
bir durum. Fakat her yerde dil boyle tart1~mah bir me
sele degil galiba. Bizdeki "gericilik-ilericilik" ~eki~me
siyle dil kullan1m1 arasmdaki ili~kilendirmenin ba~ka 
a~Iklamalar1 da olsa gerek. Kelime se~imi bazen "sag
c1hk-solculuk" ol~iitii gibi goriilebiliyor. 

Dil konusunda bizdeki tart1§malar da, demin soyledikle
rimle aym gerc;ege dayamyor; Tiirkc;enin kendisinden degil, 
bizim kiiltiiriimiizle, kiiltiirii yaratma bic;imimizle ilgili bir 
mesele bu. 

Onceki boliimde de konu§IDU§tuk, uygarhklar yaratan di
ger toplumlar gibi orijinal bir kiiltiir iiretmemi§iz biz. Bir tiir 
sentez yaratarak kiiltiir iiretmi§iz. 

Bu durumun elbette dilimize, daha dogru.su dilimizle olan 
ili§kimize etkisi var. Daha once bahkla, denizle pek i§imiz yok
ken, bu cografyada onlarla ilgili yeni kelimeler gerekli hale 
geldi. Baz1 c;e§itlerine ''lohc;bahgi" gibi isimler bulduk, am.a bu
ralarda zaten ya§ayan insanlar vardi ve o baliklann yiizlerce 
c;e§idi ic;in farkh sozciikler kullamyorlardi. Biz de o insanlar
la ic; ic;e ya§amaya ba§laymca, onlarla ileti§imde, dogal olarak 
"palamut" gibi, "kefal" gibi yeni kelimeler kazandik. 

Sonuc;ta, eski tarzlarirmz1 tamamen terk etmesek de ken
di yaratmadigmnz bir ya§am bic;imi ic;ine giriyorduk. Kullan-
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d1gumz dili de terk etmiyorduk, ama ba§ka toplumlarda ah§
kin olu.nmayacak diizeyde bir yenilenmeye, bir degi§ime hep 
a<;ik olduk. 

Demek ki yabanc1 dillerden kelime almak ko§ullann 
geregiyse, yeni ortaya ~1kan bir ihtiyac1 kar§Ilamaya 
yonelikse zenginle,mek olarak kabul edilebilir. Fakat 
bu "durup dururken" dediginiz bi~imde yap1hyorsa, 
bir tiir ozentiden kaynaklamyorsa, yozla,ma gosterge
si kabul AdiJmeli. 

Ornegin birkac; yiizyilhk Batihla§ma c;abalar1m1z1n son 
birkac; on yihnda, bu tiir bir yozla§ma iyice gaze batar hale 
geldi. Diikk.an isimlerinden giinliik ileti§ime giren birc;ok ke
limeye kadar c;e§itli alanlarda, ozellikle '80'li ve '90'h ytllarda 
adeta bir 1ngilizce furyas1 ya§and1. Sonra da artik karuksan
mI§ bir hal ald1. Dolayis1yla halen devam ediyor. 

Bunun Battltla§makla bir ilgisi yok tabii ki. Tersine, Bati
ltla§amamamn bir sonucu diye de dii§iinebiliriz. Gec;mi§ do
nemlerimizdeki gibi bir sentez olu§turmaktan <;ok farkl1 bir 
§ey bu. Dilin veya kiiltiiriin zenginle§mesi falan da soz ko
n usu degil. Bir yandan da kiiltiir sanat alamnda egemen ki
hnmaya c;al1§tlan gerici, dinci egilimlerle Arapc;amn etkisi ar
tinlmaya devam ediyor. Ve bu iki yondeki yozla§ma ashn
da birbirini besliyor. Bab ozentisine veya Arapla§maya tepki 
duyan halkm baz1 kesimlerinde kar§tl1k bulabiliyor. 

Sonuc;ta, meram1m1 anlatmaya en fazla yarayanlan, ya
ratmaya c;al1§bgim duyguyu hissettirecek olanlan tercih et
mek, kelime sec;imindeki onceligimdir. Halk i<;inde ya§ayan, 
hissedilen, sozliik anlarm yam s1ra ruhu da bulunan kelime
leri onemserim. Bu amac1ma en uygun kelime yabanc1 ko
kenliyse, onu kullanmaktan kac;mmam. Arna boyle bir gerek
c;em olmadiginda, elbette Tiirkc;e kokenlileri se<;erim. 

Bir de somut olmayan kiiltiir miras1 konusu var. UNES-
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CO'da bu konuya c;ok emek vermi§tik. Baz1 kelimeleri dilden 
c;Ikardiguuz zaman ozellikle §iir mirasrmz1 c;ope at1yorsunuz 
demektir. Kiiltiirii ku§aktan ku§aga dil ve din ta§rr. Siz dili
nizi degi§tirirseniz, yiizlerce yil kullamlrm§ kelimeleri atar
samz yeni ku§aklan bir kiiltiir c;oliine mahkum etmi§ olur
sunuz. 

Akademisyenin §Ovmen hali 

Peki, popiiler ayd1nlar1n son zamanlarda siirekli 
"cahillik" konusu.nu i§lemesi de bu tiir bir uyar1-ele§
tiri kabul edilebilir mi? Televizyonlarda ve t;e§itli or
tamlarda toplu.ma "cahilsiniz" diye bagir1p duranlar, 
hatta biraz da bu sayede me§hur olanlar var. 

Onlar i;;ovmen. Televizyon §Ovlanna c;Ikan ve o tur etkinlik
lerde bulunan insanlara oyle denir, televizyon §Ovmeni denir. 

Bak bu kelime de, az once konu§tugumuz konuya bir or
nek olabilir. "$ovmen" fazlas1yla yabanc1 dil c;agn§lffil yapan 
bir sozciik oldugu ic;in, belki "gosteri adarm" veya "gosteri in
san1" gibi bir alternatif onerilebilir. Am.a ayn1 duyguyu ver
miyor gibi geliyor bana. Tam kar§Ihk. olmuyor. Neyse ... 

$ovmenlik bir meslegin ad.id.Ir sonuc;ta. Farkh meslek ko
kenlerinden gelebilir insan, hekim olabilir ornegin, ama he
kimligi degil de televizyonda veya internette gosteriyi ter
cih ediyorsa, §Ovmenlik meslegini yerine getiriyor demektir. 
Amerika'da en onemli televizyon §0VU odiillerini kazanan, 
bizden bir doktor gibi. Qiinkii zamamn1 o i§e veriyorsundur. 
Kiitiiphanelere kapanmayi, akademik c;ah§malar yiiriitme
yi tercih eden bir bilim insam olsan, zamamm ona uygun bi
c;imde kullamrsm. Bu ikisi diinyada birbirine kan§maz. No
am Chomsky'yi her gece bir televizyon kanahnda muhabbet 
ederken goremezsin. Bazen denk gelip ekrana c;Iksa bile, ora
da yaptigi i§ §0V olmaz. 
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Bizdeki i;;ovmenlerle ilgili sorun, onlann yapt:tklann1n bi
limsel etk.inlik gibi sunulmasmdan kaynaklaniyor. Kendileri 
de profesor veya doktor unvanlanru kullanarak boyle bir iz
lenim olu§turmaya c;ah~nyorlar. Benzer durum, sanatc;1, ede
biyatc;1, dii§iiniir gibi unvanlarla §0vmen tarz1nda hareket 
edenler ic;in de gec;erli elbette. A.ma akademik unvana sahip 
olmak, bu ac;1dan daha bi.iyiik avantaj saghyor. 

Bu insanlann kii;;isel ozellikleri degil konumuz. Zaten oyle 
bir sorunumuz yok, o kii;;ilerle bir derdimiz yok. A.ma konui;;
tugumuz konuyla ilgili ve genel bir tutumu yans1ttigi ic;in 
bunlan soylemek zorunda kahyorum. Toplumla iletii;,imimiz 
daha di.izeyli olsun istiyoruz. Oysa baz1 akademisyenler bizi 
a§agiya c;ekiyor. Toplumun, ki.ilti.ir sanat ortamlanrun di.ize
yini diii;,i.iri.iyorlar. $imdi bunlan soylerken bile kendimi ko
ti.i hissediyorum. Ayip bir konuyu konu§mU§ gibi, gormeme
miz gereken bir durumu gormii§ gibi oluyoruz. 

Televizyona c;1kanlan bu insanlara, nedense biiti.in konu
larda soz soyleme haklu varm1§ gibi davraruhyor. Kendileri 
de oyle bir tutum sergiliyorlar. Ki§inin ad1run oni.ine "profe
sor" kelimesi konunca, cografyadan sinemaya, saghktan po
litikaya, dinden mimariye her konuda kesin yargtlarla ko
nui;;ma hakki varm1i;; gibi bir hava olu§uyor. Sanki bu unvan, 
belli bir alandak.i akademik c;ahi;;malarla ilgili degilmi§ gibi. 
Kari;,ilannda bunu yargilayacak muhataplar da pek bulun
mad1gi ic;in, televizyon programlan, yalan yanhi;, bilgilerin 
etrafa sac;tlchgi hirer i;,ova doni.ii;,i.iyor. 

Ornegin gec;en giin, bir televizyon program1nda, sunucu 
iki profesori.i konuk etmii;,, konu§uyorlarch. Biri tarih biri de 
jeoloji alan1nda bilim insanlar1. Jeolog olan1 bir soruyu ya
rutlarken, "0 donemler zaten Yunaniydi, Yunan ki.ilti.ir orta
m1 c;ok genii;,ti, lncil de bu nedenle Yunancachr" dedi. lsa'nm 
dilinin Yunanca oldugu konu§uldu o programda. Diger ikisi, 
sunucuyla diger profesor, ki o tarih profesori.i, buna itiraz et-
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mek bir yana, onaylachklanm belirtir bi~imde sohbete kati
hyordu. 

$imdi dii§iinsene, ~evrendeki entelektiiel falan olmayan 
baz1 insanlara, giinliik ko§U§turma i~inde ya§ayan baz1 tam
chklanna, lncil'in dilini sorsan, Hz. lsa'mn dilinin ne oldugu
nu sorsan, nasil yamt verirler. 

Qogu bilmedigini soyler herhalde. Aramice diye ya
mtlayan da bir iki ki§i -;Ikar, samyorum. 

E, oyle tabii. llgilenmemi§ olabilir insan. Ara§tlrmam1§, 
ogrenmemi§ olabilir. Mecbur degil ki. Bilmiyorum, der, olur 
biter. Biliyorsa da, bir nedenle incelemi§ oldugu bir konuy
sa, dogru bilgiyi verir. "lncil'in orijinali Aramicedir" der. Hat
ta daha fazla ara§tlrmi§sa, "Aramice, Sarni dil ailesinin Ku
zey-Bati grubundan bir dildir. Bugiinkti Suriye ~evresinin, o 
cografyamn eski ad1 Aram idi, oralardaki dildir" falan diyebi
lir. Merak etmi§tir, omegin ne bileyim, belki bir nedenle Su.r
yanice konusunu biraz ara§tlrm.1§tlr, o vesileyle Siiryanice
nin ashnda Aramicenin dort leh~esinden biri oldugu akhnda 
kalm1§tlr ... Boyle bir §ey §art degil, ama tesadiifen o s1rada 
konu§ulan konuyla ilgiliyse, akhnda o bilgi kalm1§sa, soyler. 
Bilmiyorsa bir §ey soylemek zorunda degil. 

Profesor olunca durum niye degi§sin? Hele ~ah§tlgi bilim 
dahyla ilgili bir konu degilse, bir §eyi bilmedigini soylemek
te ne sakmca var? 

0 programda kimsenin itiraz etmeyi§inden daha vahimi, 
isa'n1n dilinin Yunanca oldugunu soyleyip ge~erken, bunu 
gayet ukala bir tavrrla, "cahillere bilgi verm.ek" tarzmda yap
malanych. 

Boyle davranmakta herhangi bir sak1nca gormiiyorlar, 
~iinkii o an soyleyip ge~iyorlar. Belki yazacak olsalar biraz 
~ekinirler, kitaplarda kalacagim, bir giin birinin kar§1sma ~1-
kmca itiraz edilecegini dii§finiirler. 
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Dol_ayis1yla di.inyayi anlama c;abasmdan vazgec;ip de "Ben 
bilirim, hen oldum" mesaj1 vererek herkese tepeden bakan, 
muhataplanm cahil ilan eden taVIrlara yonelmi§se bir ki§i, 
onun derdi entelektiiel bir hayat degil, §0V yapmaktir. 

Naz1m'1n "Taranta Babu'ya Mektuplar" yap1tinda gec;en o 
dizeler, nasil da bizdeki gi.incel duruma kar§1hk geliyor: 

Sen ki kapkara cahilsin 
herhangi bir 
hukuku di.ivel profesori.i kadar ... 

Google bilginleri 

Bellrl internet ortam1n1n sagladigi olana.klann da et
kisiyle, toplum genelinde anlatma ve yazma ,;abas1 miit
hi§ bi,;imde artiyor. Ve bu i§ genellikle, dii§iince geli§ti
rerek degil, kanaat bildirerek, en kestirme yoldan yap1-
hyor. Buna kar§ihk, anlama ve okuma egiHminde pek 
dii§ii§ y8§8llllllyor ama okuDtan1n, dinlemenin niteligin
de bir bozulma meydana geliyor galiba. Bu a,;1dan ba
kmca, ele§tirilerinizin daha ,;ok son donemlerdeki ente
lektiiellik algisma yonelik oldugunu soyleyebilir miyiz? 

Dert ettigim sorunun ozii, entelektiiel ki§iler diye insanla
rm kar§1sma §Ovmenlerin c;Ikanlmas1. Ogretici olsun sunum
lar, didaktik olsun, ona bile raz1yim; yerinde ve zaman1nda 
hepsi anlamh olabilir am.a ukalahk ba§ka bir §ey. 

$unu da eklemem gerek: Giiniimiizde de elbette entelek
tiiel tarzda ya§ayan, degerli c;al1§malar yapan insanlar var. 
Ko§ullar onlann biraz gozden uzak kalmas1na neden olsa da 
belki her zamankinden fazla sayida degerli insamn memle
ketimizde ya§adigina inaniyorum. 

Yaka silkilecek bu malumatfuru§luk, son donem toplum
sal donii§ii.mlerde iyice vahim bir bela haline gelse de once-
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k.i donemlerde de bu durum.a bolca rastlamyordu. Tarihimiz 
bunu yans1tan c;e§itli hikayelerle dolu. Bunlardan biri, lbn 
Kemal'in hikayesidir. 

~ark'tan gelen bir lslam alimi, Molla Kab1z, Hz. lsa'mn 
Hz. Muhammed'den daha i.isti.in oldugunu iddia ediyordu. 
Kuran'a ve lslami bilgilere dayand1rarak ileri si.iri.iyordu 
bunu. Bu bilgi Saray'a ula§1nca, kovu§turmaya karar veril
di. Molla'mn kar§1s1na ik.i ki§i c;1kti, iki kazasker. Ve c;etin 
bir tarb§maya tutu§tular. Ne var ki, sahip olduklan lslam 
bilgileriyle Kab1z'1 mat edemediler. Qi.inki.i Molla Kabiz, da
ha fazla Ku.ran ahntis1 yap1yor, daha c;ok bilgi ortaya koyu
yordu. 

Yine de onun haks1z ve zararh olduguna karar verip ida
rmna hi.ikmettiler. Padi§ah ise bu duruma kizdi. "Siz onu il
men alt edemediyseniz, bu karar siyasidir" gerekc;esiyle, 
onaylamadi. 

Bunun i.isti.ine lbn Kemal devreye girdi. lbn Kemal, o do
nem ilm-i metot diye onaylanacak bic;imde baz1 ayet ve ha
disleri ele alarak, onlar1 yorumlayarak, ozellikle Bakara 
Suresi'ni kullanarak Kab1z'm iddiasnn c;i.iri.ittii. 

Bu durum, kaynaklarda, ''Molla Kab1z'm dili tutuldu" diye 
gec;iyor. lbn Kemal'e cevap veremedigi soyleniyor. Yme de ha
tas1ndan donmeyip 1srar ettigi ic;in, dogru diye ''kamtlanan" 
yorumu kabul etmedigi ic;in idam edildi. 

Bizim konumuzla as1l baglantih kis1m §U: lbn Kemal bu 
olaydan sonra kendisine a§1n bic;imde giivenmeye ba§lad1. 
lnsanlan ki.ic;i.ik gori.iyor, herkese cahil diyor, her §eyi kendi
sinin bildigini ileri si.iri.iyordu. 

Bu tarihsel bilgi. Arna hikayenin sonras1, halk1n yaki§br
digi, yiizytllardir ya§attigi bir devami da var. Boyle efsanele
rin, masallann altmdaki daha derin gerc;ege dogru yiiriimeyi 
c;ok severim. Qiinkii halk bo§una yaratmaz boyle §eyleri. 

Bir giin tbn Kemal'i gormek isteyen hrrpani bir dervi§ ge-
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liyor. U stu ba~n yirtik, gorenlerin ku~umsedigi bir adam. lbn 
Kemal'i illa gorecegim diye 1srar ediyor. Once i~eri b1raknn
yorlar, sonra tbn Kemal sesleri duyuyor falan ... Sonunda otu
rup konu§maya ba§hyorlar. 

Dervi§, boynunu bukfip "Hocam" diyor "size bir sorum 
var." Allah'm ilminin ne kadar oldugunu, o buyiiklfigiin nastl 
tarif edilebilecegini soruyor. 

tbn Kemal, "Ben sana nasil anlatayim" diyor, kar§1s1nda
kini cahil bir adam gordugii i~in, anlatman1n daha da zor ol
dugunu dii§finfiyor. Onun onfine bir kagit koyup, bunun bir 
taraftmn sonsuza kadar uzanchguu dft§finmesini istiyor. Son
ra diger tarafimn da sonsuza kadar uzand1gim dfi§finmesi
ni soyluyor. Diger iki tarafim da oyle. "Bu.tun taraflara dog
ru, hayalin ne kadar yetiyorsa o kadar uzat, i§te Allah'm ilmi 
o kadarchr" diye tamamhyor sozunu. 

Hi~ itiraz etmeden, hatta a~1klamayi degerli buldugunu 
belli eden bir tutumla susuyor Dervi§. Sonra, "Peki" diye de
vam ediyor, "bunun i~inde tbn Kemal'in ilmi ne kadarchr?" 

Kemal dii§iinfiyor, dft§finfiyor, eline kalemi ahyor, agir ha
reketlerle kagida minicik, belli belirsiz bir nokta koyuyor. 
Sonra ba§1n1 kalchnyor. Bakiyor ki, dervi§ yok kar~ns1nda. 
Ortadan kaybolmu§, gitmi§. Bunu bir i§aret kabul ediyor tbn 
Kemal. Tutumunu koklu bi~imde degi§tirmeye karar veriyor. 

Kiiltfirfimfiz boyle kissadan hisselerle, bu tip ele§tirilerle 
doludur. Yunus Emre ve Molla Kas1m ile ilgili de boyle bir 
hikaye var. 0 daha fazla biliniyor. 

Yunus'tan yfizyillar sonra, bir molla, onun metinlerini in
celiyor, onlan ~ok cahilce buluyor. Kendisinin bu.yuk bir filim 
oldugunu dft§iinfiyor ~iink.u. 0 sayfalann bir kismm1 yirtip 
suya atiyor, bir kism1n1 yak1p havaya savuruyor. Bu arada, 
henfiz yok etmedigi sayfalardan birinde Yunus Emre'nin bir 
sozfine rasthyor: 



Dervi~ Yu.nus bu sozii egri biigrii soyleme 
Seni sigaya c;eken bir Molla Kasrm gelir. 
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Kas1m, yiizyillar oncesinden kendisinin varhgindan soz 
edildigini, orada adin1n gec;tigini goriince utan1yor. Ben her 
§eyi bilirim tavnndan vazgec;iyor. 

l§te, biz bu "Ben her §eyi bilirim, hen her §eyin ustiinde
yim!" tavr1ndan c;ekmi§ bir toplumuz. Ne yaz1k ki, son do
nemde bu tavirlar iyice populerle§ti, hatta sempatik bulun
maya ba§landi. 

Anadilini bile konu§maktan aciz adamlar toplumun kar§1-
s1na c;1kiyor, bu yolla prim yap1yorlar. Gec;enlerde bir tanesi, 
bir rektor veya dekand1, c;1km1§ televizyona, "diyorkene" di
ye konu§uyor. "Diyorkene ... " Bu halk agz1 olabilir. A.ma aka
demik unvarundan dolayi ekrana c;ikanlan birine yaki§1yor 
mu? 

Evet, entelektueller ic;in, ozgiin insanlar ic;in toplum ic;in
deki hayat her zaman biraz zor olmu§tur, ama bu ya§ad1gi
nnz gibi bir cehalet donemi, c;ok uzucu. Gec;ici de olsa, ya§ar
ken bize uzucu geliyor. 





-10-
Fildi§i Kule 
yikil1rken 

"Her zaman §Unu soyledim: Namuslu ya§ayan 
insanlarzn namuslu olmek gibi bir borcu vardir. 
()unkil kitleler, sana belli toplumsal tavirlar, po
litik tutarlzliklar nedeniyle deger vermi§tir. 0 in
sanlarz aldatma hakkina sahip degilsindir. Bir
<;ok insanin kendi <;evresinde bazi tavirlar alma
sina neden olmu§sundur. Kitaplarin, §iirlerin, 
§arkzlarzn bazi insanlari harekete ge<;irmi§tir. 
Daha gilzel bir dunya, daha gilzel bir ulke i<;in 
milcadeleye seninle katilip belli bir yol se<;mi§ler
dir. Belki de bedel odem.i$lerdir. Oyleyse, hayatin 
ve ismin sadece sana ait degildir." 





Bugiin 18 Ekim 2018. Diin ak§am Ara Giiler'in oliim 
haberini ald.Jk.. Daha 24 saat gec;meden, hiikiimetle son 
yillardaki ili§kisi tart1§1lmaya ba§landi. Gerc;ekten de, 
Gezi Parln'nda ba§layan direni§te AKP rejiminin kat
lettigi canlar1m1z1n andar1 taptazeyken, AKP beledi
yesinin orada diizenledigi iftar yemeginde "Huzur Fo
tograf1" c;ekmesi, ic;imizde adeta bir dahn k.ir1lmas1na 
neden olmu§tu. 

Sanatc;1 sorumlulugu konusu, onceki donemlerden 
beri c;ok tarti§dan bir konu. Ara Giiler'den bagims1z 
olarak, "doneklik" de bu topraklarda hep tart1§dagel
mi§tir. 

ikinci 12 Eyliil Anayasas1 ic;in yapdan referandum
da "Yetmez ama evet" tavn sergilemek gibi orneklerde 
durum ac;1k ashnda. Ama ornegin, ilhan Selc;uk, yiik
selen dincilige kar§I ortak hareket etmek soz konusu 
olunca, kendisine i§kence yapmI§ olan milliyetc;ileri 
affettigini soyle:m.i§ti. 

Sormak bana zor geliyor ama ... Baz1 dostlarunz, aca
ba birkac; yil az ya§asaydi, daha m1 c;ok ya§ayacakti? 

Tiirkiye'de ayd1nlann hiikiimete yalun veya uzak durma
lan ile ilgili tart1§malar eskiden beri siiriip gider. Son giinler
de oldugu gibi, zaman zaman giindemde daha fazla yer alan 
bir konu haline geliyor. Diinyada da ~ok tart1§tlm1§ bir konu 
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bu. Latin Amerika'da ytllarca iizerinde duruldu, Almanya'da 
lkinci Diinya Sava§i'nda c;ok tartJ.§ildi. 

Ozellikle Hitler doneminde birc;ok yazar Almanya'yi terk 
etti ve d1§anda miicadele etti. Am.a Furtwangler gibi or
nekler de var. Berlin Filarmoni Orkestras1 $efi Wilhelm 
Furtwangler, sadece sanatina odaklanarak ya§amayi tercih 
etti. Kendi ifadesi oyle. Almanya d1§1nda meslegini yapama
yacagm.i di.ii;,iindi.igii ic;in orada kaldi. 

Furtwangler savai;,tan sonra, Almanya'y1 terk etmedi
gi ic;in, daha dogrusu, nitelikli c;ahi;,malanyla Nazi rejiminin 
diinyadaki imaj1na katki sagladigi gerekc;esiyle c;ok elei;,tiril
di. Yargilandi. 

Istvan Szabo da bu konuyu Tara{ Tutmak filminde ii;,le
di. Bu usta Macar yonetmenin daha onceki Mephisto filmi de 
benzer konuyu ele ahyordu. Sanatina odaklanan, sadece ni
telikli yap1tlar iiretmeye c;al11;,an bir kii;,inin toplumsal sorum
lulugu nedir? Qal1§malan politik ac;1dan ne kadar sorgulana
bilir? 

Qok tart1§ilrmi;, olan ve tart11;,1lmaya devam edilen bu ko
nuda konui;,urken, insamn akhna Fildii;,i Kule'ye c;ekilmii;, sa
natc;1 deyimi geliyor. Toplumdan uzaklai;,an ve hayattan ko
puk c;ah§malar yapan sanatc;ilar. Alfred de Vigny, i.inli.i ve 
zengin bir Frans1z §airi, onun beyaz §atosunun ad1dir Fildi
§i Kule. Uzun siirelerle giinliik hayattan uzakla§1p oraya ka
pand1gi ve §atosundan c;ikmadan sanat c;ahi;,malanna yogun
la§tlgt ic;in, bu deyim ortaya c;I.km.1§. Kendi ko§esine c;ekilen, 
giindelik hayatm ic;indeki insanlan ilgilendirmeyen konular
da c;ah§an sanatc;ilar ic;in kulla0Jlro1§. 

Fildii;,i Kule'ye c;ekilmii;, sanatc;1 ile hayatm konulanyla il
gili ve balk1n ic;inde yer alan sanatc;1 aynrm yi.izytllardir var
d1r. Bir de "angaje" terimi var; "angaje sanatc;1" anlayi§1. Sa
dece hayata dair konularda c;ahi;,man1n, sadece insanlann 
giindelik hayatmdaki sorunlan i§lemenin otesinde, bu yol-
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da miicadele eden, halkm miicadelesi i,;inde yer alan sanat,;1. 
Yani bagimh, bir miicadeleye, bir diinya gorii§iine bagh. 

Garcia Marquez, Pablo Neruda gibi ornekler, bunlar ba
gimh yazarlar. Ya§ar Kemal de, biliyorsun, Alain Bosquet'nin 
sorulanru yamtladigi kitapta ve ba§ka vesilelerle, a,;ik bi,;im
de "Ben angaje bir yazanm" dedi. Zaten bu edebiyat,;tlanrmz 
hayatlan boyunca dii§iincelerinden donmediler. 

Bir muhabirden sanatc;1 c;Ikarmak 

Ya§ar Kemal veya Neruda gibi net sozler, a~1k tavir
lar olmasa da, halklar, sanat~1s1ndan toplumsal duyar
hhk bekleyemez mi? Politik-ideolojik diizeyde degil
se de bir halka baghhk, hayatm ger~ekligine baghhk ... 
Ornegin, Ara Giller i~in boyle bir baghhktan soz edile
billr mi? 

Hir;bir §ekilde soz edilemez. eunu kan§tirmamak laz1m. 
Boyle bir iddia ile ortaya r;ikmann§ sanat,;tlan bazen toplum 
oraya koyuyor. Onlarm tutumundan bagims1z bir;imde, "poli
tik sanatr;1" konumuna yerle§tiriyor. Ondan sonra da, o yere 
uygun tavrr ortaya r;ikmayinca hayal kmkhgma ugruyor. Bu
giin yeniden alevlenen, kaybettigimiz biiyiik fotograf ustas1 
Ara Giller ile ilgili giincel tart1§malar buna bir ornek. 

Giller, tipik bir Bab1ali gazetecisidir. Zaten kendisi her za
man bunu soyledi. "Ben gazeteciyim, hen muhabirim" dedi 
hep. Sadece foto muhabiri degildi, haber pe§inde ko§an mu
habirdi. Kibns Sava§1'na gider oradan haber yapar, ba§ka bir 
yerdeki geli§meyi takip eder, diger muhabirleri atlatmak. ir;in 
r;ah§ir, haberler yak.alar, boyle r;ah§irdi. Fak.at bunlan miithi§ 
bir estetik duyarhkla yaptigi, fotografr;1likta biiyiik bir yete
nek geli§tirdigi ir;in, biiyiik sanatr;i olarak ortaya r;ikti. 

Qah§malanmn ,;ok sevilmesinden, r;ok takdir edilmesin
den dolayi, insanlar ondan farkh tavrrlar beklediler. Oysa 
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Ara Giiler'i uzun yillar boyu.nca c;ok yalundan tamdim. Her
hangi bir siyasi tavn olmayan, Ermeni meselesinde bile soz 
soylemeye c;ekinen, hayata pek toplumsal ac;1dan bakm.ayan 
biriydi. li;,ini ve hayatrm eski Bab1ali ahi;,kanhklanyla devam 
ettiren bir gazeteciydi. 

Eski Bab1fili al11jkanhklan nelerdir? 
Bab1ali, Osmanh'mn son donemlerinde, baz1 devlet ku

rumlanm da ic;eren sadrazam sarayimn adiydi. Devletin bir 
anlamda hiikiimet binas1 gibi bir §ey. Zaten etimolojik olarak 
da oyle. "Bab", kap1 demek. "A.li" ise, biliyorsun yilce anlarm
na geliyor. 

Osmanh'mn son donemlerinde, o sarayin c;evresinde ba
sin kurumlan ve haberciler yogunla§tl. Haber kaynagrn.a ya
k.in olmak istediler elbette. Sirkeci'nin ilst taraflan, Cagalog
lu Yoku§U ve c;evresi zamanla gazete ve matbaa merkezi ha
line geldi. 

Cumhuriyet doneminde, hiikiimet Ankara'da bulunsa da 
"lstanbul bas1n1" anlam1nda Bab1ali sozcilgii kullanilma
ya devam etti. Ba§ta Cumhuriyet, Hurriyet, Milliyet, Ak
~am gazeteleri, hepsinin merkezi buradayd1. ~imdi bizim 
konumuz degil, sonra bu bolge "Bab1ali" ozelligini kaybetti. 
En son Cumhuriyet de tarihi binas1ndan ta§1nd1, ki 1ttihat 
Terakki'nin merkeziydi. 

Eski Bab1ali tavn, o eski muhabir ahi;,kanhklari, elbet
te Ankara'da, ba§ka onemli haberlerin ortaya c;1ktigi yerler
de de gec;erliydi. Ara Guler oyle bir gazeteciydi derken, de
mek istedigim bu. lsmet Pa§a'ya gidersin. Ondan bir roportaj 
kopanp resmini c;ekersin. Senin ic;in iyi olur, gazetede erte
si gun man§etten girersin. Ecevit'in arkada§1 olursun, Siiley
man Demirel ile geziye gidersin. Bab1ali, en azmdan bir yo
niiyle, muhabirlerinin bir kism1yla boyle bir yerdi. Ara Guler 
de onlardan biriydi. 
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Boyle bir ki§iyi, miithi§ bir fotograf~ yetenegi var, tutku
lu bir fotograf~1 diye, kalk:ip da bir toplum onderi, muhalif bir 
ki§i falan diye goriirsen, e, mutlaka oyle olmadiguu da bir vesi
leyle fark edersin ve hayal kmk.hgma ugrarsm. Sonra bir de bu 
hayal kmkhgunn nedeni, onun kendisini oyle yans1tmas1ymi§ 
gibi, o adama kizarsm. 

Boyle insanlara "donek" falan denebilir mi? Kesinlikle ha
yir. Zaten herhangi bir politik yolda degildi ki donsiin! Buna 
bir de Ermeni ~ekingenligin:i ekle. 

Biitiin Ermeniler gibi bu iilkede "giivercin tedirginligi" i~in
de ya§adi elbette. Bir ak§am Hrant'1 konu§urken "Bizim iil
kede one ~ikan insanlan oldiiriirler" demi§ ve kaygih gozler
le "sen zamarunda ~ekildin siyasetten. Yoksa seni de vururlar
di" diye eklemi§ti. 

Makine mi, goz mii, goniil mii? 

Ama. ornegin, "Fotograf makinstyla c;ekUm ez, gozle, 
diinyaya bakl.§la c;ekilir; yoksa en iyi daktilosu olan en 
iyi yazar olurdu" tiiriinde sozleri de var. Yani, sadece 
fotografm teknik olarak iyi ol.m.as1 meselesini a§an bir 
baki.§1 vardi. Kendisine haks1zhk yapmadi mi? 

Kendisi oyle demese de biiyiik bir sanat~1ydi. Fotograf~ili.k
ta onemli i§ler yapti. Dedigin sozii de bu kapsamda soylenmi§
tir. Sen diinyaya politik a~1dan bakiyorsun; bizim gibi hayata 
toplumsal bilin~le bakanlar diyelim, bu tiir sozleri de toplum
sal bir konuda soylenmi§ gibi algtlayabiliyoruz. Oysa nerede 
soyledigine, hangi soruya yarut verdigine de bakmak gereki
yor. Samnm fotograf~ili.k ugra§1 kapsammda, o konu i~inde bir 
soz bu. Qer~eveyi belirlemek, konuya dogru odaklanmak, uy
gun a~1yi olu§turmak gibi "ustaliklar"dan soz etmi§tir. 

Diinyada ba§ka bir~ok sanat~1, bir~ok usta edebiyat~1 da 
konuya boyle yakla§m1§tir. Demin Neruda'yi, Marquez'i an-
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d1k, politik bilin~le ve toplumsal duyarhhkla yazd1klar1n1 
soyleclik, ama ornegin Borges'te hi~ oyle bir angaje olma du
rumu yoktu. 0 tam.amen farkh bir sanat anlayi~nna sahipti. 
Ona da kimsenin donek demeye hakk1 yok. Siyasal bir yol
da hi~ bulunmadig,. i~in, orada yon degi§tirmi§, don.mil§ fa
Ian olamaz. 

Evet, hiQbir zaman toplu.msal bir miicadeleye katil
d.Igi izlenimi vermeyen, bu sayede bir "ilave sayg:inhk" 
pe§inde ko§mayan yetenekli sanatQilan biliyoruz. iyi 
de bu sanatQtlar, ornegin Marquez veya Saramago gibi 
duyarh olmad.Igi iQin, o bilinQle tavir almad.Igi iQD;l, po
litik ele§tiriden muaf tutulabilir mi? 

Sanat~tlar ve kamuoyu oniindeki ki§iler, sadece i;,ini iyi yap
maktan rm sorumludur, yoksa yapmadtltlanndan ve soyleme
diklerinden de sorumlu mudur? Bu da eskiden beri tartl§tlrr. 

Politik tavir almamak konusu biraz kan;;ik. Am.a yanh;, 
politik tavrr aldigi gerek~esiyle ele;;tirilen sanat~tlann ne ka
dar ~ok oldugunu biliyoruz. Bazen devlet giicii kullanarak, 
bazen de iktidarlann yonlenclircligi insanlar aractl1g,.yla sal
chnlar hep ya;;amyor. tktidar decligim de sadece siyasal alan
daki gii~ degil, diinyan1n her yerinde, iktidar konumunda 
kiiltiir sanat gii~leri var. Onlar genellikle muhalif goriiniimlii 
am.a oziinde diinyadaki egemen diizene bagh sanat~tlarm yo
lunu a~arlar. 

Ote yandan, halk1n, yani okurlann da biiyiik tepki gos
tercligi oluyor, iktidar yanhs1 edebiyat~Ilara. Ornegin, tkin
ci Diinya Sava;;1'nda N azileri destekleyen yazarlar var. Nazi 
ordularmm i;;galini onaylayan Knut Hamsun gibi biiyiik bir 
romanc1 var Norvefte. Ayn1 ;;ekilde, Ezra Pound da ltalyan 
f a;,izmini desteklecli. Direnen, sava;;an halk i~inde ona kar;,1 
biiyiik bir ofke ortaya ~ikti, sonra onu sokaklarda kafes i~in
de gezdircliler. 
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Boyle ac;ik taraf olma durumlannda yorum yapmak daha 
kolay. Elbette halk yargtlayacaktrr, tarih yargtlayacaktrr. 

Burada bir §ey hatirlatmak istiyorum. Her zaman §Unu 
soyledim: N amuslu ya§ayan insanlann namuslu olmek gibi 
bir borcu vard1r. Qunkii kitleler, sana belli toplumsal tavrrlar, 
politik tutarhhklar nedeniyle deger vermi§tir. 0 insanlan al
datma hakkina sahip degilsindir. Birc;ok insarun kendi c;evre
sinde baz1 taVIrlar almas1na neden olmu§sundur. Kitaplann, 
§iirlerin, §arktlann baz1 insanlan harekete gec;irmi§tir. Daha 
giizel bir diinya, daha giizel bir ii.Ike ic;in miicadeleye seninle 
katihp belli bir yol sec;mi§lerdir. Belki de bedel odemi§lerdir. 
Oyleyse, hayatm ve ismin sadece sana ait degildir. 

Boyle bir durumda "doneklik" kabul edilemez. "Ben yete
ri kadar rahata kavu§tum, para kazandim, iinlii oldum, artik 
halkm o kesimine ihtiyac1m yok" falan gibi tutumlar, kesin
likle affedilemez. A§agilik bir tutumdur bu. 

Peki, yazann diinya gorii§ii degi§irse? Herhangi bir 
t;Ikar amac1 giitmeden yolunu degi§tirirse? Geli§meler 
sonucunda yandro1§ oldugunu dii§iiniirse? 

Net yamta gec;meden once §una dikkat c;ekmek isterim: Go
rii§lerinin degi§mesi konusunda insanlar bazen kendilerini de 
kandrrabilirler. Ya§adigi c;evre ve ekonomik §artlar degi§ince, 
ezilen insanlardan uzakla§abilirler. Ozellikle ba§an, bu neden
le de tehlikeli §eydir. Refah, saygmbk, tin gibi hedeflere, bunla
n hedef olarak gori.iyorsa insan, ula§mca, ashnda hak etmedi
gini kabul edemez. N eden hak ettigini kendine kamtlama der
dine dii§er. Bu durumda, o hedeflere ula§amayanlann neden 
ula§amadiklanm da kendine ac;iklama geregi duyar. 

l§in ic;ine medya, egemen ideoloji, kiiltiirel iktidarlann et
kisi falan girince, daha karma§1k siirec;ler de ortaya c;1kar. 
Onceki boliimlerde soyledin ya, yoksullugu yoksullann suc;u, 
ba§ans1zhgi ba§ans1z insanlann yetersizligi gibi gorme egi-
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limi ortaya c;ikabilir. l§sizligi bile i§siz insanlann varhgiyla 
ac;1klamak i§ine gelir baz1 ki§ilerin. 

Yoksulluk kotii bir §ey elbette, ac1 verici, oyle giinleri c;ok 
ya§adim. Am.a ba§anya, iine ula§mak da insam yozla§tirabi
lir. Tehlikelidir. 

Marx'tan da biliyoruz, Ya§ar Kemal'den, Sartre'dan da; 
insamn nitelik.leri ancak ko§ullan ic;inde somutla§abilir. Ki
§i, varolu§unu kendi tercihleriyle yaratir ama o tercihler, 
daha dogrusu sec;enek.ler, ic;inde bulundugu ko§ullardan ba
gimsiz olamaz. Ancak dii§iincelerini, inanc;lanm, duygulan
ru iireten ko§ullar1 analiz edebilirsen ko§ullanrun etkisini 
a§abilirsin. 

Dii§iinsel teror 

Ciddi yamlgtlar ya~ayan, onemli giinlerde yanh~ ta
v1r alan yazarlar oldugunu dii.~ii.nen c;ok sayida okur 
var. Sizin de topluma, memlekete zarar verdigini dii.
~ii.ndii.giinii.z yazarlar var mutlaka. Oylesine koklii., oy
lesine belirleyici hata yap1nca, bu telafi edilemez mi? 
Hatasrm telafi etmek amac1yla radikal tavu- alan biri
ni gordii.niiz mii. hie;? 

ldeolojiye gore degil de giindelik politikaya gore tavrr alan 
ve bunu da bir "giic;" olarak goren kanaat onderleri var. ldeo
loji, yani tutarh bir diinya gorii§ii geri planda oldugu ic;in biz 
yantldik demek yerine, o giin ic;in o tavir dogruydu demekte 
bir salunca gormiiyorlar. 

Entelektiieller dii§iinsel yan1lgtlannda hatahydim deme
yi bilirler, hatta bu.nu bir erdem sayarlar. Qiinkii ozele§tiri 
siireci de bir tiir dii§iinme eylemidir. Am.a bizde bu ozele§tiri 
siireci i§lemedi. Niye? Qiinkii dii§iinceye gore degil c;ikarlara, 
konjonktiire gore tavrr alanlar nastl ozele§tiri verebilirler ki? 

Ornegin Sivas Olaylan'n1n ilk giinlerinde kim ne yazd1, 
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nastl taVJ.r aldi; sen bunlann bir kisrmm derleyip yaymlam.1§
tm. Samnm intemetten ula§abilir merak eden okurlar. Sivas 
Olaylari'nm yanl1§ yorumlanmas1 ve bu yiizden ozele§tiri ve
rilmesi gibi bir §ey var rm? 

Ba§ka bir'tok onemli konuda da kisa sure sonra yamldigi or
taya 'tikan bir'tok ki§i ko§e yazarhgma devam ediyor. Kitap
lar yaz1yor. Askeri darbe giinlerinde, olii.m oru'tlarmda, halk
oylamasmda yanh§ tavir alan, normalde utan't i'tinde ortam
dan 'tekilm.esi gereken bir'tok ko§e yazari, yazmayi surdiirii
yor. Hem de olduk'ta pi§kin taVIrlarla, ahkam kesmeye, kesin 
kanaatler bildirmeye devam ediyorlar. Savundugu bir dti§iin
ceye tam.amen ters ba§ka bir dti§finceyi, hemen bir iki ytl son
ra ukala sozlerle dile getiriyorlar. 

Bunlann ara§tlr1lmas1, te§hir edilmesi 'tok onemli. Oy
le soylenti, iftira havas1 falan yaratmadan, belgelerle ortaya 
konmali. Son donemlerin kayitlari zaten intemette bolca var 
ve herkese a'tik. Daha eski kayitlara da kutuphanelerden, 
gazete ar§ivlerinden ula§tlabilir. 

Boyle §eyler olmam1§ gibi, katillere mazeret uretilmemi§, 
darbeciler alki§lanmam1§ gibi, tehlikesiz giinlerde yfizsuzce 
demokrasiyi savunan sozler etmekten geri durmuyorlar. 

Bu iktidara en bu.yuk destegi vermi§, onu Battltlara anlat
m1§ olan yazarlardan baztlan, iktidann onuncu, on be§inci 
yihndan sonra ba§ka bir 'tizgiye geldiler. Erdogan' a ovgiiler 
yagdmyorlardi. Hem toplum i'tinde hem de etkili Bat1h 'tev
relerde kredi kazanmas1na sebep olmu§ yazilanyla bu iktida
nn me§ruluguna, fikirsel temeline katki sagladilar. 

Bu da belki kabul edilebilir. Hata yaptigim itiraf edip artik 
farkh gorii§ dile getirebilirler. Ashnda hi't degi§memi§ olan 
Erdogan'1 sonradan ele§tirme hak.k.in1 kendilerinde gorebi
lirler. Arna bu ele§tirilerinde de o zamanki gibi bir kibir var. 
"Biz biliriz" havas1yla sozler etmeye devam edip o zaman
lar yamlm1§ olmayi gayet normal bir durum gibi gosteriyor-
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lar. En ufak bir pi§manhk belirtisi yok. ''Yanl1§ dii§tinmii§iiz, 
yanl1§ anlam1§1z" demiyorlar. 

AKP'yi desteklemek konusunda neredeyse dii§iin
sel bir teror estiriliyordu. AKP'yi ele§tirenler "ulusal
c1", "fa§ist" olarak yaftalaDD11§lardI. Bu dii§iinsel tero
re maru.z kalanlardan biri de sizsiniz. 

AKP'ye korii koriine baghhk gosteren baz1 ayd1nlar bir 
ara, kendileri gibi dii§tinmeyen ve AKP'yi tehlikeli bu.Ian ar
kada§lanm baski altma almayi deneyerek i§i hakarete kadar 
varchrm1§lard1. Bu konuda epey iiziildiigiim bir olay akhma 
geliyor. 2013 ytlmda Karde§imin Hikayesi romani c;ikrm§ti ve 
ust uste soyle§iler yap1hyordu benimle. Bir internet sitesin
den gene; bir kachn geldi. llk sorusu ch§1nda, soyle§i boyun
ca romanla ilgili bir §ey sormach. Belli ki okumam1§ti. Son
ra c;antas1ndan bir dosya c;ikarch. lc;inde benim c;e§itli tarih
lerde AKP'yi ele§tirdigim yaztlanm vard1. Onlardan ciimleler 
okuyarak beni adeta sorguya c;ekmeye ba§lach. "Evet" dedim, 
''bunlan hen yazchm." ''Niye yazchmz?" dedi ve bana AKP'nin 
ne kadar iyi bir parti oldugu.nu, Erdogan'1n dunya liderligini 
ve devrimciligini de katarak ballanchra ballanchra anlatma
ya ba§lach. Bir yandan da benim tavr1rm suc;luyordu. Dedim 
ki "Sorguda m1yim? Benimle roman1m iizerine soyle§i yap
maya rm geldiniz beni sorgulamaya rm?" Baktim ki gene; ga
zeteci ayn1 §ekilde devam ediyor, oziir dileyerek soyle§iyi ya
nda kestim. $imdi o site Erdogan aleyhine en agir yazilan 
yayinl1yor am.a iinlii deyimle "Ati alan Uskiidar'1 gec;ti." Ne 
yaz1k degil mi! 

Erdogan'1n onlan yamltmayi ba§armas1, bani sikc;a 
soyleniyor ya, iyi hatip olmas1, goz boyamakta ustal1gi 
falan gibi ac;Iklamalar gec;erli olabilir mi? 

Yok, oyle bir §ey yok. Tayyip Erdogan bu insanlardan da-
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ha tutarh davranch her zaman. Ba~nndan beri ayn1 §eyi soy
liiyor. 1994 yihnda belediye ba§kam oldugunda neler diyor
du? "Bale ahlaks1zhktir." "Referansllillz lslam'chr." "Demok
rasi bizim ic;in bir tramvaychr, istedigimiz yere ula§mca ine
riz." "Kazanmak ic;in her yol mubahtir, gerekirse papaz elbi
sesi giyerim." Kar~n c;iktigim1z bu sozleri sonradan soyleme
ye ba§lamadi ki! Hatta ba§larda daha direkt sozler ediyordu. 

Degi§en Erdogan degil, memleketin onu korii koriine des
teklemeyi demokrathk gibi yans1tan bir ayd1n kesimi. Bun
lar, lran'daki Tudeh ornegini veren arkada§lanna burun lu
vrrarak, hatta alay ederek memleketin bu noktaya gelmesin
de onemli roller iistlendiler. 

Oysa bir entelektiiel hayata siirekli ku§kuyla bakar. "Boy
le goriiniiyor a.ma gerc;ek farkli olabilir mi?" "Benim boyle san
mam veya boyle olmasrm dilemem yamlmama neden olma
sm!" Entelektiiel bu ac;1dan bilim insanma benzer. Dii§iincele
rini siirekli test etmek ve ac;tltlamak zorunda. Bu kadar vahim 
hatalar yapm1§sa, bizi bir iilke kaybetme tehlikesiyle kar§1 
kar§1ya getirmi§se, elbette bunun c;ikip kamuoyu oniinde ac;ik
hkla soylenmesi lazrm. Ac;Ik bic;imde oziir dilemesi gerekir. 

$u degi§ime de bakmak lazrm: Eskiden entelektiiel dedigi
miz ki§i dii§iinceleriyle kendi ba§1n1 belaya sokard1; siirgiin
ler, hapisler ... $imdi iktidarm yanmda saf tutarak halk1n ba
§lill belaya sokuyor. Bu degi§im birc;ok §ey anlatiyor aslmda. 

Bunu H1ristiyanvari bir giinah c;1karma ya da ki§isel bir 
§ey olarak soylemiyorum. Arna sonuc;ta onlann i§i kamuoyu
nu yonlendirme amac1yla yaz1 yazmaktir. Siyasi yaz1 boyle
dir. Topluma birtakim durum.Ian ac;iklama, yol gosterme id
dias1chr. E, kamuoyunu yanl1§ yonlendirmi§sen, okurlan ya
mltmi§san, sonra bunu fark etmi§sen, o tavnm yanl1§ti, de
men laz1m. "Biz dincilikle demokrasiyi bir araya getirdik, 
akillan kan§trrd1k, ozgiirhik kar§1ti egilimleri giic;lendirdik" 
diye itiraf etmeleri §art. 
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Ya§ar Kemal kitab1mda, bu konuyla ilgili olarak Stefan 
Zweig'1n bir mektubunu ornek gostermi§tim. 

Ozele§tiri erdemdir 

Goziiyle Kartal Avlayan Yazar kitab1n1zda ... Ya§ar 
Kemal i,;in, "Hayat1 boyunca yazd1gi binlerce sayfa 
i,;inde, daha sonra utanacagi, pi§man olacagi tek bir 
ciimle bile yoktur. Eger olsayd1 bunu da toplu.m oniin
de a,;Ik yiireklilikle itiraf edebilecek cesarete sahipti" 
demi§tiniz. Ve Zweig'm ge,;en yiizytlm ba§larmda Her
mann Bahr'a yazdigi mektuptan soz etmi§tiniz. 

Oyle demi§tim. Oyledir Ya§ar Kemal. 
Gen~ Zweig, o mektubunda, baztlannm iktidara yana§mak 

amac1yla hatah sozler etmesini, yanl1§ dii§ii.nceler dile getir
mesini konu ediyordu. Daha dogrusu, onlann sonra bu yaz1-
lardan sessizce s1ynlma istegini ele§tiriyordu. Bu onemli, bu 
i~ten ve ciiretli satirlan burada ahnttlamakta fayda var: 

Nihayet benim ve en iyi dostlanmzm bulunmamz1 bekledi

gi yerdesiniz. A~ik a~ik soyliiyorum sevgili Hermann Bahr, o s1-

ralar siz beni hayal kinkhgina ugratrm§timz ... $imdi goreviniz, 

dii§iincelerini hep dosdogru a~tk.lami§ biri olarak kendi kendi

nizle hesapla§mak, o giinlerde yazrm§ oldugunuz her §eyi yrr

tip atmaktrr. Ve bunu kamuoyu oniinde yapmak zorundasrmz. 

$imdi ilk adirm siz atm, digerlerine ornek olun, yazdtldarrmz1 
geri aim, yazdtldarmizi yok edin ve otekilerden de sizin gibi dav

ranmalarmI talep edin. Ancak herkesin oniinde pi§manhk duyup 

gii.nah ~ikardigmiz zaman kutsal goreve yararh olacaksrmz. 

Bir anhk CO§kuyla kendinizi Nasyonalist dii§iinenler ara

s1nda bulmu§ olmaruz utanilacak bir §ey degil. $imdi o giinkii 

co§kum budalaca ve tehlikeliydi demekten utanmayin. Ben 

bir an bile tereddiit etmezdim, ama tabii bu sefer su~lu his-
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setmiyorum kendimi. Yazd1gim hi~bir satin inkar etmem ge

rekmiyor. 

lnsamn ba§kalanndan hesap sormas1run her zaman pek ya

ran olmaz a.ma kendinden hesap sormas1 her zaman yararhd.ir. 

Evet, Zweig boyle diyor. 
Ki§isel ~ikardan dolayi sik sik tavir degi§tirmek veya ba

z1 tehditlerden dolayi geri ad1m atmak kapsam1na girme
yen yanh§ tutumlar da olabilir. Bir yazar, "Daha oncek.i tu
tumumda yantlm1§rm" diye dti§fulebilir. Ornegin bir referan
dumda evet oyu kullan1lmas1 gerektigi yoniinde gorti§ bildir
mi§tir, ama birka~ ytl ge~tikten sonra, o karanmn yanh§ ol
dugunu gormti§ttir. 

Yazarm ger~ekten farkh dti§tinmeye ba§lamas1 bai;;ka bir 
§ey. Artik oncek.i dti§fulcesini dfuiist~e yanh§ buluyorsa, o za
manki dil§fulcelerinin bugiinku varhgin1 temsil etmedigini 
deklare etmesi gerek.ir. 

Hatta baz1 durumlarda, ~ok belirleyici hatalar yapm1§sa, 
telafisi miimkiin olmayan zararlar verilmesinde i§birligi i~i
ne girmi§se, bundan sonra o konularda bir daha yazmamak, 
bir dab.a gorti§ bildirmemek gibi bir karar almah. Son kez, 
a~ik ve aynntih bi~imde bunu anlatJ.p, belki de tamamen ya
zarhgi brrakmali. 

Onlarca yild1r ha)k1n gozii oniindesiniz. Askeri dar
beler, hapislik giinleri, siirgiin ytllan ya§adm1z. Sivas 
Olaylan'nda, olii.m. oru.-;lannda, askeri anayasamn de
gi§tirilmesi i-;in yaptlan referandum giinlerinde ve bir
-;ok kritik. olayda a-;Ik taVIr ald1n1z. Aym §ekilde Gezi'de 
de oyle. Jlnn)an en kisa nastl ozetlersiniz? 

Boylesine kritik geli§melerdeki onemli ve net tavir
larm1z zaten tarihe kaydedildi. Ama onlarm d1§1nda, 
hayat1n1z1n baz1 donemlerinde hatah davrandigin1z, 
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bir §ekilde akhmzda kalm1§, bugiin pek dogru bu.lma
d1gin1z bir tutumunuz, a~Iklamak istediginiz bir §ey 
varm1? 

12 Mart ve 12 Eyliil barbarhgina kari;;1 ~Ikmak konusu ~ok 
net. Zaten bize kari;;1 yapilrm§ bir darbe. Onca yil sonra, dar
be anayasasm1 degii;;tirmek adi altinda yap1lan referandum
da da "Hayrr" yoniinde a~1k~a taraf oldu.m. Qiinkli aslmda 12 
Eyliil'iin bir sonucu olan ve kend.isi de bai;;ka tiir bir darbeci
lige egilimli siyasal iktidarla uzlai;;mam soz konusu olamazd1. 
Hatta "tki kere hayir" diye bunu yazdim. 

Meclis'te TCK'nm degii;;tirilen 301. maddesine kari;;1 miica
dele verdim, gen~likte artan i;;iddeti arai;;tirmak i~in bir komis
yon kurulmasma onayak oldu.m, daha once de 1995'te televiz
yonlardaki i;;iddetin onlenmesi i~in yiiz binlerce imza toplayip 
Cumhurbai;;kan1'na gotiirmui;;tiim, yine Meclis'te kadm cina
yetlerindeki cezalarm hafifletilmemesi goriii;;iinii savundum, 
UNESCO'nun Bani;; Kiiltiirii Prograrm'nda yer aldim. 

Ne bileyim hepsi akhma gelmiyor ama hayatim hep bu 
miicadelelerle ge~ti. C>liim oru~lanmn sonlanmas1 i~in gay
ret ettim. 20'li yai;;lanmda hapiste, '70'li yai;;lanmda Silivri 
Cezaevi'nin ve Bakrrkoy Kadm Cezaevi'nin oniinde umut no
betindeydim. Ne kadar ~ok aydinlar bildirisine imza attigmn, 
ne kadar toplantiya katildigmn, konui;;tugu.mu hatrrlayamam. 
Bunlar benim i~in bir oviin~ degil elbette. Kei;;ke Tiirkiye boyle 
olaylar yai;;amasaydi da bunlan yapmak zorunda ka1masaydun. 

Aslmda, daha once bai;;ka bir vesileyle dedim ya, toplum
sal ii;;levi olan, insanlara, kitlelere bir i;;ekilde etki etmii;; ki
i;;ilerin ad1 da hayati da yalmz kendine ait degildir. Livane
li adi, baz1 tarihsel koi;mllardan dolayi, baz1 gelii;;melerle, ba
z1 nedenlerle, bir i;;ekilde, bana ait olmaktan ~ikrm§ durum
da. Bu nedenle, sordugun bu soru hence onemli. "Kritik giin

lerdeki Livaneli tavirlar1mn ozeti ... " Dogrusu, k1sa da olsa 
boyle bir ari;;iv ~al1i;;mas1 yap1lmas1m isterdim. Kendimi an-
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latmakla ilgisi yok, toplumda, c;ok sayida insan1n hayatin
da bir "Livaneli olgusu" bulundugunu biliyorum. Zaten on
lann yarattigi, onlann yolunu a~tigi ve varhgim. siirdiirdugii 
bir olgu, "Zulfil. Livaneli." Bu o kadar oyle ki '70'lerde album 
ve kitaplanmi hep gerc;ek achm olan Omer Zul:fu Livaneli di
ye yaymlattun c;iinku buyiikdedemden gelen Omer ad1m c;ok 
severim ama halk 1srarla Zulfu dedi. 

Arna sorunun yamt1 olarak §U anda akhma gelen omekler
den daha fazla soz etmek istemiyorum. Bu benim i§im degil
dir herhalde. 

Zaten sen bu kitap ic;in soyle§iyi, "Livaneli'nin kendisi ve 
hayatI konu edilmeyecek, dti§tincelerini toparlamak ve dti§ti
niirken tamkhk etmek ... " diyerek teklif etmi§tin. 

"Pusulam vicdandrr" 

Peki sorumun ikinci k1sm1yla ilgili k1sa bir yamt 
alabilir miyim? 

Evet ... Diyorsun ki, donup gec;mi§e baktigimda, bugun 
onaylamayacagim baz1 donemler ya§achm rm? Kritik gtinler
de ve onemli tavirlarda sorun yok, diyorsun anlachgim kada
riyla, ama pek bilinmese de, kendi kendime dti§tindugiim, 
akl1ma gelen bir hata, hatalar ... 

Dti§tineyim gerc;ekten. Herkes dti§tintir bunu. Dti§iinmeli. 
i§te, c;ocuklugunda kizuna daha fazla zaman ayiramaz rmy
d1m, gibi §eyler de akl1ma geliyor. Bunlar onemsiz, basit ko
nu olarak goril.lemez elbette. Bir okur bulu§masmda, fotograf 
c;ektirmek isteyen gtizel insanlara yeterli zaman ayirmamak 
ve bunun ac;1klamas1m bile yapmaya frrsat bulamadan ora
dan aynlmak zorunda kalmak gibi antlar da var. Bir mektu
ba, mesaja yamt yazamamak, imza gunu yapamamak ... Boy
le yiizlerce, hepsi bir anda akl1ma gelmeyecek binlerce ukde 
var hayatunda. 
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Daha da onemlisi onca yil giinliik parti siyasetine diren
dikten sonra 1994 yihnda zoraki adayhgi kabul edip, Tiirki
ye'nin ashnda rant payla~nm.1 olan ama adma siyaset denilen 
cehennemine girmek oldu. Adayhk donemi saghgim1 bozdu, 
ailemi ve beni ~ok yipratt1. Daha da ac1s1, o kadar sevdigim 
Tiirkiye'nin korkun~ kirli bir yiizu oldugunu da gosterdi ba
na. lnsanlara duydugum giiven sarstldi. 

Bizler toplumu, hayati siirekli sorgulayan insanlariz. Ayru 
§ekilde kendimizi de. Ozellikle kritik giinlerde hata yapma
mak, biraz da bu ozelligimize dayaruyor. 

Genel olarak ya§am bi<;imimizi, dunya gorii§iimiizii hata
h bulanlar var elbette. Karurmza ekmek dogramak isteyenler 
de hep oldu. Bu nedenle, hata yaprm§ veya yapmam1§ olma
Yl, ancak bunlan konu§tugumuz giinkii dunya gorii§iimii re
ferans alarak yan1tlamam anlamh olabilir. Yoksa, ba§ka go
rii§teki birine gore zaten hep hatadrr ya§adtltlarim. 

Diinya gorii§iimiin kokleri degi§medi. 50 ytl oncekine gore 
temel bir fark yok. Ba§ta Marx olmak uzere, Sartre, Grams
ci, Homeros, Naz1m, Ya§ar Kemal, masallar, efsaneler, halk-
lar ... Sonra Bertolt Brecht, William Faulkner, Charlie Chap-
lin ... Daha bir~ok isim, bir~ok kaynak sayabilirim. lbn Hal-
dun, Ortega Gasset, hatta Gandhi, Che gibi isimler; sadece 
felsefi kaynak degil, ki§ilik ozellikleri, hayata kar§I ahnan 
tavrrlar, beslendigimiz ~e§itli kokler var. 

Bunlar bizim i<;in hirer kutupyildiz1 niteligindedir. Orne
gin N az1m; en karanlik giinlerde ve en aktl <;elen geli§meler 
kar§1s1nda bile, yolumuzu §a§irmayiz, <;iinkii Nazrm gibi bir 
kutupytldizlllllZ var. Ba§1rmz1 kaldinp bakariz, her durumda 
yonumiizii buluruz. 

Bu.tun bunlarla baglantih olarak ve hi<;bir §ekilde ki§isel 
bir mesaj kastetmeden §Unu soylemek isterim: Sonradan uta
nacag:un, saklayacag:un hi<;bir §ey yapmadrrn. Marx'!, Nazrm'1, 
Pir Sultan'!, Deniz Gezmi§'i, Gillten Akm'1, demin sayd1gim 
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isimleri dogru bulanlar, zaten boyle dii§finiiyordur. Onlan 
sevmeyenler ise Livaneli'yi ya sevmiyorlarchr ya da yanh§ an
lam1§larchr. Ki§isel eksikliklerim, kusurlanm olmu§tur ama 
izledigim yol dogrudur. Hie; §a§mann§tir. Qiinkii fi.rt1nah de
nizlerde pusularm hie; kaybetmedim. Pusulam vicdanchr. 

Zafercigim, bu belki de en dolayh yamtladigun sorun oldu. 
Sonuc;ta, aym yolu izledigim degerli isimlerden dolayi, hep dog
ru yolda yii.riimii§ oldugumu dii§tiniiyorum. Acaba eksiklerim 
neler oldu, neleri eksik yaphm? Bunu dii§iiniiyorum. Daha da 
dii§iinecegim. 

Yolun dogru olmas1, dogru yonde yiiriim.ek ... Dile ge
tirdiginiz bu anlayi§, belki de en belirleyici yakla§Im
dir. Naz1m'1n soziinii ettigi, "Kazanan tarafta degil, 
hakl1 tarafta yer almak" tercihi gibi. Sonu-; ne olursa 
olsun, dogru. yonde hareket etmek. 

Buraya kadar bir §ey demedim ama boliimiin ba§1nda 
sordugun soru, "Baz1 dostlann1z, acaba birkac; yil az ya§a
sayd1, daha m1 c;ok ya§ayacakti?" dedin ya, dogrusu, kalbi
mi sizlatt1. 

"Donmek" konusuyla ilgili soylemi§tim, elbette her ki§iyi, 
her sanatc;1yi kendi sec;tigi yolda degerlendirmek gerekir. Yol 
bazen c;ok bireyseldir. Bazen c;ok agir sorumluluk isteyen bir 
yiiktiir. Borges'e veya Ara Giiler'e "donek" diyemezsin hic;bir 
§ekilde. Ba§ka bir gerekc;eyle ele§tirmek ayn konu, ama "do
nek" demek, biiyiik olas1hkla, onlardan bagims1z bic;imde se
nin onu yanl1§ konuma yerle§tirmenden kaynaklanrr. 

Fakat ba§ka bir sanatc;1, agir sorumluluk gerektiren bir 
yola girmi§se, artik onun pes etme, o yiikiin altmda ezilme 
hakki kalmaz. lnsanlara umut vermi§se, somiiriiye ve kapi
talizme kar§I, zulme, i§kenceye kar§I duygular geli§tirmi§
se, sonra o zalimlerin safi.na gec;mek kabul edilemez. Oyle ya
panlar sonsuza kadar lanetlenir. 
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Bu c;ok kan§1k bir konu. San1yorum bizim soyle§i snnr
lanm a§ar. Cumhuriyet'in ba§mdan beri, ayd1nlar1n kuru
cu iktidarla ili§kisi hep sorunlu oldu bizde. l§in tuhafi, hem 
Cumhuriyet'in temel ilkelerini kararb bic;imde savundular 
hem de diizene muhalif oldular. 

Son donemleri, '80'lerden sonra geli§en farkh politik it
tif aklar la birlikte dii§iinmek laz1m. Kurt Hareketi'nin 
Cumhuriyet'e ve Kemalizm'e ele§tirileri, solun bir kesiminin 
buna destek vermesi Cumhuriyet'i savunma konusunda baz1 
aydmlan duygusal tepkilere itmi§ olabilir. Kemalizm ve Cum
huriyet dii§iincesinin yiikselen siyasal !slam kar§1s1nda ele§
tiriye ugramas1 belli bir kesimde ittifaklarm yeniden sorgu
lanmasma yol ac;t1. Eski dii§manlar yeni donemde dost gibi go
riinmeye ba§lach. Bunu olumlayarak soylemiyorum tabii. Sa
dece durumu analiz ediyorum. 

Kemalizm konusunu da apkhga kavu§turmak laz1m. 
Bu iilkede herkesin Mustafa Kemal'e dair bir tavr1 var
d1r. Qiinkii o Tiirkiye Cumhuriyet'i demektir. Kubbelerin 
merkezindeki kilit ta§I gibi vazgec;ilmezdir; c;ekersen bi
na c;oker. Gazi'yi ne kadar sevdigimi, sayd1girm bir- kez da
ha belirtmeme gerek yok samrrm. Onu komutan ve kahra
man olarak ancak Spartakiis'le, Selahaddin Eyyubi ile kar
§ila§tirabilirim. Qiinku Biiyiik lskender ba§ta olmak iize
re diger komutanlar "kahraman" degildir, bu.yuk katiller
dir. Makedonya'dan c;Ikip oniine c;1kan halklan oldiire oldiire 
Hindistan'a kadar gitmek, narsisist ki§ilik bozuklugu ve kan 
dokme tutkusundan ba§ka neyle ac;1klanabilir? Kahraman 
denilen bu kan dokiiculer kar§1s1nda Gazi "Vatan savunma
s1 ic;in kac;1rnlmaz degilse her sava§ bir cinayettir" diyebil
mi§ tek komutand1r. Sivas'ta kendisini ziyaret eden Ameri
kah General James Harbord'a da bu durumu belirtmi§ti za
ten. Harbord'un, kendisini Makedonyah lskender' e benzet
mesi ve "Zaten ayn1 bolgede dogmu§sunuz" demesi iizerine, 
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"Orada durun general, benzerlik burada biter. Qiinkii o diin
yayi fethetmeye ugra§1yordu bizim ise anavatan1m1z1 koru
maktan ba§ka bir amac1rmz yok" demi§ti. 

Merhametli bir insan oldugu, kuruyan bir agaca, olen atma 
gozya§l doktiigii bilinmekte. lran earn Pehlevi ile iistii a~ik bir 
arabada Qanakkale'yi gezerken, yeni yaptlacak Alay Ko§kii te
mel atma toreni i~ kesilecek bir kurbani yere yatlrnn§ bek
lettiklerini goriince "Aman sakm yapmaym" diye haykrrm.1§
tir. Durumu $ah'a "Kusura bakmayin, hen kesilen bir hayva
na bakamam" diyerek a~iklam1§tlr. $ah'm "Am.a Pa§a Hazret
leri, o kadar sava§ idare ettiniz" diyerek hayret etmesi iizerine 
de "O ba§ka" demi§tir. "Harp alamndaki ~arp1§ma farkhdrr." 

Gazi, bir entelektiiel olarak biiyiik bir ban§severdir. lzmir 
zaferinden sonra Selanik'i de almas1n1 telkin edenlere "Ha
y1r" demi§tir "vatan1 kurtard1k, artik sava§ bitti. Bundan 
sonra kalk,nma sava§ma giriyoruz." Sava§tan sonra, ~arp1§
tigi iilkelere derhal dostluk elini uzatm1§, eski Osmanh hin
terlandmda kurulacak paktlar, anla§malar yoluyla verimli 
bir ban§I hayal etmi§tir. Bazilanm hayata ge~irmeyi de ba
§armi§tlr. Yunan Ba§bakani Venizelos'un Gazi'yi Nobel Ban§ 
Odiilii'ne aday gosteren mektubu, bu durumun en biiyiik ka
mti degil mi? Tarihte e§i var rm bunun? 

Bu kar§ihkh anlayi§ ve i§birliginde Gazi'nin kibarhgin1n 
da etkisi vardir mutlaka. Kahpla§IDI§ officer and gentleman 
suahm hak eden ve 19. yiizytlm son romantik subayi olarak 
nitelendirilebilecek bir zarafete sahiptir. Sava§tlgi, memle
ketini kaybetmesine sebep olan onca "dii§man" devlete en 
ufak bir hakarette bulundugu duyulmami§tir. Tam tersi
ne esir dii§en Trikupis'e §erefli bir subay gibi davrannn§tir. 
Hi~ kimse onun agzmdan Yunanistan, Bulgaristan, lngilte
re, ltalya, Fransa vs. aleyhine tek bir soz duymam1§tlr. Her 
giin yiizlerce kiifiirle uyandigim1z giiniimiize ne kadar ben
ziyor degil mi! 
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Kemalizm mi Kemalizmler mi? 

~imdi en biiyiik aynma geleyim. Mustafa Kemal ile Kema
lizm aym §ey degildir. Kestirme dii§iince ve ifade tarz1 boyle 
bir kolayc1hga yol a«;1yor ama belki de iyi niyetle yap1lan bu 
yanh§ degerlendirme, «;ok biiyiik sorunlar yaratiyor. Gazi'nin 
hastahk doneminde ve vefatmdan sonra yiiziine Atatiirk mas
kesi takan bir~ok asker ve sivilin, onu zerre kadar anlamadan 
yaptigi feci uygulamalar, bir tek Kemalizm degil, Kemalizm
ler yaratti. Kenan Evren gibi mediokr NATO subaylan, kur
duklan zuliim ve i§kence diizenini bile Gazi'ye mal etmeye ~a
h§ti. Ve boylece "Ben size hi~bir degi§mez kural b1rakm1yo
rum. Sadece aktl yolu ve ~agin gerekleri" diyen bir biiyiik ada
nnn neredeyse hatrras1m lekeleyecek bir fa§ist diizen kura
rak, Gazi'ye en biiyiik kotiiliigii yapttlar. Bu-dii§iincemi belir
ten birka~ yaz1 yazrm§trm. Kenan Evren de bana iki sayfahk 
bir mektupla cevap vermi§ti ama o mektup da sa~ma sapanch. 

Bizler o donemde s~l dii§iinceliler olarak; resmi, bust hali
ne gelmi§ Atatiirk'ii savunmazdik. Elbette ona kar§I degildik 
ama Cumhuriyet'in ger~ek bir demokrasiyle tamamlanmas1 
gerektigine inamyor, bunu.n i~in miicadele veriyorduk. 

Ne zaman ki dinci partiler iktidara geldi ve laiklikten ba§
layarak onu.n biitiin mirasrm yok etmeye ba§lachlar, o zaman 
gen~lik arkada§lanrmz bile ikiye aynlch. 

Kimi, dincilerle kol kola girip Atatiirk nefreti korosuna ka
ttld1; bizler de kendimizi Gazi'nin hatrrasrm ve fikirlerini ya
§atma miicadelesi i~inde bulduk. 

Qiinkii artik Gazi, bir devlet politikas1 degil, ams1 yok edil
meye ~ah§ilan bir halk kahramamych, laiklikti, ~agda§hkt1. 

Onun ii~ siitun iizerine dayanchgin1 yazardrm sik s1k. Or
dusu, partisi ve halkm duydugu sevgi. Ve en k.aranhk gii.nler
de derdim ki: Ordusuyla oynuyorlar, ~okertebilirler; partisiy
le oynuyorlar, yoldan ~1karabilirler ama bu ha.11nn aychnlik 



247 

kism1mn ona duydugu sevgi ve hayranhgi yok edemeyecekler 
ve dalga dalga kabaran bu sevgi onun ams1m ya§atmaya ye
tecek. Oyle de oldu dogrusu. 

Mustafa Kemal lstiklal Sava§1'm Kiirtlerle birlikte yapti. 
Za ten ayr1 gayn yoktu ve cephelerde dinci halife gii,;leri di
§inda herkes birle§ti, kan karde§i oldu. 

Daha 1922'de Mustafa Kemal'in lzmit lstasyonu'nda ga
zetecilerle bulu§mas1nda, Kiirtler konusunda neler dedigi
ni biliyoruz. Tiirklerle Kiirtlerin bir arada ya§adiguu, bunun 
i,;in bir smir ,;izip ayirmamn miimkiin olmadigim, bu yiizden 
Kiirtlerin yogunlukta oldugu illerde Kurt ozerkligi olmas1 ge
rektigini soyliiyor. Eger 1925'te oztinde hilafet isyan1 olan 
~eyh Sait lsyam patlamasayd1 belki de ger,;ekle§ecekti bu. 
Am.a Musul-Kerktik konusu yiiztinden yeni Cumhuriyet'in 
ba§rm derde sokmak isteyen Binba§I Noel'in ki§kirtmalar1y
la ba§ gosteren kalki§ma, bu umutlari ters yiiz etti. Takrir-i 
Stikun Kanunu'nu getirdi. Elbette ki bu olayda, bolgedeki 
Turk asker ve sivil yonetimin Kurtler tizerinde uygulad1gi 
§iddetin rolti de gormezden gelinemez. 

Burada asd sorun, san1r1m bu tutumun "solculuk" 
diye tan1mlanmas1. 

Kapitalist bir tilkede sistemin temel yap1s1na itiraz etme
den uygulamalara kar§1 ,;ikmak, diinyamn her yerinde "mer
kez sagcihk" kabul edilir. "Bu sistem aslmda iyi, ya§anan so
runlar sistemden, anayasadan, devletin yap1smdan degil, uy
gulayanlardan kaynaklamyor; sistemi degil, yoneticiyi degi§
tirelim" gibi bir anlayi§ ... Merkez sagc1 budur. A§agtlanacak 
bir §ey degil. ldeolojik veya felsefi olarak hatal1 da olsa, na
muslu bir insan boyle dti§tinebilir, boyle sanabilir. "Bu diizen 
kendi mantigma uygun i§letilsin, ki§isel ,;ikarla veya aynm
c1hkla degil, kendi adaletiyle yonetilsin." 

Bir solcu ise, "Ortaya ,;1kan olumsuzluklar bu sistemin 
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yanh§ uygulanmas1ndan degil, tersine, dogru uygulanma
s1ndan kaynaklamyor" diye dii§finiir. Boyle dii§iindiigii ic;in 
solcudur. Yoneticileri veya baz1 uygulamalar1 degi§tirme
yi c;oziim olarak gormedigi ic;in, diizeni, siyasal anlayi§I, ik
tidarda temsil edilen s1mfsal degerleri degi§tirmek istedigi 
ic;in solcu diye amhr. 

Tiirkiye'de, Menderes ve onun devam1 olan siyasal gele
nek, merkez sagc1dan c;ok, gerici bir c;izgide olmu§tur. Ne ya
z1k sol c;evrelerde, Menderes c;izgisinin, Demirel'in, merkez 
sagc1 kabul edilmesine pek itiraz edilmedi. 

Ornegin imam hatip okullan, bildigim:iz meslek lisesi sta
tiisfindedir. Fakat bu okullann sayis1m, imam ihtiyac1m on
larca katma yiikselten Demirel, ele§tirilere yan1t verirken, 
"Evet, biz bu okullan imam yeti§tirmek ic;in ac;rmyoruz. Din
dar insanlan c;ogaltacagiz. Miisliiman doktor, Miisliiman mii
hendis yeti§tirmek ic;in bu okullan kullanacagiz" gibi sozler 
etmi§ti. Yonettigi devletin kurulu§ ilkelerine aykin davra
nan gerici adamlardrr bunlar. 

Uc; kutuplu Tiirkiye 

Yazdar1n1zda Tiirkiye'de klasik sol-sag kutbunun 
dagtldigm.dan soz ettiniz sik sik? 

Soyle§inin ba§lannda bizim gibi iilkelerde "dii§iince"nin 
pek onem ta§1mad1gindan soz etmi§tik. ~imdi yeri geldi di
ye soyliiyorum. 1990'lardan itibaren ko§e yaztlanmda, konfe
ranslarda, soyle§ilerde "Uc; Kutuplu Tiirkiye" tezini i§ledim. 
Bugun ac;ikc;a goriilebilen bu gerc;ek o donemde bilinmiyordu. 
Tiirkiye sag-sol olarak kutupla§mI§tl ve bu c;ati§mamn yarat
tigi actlar toplumun belleginde yerini koruyordu. Fakat hen 
sag-sol kutbunun giderek dagtldigrru, eridigini, ba§ka bir for
ma donii§tiigunii goriiyordum, seziyordum. lnsanlar dini, et
nik ve milli degerlerine dogru savruluyordu. Bunlar, ideolojik 
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aynmlara gore ,;ok daha derin tarihsel kokleri olan ve insan
lan ger,;ekten ayn§tlran kavramlarch. 

Bu a,;1dan Tiirkiye'nin biitiinliigti.nii tehlikede goriiyor
dum. Bu ii,; kutbu kisaca §Oyle tammhyordum: lslam'1 refe
rans alan kesim, laik Atatiirkr;ii milliyet,;iler ve Kurt hareke
ti. Unutmayin ki bir zamanlar Ahmet Turk dahil bir,;ok Kurt 
siyasetc;i CHP milletvekiliydi. Fakat illkenin c;evresine ii,; dev 
rmknatis yerle§tirilmi§ gibi insanlar iic; ayn kutba dogru c;eki
liyordu. Tiirkiye'deki her grubun, her etnisitenin, her dinin, 
her mezhebin, her kii.ltiiriin, her cinsel tercihin, her inancm 
ve elbette her bireyin haklanm savunma ilkesine sahip birisi 
olarak bu ayn§mayi en bu.yuk tehlike olarak gordiim. Qiinkii 
demokrasi iki kanath bir kU§tur. 

Demokrasinin sadece sec;im yapmaya indirgenmedigi iil
kelerde ufak tefek farklarla merkezin solunda ve saginda 
iki bu.yuk nehir akar. Toplumun degi§ik kesimleri bu nehir
lerden/partilerden birine girerek siyaset yapar. Amerika'da 
Cumhuriyetc;i ve Demokrat Parti, lngiltere'deki l§c;i Parti
si ve Muhafazakar Parti iilkeyi, ekonomideki ve ch§ politika
daki kiic;iik farklarla yonetir. Qiinkii ortada sad1k kahnma
s1 gereken bir anayasa, kurulu§ ilkeleri ve sistemi denetle
yen, dengeye getiren kurumlar vardrr. Mesela Obama bir si
yahi partisinden sec;ime girmemi§tir, Demokratlan kendisine 
uygun bularak orada siyaset yaprm§tlr. Belki de mecburiyet
ten kurulan etnik ve din esash partiler, o iilkede demokrasi
nin i§lemedigini gosterir. 

Bizim de miikemmel olmasa da iki ana partimiz olu§mU§
tu. CHP ve DP/AP/DYP c;izgisi. Herkes kendi me§rebine go
re bu partilere giriyor, siyaset yap1yor ya da oy veriyordu. Ne 
var ki 1980 darbesi partileri kapatt1, par,;alach, yok etti; boy
lece iilkenin kutupla§mas1na yol ac;t1. Qiinkii darbeciler; ta
rih, siyaset, sosyoloji bilmeyen adamlarch. Bu kadar karma
§Ik sorunlan olan bir iilk.eyi, kafalanndaki basit dii§iincele-
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rin tetikledigi ani emirlerle yonetmeye kalkttlar ve dogal ola
rak yiizlerine gozlerine bula§brdtlar. 

Bu darbeci generallerin bir ozelligi daha vardi. Soguk Sa
va§ yillannda SSCB'nin kom§usu olan bir NATO iilkesinde 
gozleri, krrnnzi pelerine saldiran bir boga gibi sadece sol ha
reketlere dikiJroi§ti. Solu ya§atmamak it;in me§ru ya da gayri 
me§ru her yola ba§vurdular. Gozalttlar, tutuklamalar, i§ken
celer ve idamlarla yiiz binlerce insamn hayatin1 karartttlar, 
bir aydin ku§agin1 yok ettiler. Sola kar§1 lslamctlan destekle
yerek Tiirkiye'yi bugiinlere getirdiler. 

Siyasal alandaki kavramlar1, tan1mlar1 ~ok kar1§Ik 
bir iilke bizimki. Ve siyaset bu memlekette ~ok sert, 
barbar bir alan. Bir yandan insanlara, hayata politik 
a~1dan bakmalarm1, meydam ho§ hirakmamalanm tel
kin etmeye ~al1§1yoruz ama ote yandan, o alan1n pis
ligine ve tehlikelerine kar~1 da dostlar1m1z1 uyarmak 
zorunda kaliyoruz. 

Bu t;ok yipratic1 bir gerilim. Bana da hep siyasete girmem 
yoniinde t;agn yap1hyor, aym zamanda da siirekli siyasetin 
t;amuruna bula§mamam yoniinde uyanlar geliyor. Bu konu
yu, siyasal terimleri falan da konu§uruz. Arna §imdi, bu bo
liimde konu§tuklanm1zla ilgili bir korkumdan, kaygimdan 
soz etmek istiyorum. 

Korkuyorum Zafercigim, dostlar1ma buradan da seslen
mek istiyorum; bir tekinizin ac1 t;ekmesinden, iiziilmesinden 
korkanm. Benim yiiziimden insanlann ba§1na bir i§ gelme
sinden t;ekinirim. 

Ornegin sen, Ankara'ya gittin, hem de t;ocugunla, 10 
Ekim'de. Orada bomba patlad1. Ban§ isteyen, t;oluk t;ocuk 
orada toplanan memleketin en giizel insanlarm1, binlerce in
sam oldiirmek istediler. Onca canirmz1 kaybettik. 

"Bir dahaki sefer yine git" diyebilir miyim sana. "Mey-
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danlan boi;; brrakmayin, direnin, mucadele edin!" demek ko
lay m1? Bai;;1na bir i;;ey gelmesinden korkanm. Senin, diger 
dostlanmin, en yak.inlanm1n oradan sag kurtulmas1na se
vinmek, ne buyiik bir mahcubiyet! 

Biliyor musun, o gun, yillar once hapiste yai;;ad1gim duy
gular1 yai;;adim. Gelen jandarmalari pencereden goruyor
duk. l,;imizden birka,;m1 ahp ii;;kenceye goturecek olan jan
darmalar. Sonra adim1z okunmaymca ... Tam sevinecek gibi 
olunca, boyle bir i;;ey hissetmenin agirhgim dui;;unsene! Ar
kadai;;lan, yolda§lan i§kenceye goturulurken sevinebilir mi 
insan? Ve hen, o giin kendimi; dostlanm, karde§lerim born
bah sald1ndan sag kurtuldular diye sevinirken yakalamak
tan korktum. Kaybettiklerimiz de benim cammd1. 

Boyle ,;ok ornek var. Daha genel olarak, insan ,;ocugu.nu, 
kardei;;ini, devrimci bir kii;;i olarak yetii;;mesi i,;in ~ekinmeden 
yonlendirebilir mi? Arna "Hayn-, yapma" da diyemez ki. Hi,; di
yemez. Belki tek ,;are, bu yuk.ii kaldirabilecek kii;;iligi ve gucu 
kazanmalan i,;in dostlarumzi biraz desteklemek olabilir. 

Diizgun insan olman1n bedeli ,;ok agir bu memlekette. 
Dunyada da kolay degildir, ama bizde, bazen dehi;;et verici 
hale geliyor. 

Sevgili dostlar, birbirimize sahip ~1kmak zorunday1z. 
Bu kadar agir bedelleri sadece i,;imizdeki az sayidaki kii;;i
ye b1rakamayiz. Guzellikler kadar, sevgi kadar, mticadele
yi de, bedelleri de paylai;;maktan bai;;ka ~aremiz var m1? Oz
gur, adil, ei;;itlik,;i bir diinya i,;in bir arada durmak, birlikte 
savai;;mak zorundayiz. Ve bu savai;;1n her alanda yai;;and1gi
m unutmayahm. Sadece barikat, sadece meydanlar degil soz 
konusu olan. Daha onemlisi glinltik hayatta, kitaplar diinya
s1nda, habercilikte, sanat dtinyasmda, sendika iiyesi olarak, 
okur olarak, derneklere, hareketlere katilarak, hatta miii;;
teri olarak bilin,;li hareket etmemiz, birbirimizi kollamamiz 
i;;art. Bedel odemekten kurtulmak i,;in onursuzlugu, korkak-
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hgi se~emeyiz ki! Bedeli azaltacak, birbirimizi koruyacak. bi
~imde hareket edecegiz. 

En giizel, en yigit insanlanm1z1 kaybettigimize gore, daha 
yigit, daha giizel ya§amak. zorundayiz. 

Katliam. ya§anan Ankara'daki o 10 Ekim bulu§ma
smdaki sars1c1 giiriiltii, havada uc;u§an insan parc;ala
r1 ... Korkunc;tu. Kizim ortaokul ogrencisiydi, c;ocuktu. 
<;ok etkileneceginden kaygtlaurni§tik. Sonraki giinler
de §8§1rdik. Hie; oyle bir olay ya§amam1§ gibi davram.
yordu. Hatirlannyormu§ gibi. 

Bir giin sabaha kar§I gelip beni uyand1rd1. "Baba, 
ak§am. gelirken fabrikadan bana baret getirir misin?" 
diye sordu. Kalkip yerine yat1r1rken kisaca konu§tuk. 
Giinlerdir, bir daha oyle bir eylem olursa kat1hp ka
tdmama konusunu dii§iiniiyormu§ meger. Ve kararrm 
vermi§. "Ben iyi insanlan yalmz birakamam" dedi. 

Onun bu mesaj1 da okurlarumza ula§sm. Gozlerinden opii
yorum Beste kiz1mm. 



-11-
Toplumun §arkis1 

"Ne cenaze olur miiziksiz ne de diigiin; ne dev
rim ne direni§ ne de cinsellik. Hayat da boyle
dir aslinda. Hayatin, toplumun bir §arkisi var
dir. Gerfekligin bir yoniinii veya bazi yonlerini 
yok saymak ya§amin dengesini bozar. Ayni §ekil
de, belli bir konuya verilen agirlik a§iri artinca 
da denge bozulur." 





Bat1hla!}mak, zalime direnmek, gii.zellikler iiretmek, 
toplumsal ozelliklerimiz, yozla!}mak, geleneksel deger
lerimiz, modernle!}me siirecimiz ve ba!}ka bir~ok konu
daki dii!}iincelerinize kar!}1hk gelecegini tahm.in etti
gim §oyle bir soruyla bu boliime ba§lamak isterim: 

Memleketimizin miizik seriivenini nasII goriiyorsu
nuz? 

Maddenin dogas1, hayatin gerc;ekligi, bir insamn ki§iligi, 
toplumlann ozellikleri, ne varsa hayatta, her §ey ancak devi
nim durumunu dikkate alarak anla§tlabilir. Ancak bir donu
§tim, bir degi§im sureci ic;erisinde ve birbirleriyle ili§k.ilendi
rerek kavranabilir. 

Marx bir Roma sozunii c;ok kullarur, "lnsan1m ve insana da
ir hic;bir §ey bana yabanc1 degildir." Bu soz sanat c;ali§malann
da en temel ilkelerden biri kabul edilmeli. Hem i§lenen konu 
hem de sanatin i§levi ac;1smdan baktldigmda, "Hayata dair her 
§ey" esastrr. 

Elbette bu.tun konular ayru anda, bir kerede i§lenemez. 
Fakat hic;bir konu hayatin diger yonlerinden kopartilamaz 
da. Tek ba§ma a§k konusu, sadece politik bir mesele, bir tek 
eglenceli ve kolay ya§am, boyle herhangi bir §ey, gerc;eklige 
uygun olabilir mi? 

Gene! olarak sanatla degil de daha c;ok muzikle ilgili sozler 
edeyim, oyle sordun, miizik sadece eglence arac1 olabilir mi? 
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Olamaz. Peki, eglenmeyi yok sayabilir mi, kar§I ~ikabilir mi? 
0 da olmaz. lnsanlar sevinir, kutlamalar yapar, diigiinlerde, 
§enliklerde bir araya gelir. Aym §ekilde yakmlan oliir, acilar 
~ekerler, somiiriiliirler, ba§kalchnrlar, utamrlar, a§Ik olup kar
§tlik bulamazlar, a§klanru dile getiremezler, siirgii.nde ya§ar
lar, ozlem ate§iyle yanarlar ... Bunlann hepsi miizige dahildir. 

Ornegin Gezi Direni§i giinlerinde, orada bir kon
ser diizenlemeyi dii§iinroii§lerdi. Sizinle birlikte Grup 
Yorum gibi, Edip Akbayram gibi sanatc;tlarm ad1 ge
c;iyordu. Sonra, "Bu direni§te can kay1plar1 ya§ad1k, 
miizik uygun olmaz" gibi yorumlar etkili oldu, konser
den vazgec;ildi. 

Bizim miizigimizde, Anadolu miiziginde, gii~lii bir ba§kal
d1n daman vard1r ve oyle bu.yuk bir direni§in miiziksiz ya
§anmas1 olacak i§ degildir. Ben de miizik ve konser ~al1§ma
lanma hi~bir zaman eglence arac1 gibi bakmadun. lnsanlan 
gobek atmaya ~agirm1yoruz ki. Daha giizel bir diinya i~in bir 
araya gelmeye, birbirine sahip ~Ikmaya ~aginyoruz. 

Orada konser diizenlemek dogru bir fikirdi, am.a uygulama 
haz1rhklan ve duyuru anlayi§1nda eksiklikler vard1. Olay
lar1n ,;ok h1zh geli§tigi ve organizasyonlann ,;ok zor oldugu 
giinlerdi elbette. Konser fikrini dogru anlatma firsati bula
madilar. Senin az once sayd1klanndan ba§ka ad.I ge,;en ba
z1 §arkictlar da kitlede "eglence diizenlemek" kaygis1 yaratt1. 
Bu nedenle, o gun konserden vazge,;ilmesini dogru buldum. 

Giri§teki sorunla ilgili sozlerime devam edeyim ... Ne cena
ze olur miiziksiz ne de du.gun; ne devrim ne direni§ ne de cin
sellik. Hayat da boyledir ashnda. Ger,;ekligin bir yoniinii ve
ya baz1 yonlerini yok saymak ya§armn dengesini bozar. Aym 
§ekilde, belli bir konuya verilen agirhk a§m artmca da den
ge bozulur. 

Fakat bu demek degildir ki, her §eye e§it agirhk verilmeli. 
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Bir koyde ya§adig:un dft§iin. Koyiin muzisyenisin, a§Ik.sm di
yelim. Son zamanlarda s1k sik insanlar olmft§, pek de du.gun 
falan yapilmam1§ olsun. E, "Ben hem dugiin havalarm1 hem 
agitlan e§it sayida «;alacagu:n, hayatin dengesi ... " falan diye
mezsin. Bu anlamda denge, ko§ula uygun tavrr demektir. 

Bizim gelenegimizde agit ve direni§ i«;erikli turkiilerin zen
gin oldugu kabul edilir fakat eglenceli turkiilerin az oldugu 
yoniinde ele§tiriler vardrr. 

Bu ele§tiri dogru mu, ayr1 bir tartl§ma. Qok«;a mizah ve 
eglence yap1ti var ashnda. A.ma son yuz yild1r, modernle§me 
«;al1§malar1 kapsam1nda se«;ilen turkiiler ve yeni uretimler
de elbette huzunlu i«;erikler «;ok daha fazla. Ba§ka nastl ola
bilirdi ki? Onca ac1 ya§an1rken, onca insan hayati pahasma 
direnirken, sahneye «;ilip "Haydi eller havaya, oh, oh!" diye 
mi bagiracaktik? 

Diyorsunuz ki, "Nasil ya~1yorsak, hayata nasil mii
dahale etmek istiyorsak, miizigimize o yans1yor." Oy
leyse, iktidarlar1n istedigi ve istemedigi miizik de 
onemli bir konu olmah. 

Sadece iktidarlann degil, yanl1§ muhalefetin de bu a«;1dan 
incelenmesi laz1m. Dft§ftnsene, bir kadm cinayeti i§leniyor, 
bir kadm tecavuz edildikten sonra oldiiriiluyor ve buna tep
ki gostermek i«;in «;ok say1da insan sokaklara dokiiluyor. Qok 
dogru, umut verici bir tepki. Ustelik o bilin«;li insanlar, kadin 
cinayetlerinin politik bir konu oldugunu da anlatiyor. "Bura
ya politika kari§tlrmaym" diyenlere kar§1, bu.nun ashnda ik
tidann ve medyarun kiiltur politikas1yla baglantih bir sorun 
oldugunu a«;Ikhyorlar. Kadmlarm gece sokaga «;Ikmakla, iste
digini giymekle, hatta «;ali§makla ilgili baz1 haklara sahip ol
mamas1 gerektigi gorii§ftnu yaymak, boyle "cinsel su«;lann" 
da yolunu a«;1yor. 

Peki, o eylemde yer alanlardan birinin, ertesi giin ba§-
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ka bir konu ac;1hnca, arabeskle ilgili olumlu bir soz soyleme
si anla§1hr bir §ey midir? Hep soyliiyorum; bu memlekette
ki tecaviizciilerin, katillerin, c;ocuk tacizcilerinin dinledi
gi miiziklerle ilgili bir istatistik c;ah§mas1 yapilmas1 gerekir. 
'60'lar, '70'ler, sonraki on yillar boyunca hangi miizigi dinle
yen insanlar nasil yer alrm§lar toplum ic;inde? 

Arabesk uzerine o kadar c;ok kitap yaztldi. Belki de populer 
kultiir alamnda, toplumsal ac;1dan kiiltiir sanata baki§la ilgi
li en fazla c;al1§ma bu konuda yaptldi. Genellikle de §irin gos
terildi arabesk. Varo§lardan merkeze yliriiyen halkm begeni
si, geleneksel degerlerin §ehre uyarlanrm§ hali falan gibi soz
ler edildi. Aym yazarlar da cinsel suc;lara ve tacizlere kar§Idrr. 
Am.a bu "ba§ka" bir konu degil ki, kadin cinayetleriyle dogru
dan baglantih bir konu. "Ya benimsin ya topragin!", "Toprak 
alsm muradirm" gibi arabesk nihilist §arkilarla biiyiiyen genc;
lerin halini dii§iin. 

Yasakc;1hga kar§1 olmak, di§lananlan anlamak ve destek
lemek falan. Bir de boyle me§ru k.tlrllar uydurdular. Oysa dii
pediiz hastahkh bir erkeklik anlayi§I, ezilmeye kar§I yalan
dan bir "isyan" yakla§ImI, oliimseverlik, kadercilik, ba§ka da 
birc;ok yoz deger o kanaldan beslendi. 

eimdi kimse kalkip da "Ben arabesk dinliyorum ama sa
pik-katil degilim" diye itiraz etmesin. Arabesk dinleyenler
den degil, o suc;lan i§leyenlerden soz ediyorum; onlar arasm
da arabesk sevme oranm1 merak ediyorum. Mahzuni eerif 
dinleyen, Mogollar veya Cem Karaca, Edip Akbayram dinle
yen, Sait Faik, Nazrm, Sabahattin Ali okuyan oram nedir on
lar arasmda? Bir tane bile var rmd1r? Oyle sue; diizeyinde de
gilse de genel tavir olarak bunu giinliik hayatindaki c;evre
sinde de gozlemleyen c;ok ki§i vardrr mutlaka. 

Herhangi bir miizik tiiriiniin boylesine geni§ etki
sinden soz edebiliyorsak, hem toplumu anlamak, gidi-
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'1at1 yorumlam.ak it;in onemli bir konudur miizik hem 
de ashnda bir miicadele alam demektir. 

Qok geni§ bir konu mii.zik. Bir~ok sorunun, bir~ok durumun 
ac;Iklamas1 ic;in belirleyici bir oneme sahip. Ben de en az 50 ytl
chr, konunun c;e§itli yonleri ii.zerine zaman zaman dii§iiniiriim. 

Ornegin 1979 ytl1nda ODTU'de verdigim bir konferans da 
bununla ilgiliydi. "Tiirkiye'de Miizigin Yerel ve Evrensel Bo
yutlan" ba§hkh bir konu§ma metni hazirlarm§tlm. Onu §im
di anmam1n nedeni, ogrencilerin gosterdigi olaganiistii il
giydi. Dort bin ki§i gelmi§ti dinlemeye. Konser falan degil, 
epeyce gee; bir saatte ve uzunca bir konu§maydi, ilgi goster
dikleri. U stelik bu soyle§i gerc;ekle§mesin diye iki gun once 
beni gozaltina alrm§lar, ODTU'ye giden otobiis seferlerini de 
kaldirmi§lardi. 

0 konferans1 bir hafta sonra Bogazic;i Universitesi'nde, 
lstanbu.l' da tekrarladim. Aym yiiksek ilgi, aym bilinc;li ve ko
nun un oziine odaklanan sorular, dii§iince iireten ve kiiltiir 
birikimini onemseyen genc;ler orada da vardi. 

Sonraki yillarda da 1980'lerde, 2010'larda da ayn1 duru
mu defalarca gozlemledim. Onemli bir gerc;ege tamgim ve bu
nu ilan edercesine dile getirmek isterim: lnsanlanrmz ken
dilerine sunu.lan nitelikli yap1tlann degerini biliyor. En nite
likli §iirleri, en iyi miizikleri, degerli filmleri, dogru odakla
nan konu§malan, boyle kaliteli her §eyi anhyorlar, seviyor
lar, destekliyorlar. 

Sahi, halk ne ister? 

Bu kadar ~ok yiizeysel yap1t, bunca s1g dii§iince ne
den ve nastl kar§tlik buluyor? 

Bu, "Halk bunu istiyor" yalamyla ilgili. Medyamn ve kiiltii
rel iktidarlann bir uydurmas1 bu. Medya hep "reyting ugruna" 
degersiz yap1tlan yaymakla suc;lamyor ya, bu da yalan. 
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Ba~nn1 biraz ~evirirsen, yonlendirmelerden s1ynhp dog
ru pencereden bakarsan, ger~ek apa~ik ortada. Medya, asla 
balk1n istedigi gibi yaym yapmak derdinde degil. Hi~ olmadi. 
Popiilizmin de gerisindedir bizim medya. 

Ornegin, '90'h ytllarda yayma ba§layan ~ok kanalh televiz
yonlarda en ~ok dinletilen §arktlar nelerdi? 1nsanlann evle
rinde dinledigi, kasetlerini aldigi, konserlerine gittigi sanat
~Ilarla sure~ televizyonlara ~Ikanlanlar aym rmydi? Degil
di elbette. 

50-60 milyon niifusumuz varken bu iilkede her ytl bir mil
yondan fazla baglama sattlrrdi. Ha.la da ilgi yiiksektir. Tiirkii
ler, onlann ~agda§ yorumlari, nitelikli ~ah§malar, ancak med
yaya ragmen varhgim siirdiirebiliyordu. Televizyonlarm sanki 
herkes oyle talep ediyormu§ gibi tekrar tekrar insanlara ula§
trrdigi, toplumu ah§trrdigi, "reyting ugruna" diye bir yalanla 
siirekli destekledigi miizik, ger~ekte halk1n tercihini yans1trm
yordu. Halk bunu istiyor diye degil, halk bunu istesin diye ya
ym yap1yordu medya. 

Entelektiiel kesim ise, "ozgiirliik" kaygis1yla, halkin ter
cihlerinin dikkate ahnmas1n1 ileri siirerken, engellenen sa
nat anlayi§lan aras1nda bir tek arabeske sempatik bakiyor
du. Kotii niyetli yakla§1mlann d1§1nda, entelektiiellerimi
zin halk1n degerlerine, kiiltiiriine yabanc1hgi da buna neden 
oluyordu. 

internet kullan1mrmn yaygmla§mas1 bu tiir ''profes
yonel zararlan" onliiyor mu? Medya ve iktidar onayi al
madan insanlara ula§abilmenin yolu a«;1hyor, insanla
rm ileti§im olanaklari artiyor. 

"lnternet ve ileti§im" kendi ba§ma onemli bir konu ba§hgi. 
~imdi sadece, medyamn verdigi zararlarin azalttlmas1 a~1s1n
dan bakahm. 

lnternet ~agi, aslmda, ki§isel tercihlerin medya tarafindan 
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daha zor kontrol altina al1nacagi donem. Arna ne yazik ki, bu 
doneme biz artik zehirlenmi§ bir toplum olarak girdik. Once
sindeki televizyon <;agmm gii<;lii manipiilasyonlan nedeniyle, 
insanlar bir 1;1ey isteme iradesini, bir tercih kullanma iradesi
ni onemli ol<;iide kaybetmi1;1lerdi. Yani kendilerine hileli yol
larla empoze edilen begenileri, kendi tercihleri gibi kabullen
mi1;1lerdi. 

Bir anlamda, medya ve kiiltiirel iktidann elindeki olanak
lar azalm11;1 gibi goriinse de, ashnda insanlarda i<;selle§mi§ 
durumda. Fakat bu durum, daha <;ok, internet <;agina ge<;me 
siirecini ya1;1ayan ku1;1ak i<;in ge<;erli. Bir sonraki ku1;1ak zaten 
internet ileti§iminin yaygin oldugu ko§ullarda biiyiiyor. ln
sanlara zehir enjekte eden o medya ve kiiltiirel iktidar, bu 
yeni ku1;1ak iizerinde <;ok da etkili olam1yor. Mutlaka akta
rtlan sorunlar olacaktir, ama gen<;ler her zaman toplumun 
umududur. 

Toplumlar deniz gibidir. Zaten dogamn bir par<;as1d1r in
san topluluklan. Okyanuslar gibi dalgalamr, duntlur, kendi
ni de temizler ashnda. Arna denizlerin, doganm kendini te
mizleme giicii de s1n1rs1z degildir. 0 kapasitenin iizerinde 
atik, akitilan zehirler, derelerden ta1;1man zehirli maddeler 
sonu<;ta denizlerin kirlenmesine neden olur. 

Am.a sosyal medyamn, internetin <;ok olumlu i§levleri de 
var. Giincel bir ornek vereyim: Eger sosyal medya olmasay
ch Ekrem lmamoglu karde1;1im lstanbul se<;imlerini kazana
mazch. Qiinkii bir ikisi hari<; biitiin kanallar ve gazeteler ona 
kapatild1. lftiralar atild1 ama buna cevap verme hakki ta
mnmach. Ancak sosyal medya sayesinde ba1;1a <;ikabildi bun
larla. Ac1s1n1 <;ok <;ektigim i<;in bilirim. lnternet oncesi do
nemde iftiralara cevap verme imkan1 bulam1yordum. Tam 
bir "Susarlar, sesini bogmak isterler" durumu. 

Son bir ornek de 11 ya1;11nda oldiiriilen kiz1rmz Rabia Naz 
Vatan'm durumu. Ac1h babamn itirazlar1n1 Metin Cihan 1s-
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rarla Twitter'da tekrarlayip vicdanh insanlarin dikkatini 
~ekmeseydi, muktedirler olayi kapatrm§tI bile. Anlamachgun 
§ey; bu kadar vicdans1z politikac1yi, ahlaks1z hakimi, savc1yi, 
sahte rapor yazabilen polisi, doktoru nastl yaratti bu toplum? 
Astl soru bu. 

Am.a inan1yorum ki insan topluluklari kendini temizler, 
hayat kendini diizeltir. Yeter ki yeni gelen atiklar azals1n, do
gamn yenilenme giiciinii a§masm. 

Miizik ve toplum. ili§kisini konu alan kitaplarda, on
ceki on ydlar boyunca ayd1nlar1n iki temel tavr1 one 
Qikiyor. Birincisi, Cumhuriyet degerlerine bagh bi
Qimde toplumu Bat1hla§t1rmak amac1yla insanlar1n 
miizik tercihini donii§tiirmek. :tkincisi ise, bu "Batih
la§mak" yolundakilerin miidahaleciligine ve yasakQI
bgina kar§I balk begenisi ad1 alt1nda arabeske sempa
tik yakla§mak. 

Toplumla ve tarihle ilgili baz1 kavramlann ne kadar yan
h§ anla§tlchgim gordiik~e insan §a§myor. Hani kimse ilgilen
miyor, umursam1yor olsa neyse; ama Cumhuriyet, Osman
h, modernlik gibi en ~ok kullamlan sozciikler nasil bu kadar 
~arpik ve yiizeysel kullamhr? Qok da karma§ik konular degil 
ki. Her gun her gun bunlan konu§an insanlar ger~ekten il
gilense, be§ on kitap okusa, biraz ugra§Sa bolca bilgiye ula§
mak ~ok zor degil. 

En yanh§ anla§ilan kavramlann ba§1nda Bati geliyor. Es
kiden beri devletin miizik politikas1, bu politikalari destekle
yenler veya kar§1 ~Ikanlar, hep "Battltla§mak" meselesiyle il
giliydi. lnamlmaz bi~imde, "Battltlara benzemek veya benze
memek" a~1s1ndan birbirleriyle tarti§tilar. 

Oysa, "Bati" deme kolayhgina sapland1gim1z o modern 
diinya kendi i~inde olduk~a ciddi farkhhklar barind1riyor. 
Hatta "Bati kiiltiirii" denen §eyi bu farklann korunmas1yla 
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baglant1h olarak tanimlayabiliriz. 8oz konusu olan teorik go
rii§ler veya ya§am bi~imleri degil, farkh bir iiretim a§amas1-
chr. Bab kiiltiirii, biiyiik ol~iide bir iislup ~e§itlemesidir. 

Bab dedigimiz diinyada bir~ok dil, bir~ok halkin farkh ge
lenekleri, kiiltiirleri, kendi ozelliklerini, renklerini koruyan 
akarsular gibi gelir, bir ana nehir yatagina dokiiliir. Bu Ba
b nehrinin, kendisini olu§turan akarsulardan bagims1z bir 
kaynagi yoktur ashnda. Modern sanat, her akarsuyun bu 
nehre ~agtldayarak kattlmas1yla, ozgiirce akmas1yla geli§ti. 

Anadolu insam da o diinyaya ancak kendi degerlerini katar
sa girebilir. Kendi iislubuyla modern hayatm i~inde yer alabilir. 
Yoksa onlar gibi giyinmekten ibaret bir benzerlik i§e yaramaz. 
Davrani§ bi~imlerini, damak zevklerini, ya§am bi'rirnioi taklit 
etmek ne o biiyiik modem sanat akarsuyuna bir §ey katabilir 
ne de bizim varhgmllZa. 

Nasd olabilirdi peki? Yani bizim iislubumuz neydi? 
Nedir? Mimaride, sporda, giyim ve ya§am bi~iminde, 
miizikte, mutfakta, hayat1n ~e§itli alanlar1nda kendi 
ozelliklerimizi nastl geli§tirebilirdik? Nastl geli§tirebi
liriz? 

Tam da buradan hareket ederek ba§lamahydi Batihla§ma 
tart1§mas1. 

Kokleri 20. yiizy1hn ba§lar1na, hatta biraz daha oncesi
ne dayanabilir ama ozellikle yiizyihn ortalanndan itibaren, 
sanat ve dii§iince alanlannda yogun karga§alar ya§anmaya 
ba§land1. Bir iislup yitimiydi soz konusu olan. Kendi biitiin
liigiinii, uyumunu, kimligini yitirmi§ bir iilkeye donii§iiyor
duk. Hem de biiyiik bir hizla. 

Onceki boliimlerde ba§ka vesilelerle de konu§tuk, bizim 
zaten yerle§ik. uygarhklar geli§tirmek ve orijinal kiiltiir ya
ratmak gibi ozelliklerimiz yok. Fakat benzerine rastlanma
yan bir kiiltiir ta§1ma, fethettigimiz topraklarin kiiltiiriiyle 
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sentez kurma, bir zenginlik yaratma gibi ozelliklerimiz var. 
Daha dogrusu varch. 

Marx'1n "Fatih uluslar, fethettikleri uluslar1n kiiltiirii
ne a§m bir bi~imde a~iktrr" saptamas1, belki de en ~ok bizim 
i~in ge~erlidir. Bizim bu, geldigimiz yerden kiiltiir ta§rma ve 
yeni cografyamizdakilere katkida bulunarak onlari sahiplen
me ozelligimiz, Anadolu'nun zenginligini ortaya ~1karm.1§tlr. 
Bu topraklan, bu kiiltiirii zenginle§tirmi§tir. Buralarda ya
§amI§ onca eski kiiltiir, onca halk, bunlarm yarattigi armoni, 
Osmanh'mn epeyce ileriki donemlerine kadar birbirlerini bes
leyerek bir arada bulunuyordu. Aym cografya i¢nde bir arada 
bulunmamn otesinde, ayn ayn varhklar olarak toplarmndan 
daha biiyiik bir degere ula§1yorlarch. 

Sonra birbirini yads1yan saldrrganhklar, geli§me yollanm 
kapayan yerel kavgalar ortaya ~ikti. Ashnda zenginligimiz ve 
belirleyici ozelligimiz olan ~e§itlilik, bizim ayak bagmnz, ba§ 
belarmz haline gelmeye ba§lach. Her alandaki bu karma.§a, do
gas1 geregi miizikte adeta bir giimbiirtiiyle ortaya ~tloyordu. 

Yani Tiirk miizigi, Anadolu miizigi veya ne diyecek
sek, i!}te bu topraklar1n miizigi, bizim son on yiilarda 
bildigimizden farkh bir !}ey miydi? 

Miizik tiirlerinin tanrmlamalan da elbette aym karma§a
Yl yans1tiyordu. U~ ana grup altinda topland1 bunlar: Turk 
Sanat Miizigi, Turk Halk Miizigi, Tiirk Hafif Miizigi. El yor
dam1yla anla§abilmek i~in, konu§urken birbirlerinin ne kas
tettigini insanlar anlasm diye, yiizeysel bi~imde uydurulmu§ 
aynmlar bunlar. 

"Sanat miizigi!" Bu tiire girmeyenler sanat olmayan miizik 
mi kabul ediliyor? Ya, "Hafif miizik" nedir? 0 "sanat miizigi" 
dedigimiz §ey daha m1 ~ok kilo bas1yor da buna boyle diyo
ruz? Oyleyse, ko~ek~e, sirto, longa gibi tarzlan da nasil "agir 
sanat" kabul etmeyecegiz? 
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Son zamanlarda "Tiirk hafif miizigi" ve "Turk sanat mii
zigi" kavramlan pek kullamlrmyor. Onlardan kurtulduk di
yelim. Yani o ifadelerden. Am.a "Ti.irk halk miizigi" daha yay
gin kullan1hyor. lyi de Anadolu'daki farkh dillerden, tarzla
n farkh yorelerden hangilerini kaps1yor bu kavram? Ashn
da baztlan, tamamen srmrlarim1z d1§1ndaki kiiltiirlerin bu
ralarda ya§ayan etkisini yans1tiyor, kuzeydogu taraf1rmzdaki 
Azerbaycan ve diger bolgelerin miizikleri varhgim siirdiirii
yor memleketiinizde. Tiirkii soylenen birkac; dilden hangisi
ni, nereye kadar ic;eriyor? Girit'te kullamlan Pontus kokenli 
"Lyra-kemenc;e" Karadenizliler aras1nda c;ok yaygin. Sadece 
o bolgede degil, c;e§itli §ehirlerimizdeki Karadenizli mahalle
lerde, birc;ok Karadenizli aile c;evresinde de oyle. Kiirtc;e tiir
kiiler ba§h ba§ma bir zenginlik. 

Tek tek sayip sozii c;ok uzatmak istemiyorum ama ilk akh
ma gelenleri c;abucak saymakta fayda olabilir: Dogu'da klar
netli kemanli halaylar, Orta Anadolu'da Tiirkmen abdallan
n1n bozlaklari, Alevi Bekta§i nefesleri, Bati Anadolu'da lyon 
uygarhgmdan kalan zeybekler, Giineydogu'da Arap etkilerini 
yans1tan ezgiler, Toroslarda Orta Asya eaman gelenegine da
yanan biiyiik ses arahkh Tiirkmen bozlaklan, Trakya tiirkiile
ri, Roman havalan, dengbejler ... Aynca a§Ik gelenegimiz sekiz 
yiiz ytl boyunca gorkemli degerler, bu.yuk ozanlar yeti§tirdi. 

"Turk sanat miizigi" dedigimiz tiir ic;indeki c;e§itlemele
ri uzun uzun anlatabiliriz. Itri'den, Dede Efendi'den sftzii
liip gelen ve artik tamamen halka mal olmu§ bir zenginlik 
var orada da. eevki Bey'den Saadettin Kaynak'a, klasikle§
mi§ birc;ok sanatc;1rmz, Bati'dan, Dogu'dan, Hint ve Arap kiil
tiirlerinden c;e§itli etkileri ic;eren ama ozgiin degerler olarak 
ortaya c;Ikard.Iklan bu.yuk yap1tlar iirettiler. 

Ha.la da devam ediyor bunlarin derinlerdeki etkileri. "Ha
fif miizik" veya "pop" dedigimiz c;ah§malarda bile zaman za
man etkileyici zenginlikler ortaya c;1kiyor. '70'lerden beri 
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Bati'dan ve Dogu'dan odiinc; alchgmuz trmlarla, tekke miizigi 
miras1yla, rock esintilerle devam ediyoruz. Bu durum, bu.yuk 
olanaklarla birlikte bu.yuk riskier de ic;eriyor. 

Bildigim kadanyla, miizik konusu, 1930'lu ve 1970'li 
yillarda daha agirhkh bi9imde, hep devlet politikas1 
olarak ele almdi. Bat1hla§mak hedefiyle, ilerici adim
lar hedefl.enerek ve iyi niyetle ugra§tldi. Ama biraz tu
haf bir durum 9Ilnyor ortaya. 0 9abalar baz1 a9dardan 
belki amacma ters yonde de sonu9lar ortaya 9Ikardi. 

Kabaca ve en kisa bic;imde ozetleyecek olursak, "Bu poli
tikalann sonucunda ortaya arabesk c;1kti" diyebiliriz. Oysa 
amac;lanan bamba§ka bir §eydi. Diger alanlara benzer bic;im
de, klasik Bati miizigine halki yakla§tirmaya, geleneksel de
gerleri de Bat:ili bir tarzda yeniden i§leyip modernle§tirmeye 
c;ali§1yorlarch. 

Bu politikalann ashnda '70'lerin ortalanndan itibaren if
las edecegi goruniiyordu. 

Demin sozi.ini.i ettigim '79'daki o konferanslanmla ilgili ya
z1m1, san1yorum 1980'de Cumhuriyet gazetesinde yay1nla
Dll§tlm. Orada da bu konuyu incelemi§tim. "Turkiye'de mii
zigin bugunkii c;1kmaz1n1 yaratan, halkin begenisini Yunus 
Emre bilgeliginden, Ferdi Tayfur yak1nm~sma getiren birc;ok 
etkenden biri de devletin mi.izik politikas1 m1chr?" sorusuna 
yamt ararm§tim. 

Sadece miizik alan1yla s1n1rh kalarak bile bu mesele ele 
ahn1nca, ashnda Turkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesini, 
sonraki on yillarda o di.i§iincelerin uygulam§ bic;imini, genel 
olarak "Cumhuriyet seri.ivenimizi" anlamak ic;in onemli ipuc;
lan bulabiliriz, diye di.i§i.iniiyorum. 

Deminden beri sozi.inii ettigim karga§aya, biiyi.ik olc;ii
de kraldan c;ok kralc1 Cumhuriyetc;i kadrolanmn uygulad1gi 
devlet politikalari neden oldu. Kurulu§ a§amasmdaki felsefe 
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~arp1ttlarak konservatuarlar, TRT'nin miizik kurullan, festi
val komiteleri ve kiiltiir merkezi yoneticileri, kavrayamadik
lan bir anlayi§m uygulayic1lan olarak, halen i~inden ~1ka
madigirmz karma§alan yaratttlar. 

Bu yetkililer, en temeldeki sentez ger~egini goremediler. 
Halkm miizik begenisini, ya§am bi~imini, modern diinyaya 
uyum yollanru emirlerle ve yasaklarla yonlendirme yantlgi
sma dii§tiiler. Ustelik o uygulamalarmI "Atatiirk~iiliik" diye 
tarumladtlar. Halk.a ula§mamn tek yolu TRT'ydi, o da sansiir 
uyguluyordu. 

"M iizikal" politikalar 

Radyolarda Tiirk miiziginin yasaklanmas1 bunun en 
trajik orneklerindendir herhalde. i§in i~inde bir dii§
D1anbk, Anadolu kiiltiiriine bir kas1t olsa belki bu ka
dar ac1 gelmezdi bize. Atatiirk~ii yoneticiler, daha onun 
saghgmda ve Batih nitelikte bir ''Tiirk kiiltiirii" yarat
ma am.ac1yla, Tiirk miizigini yasak)adtlar. 

Sahiden, ac1 sonu~lar1n1 ya§amasak boyle sa~ma uy
gulamalan komik de bulabilirdik. lnanilmaz a§1r1hklar. 
Atatiirk'iin ~oksesli miizigi oven bir konu§masrm yanh§ anla
yan radyo yoneticisi kalkip aceleyle Turk miizigi ~ahnmasrm 
yasakliyor. 1934'te miydi? Oysa Atatiirk o giinlerde "Ko§kiim 
var deryaya kar§I" §arkisrm severek dinlemeye devam ediyor. 
Ve neredeyse iki yil sonra, Atatiirk'iin tesadiifen bundan ha
berdar olmasma kadar siiriiyor bu yasak. 

Ayru konudaki yanl1§ anlamarun sonucu ba§ka inantlmaz 
hatalar da yapihyor. 0 donemde saz da yasaklaruyor memle
kette. Jandarmalar koylere gidiyor, bir~ok a.§1gin sazrm ahp 
kinyor, yakiyor. Ahmet Kutsi Tecer, Veysel'in sazlannm nastl 
yaktldigrm anlatrr. 
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Herhalde tarihteki biitiin devrimlerin hemen son
rasmda, ne ya§andigm.i anlayamadan devrimi benim
semi§ yoneticilerin boyle ~arpik uygulamalar1 vardir. 
Ama bizdeki bu ornekler, goriilm.emi§ a§1r1hkta degil 
mi? Neden boylesine basitlikler ortaya ~1km1~ olabilir? 

Bunu hen de r;ok dii§undiim. Dui;;unuyorum. Farkh yamtlar, 
uzun uzun ifade edilmesi gereken dft§iinceler geliyor akhma. 
~imdi en Jusa deginebilecegim dft§fulcelerimden biri; acaba ile
riye dogru. attlan achm, oncesinde verilen mucadeleye ve ya§a
nan hazrrhk suresine oranla r;ok mu buyiiktu? Yeterli kadrolar 
olu§madan, c;ok buyiik degi§imler mi yonetildi? 

Oysa Ataturk'un ozenli giyimi, dinledigi muzik, okudugu 
kitaplar, damak zevki ve genel tavrrlan ne kadar da uzak bu 
uygulamalara. 

0 incelmi§ zevkleri olan bir devrimci. Bir toplumun gidi§a
trm, yii.zytllardrr aktigi yatagi degii;;tiren buyiik bir devrimin 
onderi. eehirlerde fesli adamlann doldurdugu ve ara s1ra da 
feraceli kadmlann goriindugii meydanlan dti§unsene. Mistik 
bir havada birbiriyle ileti§im kuran, Dogu goriinti§lti bu insan
lann birkac; ytl sonra milli bayramlarda alanlarda toplanaca
gi, kiz ve erkek ogrencilerin flamalarla dola§acagi, hep birlikte 
bayraklar sallayacagi tahayyul edilmesi zor gelii;;melerdi. He
le kiz ogrencilerin oyle giyinmesi, ku§aklar boyunca ah§tlmi§ 
tarzlann yamnda yan c;1plak dola§mak gibi gorillebilirdi. 

Hayatin her alanmda ve elbette ulke yonetiminde boylesi
ne koklu degi§ikliklerdir devrim. Oyle giinlerde toplum §id
detli sars1ntilar yai;;ar. Onderler adeta halk1n govdesini kav
rar, silkeler. lhtilal giinleridir onlar, adi ustunde, tarihsel su
re'rlere mudahale edilen, normal aln§1n bir anlamda kesin
tiye ugrad1gi donemlerdir. Ve hemen sonras1nda, surec;ler 
bir bai;;ka yatakta tekrar bir ritim tutturup ilerlemeye ba§
lar. Daha once bilinmeyen c;eli§kiler ortaya c;ikar. Belki de ko
nunun en ac1 tarafi, devrimci degi§imleri gerc;ekle§tiren kad-
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rolann onemli bir kisrm, yeni kuru.lmaya ba§lanan duzenin 
bek<;isine donti§iirler; devrimcilikle ilgisi olmayan bir kurum
salla§mamn ve duraganhgm. yoneticisi haline gelirler. 

Cumhuriyet'in hemen ba§mdan itibaren bu yonde geli§
meler ya§and1. Mustafa Kemal'le mesai harcayanlann bir 
kisrm da dahil, yoneticiler kendi varhklanru toplum <;ikany
la ozde§le§tirdi, ele§tiriye tahammulsuz, statukocu anlayi§
larla <;ah§ttlar. 

Devrimlerin bi<;imsel olarak kurumsalla§tlnlmas1 duru
mu, muzik alamnda da a<;ik<;a goriilebilir. Cumhuriyet'in mu
zik politikas1, k1sa surede, Klasik Bati Muzigini Sevdirme 
ve Yayginla§tlrma Dernegi <;ah§malanna donti§IDU§tti. Ay
dm kesimde de "halkc;i.lik ilkesi"nin geni§ kar§tlik bulmas1yla 
baglantili olarak muzikc;ilerimiz Anadolu'ya yoneldi, tiirkille
ri <;oksesli hale getirme c;al1§malar1na giri§tiler. Zaten han
gi dilde §arki ve turku diye ayr1 kelimeler var? Song, lied, 
chansonne, tragudi ... Hep tek kelime. Bizde Arap/Fars etki
siyle olu§an ezgilere §arlti, Anadolu Turk halk1n1n miizigine 
de tiirki deniliyor. Bir de kiirdi var tabii. 

Her devrimde ozellikle ic;erik tam olarak topluma benim
setilinceye kadar "bi<;im" agir basar. Neredeyse tum devrim
lerde boyledir bu. Aceleci ve gillunc; kararlar da belki bundan 
kaynaklamr. 

Diyelim ki Bol§evik devrim gerc;ekle§tirdiniz. Devrimini
zin bir ideolojisi, bir ic;erigi var. lc;erikle bic;im uyumsuzlugu
na dii§mek sizi ba§ans1z gosterebilir. Bu yuzden aceleyle bel
li bic;imleri dayatmak zorunda kal1yorsunuz. Sovyetler'de de 
partili sanat olu§IDU§. Neden? l§te devrimin ic;erigine uygun 
bic;imi yaratmak ic;in. Turkiye'de de olan bu galiba. Qagda§ 
uygarhk duzeyi diye bir i<;erik tayin ettikten sonra, ona uy
gun bic;imleri de ortaya c;ikarmaya c;ah§1yorsunuz. Tabii baz1 
i§guzarlann elinde bu c;aba bir komediye, hatta trajediye do
nii§ebiliyor ... Uzun laf1n kisas1, o yuzytlda bu.tun modernist 
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hareketlerde var olan iradi miidahaleler Tiirkiye'de de var. 
Ne eksigi ne fazlas1. Yalmz bu a§1n miidahaleyi ele§tireyim 
derken, modernizmi tukaka edenlerin halleri pek arabesk, 
onu soylemem lazrm. 

Kendi geleneklerinden beslenip onlar1 ~agda11la§t1-
rarak zenginle§tirmek dogru bir yakla§un degil miydi? 

Dogru ama bu i§e kalln§an miizikc;ilerimizin gelenegi Os
manh kokenliydi. Bu kadar ideolojik ezberlerle hareket et
meyip Osmanh miizigiyle ili§kilerini siirdiirebilselerdi bii
yiik bir zenginlik yaratabilirlerdi. lc;inde yeti§tikleri saz se
maileri, pe§revler, ayinler iizerinde c;ah91p Bati'dan ogren
dikleri armonilerle, kontrpuanlarla yaratilann1 siirdiirebi
lirlerdi. Genelde yetenekli ve ayd1n insanlard1. Cumhuri
yet politikalann1 destekliyorlard1. Daha dogrusu, oyle anh
yor, anlad1klan tarzda destekliyorlardi. Edebiyatta Servet-i 
Fiinun'un Anadolu'ya yakla§1m1n1n miizikteki kar§1hgi gi
biydi onlar. 

lyi niyetli olmalan, onlann hem Bati miizigine hem de 
Anadolu miizigine yabanc1 olduklan gerc;egini degi§tirmiyor. 
Bu ikisi arasmda kaldilar. Anadolu insamna, sanki kendi 
miizigini zorla dinletmeye c;ah§an bir giri§ime donii§tii onla
nn c;abalan. Yabanc1 birileri gelip, "Siz bu miizigi seveceksi
niz" diyormu§ gibi bir durum ortaya c;ikt1. "Cumhuriyet mii
zisyenlerinin" halk miizigi ile kurdugu ili§ki bu nedenle hep 
bir soguk kaldi, hep yukandan a§agiya duygusu verdi. 

Oysa zaten giic;lii bir a§ik gelenegi vardi Anadolu'da. Kok
lii tarzlar, giic;lii ezgiler, zengin bir miizik kaynagi bulunu
yordu. Olanak saglansa, desteklense, i§te o zaman gelenek
lerin modernle§mesi sonucuna ula§ilabilirdi. Bir yandan Os
manh birikimi, bir yandan Anadolu'nun c;e9itli dillerden ve 
kiiltiirlerden gelen zenginligi, bugiinkii varhgim1z1 da bii
yiiten etkiler yaratacak bic;imde zenginlikler yaratabilirdi. 
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Ne var ki, miizik alanmda bu miidahale Anadolu'da varhgi
m siirdiiren miizik 1rmaklann1 "zapturapt" altina alma i§i
ne donii§tii. 

Bunun en biiyiik zaran halk miizigine oldu elbette. 
Qei;;itli yoresel kaynaklann kayit altina ahnmas1, plaklar

da ari;;ivlenmesi gibi biiyiik ve faydah ii;;lere de bai;;lanm1i;;t1. 
Am.a bunlar Ankara Konservatuar1'n1n bir odas1nda kimse
nin ulai;;amayacagi bi~imde saklan1p sonra da ziyan edildi. 
Orada sadece plaklar, baz1 kayitlar ~iiriimedi, iilkemizin bii
yiik bir birikimi harcand1. 

Boyle bir kaynagin da yokluguyla, "~agdai;; bi~im" veya 
"~agdai;; yorumlama" adi altmda yoresel ozellikler siliklei;;me
ye, binlerce ytlda olui;;mui;; girtlak teknikleri kaybolmaya ba§
lad1. Biitiin yorelerin tiirkiileri birbirine benzer okuma tav
nna bagland1. Baglaman1n bile "baglama diizeni" ~ei;;itli ar
monik bi~imleri kaldinldi, "sol, re, la" ses temeline gore ayar
lanan ve adeta tek tip havas1 veren saz takimlan olu§turma 
al1i;;kanhgi gelii;;ti. 0 donemde "Yurttan Sesler" program1nda 
~alman tiirkiileri seven hi~ kimse gormedim. 

Daha once de o soziinii ettigim konferansta anlatttldan
m1n ~ok kisa ozeti bunlar. Fazlas1yla ozet ge~iyorum, ~iinkii 
biiyiik olastl.tkla bu sozlerimi dinleyen gen,;ler, okuyan gen,;
ler diyeyim, stlolacaklardir. 

Oyleyse, gen~ arkadai;;lar, bu sozler size stloc1 geliyorsa, bu 
bile, ne biiyiik bir zenginlik kaybettigimizin, biiyiik bir kiil
tiir birikiminden ne denli uzaklai;;tiguruzm gostergesidir. 

Eger miizik egjtimimi~in bai;;maAlman Klasik miizik~i Pa
ul Hindemith degil de, halk ezgileri iizerinde ~ahi;;an Bela 
Bartok getirilseydi sonu~ fark11 olurdu samyorum. 

Miizik alan1nda devlet politikalar1 nasd bu kadar 
etkili oldu? Belki farkh sonu~lar hedeflenmi§ti, uygu
layicdar da istedigi sonucu elde edemedi, ama ortaya 
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c;1kan sonuc;ta, san1r1m '90'larda ba§layan c;ok kanal
h televizyon donemine kadar hep belirleyici durum
daydtlar. 

E, diyorsun i§te, ~ok kanalh televizyon yoktu daha once. Da
ha onemlisi, plak~alar, kaset~alar da pek yoktu. Onlarca yil 
boyunca, bunlar yurtdi§mdan getirtiliyordu. Pahahydi. lnsan
larm zorunlu harcamalannda pek s1raya giremeyen giderler
di. Kitap veya gazete okurken sadece okuyacagm. §eyi ahyor
dun ama plak dinlemek i~n plak alman yetmez ki, plak~alarm 
da olmal1ydi. Bu nedenle radyolar, kitlelere miizik. ula§tirmak 
i~in ~ok onemliydi. Daha sonra da televizyon girdi hayatumza. 

Dolayis1yla, devletin miizik politikasmdaki yasak~1hk me
selesinde, dogru.dan yasaklama omeklerinden daha onemlisi, 
radyo ve televizyona ~anlmamaktir. 

Miizisyenlik yolunda ilerlemek isteyenler de ~ok yaygin bi
~imde, TRT onayma bagunh hissediyordu kendini. Bu da diger 
alanlarda, omegin edebiyatta, ozellikle de §iirde bir ol~iide u.la§I
lan sentezleri, ozgiir ~ah§malan miizik alarunda ~ok zorla§tirdi. 

Elbette edebiyatim1z1n, hele §iirimizin uzun ge~mi§e da
yanan bir direnme geleneginin bulundugunu da hatrrlamak 
gerek. Onlarda onay aramak gibi, kabul gormek i~in uygun 
yol bulma gibi egilimler daha azchr. Daha ozgiir, daha bagun
s1z ~al1§malar yiiriittiiler ve miizikte eksikligini gordiigiimiiz 
sentezlere ula§tilar. 

En biiyiik ornek de Naz1m Hikmet. Osmanh aristok
rat ~evrelerinden ta§1d1gi aruz ritimli §iir duygusunu, Ana
dolu halk §iirleriyle uyumlu bi~imde birle§tirdi. Uzun yillar 
zor ko§ullarda ve hasretlerle, actlarla ya§ad1gi hapishanele
ri, Anadolu kiiltiiriine ula§tigi bir kaynak gibi de degerlen
dirdi. Bir yandan ise, diinyamn en ileri, en ~agda§ akimlan
na da hep a~ik oldu. 

Fazil Hiisnii Daglarca da aym §ekilde, Yunus bilgeliginin 
modem sesini ortaya ~Ikaran sentezi yaratt1. 



273 

Ba§ka da «;ok ornek var. Ahmed Arif var, digerleri var. 
Resimde, romanda, mimaride, hi~bir alanda muzikte 

TRT'nin yarattigma benzer bir etki ya§anmadi. 

Diger iilkelerde, diger toplumlarda miizik alanmda 
bu kadar karma§a ya§aDroI§ muhr? Kitleselle§mek i~in 
en avantajh sanat dallarmdan olsa da, galiba ~ok zor 
bir alan miizik. 

Bizimkine en benzeyen muzik yap1s1, herkesin bildigi gi
bi, Yunanistan'da. Qalgilan ve makamlan bize ne kadar ya
km, degil mi? Arna dunyamn ba§ka yerlerinde de «;ok tamdik 
bulunuyor. Theodorakis, Dalaras, Faranduri, Hac1dakis gi
bi degerli muzisyenler, uzun zamanchr diinyanm sevilen ve 
saygm muzisyenleridir. Onlar da ~ok zorlu yollardan ge«;ti
ler, engeller a§tilar ama sonu~ta kendi geleneklerini, onceki 
ku§aklardan devrald1klan degerleri ~agda§ bi«;imlerde zen
ginle§tirdiler. 

Yunanistan'1n daha «;ok k1y1 taraflannda, adalar1nda, 
1920'lerde "Rebetika" muzigi geli§meye ba§ladi. Bizim Ege yo
resinden, lzmir «;evresinden gidenlerin yarathgi bir muzik tu
ruydu bu. Buzuki adh «;algi ile «;almiyordu. Zaten bizdeki bag
lamanm "bozuk duzen" dedigimiz akort bi~iminden geli§tiril
mi§ bir «;algiydi. Rebetika Yunanistan'm i«; taraflanna da ya
ytlmaya ba§laymca, ozellikle §ehirlerin varo§larmda ve prole
terle§en kesimde kar§Ihk buldu. 

Amerika'da «;e§itli muzik yapilan i«; i«;e geli§ti. Blues ... 
Madenlerdeki, demiryollanndaki i§«;ilerin turkuleri, Zen
ci dualan gibi halk muziginin en ozgiin ornekleridir orada 
tiretilenler. Dtinya mtizigine zenginlikler katmI§ olan Wo
ody Guthrie'nin Amerikan halk mtizigi tizerindeki kapsam
h ara§tirmalan onemlidir. Onun yaptigi ttirkiiler kendisin
den sonras1 i«;in de onemli bir kaynak olu§turdu. Devam1nrla 
Bob Dylan «;1kti, yelpazeyi daha da geni§leten, Mevlana'yi ve 
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Feridiiddin Attar'1 da kaynak olarak kullanan Kanadah "rock 
§airi" Leonard Cohen ~Ikt1. 

Kendi geleneginden beslenmek ve diger kiiltiirlerle etkile
§im halinde bulunmak. Bu ikisinin bir arada yiiriimesi gerekir. 
Yoksa tek ba~nna kendi kiiltiiriinii korumak kaygis1 bir tutu
culuga neden oluyor. Gelenekten beslenmek kadar ypnj)iklere 
a~ olmak da gerekiyor. Hatta deneysel ~§malar ~k onemli
dir. Sadece gelenekte ve yerellikte ~oziim aramak da sadece ev
rensellikte ve yenilikte ~ozilm aramak da ~Ikmaz bir yol. 

Miizik konusunda bunca hata yap1hnca, kiiltiirel hayata 
bu kadar yanl1§ miidahaleler ger~ekle§ince, ortaya kotii bir 
§ey ~Ikmamas1 miimkiin mii? Bu konuda ba§1ndan beri sa
vundugum sentez geregiyle ilgili biiyiik bir bo§luk olu§tu. Ve 
bu sentez eksikligi, saghkh bi~imde degil, arabesk bi~iminde 
giderildi. 

Cumhuriyet'in trajedisi 

Sentez dedigimiz, farkh kaynaklardan unsurlar1n 
ve parc;alarm bir araya getirilerek yeni bir §ey, biitiin
liiklii bir varhk olu§turmak, degil mi? Peki, boyle bir 
"toplama" i§leminin saghkh veya saghks1z olmas1n1n 
olc;iitii ne olabilir? 

~oyle bir ol~iit dii§iinebiliriz: Bir toplama i§lemi gibi ba
karsak; o yeni biitiinliik, farkh kaynaklardan ahnan ogelerin 
her birinden daha biiyiik degerde olmah. Bir araya getirdigi 
ogeleri de giizelle§tirmeli ve sonu~ta onlardan farkl1, onlar
dan daha hacimli bir giizellik ortaya ~Ikarmah. 

Bu saglanam1yorsa, bir araya getirilen unsurlar ve onla
r1n kaynagi talan ediliyor demektir. Bir katki, bir giizellik, 
zenginlik degil, bir yagma olur, farkl1 par~alar1n bir araya 
getirilmesi. Arabesk boyle bir §ey. Arap, Hint kokenli mii
zik yaptlan, Osmanl1 gelenegi, sanat miizigi dedigimiz tfuiin 
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baz1 ozellik.leri, tiirkiilerimiz, bunlann hepsinin yagmalan
m1§ halidir. 

Qok yiiksek bir hizla §ehirle§en, ~ah§ma alan1 sanayiye 
dogru ilerleyen bir topluma, yeni ba§lad1gi §ehir hayatinda 
radyodaki "Yurttan Sesler" korosunun agirla§tirarak, uyur 
gibi okudugu eski tiirkii.ler bir §ey soylemiyordu artik. Ko
yiinden kopan insanlan klasik Bati miizigine ah§tirmaya ~a
h§mak da sonu~suz kalmaya mahkfundu. 

Devlet politikalan ve aychnlar, topluma uzak kalrm§lardi; 
ozellikle de ~ogunlugu olu§turan yeni §ehirlilere yabanc1yd1-
lar. Oysa halkin hayatma, modern ili§kiler i~inde her giin ye
ni boyutlar kattlmaktaydi. 

Radyolarm yonetimi ve kii.ltiir politikalan nedeniyle kitle
lerin dogal geli§me siireci kesildi. Yeni ve ~agda§ yaraticilik
lann geli§ yollan da kapatildi. Arabesk miizigin ortaya c;ik.1-
§nnda hep bir doniim noktas1 gibi anlatihr; o donemde gelen 
Avare filminin miizigi, adeta bir mucize gibi yayild1 toplum
da. Hint ve Arap etkileriyle bu miizik, Anadolu insammn es
kiden beri ah§kin oldugu ozellikler ta§1yordu. 

Konu elbette sadece kiiltiir alan1ndaki yanh§ politikalar
dan ibaret degil. Koyiinden kopup gelen insanlar, §ehirler
de sadece ya§am bi~imi olarak yabanc1 kalmadilar. Eski ai
le baglannda, kendilerini giivende hissettikleri ileti§imler
den, dayam§ma aglarmdan da kopmu§ oldular. Onlann yeri
ne de ~agda§ kurumlar gelmedi; sosyal devlet anlayi§1, toplu 
halde ya§ayan insanlarm birbirlerine giivence saglama bilin
ci falan yerle§medi. 

tktidarlann en ba§mdan beri emek dii§manhgi, orgiitlen
meyi adeta vatana ihanet kabul eden yak.la§1mlan da en az 
kiiltiir politikalan kadar kotii sonu~lar dogurdu. Farkh alan
lardaki bu politikalar birbirini besledi. Deger yaratan, iire
ten, sonra da emeginin kar§il1gmi isteyen, orgiitlii miicadele 
eden bilin~li insanlar yerine, talana egilimli, gecekondu ara-
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zisinin degerinin artmas1 ic;in yerel siyasetc;ilerle i§birligi ya
pan insan tipleri beslendi. 

Merke,zdekilere tepkili bir varoi;; kiiltiirii ... Ama tepkileri
ni somiiriiye kar§1 olmak bilinciyle degil, merkeze ula§mak, 
oras1m yagmalamak anlayi§ma dayanchran ki§ilik ozellikle
ri, boyle diinya gorii§leri; bunlann kar§1hgidrr arabesk. 

Osmanh'mn ezan okuma usulleri bile degi§ti. Ezanlar da 
arabesk artik. 

Sol ve arabesk 

"Arabesk" deyince insan1n akhna ilk once elbet
te bir miizik tiirii geliyor. Ama iizerinde durdugunuz, 
bu miizik tii.rii.nii "sevmek-sevememek" meselesi degil. 
Daha c;ok, sozlerinden, hatta onun otesinde, "Bir ya
~am bic;imi olarak arabesk" gibi olgulardan soz ediyor
sunuz. 

Oyleyse, "Arabesk bir politik tutumdur" denebilir 
mi? 

Estetik deger ac;is1ndan iizerinde durulacak sozler pek 
yok ortada elbette. Genelde manzume diizeyinde §eyler. Ama 
toplumun hie; de az olmayan kesimini yans1tmas1 ac;1smdan 
onemli. 

Bakm size bu konudaki dii§iincelerimi ozetleyen bir ornek 
vereyim. 1 Mayis 1978 tarihinde Zeynep Oral dostum benim
le bir soylei;;i yaprmi;;t1. Kitap burada. ~oyle i;;eyler soylemii;;im: 

Bir insan1n diinyas1, dinledigi miizikle, okudugu kitapla, 

yiiriidiigii yolla biitiinle§ir. 1dam karan veren bir yargi~, Tele

mann ya da Yunus Emre dinleyemez. Diinya gorii§ii ya§am bi~i

mini de beraberinde getirir. 

Biraz daha ahnti yapayim: 
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Tiirk insan1n1 siiriide tutmak, kaderini piyangoya bagh tut

mak isteyenler gazino miizigini yaydtlar. Basrmn belli bir bolii

mii, gazinolar, devletin televizyonu ve radyolari siirekli olarak. 

bu miizigi yaydilar. Bir siire sonra bu tarza ah§Ild1, ~iinkii giin

de bin kez dinletildi, ah§Ildigi i~in de sevildi bu §arlolar. Ulke
mizdeki bu.rjuvazi once bu miizigi benimsememi§ti. 0 srralarda 
"dolmu§ miizigi" dedikleri miizik tarz1m lumpen proletaryamn 

miizigi diye kii~iimsiiyorlardi. Kendileri lumpenle§tik~e bu mii
zigi benimsediler. Bugiin sol kesimin de bu ~izgiye yakla§maya 
ba§ladigrm goriiyorum. 

Bu sozlerin 1978 yihnda soylendigi dii§ilniiliirse anlam1 
daha ~ok ortaya ~1kiyor. Evet ne yazik ki sol da bir zamanlar 
dinledigi Ruhi Su'yu ve o miithi§ a§tltlan, diinya i§~i §arkl.la
nn1 b1rakip arabeske yoneldi. 

1980 darbesinden sonra arabeske yonelmenin teorisini 
yapmaya ba§lad1 sol. Akademik ve entelektiiel kihfin1 uy
durdu. Bunun bir~ok sebebi olabilir. Birincisi, '80 darbesin
den sonra yenilginin nedenlerinin solun halktan kopuklugu. 
iizerinden tart1§dmas1yd1. Elitist olmakla o kadar ~ok su~
land1 ki sol, aksini ispatlamaya ~ah§1rcas1na Orhan Gence
bay, M iisl iim Giirses dinlemeye ve tabii ki teorik zeminini 
haz1rlayarak arabeske toplumsal itibar kazand1rmaya ba§
lad1. Aym §ey dine yakla§1m1 i~in de ge~erli. Din dii§manhgi 
ile su~lanan sol, aksini ispatlamak i~in ugra§ti durdu. Kiil
tiiriin ve dii§iincenin en geri yanlanyla uzla§ma ~abas1mn 
bir yonii bu. Diger bir yonii de tam da aym donemde akade
miyi saran postmodern dii§iince ... Artik kitsch olan1n ovgiisii 
yaptlmaya ba§lanm1§ti. 

Orhan Gencebay'1 akademik tezlerle tannlik katma yiik
seltip ondan muhalif-isyankar bir filozof kimligi yaratma
ya ~ali§anlar, Kiilliye'deki kahvalti sofralanna bakip ne dii
§ilniiyorlarchr bilmem ama bunda Orhan Gencebay'm bir ka-
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bahatinin olmad1gi kesin. Ona o muhalif entelektiiel kimligi 
vehmeden solcu akademisyenler ve entelektiiellerdi c;iinkii. 

Bu kesimler biiyiik bir tutars1zhk ya§adilar. Bir yandan 
Mimar Sinan estetigini savunur, Faulkner ve Tanp1nar ro
mam ile me§gul olurken ote yandan c;arp1k kentle§meyi, iis
tiinde demir filizleri b1rak1Jro1§ kac;ak binalan, 1stanbul'un 
rant hirs1na kurban edilmesini, "Ben de isterem!" diye c;1g
hk c;1ghga hoykiiren bir anti-miizikaliteyi savundular. Uste
lik bu tutumu "ezilenlerden yana tav1r almak" olarak sun
dular. Bunun dogal sonucu da o kesimlerin siyasi temsilcisi 
olan Erdogan'la kol kola girmeleri oldu. Bu entelektiiel-lum
pen i§birligi bizi c;ok kotii yerlere siiriikledi. 

Saydigun ve sevdigim bir tarihc;i dostumla bu konuda bir 
gazete polemigine siiriiklenmi§tik. Hoca, arabeski blues'a ben
zetiyordu. Oysa blues Afrika'dan zorla gotiiriiliip insanhk di
§I ko§ullarda c;ali§tinlan kolelerin feryadidir. Arabesk ise "ta
§I topragi altm" §ehirlere akan ve "kabile asabiyyeti"ne daya
narak arazi c;eviren, kac;ak bina diken, otopark terorii yaratan 
mafyala§IDI§ bir diizenin sesidir. Sahtedir. Arabesk, blues ile 
degil olsa olsa Amerikan §ehirlerinin varo§lannda filizlenen 
rap ile kar§tla§tmlabilir. 

Bu dii§iinsel ortamda, yoksulluk olgusu; kolektif iiretim
le ve bu iiretimden pay alman1n s1n1fsal miicadelesiyle ilgi
siz, "Allah'tan gelen" bir bela gibi goriiliiyor. Bu durumda, 
''Yaradan'a isyan" etmeye bile ciiret edebiliyorlar ama gerc;ek 
anlamda muhalefet bilinci geli§m.iyor. 

Bu anlamda, sorunu "Evet" diye yan1thyorum, "arabesk, 
politik bir tutumdur." Deroin dedigim "Merkezdekilere tep
kili bir varo§ kiiltiirii" olgusunun siyasal alandaki kar§Ih
gi AKP'dir. Somiiriiye bilinc;le kar§I c;1kmak. yok. Ezilenlerin 
dayam§mas1 yok. Benzin, OTV ve birc;ok yoldan tahsil edilen 
diinyan1n en yiiksek tii.ketim vergileri sayesinde yiiriitiilen 
bir sadaka dagitim sisteminden pay kapmaya c;ah§an insan-
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lar yarattilar. Daha c;agda§, daha kolay, giizel bir hayat ya
§ama hevesiyle degil, "Merkez" dedikleri yeri yagmalamak 
tutkusuyla biiyiiyen bu siyasal hareketi yaratan kiiltiirdiir, 
arabesk. 

~erif Mardin'in merkez-c;evre analizi biliyorsun akademi
de, medyada c;ok taraftar buldu. Elit merkeze kar§I di§Janmi§ 
c;evre analizi s1mfsal degil, kiiltiirel c;erc;evede yap1hnca or
tahk arabeske ve mazlum c;evrenin temsilcisi olarak AKP'ye 
kahyor. Bu analizde zerre kadar snnfsal perspektif var nu? 
Tiirkiye'de siyaset sahnesini bunun gibi bir siirii kavramla 
tamnmaz hale getirdiler. 

Burada, gerek var rm bilmiyorum, ac;Ikc;a belirtmek istiyo
rum; arabesk §arkictlarla, arabesk dinleyen insanlarla bir me
selem yok. Konu bu degil. Yasaklanmasrm, engellenmesini hic;
bir zaman dogru bulmadim. Bir sonuc; olarak arabeski yaratan 
uygulamalara, politik taVIrlara kar§iyim. Ezilenlerin sesini 
duyurmasma, zulme itiraz etmeye, haksizhga direnmeye, hal
km, Anadolu'nun estetik degerlerine kar§I olabilir miyim hen? 
Tersine, bu kavramlann c;arp1ttlmasma isyan ediyorum. 

Yagmac1hk, talanc1hk proletaryadan tamamen fark.11 bir 
§ey. Marx'm anlattigi lumpen proletaryayi, bunca yiizyil son
ra bile anlamamak entelej ansiyam1z ac;1s1ndan ac1 verici bir 
§ey. Bu arada kelime Almanca pac;avra demek olan lump so
ziinden gelir. -0 yoktur. Yani lumpen degil lumpen. 

Ne var ki, demokrat kesimden, hatta solcu birc;ok arkada
§ImIZ, bu tarz miizige, "halk begenisi" diye sempatik bakiyor. 
Lumpen saplantilan, onlar1 Erdogan'1 da desteklemeye go
tiirdii. Y1llarca ovdiiler. llk yillannda Erdogan'1n Bati'da da 
sempatik goriinmesinde c;ok etkili oldular. Bugiinlerde ters 
dii§iiyorlar. 

Bu, soziinii ettigim ayd1n kesim, ornegin Birikim dergi
si c;evresi, ashnda oldukc;a kiic;iik bir grup. Birc;ok konuda 
onemli degerler, ciddi dii§iinceler de iiretmi§lerdir ama ne 
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yazik ki, bu konuda medya ve toplum iizerindeki olumsuz et
kileri c;ok giic;lii olmu§tur. Kahc1 olmu§tur. 

Arabesk ve insandaki yikictligm kokenleri 

0 entelektiiel «;evrenin estetik ilgileri de ashnda «;ok 
farkhd1r. Diinyanm iyi miiziklerini, filmlerini, nitelik
li sanat yap1tlarmi takip ediyorlardir. Onlarm di§mda 
da galiba, arabeski sevmeyen ama sempatik yakla§an 
olduk«;a «;ok insan var. 

Arabeskin ac;ik sevdahlari du~1nda, bir de o tarza degil
se de o oze bagh insanlar var. Ornegin, "lnsan dogadaki en 
vah§i canh, kotii, zararh, yikic1" gibi sozler etmeyi severler. 
Ozellikle sosyal medya yayginla§tikc;a boyle dii§iinceler da
ha da stk dile getiriliyor. 

Oysa Erich Fromm, y1llar once "lnsandaki Y1k1c1hg1n 
Kokenleri"ni ac;tklarm§ti. 

lnsamn, evrimin onceki a§amalarinda bu kadar saldirgan 
olmadigi, bugiin de kendisine genetik olarak en yakm tiirler
de yikictltk bulunmadigi biliniyor. Bu demektir ki, ytkic1 §id
det ve saldirganhk genetik degil, kiiltiireldir. lnsan tiiriiniin 
ic;sel bir ozelligi degil, ya§ad1gi ko§ullann sonucudur. 

Elbette evrimin ilk a§amalanndan beri, varhgim siirdiirmeyi 
de saglami§ olan bir saldrreanhk var insanda. Avcrhk ic;in ve av 
olmamak ic;in gerekli bir §iddet egilimi hep olmU§tur. Am.a grup 
ic;i daya.Ill§ma kadar, ortakla§a hayat, kolektif iiretim kadar be
lirleyici degil. En onemlisi, bu ozelliklerden hangisinin baskm 
hale gelecegi, genetik mirastan c;ok, ya§anan ko§ullara bagh. 

Oyleyse, "insan1n kotiiliigii" hakk1nda ahkam kesmeden 
once, baz1 kavramlar iizerinde dii§iinmek gerek: 

- Miilkiyet bic;imi. 
Egemen azmhk. 
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- Varhgim ancak yalan ve i;;iddetle siirdiirebilen toplumsal 
sistem. 

- Boyun egen (egdirilen) c;ogunluk. 
Fromm, insandaki §iddet ve saldrrganhk egilimlerini bes

leyen aym koi;;ullann §U ii~ saplantiyi da iirettigini belirliyor: 

1. Oliimseverlik 2. Narsisizm 3. Aile i~i zina baghhgi. 

Arabeskin bu ii~ saplant1yi besledigi veya bu ii~ sap
lantlDID arabeski besledigi gibi bir dii§iincenin otesin
de, bunlann hepsinin aym. toplu.msal ko§ullar sonucu 
geli§tigini soyliiyorsunuz? Dogru. anlad1ysam, boylece 
vurgulann§ olaynn. 

Evet. Ve dogal olarak, bunlar birbirini besliyor. Bu a~1dan 
baktigmnzda, arabesk, toplumdaki oliimseverlige kari;;Ihk ge
liyor ve onu daha da yaygmla§tinyor, gelii;;tiriyor. "Batsm bu 
diinya!", ''Ben dogarken olmii§iim!", "Hayat yok bize bu yai;;an
tida!" Bu tu.run temelini ac1 ~ekmek ve bundan gizli bir haz 
duymak olu§turur. Sevgi ifadelerinde bile bu ozellik vardrr. 

Ayn1 i;;ekilde, "Ben yanroi§rm arkadai;;!" gibi ifadelerde go
riilen bireysel narsisizm ile insanlanm.Izm "Gariban, ac1 ~e
ken ama bir soz ugruna oliime atlayan yigit kii;;iler" olarak 
kabul edilmesindeki toplumsal narsisizmi birlei;;tirmektedir. 

Belki psikoloji bilimi kapsam1nda derin ara§tirmalann 
konusudur; ana rahmine geri don ii§ egilimiyle ilgili "Anam, 
anam garip anam" gibi ~1ghklar, toprak ozlemini dile getiren 
"Toprak als1n murachnn" benzeri feryatlar da incelenmelidir. 

Fromm, "yai;;amseverlik" ozelligini, en oz haliyle "bir §ey 
yaratma" yetisi olarak a~Ikhyor. Bunun ic;inse ii<; on ko§ul 
anyor: 1. Giivenlik 2. Adalet 3. Ozgiirliik. 

Umarrm bir giin "Bir iilke nas1l kaybedildi?" diye bir kitap 
yazilmaz. Eger yaz1hrsa, bu siirecin kente goc;le birlikte du
yulan ilk arabesk trms1yla ba§lachgi anlattlacaktir. 





-12-
Komiinist Picasso, 

devrimci Mustafa Kemal ve 
kapitalist kiiltiir 

"Mustafa Kemal, bin;ok yonilyle elbette Che'den 
c;ok farkli. Marksist olmadzgz gibi, kendini o ter
minolojiyle ifade etmez. Ki§iliklerindeki devrim
ci yonleri benzer olabilir ama konumuzla ilgili 
olarak, onlara yonelik magazinel yakla§zmlarda 
benzerlik var. Toplum ilzerindeki etkisi yok edile
medigi ir;in, Atatilrk'il de sistem mecburen sahip
leniyor, ona yonelik sevgiyi, baglzlzgz, oradan gele
bilecek tehditleri kontrolilnde tutmaya c;alu;zyor." 





Diin 10 Kas1m'di. Atatiirk, yaygin bi«;imde, i«;tenlikle 
amid.I. Son YJ.llarda bu anma etkinlikleri oyle bir balk 
hareketine donii§tii ki ashnda kar§It degerleri savu
nan hiikiimeti de oniine kat1p siiriikleyen gii«;lii bir 
dalga haline geldi. On ydlar boyunca iddia edilenin 
tersi bir durum «;1kt1 ortaya: Toplum Atatiirk'e devlet 
zoruyla sahip «;1kn11yor, tersine, toplumsal basln nede
niyle iktidar onu sahiplenmek zorunda kahyor. 

Ne var ki, bu sefer de Atatiirk'e yonelik ilginin maga
zinle§mesi, kitle kiiltiiriine dahil edilmesi sorunu ya
§amyor. Boyle bir konuda nicelik ku§kusuz ,;ok onem
li. Oziindeki degerleri pek yans1tmasa da, Atatiirk'iin 
boylesine kitlesel bi,;imde sahiplenilmesini olumlu bu
luyor musunuz? 

"Kitle kiiltiirii" denen §ey insanhgm ba§1na bela olmadan 
once, kitlesellik ve nitelik ayn1 tarafta yer ahyordu. Ne kadar 
derin, ne kadar kaliteliyse, kiiltiirel degerler o kadar yaygin 
bi~imde kar~nhk buluyordu. 

Kapitalizmin en biiyiik tahribatlanndan biridir bu. Ozel
likle medyayi bir iktidar bile§eni haline getirdiginden beri, 
kapitalizm, toplumlann kiiltiirel degerlerini katletmeye ba§
lach. Yerel, evrensel, derinlikli, ne kadar deger varsa hepsini, 
insanhgin biiyiik kiiltiirel miras1ndaki zenginlik.leri teker te
ker yok ediyor. Unutturamadtltlanru, yok edemediklerini de 
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oziinden uzaklai;;tinyor, yabanc1lai;;tinyor, ~arp1tip kendine 
dahil ediyor. 

Bu yilki 10 Kas1m anmalar1nda, ashnda birka~ giindiir 
yogunlai;;an sosyal medya paylai;;1mlannda, kitlesel ilgide, 
o reklamlarda da bu bela bir kez daha goriiniir hale geldi. 
Atatiirk'ii ilericiliginden, bagims1zhk~1 ve devrimci ozellik
lerinden kopuk bi~imde anmaya yonelik bir gayret goze ~ar
p1yor. 

"Tiirkiye Cumhuriyeti'nin temeli kiiltiirdiir" demii;; ve yeni 
bir kiiltiir yaratabilmek i~in kapsamh, iist diizeyde ~ahi;;ma
lar yaprmi;;, Auguste Comte ~evirmii;;, orijinal dilinde okudugu 
Frans1zca kaynaklardan bilgileri arai;;tirm.1i;;, felsefeye kafa 
yoran bir lideri, bir magazin :figiiri.i haline getiriyorlar. Bizde
ki ~ok yaygm olan ai;;mlai;;tirmak, belirleyici olmayan yonleri
ni as1l konu haline doniii;;tiirmek huylan kendini gosteriyor. 
"Gozlerin, ka§larm, ah o bilmem ne halin ... " 

Bu popiilistlik, Atatiirk diii;;iincesinin ve Cumhuriyet dev
rimlerinin diizeyli bir kiiltiirle biitiinliik olui;;turdugu ger~e
gim ~arp1tiyor. Atatiirk'e veya Cumhuriyet'e destek gibi gori.i
nen bu reklamlar, ashnda toplumda zaten var olan egilimler
den kendine sempati ~Ikarmak derdinde. Yoksa yeni bir ilgi 
yaratrmyor, diii;;iinsel bir katki saglam1yor. 

Bu durumu dun internette, sosyal medyada elei;;tirdim. Bir 
siirii tepki geldi. "Herkes kendi sevdigi bi~imde ansm, kendi 
istedigi gibi anlatsm" diyorlar. Olur mu oyle i;;ey? Amac1 nite
likli kiiltiir yaratmak olan bir lider, en alt diizey kiiltiirel de
gerler ei;;liginde amlabilir mi? 

Kari;;1 olanlan anlamak daha kolay. Arabesk taraftarlan, 
kitle kiiltiiriine dahil olanlar, magazinciler; bunlar Atatiirk'ii 
kendilerine yabanc1 bulsalar, olumsuz sozler etseler nor
mal. Arna boyle yaparak kurucu lidere i;;unu demi§ oluyorlar: 
"Bak, biz senin onaylamayacagin, degii;;tirmek istedigin an
layii;;lara uygun zevkler gelii;;tirdik, seni de boyle ~arp1tarak 
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amyoruz. Dii§iincelerin, tercihlerin, diinya gorii§iin onemli 
degil bizim ic;in." 

lmge ve gerc;ek 

Neden boyle oluyor? Diinya genelinde, ornegin Che 
Guevara gibi simgelerde de, onun degerlerine kar§It 
yonde bir anlaYI§la sahiplenme durumu ortaya c;i.Jnyor. 
Hem kar§It degerleri savunroaktan vazgec;memek hem 
de oyle bir ozneyi sahiplenmek nastl ac;tldanabilir? 

Oncelikle, kapitalizm her §eyi, ama her §eyi bir kazanca 
donii§tiirmek istiyor. lnsanlarin ic;lerindeki isyana kar§ilik 
gelen, anti-kapitalist duygularla sevdigi sembolleri bile kul
lan1yor, onu seven insanlar iizerinden para kazanmak ic;in 
her tiirlii hileyi uyguluyor. 

Fakat daha derinde, ideolojik bir refleks bu. Para kazan
maktan da oncelikli amac;, sistemin varhguu siirdiirmesi. El
bette Che sayesinde kazanacaklan tic; kuru§tan kolayca vaz
gec;er lerdi. As1l konu, kitleler onu oziine uygun tan1mas1n; 
yiizeysel bic;imde algilas1n. Felsefi ve politik bilinc;le degil, 
magazine! bir ilgiyle sevilsin Che. Yok edebileceklerini bilse
ler, insanlarm onu unutmasrm saglayabilseler, mutlaka oyle 
olmas1m tercih ederler. 

Ne var ki, insanlardaki vicdani, adalet talebini, haks1zhga 
isyan duygusunu bastiram1yorlar. lktidarlarla uzla§mayan 
devrimci ozellikleri yok edemiyorlar. Qoziimii mecburen onla
n sahiplenmekte, bu sayede c;arp1hp kitleleri kontrol altmda 
tutmakta anyorlar. 

Mustafa Kemal, birc;ok yoniiyle elbette Che'den c;ok farkh. 
Marksist olmadigi gibi, kendini o terminolojiyle ifade etmez. 
Ki§iliklerindeki devrimci yonleri benzer olabilir ama konu
muzla ilgili olarak, onlara yonelik magazine! yakla§rmlarda 
benzerlik var. Toplum iizerindeki etkisi yok edilemedigi ic;in, 
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Atatiirk'ii de sistem mecburen sahipleniyor, ona yonelik sev
giyi, baghhgi, oradan gelebilecek tehditleri kontroliinde tut
maya c;ah.§1yor. 

Bugiin, Atatiirk'ii gormii.§, onunla aym gtinlerde Ya.§amI.§ in
san sayis1 kac;tir? 1938'de kendini bilecek ya§ta olanlar, onun 
ya§adigi giinleri hatrrlayanlar, niifusun c;ok kiic;iik bir losrm. 
QogunlugunuAtatiirk'ten birkac; ku.§ak sonraki insanlarm olU.§
turdugu bugiinkii toplumda, onun biiyiik etkisi devam ediyor. 

Atatiirk'iin kendi ozelliklerine aylnr1 olarak, o rek
lamlardaki gibi diizeysiz bi-;imde, oyle magazinel yak
la§1mlarla ele ahnmas1, genelde AKP kar§1t1 ve Ata
tiirk«;ii -;evrelerde kar§Ihk buluyor. 

Qeli§kili bir durum bu. Olduk~a biiyiik bir kesim, 
Atatiirk'ii savunuyor, onun unutturulmas1m, gozden 
dii§ii.riilm.esini onliiyor. Ama boylesine i-;ten duygular 
hissetmekle beraber, o insanlar ger-;ekte kendileri de 
pek anlannyor Atatiirk'ii. 

Anlam1yorlar. Boyle bir ortamda onu anlamak c;ok zor. Se
beplerin bir k1sm1n1 konu§tuk zaten. Daha da ac;mak gere
kebilir. En onemlisi, son ku§aklar, alternatiflerden habersiz 
halde yoz bir kiiltiir ic;inde yeti§ti. Egitim sistemi zaten Cum
huriyet dii§manlannm elinde. Medyaya, moda haline getiri
len dii§iincelere, kiiltiir ortam1na bak; kac; on ytldan beri in
sanlann iizerine yalanlar adeta §elale gibi dokiiliiyor. Tele
vizyonlara uzman diye c;1kanlanlann veya dii§iiniir yerine 
konan yazarlann dile getirdigi dii§iinceler biiyiik oranda in
sanlann giin boyunca ayakiistii konu.§tuklanyla aym diizey
de kal1yor. Sanki bir i§yerinde c;ay molas1nda veya kahveha
nede kagit oynarken aralarda toplumsal konularda fik.rini 
belirtir gibi sozler. Bunlar oyle ii«; be§ gun degil., ytllar ytllar 
boyunca, milyonlarca saat birikiyor. 

Bu diizeyi bir de "halkm anlayacagi dil" diye savunuyorlar. 
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Sanki halk daha iyisinden anlamaz! Madem giinliik. hayatin 
ic;indeki insanlar ic;in bile siradan dii§iinceler dile getirmeyi 
savunuyorsunuz; neden hep siz c;1kiyorsunuz halkm kar§ISI
na? Sokaktan tutup getirin birkac; ki§iyi, televizyonda onlar 
konu§sun! 

En c;ok tahrip eclilen kavramlardan biri, "halk insam." Bir 
politikaciyi "halk adam.1" diye overken, bir sanatc;1 hakkin
da oyle derken, dikkat et bak, hangi ozellikleri olumluyor
lar? Ozensiz giyinmek, kaba konu§mak, saygis1zhga varan 
tavirlar takinmak ... Bunlar m1 halk degerleri? Mustafa Ke
mal, biliyorsun, ozel bavullar ta§1rd1 yan1nda. Ah§ap, yiik
sek, bir ki§inin ta§1mas1 zor; ic;inde her zaman torenlerde, 
ak§am yemeklerinde giymeye haz1r giysiler bulundururdu. 
Omriiniin onemli bir kisrm cephelerde gec;mi§ bir adam oldu
gu halde, gerektiginde, c;ok kisa siirede §Ik bic;imde haz1rla
mp ortaya c;Ikm1§tlr. 

Fark11 dii§iinceler savunan, farkh ozellikteki cliger deger
li insanlar da oyle. Marx'1 dii§iin. Naz1m Hikmet, Deniz Gez
mi§ ve arkada§lan, bunlar halk1n ic;inden insanlar degil mi? 
Elbette ko~ntllann, miicadelelerin getirdigi zorluklar ya§ad1-
lar, ama her zaman estetik kaygilarla hareket ettiler. Giizel
lik cliye bir mesele hep vardi hayatlannda. 

"Giizellik" tan1m1nda veya estetik degerler konusunda 
farkh dii§iinmekten de kaynaklannnyor sorun. Hani, bir §e
yi giizel yapmaya c;ah§IP yapam1yorlar diye bir ele§tirim 
yok. Z.aten giizel yapmaya c;ah§m1yorlar ki hic;bir §eyi. Mii
zikte, yemekte, giyimde giizelligin onemsenmesini kiic;iimse
meye c;al1§1yorlar. Pespayelikleri, c;irkinlikleri, dii§iik diizeyli 
her i;;eyi populist bic;imde yans1tip halk degeri diye ileri siirii
yorlar. Bir de utanmadan, estetik duyarhklarla tavir alanlan 
elitist olmakla itham ecliyorlar. 
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Sevdahmz ''bildiginiz gibi degildir" 

Atatiirk'e bak.I§la ilgili bu ele§tirilerinizi, belli ki, 
memleketin kiiltiir ortam.1ndaki genel sorunlar1n bir 
yansimas1 olarak dile getiriyorsunuz. 

Dii§iiniiyorum; Atatiirk anmalanna boyle yans1yan kiiltiir 
diinyarmzdaki temel soruna kar§1hk gelen en uygun sozciik 
nedir? Astl sorunun adi? Evet, galiba "ucuzlatmak" diyebiliriz. 
Her §eyi, her konudaki degeri, hakkJn1 vermeden, emek harca
madan, kolayca elde etme hevesi, sonunda degerleri ucuzlat
maya variyor. 

Toplumumuzda, daha dogrusu medya ve entelektiiel diin
yam1zda her §eyi ahp amnda abartmak ve bu yolla ucuzlat
mak egilimi vardrr. 

Biz Mustafa Kemal'in dii§iincesini; bagims1zhkc;1, ileri
ci, halkc;1, laik, devrimci niteligini yilard1r savunurken, o do
nemlerde bize pek yakla§mayanlar §imdi halk1n sahiplenme
sini goriip one atihyorlar. 

Halkin en az yansmda, hiikiimete tepkiyle birle§en, bir 
Atatiirk'e sanlma tercihi var. Ote yandan hiikiimet de kar§I
smda duramadigi bir Atatiirk gerc;egi.ni kabulleniyor, "Biz de 
Atatiirkc;iiyiiz, Atatiirk'ii severiz" gibi bir yakla§1mla kendi
ne pay c;ikarmaya c;ah§iyor. Aym durum birdenbire Atatiirk'e 
yonelen aydmlarda, medyada da goriiliiyor. Daha once uzak 
durduklan Atatiirk'e, herhangi bir diizey, birikim gerektir
meyecek bic;imde yakla§mak, asla niteliksel bir degi§im ya§a
madan sahiplenmek; bu ancak ucuzlatma yoluyla gerc;ekle§
tirilebilir. Her alanda boyle. 

Ba§ka alanlarla ilgili ornekler var mi, hemen akhn1-
za gelen? 

Tiirkiye Yunanistan dostlugu ic;in c;abalarken maruz kal
digim sald1nlardan sonra ya§ananlar da bu ucuzlatma soru-
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nuyla ilgili. '70 sonlan ve '80'ler boyunca bana kiifiirler eden
ler, gazetelerde haklo.mda vatan haini diye sayfalarca yazan
lar, bir ara hava degi§ince, bizim de oniimiize gec;ip pozisyon 
kapma yan§1na girdiler. 

lsmail Cem ve Yorgo Papandreu dostlanm etkili i§ler yap
ttlar. Ya§anan biiyiik deprem sonras1 Yunan halkinin ic;tenlik
li tutumu c;ok takdir edildi. Boyle baz1 geli§meler sonucunda, 
toplumda Yunanlarla yak1nhk duygulan ortaya c;tlrmaya ba§
ladi. Bir baktik herkes konuya athyor. Herkes destekliyor. 

Am.a i§te hizla kendi seviyelerine indirdiler. U cuzlatttlar. 
Hic;bir zaman Mikis Theodorakis'le, Maria Faranduri'yle, 
Haris Aleksiu'yla kurdugumuz iletiiiiimdeki o seviyede olma
d1 geli§meler. 

Yunanistan'1n be§inci sJ.D.I.f pavyon §arkictlanm getirdiler. 
Bodrum'da ellerinde Turk Yunan bayraklan sallatarak in
sanlara c;agnlar yaptilar, sirtaki yapahm falan gibi §eyler. 

Bir ba§ka ornek, Picasso sergisi ac;Ild1gi giinlerde ya§a
nanlardi. Nastl bir riizgar esti, ne biiyiik bir ilgi geli§ti. Rek
lam §irketleri ve medyadaki holding sempatizanlar1 etki
li tabii. Millet ayihp bayilmaya ba§lad1, pop sanatc;1s1 gibi 
yakla§tilar Picasso'ya. A§klan §oyleymi§, orada bunu demi§, 
obiirii buna boyle demi§, kiz1 Paloma Picasso §oyleymi§, par
fumii c;Ikrm§, yeni moda yaratrm§ ... Koca Picasso, sosyetenin 
giilii oldu. 

"Picasso komiinisttir'' diye bir yaz1n1z vardi galiba. 
Oyle bir §ey veya "Sevdahmz Komiinisttir" diye bir yaz1 

yazrm§t1m. Nazrm'm iinlii dizesi. Qiinkii o Picasso sergisi s1-
ras1nda da aym ucuzlatma tavn one c;1km1§tl. Sanki fa§izme 
direnmi§, dimdik sava§IDI§, komiinist partisi iiyesi biiyiik bir 
sanatc;1 degildi soz konusu olan. Bizimkiler adam1, resimleri 
c;ok pahahya satilan bir sosyete figiirii gibi goriiyordu. 

Mecbur musunuz Picasso ile ilgilenmeye? Onu ara§tlrma-



292 

chmz, tamrmyorsunuz diye kimse sizi kmamaz ki. Madem il
gi alammza girmiyor, uzak durursunuz. Veya ilgileniyorsa
mz, anlamaya ~ah§1yorsamz, bunun haklom vermeniz laz1m. 
Bu kadar kolaycihk, sahtelik olmaz ki! Popiiler kiiltiir felake
timizdir. Bernard Shaw "popiiler olan her §eyden nefret etti
gini" soylerken ne kadar hakhych. 



-13-
Ten, can, insan 

"U stilnden onca yil ger;tigi halde, katildigim 
bir cem ayinini unutamam. 'Can'a deger vermek 
konusunun anlatilmasini a$an, deneyimini ya$a
tan bir uygulamaydi. Oyle bir cem torenine ka
tilan ki$i, belki kendisine o dil§ilncelerin yillar
ca anlatilmasindan daha kalici bir;imde etkilene
cektir. 

9orum'da katilmi§tim o cem ayinine. Bir ko
yun, tore geregi kurban edilecek ve eti dagitila
cakti. Kinalarla ve kurdelelerle silslenmi§ hay
vancagizi ir;eri aldilar. Bu i§i yapanlar nazikr;e 
hareket ediyordu. Koyunu dedenin onilne getir
diler. Dede, yani, toreni yoneten ki§i, uzanip onu 
ok§adi. Sonra saz r;alip bir tilrkil soylemeye ba§
ladi. 'Seni incitmek istemezdik' deniyordu tilrkil 
sozlerinde. 'Kusura bakma' anlaminda sozlerle 
hayvana hitap ediliyordu. 'A.ma etinle cemaatin 
beslenmesini saglamamiz gerekiyor. Bunun ir;in 
sana te§ekkilr ederiz."' 





Sanat-;1 olarak memlekette tan1nmaya ba§ladigm.1z 
'70'li yillarda goz oniinde degildiniz. Yurtd1§1nda siir
giindiiniiz. Dogrulanmami§ bilgilerle toplumda lnzla ta
n1nmaya ba§ladigunzdan beri, size «;e§itU kimlikler, ta
Vll"lar, sozler ya.ki§tirtldi. Ornegin, pek -;ok ki§i Alevi ol
dugunuza inandI. Bala da sizi oyle taniyanlar olabilir. 

Konu a-;tldigmda veya soru.ldugunda Alevi olmadigi
mz1 soylediniz elbette ama hem miizikte, sanatta, hem 
de diinya gorii§iinde kendinizi hi-;bir zaman Alevilige 
uzak gormediniz galiba. 

Ote yandan, Alevi kesimler i-;inde bile bu inanc1n, 
bu kiiltiiriin tan1m1 ve ozellikleri iizerinde tam bir an
la§ma saglanamad1 gibi goriiniiyor. Siz Aleviligi nastl 
goriiyorsunuz? 

Sunni bir ailede dogdum. Arna ilerleyen yillarda bazen Ale
vi san1lrna.mdan onur duydum. 0 kii.ltiirii kendime hep yakm 
bulmu§umdur. 

Samimi dindar olan ailemde bana ogretilen !slam da hi~ 
oyle karanlJk bir inan~ degildi. Tersine, aile biiyiiklerim, hak
kmda konu§tuklan biri i~in "Miisliiman adam" veya ''kachn" 
dediklerinde, bu, "iyi ve temiz insan" anlam1na geliyordu. Bi
raz biiyiiyiince baz1 arkada§lanmda hissettigim gibi bir kor
ku kaynagi degildi benim i~in dinsellik. Zaten ~ocukluk do
nemimde, din konusuna benim ailemdeki yakla§1mlar yaygm 
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oland1. Kimseye kotiiluk dii§iinmemek.le, giizel ahlakla oz
de§ti insanlann dini inanc1. Sadece boyle soyleniyor olmasm
dan daha onemlisi, boyle hissediyorduk. 

Ne yazik ki on ytllardrr, insanlarnmzm din algismda siirekli 
bir kotuye gidi§ ya§anchgim gozluyorum. Ozellikle 2000'li ytl

larda, hi~ de azimsanmayacak bir yaygmhkta, dinin bir bas
kl aracma, korku unsuruna donft§tugi.i goriiliiyor. Oysa ~ocuk
ken boynumda Elifba Ciizii ta§1d1gimda kendimi iyi hissedi
yordum. Onu ezberlemi§tim. Ailedeki ya§hlann dinsel konu
larda verdikleri bilgileri dinlerken de hi~bir §ekilde bir tedir
ginlik duymuyordum. Ozellikle hac1 dedemin verdigi egitim
leri seviyordum. "Allah korkusu" denen §ey daha ~ok kotuluk 
yapmaktan, za)jmle§mekten, insanlara zarar vermekten, ha
ram yemekten ~ekinmeye kar§Ihk geliyordu. Kisacas1 din, hal
km kiiltiiriine olumlu bir gelenek olarak sinmi§ti. 

Bu bilgiler ve boyle bir dinsel egitim, daha sonra lngilizce 
egitim alchgim An.kara'daki Maarif Koleji ytllanmda herhan
gi bir soruna neden olmach. Bir ~eli§ki ya§amachm. 

Alevilikle ise tesadiifen kar§tla§tim denebilir. Babamm go
revi dolayis1yla bulundugum Mecitozii'nde, daha ~ok saz ~al
madaki farklardan dolayi dikkatimi ~eken Aleviligi tan1ma
ya ba§lachm. 

Qocuk.lugumda bir sure baglama ~alm1§, bu alanda ken
dimi geli§tirmeye ~ah§IDI§tlm. Bir yandan da gitarla ilgile
niyordum. Arna Mecitozii'ndeki o dedenin saz1n1 dinleyin
ce adeta ~arpilchm. ~elpe tarz1yla ~ahyordu. Yani tezene kul
lanmadan, tellerden parmaklanyla ses ~Ikanyordu. Arna astl 
fark buradan gelmiyordu. Bamba§ka bir §eydi, benim ~ald1-
gim sazla ilgisi yoktu. 

Sonradan ogrendim, akordu farkh ayarlamyormu§. Oysa 
telleri sol-re-la olarak akort etmeyi degi§mez kural samyor
dum. 0 dedenin uygulad1gi, Anadolu'nun en eski saz ~alma 
teknigiydi. Dede Perdesi. .. Teller mi-re-la olarak akort edili-



297 

yordu. 0 gil.ne kadar ah§kin oldugum gibi ezgi sadece alt tel
den ~ahnm1yordu, butun teller e§it bi<;imde kullan1hyordu. 
Buyulenmi§~esine bir etkiyi uzun sure ya§achm. Akhmdan 
~1kmiyordu, oyle ~almak bir tutku haline geldi bende. 

Daha sonra o teknige ~ah§irken, kendimi o yolda geli§ti
rirken, bunun uzerine bir de gitarda yapilan akor basmay1 
ve arpeji de eklemeyi denedim. Kendi kendime, sevdigim ba
z1 Bati par<;alanndan al1§k1n oldugum <;oksesli bi<;imleri bi
zim tiirkiilere uyguluyordum. 

Boylece Alevilige yakinla§tim, ilgi duydum, sevdim. Zaten 
ailedeki egitirnirnde de a§tlanan degerlerden, oviilen tavrrlar
dan dolayi, Aleviligin ozu bana yakm geldi. 

Ba§langi<;ta sezgi duzeyindeydi bu. Zamanla ba§ka konu
larda ogrendiklerim, ara§tird1klarim <;ogalchk<;a; ayd1nlan
mayi daha bilin<;li savunur, humanizmi daha kapsamh algi
lar hale geldik<;e, Alevi dii§ftncesine akil ve mantilla da ya
k1nhk duyar oldum. Sanatsal iiretimlerimle ve politik tavir
lanmla da uyumlu oldu Alevi kulturu. 

lnsan1 aramak 

()ok zorlu giinler ya§admiz, sert tepkiler aldmiz, po
litik sald1rilara ugradin1z. Biitiin bunlara hiimanizm 
gibi, bar1§, sevgi gibi "yumu§ak" denebilecek degerle
ri savunmanizdan dolayi maruz kaldinIZ. Bu a,;1dan da 
omriiniiz, Alevilerin yiizlerce yild1r ba§Ina gelenlere 
benzer bi,;imde ge,;iyor. 

Hep soyluyorum ya, butun sanatsal <;ah§malarimla goster
mek istedigim §ey, insana insan olarak bakabilmek. Alevilik 
bu <;abalanmla <;ok uyumlu bir kiiltiir, <;ok onemli bir inan<; 
sistemi. 

Farkhhklanrmz1 hem diinyada hem iilkemizde her zaman 
zenginlik kaynagirmz olarak gordiim. Bunu hep onemsedim, 
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c;e§itli yollarla, c;e~;itli vesilelerle anlatmaya, buna uygun de
gerler iiretmeye c;ah§tnn. 

Bunu anlatmak, bu konuda netle§mek hie; kolay degil. 
Diinyada da kolay degil, bizde ne yazik ki daha da zor. 

Soylerken c;ok kolay elbette. Am.a duru bic;imde algilama
ya, o safhgi hissetmeye pek uygun olmayan krn~ullarda ya§I
yoruz. Futbolcular aralannda "milli" mac; yap1yor. earkictlar 
bile kendi milletlerini temsil ederek yan§iyor. Qocuklar okul
larda diinyamn uluslara gore boliinmii§ oldugunu ogrenerek, 
o haritalan ezberleyerek yeti§tiriliyor. Haberlerin verili§ bi
c;imine bak, Fransa, Arjantin'den bir talepte bulunuyor. San
ki Fransa ve Arjantin toplumlari tek parc;ah hirer toph1mmu§ 
ve ic;lerinde birbirinden farkh unsurlar bulunmuyormu§ gibi. 
Ve sanki oralarda ya§ayanlar birbiriyle ortak yonleri olan ay
n1 diinyamn canlilan degilmi§ gibi. Hele bir de dinsel ac;1dan 
bakmca, diinyayi dinlere, mezheplere gore boliinmii§ bin par
c;a halinde goriiyor insanlar. 

Bir ki§i, bu parc;alann herhangi birinde diinyaya geliyor. 
Kendi sec;medigi bir kiiltiiriin, bir ailenin ic;ine doguyor. Ken
disini biiyiitenleri sorgulayamayacagi ya§lardan itibaren bir 
milliyete, bir dine ait olacak bic;imde yeti§tiriliyor. 

Diger parc;alardan herhangi birinde dogmu§ ve kendisi gi
bi yeti§tirilmi§ insanlan farkh canhlar gibi algiliyor. Onlann 
da tutkuyla bagh olduklan bayraklanna, inanc;lanna kar§I 
kendisininkini savunuyor. Sava§1yor, nefret ediyor, oldiiriiyor. 
Dost veya kendine yakin kabul ettigi insanlar ic;in de yine aym 
§ekilde, dogdugu srrada belirlenmi§ olc;iitleri esas ahyor. 

Ayvalik'ta dogmu§sa Miisliiman Tiirk milliyetc;isi, biraz ac;1-
ginda, Midilli'de dogmu§sa Ortodoks Yunan milliyetc;isi olma
s1 bekleniyor, beynine bu degerler ve dii§manbklar kazrmyor. 

Boyle sozlerinizi dinleyince ~ok kolay ve a~1k bir ko
nu diye diii;;iiniiyoru.z. Ne var ki, elli yildn■ anlatma ge-
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regi duyman1z, diinyada ba§ka birQok sanatQ1n1n ay
m amaQ iQin ugra§IP durmas1 da hayat1 bu anlatt1g1-
mz gibi algdaman1n ne kadar zor oldugu.nu gosteriyor . 

.A§dmas1 bunca zor bir engeli nasd tan1mlamak uy
gun olur? Ilk akbrna gelen sozciik "fanatikUk." 

Bu.tun bu etkilerin ch§1na <;tlup konu§urken "insana insan 
olarak bakmak" deyince, <;ok basit bir §eyden soz ediyor
mu§uz sanilabilir. Fakat omriinun ,;ogu kism1nda insanlar 
bu etkiler altinda ya§1yor. Bir ki§inin kar§1s1ndakini kendi
siyle aym biyolojik ozellikleri bulunan bir canh gibi gorme
si <;ok zor oluyor. Qevresindekilerle ileti§im halinde, karn1-
n1 doyurmak isteyen, baz1 §eylerden korkan, yorulan, seven, 
susayan olumlu bir insan diye kolay kolay goremiyor. Bai;;
ka onemli bir mesele yoksa, once cinsiyetini dikkate alarak 
yakla~nyor. Baloyor, kad1n m1, erkek mi? Sonra art1k o an
daki ortama ve yeti§tirilirken ezberledigi onceliklere bagh 
olarak renk, milliyet, din, mezhep gibi aynmlara gore algtli
yor kari;;1s1ndakini. Tabii ki, bir tur fanatikliktir burada or
taya ,;Ikan. 

Ozellikle futbol taraftarlan kendilerine dti§tinmeden "fa
natik" diyorlar. Oysa bir tur hakarete kar§1hk gelir bu keli
me. Yobazhk, bagnazhk gibi. 

Bir futbolcu ko§arken rakibi ona <;elme takip dti§tirtir, ha
kem de duduk ,;alip ceza ab§1na karar verir. Yan yana otur
mu§ bu ma<;1 seyreden iki arkada§ ayn1 olaya bakarken de 
ayn1 §eyi gormez. Biri hakemin yanh§ karar verdigini, dige
ri de dogru dudiik ,;ald1gin1 dii§tinur. Sahiden oyle gorurler, 
kendi gordiiklerinin ger,;ek olduguna inanirlar. 

"Fanatiklik" demeyelim istersen, §U anda konu§tugumuz 
konuya dahil olmayan farkl1 bir tart1§ma olu§mas1n okurun 
kafas1nda; ama yobazhk budur i§te. Bagnazhk budur. Ayn1 
ma,;1 izleyen, aym olaya bakan o iki arkada§m astl amac1 bir
birini kand1rmak degildir; onlann ma,;1 izlerkenki duygula-
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nndan, hayata balo§mdan kaynakh bir sorun varchr. Bir tiir
li.i ger~ekte ne ya§anchgi konusunda anla§amazlar. 

Daha vahim durumlarda ise, insanlar hayati farkh algtla
yan ki§ilerin kendilerine kas1th dii§manhk yaptigm1 dii§ii
ni.ir. Hani, o hakem de ashnda gerc;egi goriiyor ama kas1t
h olarak yanh§ karar veriyor gibi. Nefret olu§ur, varhgina 
tehclit gibi algilar veya kar§1smdaki insan1 hastahkh, zarar
h gibi goriir. Bir~ok toplumsal ve politik olayda boyle ornek
ler c;1kiyor kar~nm1za. Birine suikast di.izenleniyor, bir yer
de bomba patlatihyor, insanlar goc; yollar1nda ac; sefil lon
hyor. Ve, "c;ogunluk" demeye dilim varm1yor ama galiba c;o
gunluk, hatta i.ilkemizde korkanm epeyce bi.iyii.k bir c;ogu.n
luk, bir ti.irlii bunlan "insan ac1s1" olarak, o kayiplan "insan 
cam" olarak algtlayarmyor. Herkesin gozi.i oni.inde gerc;ekle
§en bir olayi kimse oldugu gibi goremiyor. 

Ne yazik ki diinyada iki ki§i herhangi bir ortamda kar§tla
§Inca, sadece iki insan kar§tla§rm§ olmuyor. Bir Mi.isliiman'la 
bir Yahucli veya bir Dogulu ile Avrupah vs. kar§tla§IDI§ oluyor. 
Qiinki.i aym sorunlu anlayi§la yeti§tirilmi§lerclir. Aralarmdaki 
farklan bazen rekabet, bazen iyice sava§, oliim, nefret kaynagi 
goren hasrmlar gibi kar§I kar§1ya geliyorlar. 

lyi ki yiizlerce, binlerce parc;aya boliinmii§ di.inyadaki her 
bir parc;ada, boyle yapay ayr1mlan a§mak ve bar1§ dolu bir 
diinyada ya§amak isteyen insanlar da varhguu siirdiiriiyor. 

lnsandan "Can"a 

Chaplin'in iinlii Diktator film.indeki o harika konu§
ma sahnesinde de boyle dii§iinceler dile getiriliyor. Si
zin di§lillZda da birQok biiyiik sanatQi, onca yetenegi.yle, 
onca yarat1cihgiyla boylesine ''basit" bir konuyu anlat
maya oncelik verd.i. Bir tiirlii insanlarin d.iger insanla
n kendileri gibi bir canh olarak gormeleri saglanamadi. 
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1nsanlari sadece insan olarak gormek saglanamad1gi gi

bi, diger canhlar da sadece canh olarak goriilemiyor. Ozellik
le dogadaki diger memeli hayvanlar. lnsan da onlardan biri, 
o nedenle "diger" diyorum, onlann da yavrular diinyaya geti
ren, korkularla, kaygtlarla ya§ayan, yavrulan ii;in camn1 ve
ren canltlar olarak algilanmas1 pek ger«;ekle§miyor. 

Bu.nun nedenleri iizerinde durulabilir. En onemlisi ya§anan 
ko§ullar. insanlann ge«;imlerini saglama, maddi deger iiretme 
bi«;imi, iiretim ili§kileri ve bunlara bagh yonetim bi«;imleri el
bette en belirleyici. Sonuc;ta medya, egitim sistemi, kiiltiir ku
rumlan hep oradaki s1mfsal yonetimin olu§turdugu temel iize
rinde §ekilleniyor. Politik miicadele ih.male gelmez. 

A.ma kiiltiir sanat alamndaki i;abalardan da asla vazge«;e
meyiz. Zaten politik bilin«;ten pek de baguns1z bir konu de
gil bu. Nazrm da hep insam anlatti, Ya§ar Kemal de Charlie 
Chaplin de. Onlardan oncekiler, sonrakiler ... Ve iinlii olma
yan onca sanatc;1. Aynca, biliyoruz ki, sanat«;1 olmayan bir«;ok 
diizgiin insan, ya§ad1gi «;evrede boyle tavirlar ahyor, bu dii
§iinceleri anlatiyor. 

Ustiinden onca ytl gec;tigi halde, kattldigrm bir cem etkinli
gini unutamam. "Can"a deger vermek konusunun anlatilma
s1m a§an, deneyimini ya§atan bir uygulamaydi. Oyle bir cem 
torenine katilan ki§i, belki kendisine o dii§iincelerin yillarca 
anlattlmasmdan daha kahc1 bi«;imde etkilenecektir. 

Qorum'da katilrm§trm o cem ayinine. Bir koyun, tore gere
gi kurban edilecek ve eti dagittlacakti. Kmalarla ve kurdele
lerle siislenmii;; hayvancagiz1 ic;eri aldtlar. Bu ii;;i yapanlar na
zikc;e hareket ediyordu. Koyunu dedenin oniine getirdiler. De
de, yani, toreni yoneten ki§i, uzanip onu ok§adi. Sonra saz c;a
hp bir deyii;; soylemeye bai;;ladi. "Seni incitmek istemezdik" de
niyordu deyii;;te. "Kusura bakma" anlam1nda sozlerle hayvana 
hitap ediliyordu. "Arna etinle cemaatin beslenmesini saglama
rmz gerekiyor. Bunun ic;in sana te§ekkiir ederiz." 
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Dft§iinsene, insanhgm. kenclini evrenin merkezi olarak gor
medigi, canh cans1z her §eyin haklum gozettigi, incelmi§ bir 
dii§iince. Bugun ilkel diye adlanchrchgun1z donemlerde insan 
asla bu denli benmerkezci degildi. Sozgelimi, yemek i~in ke
silen hayvanlardan af dileme gelenegi Meksika yerlilerinde 
ve Hlristiyanhk oncesi Slav toplumlannda da varrm§. Hatta 
Eski M1srr'da hayvanlann insanlardan §ikayet~i olma hakla
r1 da varch. Diinya boyle zamanlardan ge~ti. Oysa "kurban" 
etme kiiltiiriinde §iddet vard1r. Burada bir parantez a~1p 
diinyada gittik~e tirmanan §iddet eylemlerinin kazand1gi 
barbar goriiniime deginmek istiyorum. Artik. televizyonlarda 
canl1 yayinlarda seyreder olduk. lnsanlar birilerinin bogaz1m 
keserek "sava§1yorlar." ~ovalye ~aglann1n sava§lanndan son
ra tiifek icat oldu, mertlik bozuldu denilmi§ ya §imdikine ne 
demeli? teat olan ne, bozulan ne? Bir insan bir ba§ka insamn 
ellerini ayaklanm baglayip bogaz1na b1~agi dayayiveriyor. 

l§te ba§ka canlilann ya§am hakk.im gozetmeye bir de bu 
gozle bakmak lazrm. Qorum'daki cem torenine donelim, bu to
ren bana evrendeki canltlara kar§1 dost olan insaru hatrrlatt1. 

Yumu§ak bir tarzla saz1m ~al1p tiirkii soyliiyordu dede. Hi
tap ettigi koyuna bakiyordu. Hayvan da tuhaf bi~imde sa
kince duruyor, huysuzlanmadan dinliyordu. Sonra aym na
zik hareketlerle salondan ~anhrken herkes koyunu saygiy
la izledi. 

1lle de benim gibi bir hayvansever olmasa bile, bu toreni 
izleyen bir ki§i nasil etkilenmez? Aleviligin, insan1 insan ol
dugu i~in onemseyen bir inan~ olmas1n1n dogal sonucu bu. 
Dogadaki her canhya saygi gostermekle insanl1ga deger ver
mek, birbirinden aynlmaz bir biitiin. 

Ba§ka kaynaklardan bulunabilecek bilgiler ver
mekten ka~1n1yoruz bu soyle§ide ama buras1 onemli. 
Sonra Alevi dedelerinden ogrendiginiz teknigin iistii-
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ne orkestra «;ah§malar1 yapt1n1z, ba§ka «;algdar ekle
diniz, hem koklii hem de yepyeni bir tarz yarattm1z ... 
Teknik veya sanatsal anlamda biiyii.k i§ yapt1n1z ama 
asd onemlisi, toplumda §a§1rt1c1 bir kar§1hk buldu
nuz. Bunu tarihsel ve sanatsal a«;1dan nasd yorumlu
yorsunuz? 

Sahiden onemli bir konu bu. Demin dedim ya, bir §eyle
ri anlatmaktan, tarif etmekten daha onemlisi, omek olu§tur
mak. Bir dft§iinceyi veya bir gorft§ft anlatmaktan daha etkili
dir, ona uygun uygulamalarla iiretimler gen;ekle§tirmek. 

Toplum, yaptigim muzigi koklerden beslenerek ~agda§la§
man1n, geleneksel zenginlikleri unutmadan §ehirle§menin 
kar§1hgi kabul etti. Bu anlayi§1 onayladi. Bir ge~mi§in deva
m1 olmas1 §arbyla, yepyeni tarzlara ar;ik oldugunu, degi§en 
yai;;ama uygun bamba§ka iirunleri sevdigini kanitladi. 

Toplumda ya§anan h1zh degi§imlerde, koklerden 
beslenecek ama o degi§imlere kar§Ihk gelecek yeni 
tarz yap1tlara ihtiya-; doguyor. Koyden kente go-;, Ba
tihla§ma donemleri de oyle. '60'lardan sonraki toplum
sal hayat1m1zda da yeni tarzlarm ortaya «;1kmas1 en
gellenemezdi. Bu ihtiyac1 kar§Ilayan tiirlerden ba§h
ca ikisi arabesk ve Livaneli miizigidir, diyebilir miyiz? 
Biri sagbks1z kentle§menin, digeri de saghkb kentle§
menin kar§Ihgi olarak ... 

Dogrusu, bunlar onemli sorular. lncelenmesi, uzerinde du
§ftnulmesi gerektigini dii§ftnuyorum. Am.a hen kendi sana
timla ve yaptiklanmla ilgili fazla gorii§ belirtmeyeyim. 

Sadece soruna katln anlammda i;,unu ekleyeyim: '70'lerin 
bai;,mda ulkede elektrosaz modas1 vardi. Gitardan elektrogi
tara ge~i§ siirecinin aksine, gelenekte bir yenilik yaratan de
gil, daha r;ok, i;,ehre kabul edilmeyenlerin kaderine aglayan 
bir ses olarak yaygmla§1yordu. Ne koylu ne de §ehirli bir ses-
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ti o. $ehirde koylu olarak varhgun surdiirmeye, bir yandan 
da §ehri yagmalamaya kar§:tbk geliyordu diyebilirim. 

Bu, giiniimiizdeki bir~ok sorun, bir~ok politik hareket, hat
ta AKP hukiimetinin kokeni a~1s1ndan da incelenmesi gere
ken bir konu. 

Umar1m bu tiir ara§tirma inceleme ~ah§malan geli
§ir. ijimdi, boliimiin ba~mdaki asil sorumuza donelim 
mi? Aleviligi nasil tan1mhyorsunuz, nasil goriiyorsu
nuz? 

2000 yihnda Amerika'da, Princeton Universitesi'nde bu 
konuda konferans vermi§tim. $imdi orada anlattiklar1nn 
tekrarlamama gerek yok, ~iinku o konu§mayi, Aleviligi bil
meyen, hatta Turkiye'yi pek tan1mayan insanlar i~in haz1r
lam1§tim. Sonra yayinlad1m da zaten o konu§ma metnini. 
Alevilik hakkmda temel bilgi arayanlar kolayca ula§abilir
ler. Daha aynntih, daha kapsamh bir~ok ~al1§ma da piyasa
da bulunuyor. Qok sayida kitap yaztldi. 

Hac1bekta§ kap1s1 

Biz yine de Alevilikle ilgili temel bilgileri hat1.rlat
man1z1 isteyelim. Qiinkii sizden dinleyecegimiz boyle 
bir ozet, Aleviligin hangi yonlerini, hangi niteliklerini 
vurgulad.Igimz1 da belirginle§tirecek. 

Bu konuyu konm~urken soziin "lnsan1 insan olarak gor
mek" meselesine gelmesi normal. Qii.nku Aleviligi, insana ay
nms1z bir gozle bakmaya, her turlu deger ve ol~iinun merke
zine insam yerle§tirmeye uygun bir kiilturel kaynak olarak 
goruyorum. 

Buna ~ok sayida ornek gosterebilirim. Bana en ~arp1c1 ge
leni, Hac1bekta§ kasabasmdaki hapishanenin kapatilmas1. 
1995 yihnda Adalet Bakanhgi o hapishaneyi kapatt1. Qun-
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kii laz1m degildi, bo§ duruyordu. Tiirkiye Cumhuriyeti Ada
let Bakanhgi kayitlanna gore, Hac1bekta§ ve ~evresinde i§
lenmi§ su~ bulunmamaktayd1. 

0 zamanlar ara§tlrrm§tim, mahkemelerde goriilmeye de
vam eden cinayet davalarimn sayis1 27 bindi. Bir de diger 
su~lan dii§iin. Bugiin sayi daha az degildir. Daha ge~enler
de, hiikiimet yetkililerinin, sanki onemli bir yatinm yaprm§
lar gibi hapishane a~tl1§1na kattlchklan haberini okudum. Za
ten ozellikle "Adam oldiirmek" konusunda memlekette has
tahk.11 bir sempati var. N amus, vatan, din gibi gerek~elerle 
insan oldiirmek adeta onaylamyor. 

Hac1bekta§, boyle bir iilkenin kasabas1, ama hi~ su~ i§len
miyor. -0 stelik her ytl agustos aymda diizenlenen §enlikler ne
deniyle oraya yiiz binlerce insan gidiyor. Kisa bir siirede niifu
sun 500 bine ~ikmas1, normalde 10-12 bin ki§inin ya.§adigi bir 
il~enin kaldrramayacagi ihtiya~lara neden oluyor. Tiirkiye'nin 
her yoresinden gelen konuklar i~in yeterli otel de yok. lnsan
lar aga~larm altmda yatiyor. Kadinlar ve erkekler sularmi, ek
meklerini bolii§iiyorlar. 

Kontrol altinda tutulmas1, denetlenmesi miimkiin olma
yan bir §enlik organizasyonu bu. Arna o giinler boyunca da 
herhangi bir su~ ~ikm.1yor ortaya. Devletin yasalanna aykin 
bir olay da olmuyor, ayiplanacak, kmanacak, kaba bulunacak 
hareketlere de rastlanm1yor. 

Bu insanlara yillarca iftira attld1. On yillarca devlet, on
lann ~ocuklanna okullarda zorla Sunni din dersleri okuttu. 
Hep di§land1lar. Onlardan kesilen vergilerle siirekli imam 
hatip okullar1 a~ild1, televizyonlarda, gazetelerde sanki 
Tiirkiye'de herkes Siinni'ymi§ gibi yayinlar yaptldi. Aleviler 
yok saytld1lar. Bu devletin yoneticileri "lyi din egitim.i alrm§ 
insanlar terorist olmaz" dediler ve "din egitim.i" derken Siin
niligi, "terorist" derken de bazen solculugu bazen de Alevili
gi kastettiler. 
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Oysa Hac1bekta§'ta ve oradaki koylerde cami yok. Gelmi§ 
ge«;mi§ iktidarlann kastettigi anlamda din egitimi yerle§ti
rilememi§ orada. lnsanlar namaz k1lm1yor, Ramazan orucu 
tutmuyor. Kad1nlan evlere kapatmadiklan gibi, giysilerle ve 
ortiilerle de kapatm1yorlar. Bir arada ya§1yorlar. lbadetleri
ni de kadm erkek bir arada yap1yorlar. Saz «;ahyorlar, semah
lar soyleyip buna uygun danslarla ger«;ekle§tiriyorlar ibadet
lerini. Dort kadinla evlenmek diye bir §ey zaten tarih boyun
ca olmam1§. Qok eskiden beri §arap yapmayi biliyorlar. Baz1-
lan bade i«;iyor. $enlikleri Dionysos bagbozumu torenlerine 
benziyor, co§kulu bir hayat ya§iyorlar. 

l§te hi«; su«; i§lenmeyen, insan karde§ligi denen §eyin dogal 
bi«;imde ya§and1gi Hac1bekta§ boyle bir yer. Alevilik, oziinde 
boyle bir kiiltiir. 

Su,; i§lenmeyen bir hayat; insanlann birbirine sahip 
,;Ikt1gi, birbirini ezmedigi, ama birbirini denetledigi 
bir ortamda siirdiiriilebilir. Hac1bekta§'ta ve genel ola
rak Alevi ,;evrelerde boyle bir hayat1n miimkiin olma
s1, inan,;larma bagh olmalariyla m1 a,;Iklanmah? 

Oyle dii§iinmek yarultabilir. lnanc1n derecesinin pek belir
leyici oldugunu sanmiyorum. 

Sunni gozle bak1nca da Alevi ger«;egini kavramak biraz 
zor. Alevilerdeki "inan«;h ya§am" bir sofuluga, giindelik haya
tin di§mdaki degerlere kar§ihk gelmiyor. 

lnan«;tan ~ok, daha genel anlamda "kiiltiir" demek dogru 
geliyor bana. Bu insanlann su~ i§lemeden, digerlerine zarar 
vermeden ya§amalanm, onlann kiiltiirii saghyor. 

$imdi dii§iiniince kendini korumak zorunda olan bir azm
hk grubunun kendi i~inde biitiinliigiinii saglama, di§ dunya
ya kar§I korunma ~abaslDIIl bir iiriinii olarak da goriilebilir 
su~tan ar1nm1§ bu diizen. Siirekli ezilen, d1§lanan bir grup 
kendi i«;inde dagilmay1, yozla§mayi onlemek zorunda, aksi 
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takdirde onu yok etmeye ~ah§an ~ diinyamn etkilerine da
ha ~ok maruz kahr. 

Ornegin, bir Alevi i~in en korkunc; durum, "yol dii§kiinii" 
olmaktir. Toplum d1§1na itilmek, cemlere kabul edilmemek 
anlamma gelen yol dii§kiinliigii. ile kar§tla§mamak i~in, kiil
tiirlerine aykin tavirlardan kac;mmalan gerekiyor. A.ma ka
c;1nmalan gereken o davram§lar, zaten toplu halde ya§ama 
diger insanlarla ortak c;oziimler ve giizellikler yaratma man
tigma uygun olarak belirlenm.i§tir. Yasaklanan uygulamalar, 
hayati kolayla§tlran veya giizel ya§amayi giinah sayan §ey
ler degil. 

Boyle bir kiiltiiriin bugiinkii ko§ullarda geli§mesi 
herhalde beklenemez. Hatta bu ko§ullarda varhgim siir
diirmesi bile 90k kolay a«:ikJanamaz gibi geliyor bana. 

Elbette kapitalizm degerlerine ve bu diizenin geli§tirdigi 
insan ozelliklerine uygun degil Alevilik. Ortaya ~ili§ ko§ulla
nm incelemek ic;in 13. ylizylla bakmak gerekiyor. 0 donemde 
bu topraklara kok salmi§ bir kiiltiir bu. 

Demek ki "muhafazakarhk" denen §ey bazen olumlu da 
olabiliyor. Boylesine evrensel ve zengin bir degeri koruyarak 
degi§en ko§ullara, yozla§an hayata direnmek gerekiyor. 

Aleviligin en onemli i§levi de bu, toplumumuzda. Kirsal 
bolgelerde ya§ayan, modern sanatla ilgilenmeyen kesimin
de bile estetik bir geli§mi§lik vardir. Ornegin arabesk miizik 
Aleviler arasmda yaytlamarm§trr. 

13. yiizytla bakarak devam edebilir miyiz? 
Anadolu'nun 13. yiizyilda en dikk.at c;eken ozelligi, insan 

c;e§itliligi. Bir tarafta Mezopotamya'n1n kiiltiirii devam edi
yor, Kiirtler, Ermeniler, bir tarafta Rumlar ... Hepsi de kok
lii kiiltiir. Yak.in gec;mi§teki Selc;uklu etkisi de vardi, devam 
eden Bizans etkisi de. Sahiden de bir taraf1 Asya bir tarafi 
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Avrupa olan, iizerinde diinyadaki dinlerin, 1rk.lann, dillerin 
onemli bir lusID.lilln bir araya geldigi, i~ i~e ge~tigi bir kop
riiydii. Araplar, Kiirtler, Yahudiler, Ezidiler, Mecusiler, Pon
tuslular, Persler ... Bunlara Orta Asya steplerinden at siiriip 
gelen go~ebeler, Tiirkler de katilnn§ti. Birbirlerine kan§nn§ 
bi~imde degilse de birbirlerine yalun ortamlarda ve ileti§im 
halinde ya§iyorlarch. 

Az once konu1;1tugumuz o kasabaya achm veren Hac1 Bek
ta§ da Anadolu'ya, Suluca Karahoyiik denilen bolgeye 13. yiiz
ytlda geldi. Buraya yerle§ti. Kendisinden bir iki ku§ak once 
Horasan'da ya1;1ann§ ~ok gii~lii bir manevi otorite olan Ahmed 
Yesevi'nin ogretisini benimsemi1;1ti. Kendisiyle yakm tarihler
de Horasan'dan ~e§itli bolgelere yaytlan diger dervi1;1ler gibi, o 
da insanlara Yesevi'nin diinya gorii§iinii anlatiyordu. 

Hac1 Bekta1;1'm Anadolu'ya geli1;1iyle ilgili tarihsel bilgiler
den daha onemlisinin, bununla ilgili efsane oldugunu dii§ii
niiyorum. Bu efsane, Aleviligin ortaya ~1kI§1m ve oziinii de 
yans1tiyor. 

Hac1 Bekta§, bugiin kendi achm ta1;11yan kasabaya giiver
cin kiligmda gelmi§tir. Bilindigi gibi, giivercin ~am.an inanc1-
na gore de kutsaldir. Ve evrensel olarak ban§ simgesi kabul 
edilir. Efsanedeki ban§ vurgusu buradan da anla§tlmaktachr. 

Hac1 Bekta§, giivercin olarak oradan ge~erken, yerdeki bir 
kad1n, iistlerinden bir erkek ge~tigini soyler. Oradaki Kara
donlu Can Baba adh bir adam hemen bir 1;1ahin luhgina bii
riiniip giivercinin pe1;1ine dii1;1er. Kurtulmak i¢n a§agiya yone
len giivercin, tam Kara Donlu Can Baba'ya yakalanmak iize

reyken silkelenip insana donii§iir. Son anda §ahinin bogazrm 
kavrayip kendini kurtanr. 

~ahin, kendisinin de insan oldugunu soyleyip "lnsan insa
na zulmeder mi?" diye sorar. Hac1 Bekta§ da oraya insanla
ra zulmetmek i~in gelmedigini anlatrr. "Ben Anadolu'ya, bu
labildigim en masum yaratigin luhgma girerek geldim" diye 
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a~tltlar. "Giivercinden daha masumunu bulsaydim o luhga gi
rerdim." 

Alevi kiiltiiriiniin yarattigi diger efsaneler de boyledir. ~i
irlerle, ozdeyi§lerle giic;lii bir edebiyat yaratrm§tir Alevilik; 
masumiyeti, dostlugu, e§itlik temalanm i§lemi§tir hep. Kom
§uluk, gibi, sevgi gibi degerleri savunmll§tu.r. 

Anla~dan Ahmed Yesevi ogretisinin temeli Anado
lu'da o donemde ~ok saglam kuru.lmu~. 

Hemen oncesinde Anadolu insanlan c;ok zorlu bir do
nem ya§am1§tI. Tahrip edici din sava§lan gormiii;;tii, Ha~h 
Seferleri'nde saldinlara ugrarm§lardi. Bir yandan inanc;lan ve 
gelenekleri onca farkh insamn bir arada ya:;;ayabilecegini go
riiyor, bir yandan da bu farklarm konu edildigi sava:;;larm or
tasmda kahyorlardi. Ban:;;1 ozlemii;;lerdi. Sava§ i~in, kinmlar 
ic;in bahaneler iiretilmesinden c;ekiniyorlardi. Sevgi ve birlik 
duygularmm yaytlmasrm istiyorlardi. 

Yunus Emre gibi Anadolu'yu dola§an dervii;;lerin buldu
gu kar:;;tl1k, ashnda bu beklentiyle ilgiliydi. Mevlana da o do
nemlerde Konya'da ya:;;1yordu. Dogu Roma'da ya§ayan anla
rmnda ona Rumi deniyordu. Bu eski Bizans kentine babas1 
Belh :;;ehrinden gelip yerlei;;mii;;ti. 

Ote yandan Ahi Evran da Anadolu'nun c;e§itli bolgelerin
deki esnaf ve zanaatkarlar arasmda ileti§imleri geli§tiriyor, 
lonca orgiitlenmesini ku.ruyordu. Bu yap1 Osmanh donemin
de de etkili bic;imde varhgun siirdiirecekti. 

Aym i;;ekilde, benzer humanist dii§iinceleri yaymaya c;alii;;an 
~eyh Edebali, kisa sure sonra Osmanh devletini ku.racak olan 
Osman Bey'in c;ok onemsedigi, rehber kabul ettigi bir dervi§ti. 

Bunlar1n hepsi ayn1 donemde, birbirine ya.kin zamanlar
da Anadolu'ya geldiler, bu.rada ya:;;adtlar. Belki Mevlana bi
raz farkh denebilir, ama genel olarak bunlann hepsi, Ahmed 
Yesevi ogretisinin temsilcileridir. Bir iki yiizyil once, Selc;uk-
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lular doneminde ba§layan ve 13. yiizytlda yayginla§an bir ge
li§me bu. 

Bu geli§mede Horasan'dan Anadolu'ya gelen dervi§ler 
~ok etkili oldu. 0 gezici dervi§lere Turkistan Erenleri, Ho
rasan Erenleri ve Rum Erenleri deniliyordu. Ti.irkistan Or
ta Asya' da, Horasan lran' dadir. Rum deyimi ise, Dogu Roma 
topraklan i~in, yani Anadolu'nun onemli bir lnsrm i~in kulla
mhyordu. Tarih biliminde bunlar, Rumeli'ye ge~en San Sal
tuk gibi ''kolonizator dervi§ler" adiyla aruhrlar. 

Rahmetli Halil lnalc1k hocayla keyifli bir yemekte bulu
§UP §arap i~erken, akhmda kalan iki dizeyi soylemi§tim. "Ru
melin fethinde ol ger~ek veli/ Tahta lnh~ tu tar ol batin eli." 
Tahta kihcm hem ~aman kiiltiiriinde onemli bir simge olma
s1 hem de Rum ellerinin kans1z fethedildigini belirtmesi ho
camn ~ok ho§una gitti. 

0 biiyiik tevazuuyla bu dizeleri kullamp kullanamayaca
gin1 sordu ve i§lek bir Osmanhca yaz1yla pe~eteye yazdi. Bu 
am beni ~ok onurlandinr. 

Bu erenlerin hepsi Ahmed Yesevi'nin yolunda ilerliyordu. 
"Tiirkistan'1n doksan dokuz bin pirinin piri" diye an1hyor
du Yesevi. Vilayetname gibi kaynaklarda, Horasan'daki yet
mi§ yedi bin pirin de ona bagh oldugu yaz1hd1r. Rum'da, ya
ni Anadolu'da da elli yedi bin pir oldugu soyleniyordu. Bir 
de Bac1yan-1 Rum var. Tabii bunlar hep halk soylenceleri
ne dayah. 

Bekta§ilik Cumhuriyet'in manevi kaynagid1r 

Hac1 Bekta§'In ve digerlerinin Anadolu'ya yerle§tigi 
yillar, islam'1n da hizla yayddigi bir donem. Bu iki du
rum birbirini gii.9lendirm.i§, desteklemi§ olabilir mi? 

lslam'1n da h1zla yayild1gi bir donemdi. Fakat Ortodoks 
lslam anlayi§1ndan olduk~a farkh bir ogretiydi bu. Ahmed 
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Yesevi'nin ogrencileri, bar1§c;1l soylemleriyle, Anadolu'da 
yaygin bic;imde onaylanchlar. Hac1 Bekta§'m d1§1nda, Amas
ya civarlannda Baba ishak'1 ve Otman Dede'yi, Bulgaristan 
taraf1nda San Saltuk'u, Antalya bolgesinde Dede Kargin'1 
halk benimsedi. Bugun Balkanlar'da ve Anadolu'da suren 
bir etkidir bu. 

Hele Bekta§i kiilturii ic;in Osmanl1 devletinin, hatta sonra
smda kurulan Turkiye Cumhuriyeti'nin manevi kaynagi di
yebiliriz. Tiirkc;enin de Anadolu'daki kaynagichr bu kiiltiir. 

0 yiizyildaki ko§ullar genel olarak. Yesevi ogretisinin kar
§ihk bulmas1na uygundu. Ve bu akim, diinya tarihinde ben
zerine herhalde pek rastlanmayan buyiik bir sentez yaratt1. 
Anadolu'da etkili diger unsurlarla bir c;ati§ma degil, bir etki
le§imle geli§ti; her tiirlii aynmctliga kar§1 bir soylemle yaytl
d1. Irk farkmdan cinsiyet aynmc1hgma kadar her sorunu hi
rer zenginlige donu§tiirdu. 

Kisa sure oncesine kadar ust uste Mogol sald1rilar1 ve 
Hac;h Seferleri ya§anm1§ olmas1ndan dolayi, insanlar bu og
retiye hasretle sanldilar. Ya§anan ac1 deneyimlerle, ho§go
rulii olman1n onemini, hatta zorunlulugunu anlam1§lard1. 
Birbirine sald1rmadan bir arada ya§aman1n tek yolu olarak. 
gezici dervi§lerin tanittigi ho§gorii ogretisine, o humanist il
kelere sanlchlar. 

Bu ogretinin olu§masmda ve yaytlmasmda, bolgedeki yerle
§ik kiiltiirlerle gerc;ekle§en etkile§imin etkisi elbette c;ok buyiik. 
Yesevi'nin ogrencileri Anadolu'ya geldiklerinde, Mezopotam
ya ve lran taraflarmda ortaya c;tlrnn§ binlerce ytlhk kiiltiirler
le kar§tla§tilar. 

Bunlarm birkac;1n1 kisaca anahm: Zerdii§t dini, tarihsel 
kaynaklarda Zarahustra diye de an1hyor, milattan once 6. 
yiizytlda ortaya c;1krm§ti. lyilik ve kotiiliik ruhlanmn varh
gma inaniyorlarch. Spenta ve Angra diye aniyorlardi onlan. 

Ondan yakla§1k bin yil sonra ortaya c;1kan Mazdek aki-
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m1 da iyilik ve kotiiliik aras1ndaki miicadeleye inan1yordu. 
I:;ngin ve karanhgin sava:;;1 olarak goriiyorlard1 hayat1. I:;;Ik 
Tanns1'mn 7 veziri ve 12 ruhsal varhgi vard1. Bu inanca bag
h olanlar insan oldiirmezdi. Dinin kurucusu Mazdek, dii:;;
manhk yapanlara bile iyilikle kar§1hk vermeyi, kibar dav
ranmayi ogiitliiyor, insanlar aras1ndaki kavgalan yok etme
yi ama~hyordu. Bunun i~inse tarlalarm ve mallann ortakh
gmi savunuyordu. 

Bunlar lran bolgesinde kokle:;;mi§ ve sonra ~evreye de yaytl
mI§ inan~lardi. $amanizm'le epeyce benzer yonleri vardi. Ale
vilerde ise olduk~a belirgin bir Manicilik etkisi vardir. Alevi 
inancmda da 7 sayis1 kutsal kabul edilir, Mazdek inancmdaki 
12 olan ruhsal varhk sayis1, Alevilikteki 12 lmam'1 ~agn§tmr. 

Giineydogu Anadolu'da, Bulgaristan'da ortaya ~1k1p 
Anadolu'ya yayilan Bogomil mezhebi de bir ba§ka e§itlik~i 
kiiltur geli§tirmi§ti. Heretik Hrristiyan bir mezhepti bu. Bo
gomiller de insanlann e§itligi ilkesine baghydtlar ve miilki
yetsiz bir hayati savunuyorlardi. Sonralan, Ege Bolgesi'nde
ki Ala§ehir'e (ki orijinal ad1 Philadelphia'drr) oradan da Ak
deniz kiytlanna ve Fransa'ya ge~tiler. Burada kaleler in§a 
ettiler, Cathar $ovalyeleri diye an1ldilar. 

Umberto Eco'nun kitaplarmda ge~iyor bu konu. Ga
liba daha ~ok Balkanlar taraftnda ve 15. yiizytla kadar 
varhklanm siirdiirmii~ler. 

Baz1 kaynaklarda biraz daha farkl1 bilgiler vard1. Ayn.nti
lar ~ok onemli degil, sozunii ettigimiz inan~ ve akimlann ko
nu§tugumuz konuyla ilgili k1sm1, Hac1 Bekta§lann geldigi 
donemdeki Anadolu halklanrun beklentilerini, e§itlik ve ba
n§ ozlemini yans1tmalan. 

0 donemdeki kulturlerden soz ederken amlmas1 gereken 
bir ba:;;ka topluluk da Ezidilerdi. Varhklan bugun de siiriiyor. 
Yanl1§ bi~imde "$eytana tapanlar" diye an1hyorlar. $eyh Adi 
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bin Misafir'in takip~ileridirler, cennetten kovulmu§ olan Me
lek Tavus'un Tann tarafmdan affedildigine ve en biiyiik me
lek olduguna inamrlar. 

Ahmed Yesevi dervi§lerinin, Anadolu'ya yayilmaya ba§la
d1gi donemde kar~nla§tiklan ba§ka kiiltiirler de sayilabilir. 
Gezici halk §airi olarak. dola§an bu dervi§ler, §iirlerini o kiil
tiirlerle ya§ayan insanlara okuyor, onlarla ileti§im kuruyor
lardi. 

Sozel edebiyat11mz1n onemli bir kisrmm olu§turan bu §iir
ler genellikle 6 hecelidir. Bir kisrm da 6 art1 5 ol~iiliidiir. Za
ten Anadolu'daki bir~ok insan §iirdeki bu ol~iilere ah§kin
d1. Dilden dile dola§an Homeros §iirleri de heksametre, ya
ni 6 heceliydi. 

En bilinen 6+5 vezinli Hac1 Bekta§ §iirlerinden biri §Udur: 

Hararet nardachr, sacda degildir 
Keramet ba§tachr, tacda degildir 
Her ne arar isen kendinde ara 
Mekke'de, Kudiis'te, hacda degildir 

0 donemde ya§ayan biiyiik §air Yunus Emre'nin dizeleri de 
aym anlayi§l dile getirir: 

Sen kendine ne samrsan 
Ayruga da onu san 

Dort kitabm manas1 
Budur i§te var ise 

Bu dizeler ve bu ~airier Aleviligin oziinii yans1t1yor. 
Oyle diyorsunuz. Ve bunlar, bugiin de toplu.mda olduk
.;a yaygin bi.;imde onaylan1yor. Peki, Alevilik inanc1 
aym yayginhkta tau1u1yor mu? insanlar biliyor mu? 

Bu §airleri toplumun ~ok biiyiik lusm1 din biiyiigi.i ola-



314 

rak tan1yor, ~ok saygi. duyuyor. Hac1 Bekta§'I, Yunus'u, di
gerlerini seven insan sayis1 Alevi ntifusundan ~ok daha faz
ladlr. Am.a dtinya gorti§lerini ne kadar oztimstiyorlar? Ta
bii, insanlar sevdigi bir sanat~1yi ne kadar tamyor, onayla
digi bir politikacmm diinya gorii§iinii ne kadar biliyor; diin
yan1n her yerinde boyle sorunlu konular var. Am.a yakla§1k 
800 yild1r sahiplenilen, dilden dile aktanlnn§, gontillerde 
ya§atilmI§ bu ozanlann daha iyi anla§Ilmas1 gerekirdi, di
ye dti§tintiyorum. 

Bu kadar popiiler isimlerin bile yeterli tamnmad1gi du
rumda, ornegin Alevilikteki "Olu§um" ilkesinin pek bilinmi
yor olmasma §a§rramayiz. 

Alevi inancma gore, insanla bir ozde§lige sahip olan Tanr1 
~e§itli evreler ge~irmi§tir. Sonunda "doga" ve "insan" bi~imin
de tezahiir etmi§tir. Yiizytllar sonraki Hegelci anlayi§la ben
zerlik gosterir bu a~1dan. 

Dolayis1yla, insan bir yaratis1 oldugu gibi, Tann'mn yeryii
ziindeki belirtisi, yani onun suretidir. Adem'in yerytiziine ge
li§i, bir siirgiin cezasmdan ~ok, terfi gibi goriiliir. Qiinkii Alevi
likte, insan bedeni giinah kaynagi kabul edilmez. Tersine, be
den insamn kendi bilincine varmasllllll, boylece, ''kamil insan" 
diizeyine ula§mamn bir fusatidrr. Kami] insamn degeri, Tann 
diizeyindedir. lnsamn ruhsal varhgi bir bedenle birle§ince, me
leklerden daha yiiksek bir degere ula§IT. Dii§iinme, tercih kul
lanma hakkioa sahiptir. Arna bu yetenegini; dii§iinmesini ve 
irade geli§tirmesini, hakkiyla yerine getirmekle ytikiimliidiir. 

Bu yakla§1rmn dogal sonucu olarak, insan bedeni ve sanat, 
Alevilikte §iipheye yer brrakmayacak bi~imde olumlamr. 

Toplumumuzda konular1n oziinii merak etme ve 
ara§tirma egiHmiyle ilgili genel bir sorun olabilir. Am.a 
Alevilikle ilgili "tan1mama" sorunu bu genel sorun
la a~Iklanamayacak bir du.rum gibi goriiniiyor. Qiinkii 
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geni§ bir kesim yiizyillardir Aleviligi konu,uyor, konu 
ediyor, buna ragmen ger«;egi gormeye yana§IDiyor. 

Gosterilen ilginin onemli bir kisrm ne yaz1k ki dii§manl1k 
ve ~arp1tma ama~h; taruma ve anlama ugra§l pek yok. 

Siinnilik, bir anlamda Ortodoks lslam sayihr. Ozellikle 
Sunni kitleyi yonlendirme konumunda olanlar, Alevilikteki 
temel dii§iinceleri Sunni kesime, bir tiir dii§manhk nedeni, 
kendi varhklan i~in bir tehdit gibi aktarabilirler. Oyle de ol
mu§tur hep. Bu topraklardaki Sunni kesimin baz1 ileri gelen
leri tarafmdan, yiizytllar boyunca nefret iiretilmi§tir. Ozellik
le Yavuz Selim'den beri. 

Tartl§ilmayacak kadar apk ger~ekler hepimizin gozii 
onunde duruyor. Ashnda kii~iik bir kesimidir, ama Rama
zan'da goz oniinde yemek yiyenlerden rahats1z olanlar, 
Cuma'ya gitmeyenleri d1§layanlar, boyle zorlayic1 ve aynm
c1 tavrrlara Sunni tara:fta rastlarur. Oysa toplumun ~ogu, Ale
vilerin Hizrr orucu tuttugu giinleri bilmez bile. Fark edilecek 
bi~imde, digerlerinden "saygi beklemek" ad1 altmda rahat bo
zan tavirlar hi~ ortaya ~ikmaz. 

Sunni kesimdeki baz1 kI§la.rt1ctlann tutu.mu, sadece "Miis
liiman mahallesinde hassas davranma" §art1 ileri siirmekten 
de ibaret degil. lnsanlann Alevilige inanmas1n1, ba§h ba§1-
na bir su~ gibi goriiyorlar. Aleviligi, kendi varhklanna, daha 
dogru.su kendi iktidarlanna tehdit kabul ediyorlar. 

Mutasavvrflar da ~ok ezildi. Ornegin §air Nesimi'yi, 1417'de 
Halep'te derisini yiizerek oldiirmii§lerdi. Tasavvuf ehline ve 
Alevi topluluklanna ~ok biiyiik basktlar uygulanch, kitle ha
linde oldiiriildiiler. Dedigim gibi, saytlan az da olsa, Sunni ke
simdeki bu ki§lu.rtictlar, en ~ok Alevilerin kachn ve erkege e§it 
deger vermesinden rahatsiz olmu§larchr. Kendi halinde de ya
§Iyor olsa, bir kachnm ozgiirce hareket etmesini, serbest~e gi
yinmesini tehdit ve dii§manhk gerek~esi kabul etmi§lerdir. 
Uydurduklan iftiralar da ~ogunlukla bu konuyla ilgili. Alevile-
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ri "ahlaks1zhk"la, ensest ili§kilerle suc;ladtlar yiizytllar boyun
ca. Boyle soylentiler yaydtlar. 

Oysa ... Alevilikte "Eline, diline, beline sahip olmak" ilkesi 
vardrr. Yani elle yaptlacak hrrsizhk, §iddet gibi kotiiliiklerden 
uzak durma, dille hakaret edip yalan soylememe, cinsellikte 
de kimseyi rahatsiz etmeme gibi kurallar. 

Azmhklar ve haklar 

Ulkedeki egemen anlayi§ta boyle genel bir yakla§un 
hatas1 var. Kiirt sorununda, kad1n sorununda, herhan
gi bir kesim veya ki§inin en dogal haklarrm kabul et
mek i~in, ille de onlarm ozelliklerini onaylamak, onlari 
sevmek gerekiyormu§ gibi bir yakla§rm dikkat ~ekiyor. 

Evet, Kiirtlerin ornegin bir talebini destekleyen bir ki§i, 
onlann ashnda iyi insan olduklanm, iyi niyetli olduk.lann1 
da sozlerine ekleme geregi duyuyor. Ba§ka konularda da boy
le. Bu ashnda, en temelde "insan haklan" meselesine yakla
§Imdaki yanh§hklardan kaynaklamyor. 

En dogal insan haklanm kabul etmek, bir ki§inin veya top
lulugun ozelliklerini sevmemize bagh olamaz. Sevmezsen sev
me! Sen oyle ulu bir yaratik rms1n ki digerlerinin haklanm 
kullanabilmesi senin onlara duydugun sempatiye bagh olsun? 
Eger diinya gorii§iin geregi kiilturel haklan, insan haklanm, 
ulusal haklar1 onayhyorsan, insanlann bu haklann1, onlan 
sevme §art1 aramadan kabul edersin. lnsan haklanyla bir der
din varsa, dogru bulmuyorsan, e§itlige inanrmyorsan, o zaman 
lafi. evirip c;evirmeye, duygusal ve ki§isel yorumlara gerek yok; 
"Ben insan haklarma kar§1yim" diye dtiriistc;e soyle! 

Yok, bunlar ille kendilerinin ayncal1kh konumunu one c;1-
karacaklar! Birilerini haklar ac;1s1ndan e§it kabul ettiklerini 
soylerken bile, bunu bir liituf gibi dile getiriyorlar. 

Farkh etnik kimlikten ki§ilerin, kad1nlann, c;ocuklann, 
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farkh inanca bagh insanlann, hepsinin, bu niteliklerinden 
bagim.s1z olarak temel insan haklanna sahip olduguna inam
yorum. Hatta yasalara gore sue; i§lemi§ ki§ilerin, hatah dav
ram§ sergilemi§ olanlann, herkesin, o konudaki kis1tlamala
n ve cezalan bir hukuk sistemi ic;inde belirlenir; onun di§m
daki haklan kis1tlanamaz. 

Ki§isel tercihler ba§ka bir konudur. Ho§landigim ki§ilerle 
arkada§hk yapanm, sevmediklerimle c;ok gerekmedikc;e go
rii§mem. Temel insan haklann1 kabul etmenin bununla bir 
ilgisi olabilir mi? 

lnsanlar1n inane; ve dii§iince ozgiirliigii ic;in egemen ko
numdakilerle aym ilkeleri benimsemek §art1 olsaydi, "insan 
haklan" diye bir kavram olmazdi. 

Bir ki§i Aleviligi ele§tirebilir, kar§I gorii§ dile getirilebilir, 
hatta zararh buldugunu soyleyebilir. Arna hic;bir §ekilde sal
dirma, a§agtlama, iftira atma hakki olamaz. 

0 sac;ma sapan iddialann, c;arp1tmalann, iftiralann en bu.
yuk zaran, ashnda toplumun tamarmm kirletmesidir. Ale
vileri rahats1z etmenin, taciz etmenin, onlara sald1np zarar 
vermenin c;ok otesinde bir sorun bu. Qiink.ii toplum ic;inde, bu 
sac;maltltlara inanacak insanlar yarattlmas1 gibi bir sonuc; or
taya c;Ikiyor. Toplumun geneli ic;in olumsuz niteliklerin c;ogal
masma neden oldular. 





-14-
Halk ne ister? 

"Toplumu birbiriyle ortak ozellikteki bireyler
den olu§an tek parr;a bir yapz gibi gormek, temel 
bir yanzlgz kaynagz. Herhangi bir olay veya nes
ne herkese faydalz olabilir mi ki kitap oyle olsun? 
Yoneticilere itaat etmek, patronlara hayranlzkla 
baglz olmak gibi ozelliklerin geli§tirilmesini sa
vunuyorsan, son on yzllarzn populer kitaplarznz 
faydalz kabul edersin. 'Halk begenisi' diye de bu
la bula arabeski veya pop kulturunu bulup savu
nursun. 

Boyle bir anlayz§a gore, lnce Memed iyi bir ro
man olabilir mi? Faydalz kabul edilebilir mi? 

Bu nedenle, neye 'iyi' dedigin, neyi 'faydalz', ne
yi 'zararlz', 'guzel', 'degerli' buldugun, o dedigin 
§eyden r;ok senin degerlerini, olr;ut aldzgzn refe
ranslan yansztzr." 





Havemann'1n dedigi gibi, her agaQtan binlerce, mil
yonlarca tohum etrafa saQ1hyor. Binlerce agaQtan olu
§an bir ormanda, her yd milyarlarca ya§am olas1h
gi iiretiliyor. Ve bunlar1n Qevre ko§ullarma en uygun 
olan kiiQiicii.k bir kismi tutunuyor topraga. Boylece, fi
lizlenen ya§amlar birbirlerine benzer ozellikte oluyor. 

Digerlerine benzemeyen ve QOk az bulu.ndugu iQin 
fark1na vardamayan Qe§it Qe§it olas1hklar da ashn
da varhgim siirdiirebiliyor. (!evresel ko§ullar degi§in
ce, bu sefer o Qe§itlerden biri yayginla§maya, bir siire 
sonra da genel goriiniimii olu§turmaya ba§hyor. 

Bu biyolojik gerQeklik, edebiyat, siyaset, ticaret 
alanlar1nda, dolay1s1yla toplumsal hayatta da geQerli 

"dir? mi . 

Oyleyse; Beethoven gibi, Mustafa Kemal gibi dev
rimci ki§iligi olan bir insan, kendi ozelliklerinin ye
§ermeyecegi bir donemde, ornegin bugiinlerde ve sira
dan bir ortamda ya§1yor olsaydi, onun farki nastl orta
ya c;ikardi? 

Pek ~Ikamazlardi ortaya. Qikamiyorlar zaten. 
Ozgiin insanlar, devrimci ruhlu insanlar elbette ya§1yor. 

Ve elbette bulunduklan ~evrede takdir goriiyorlar. Selam ve
ri§leri, giilft§leri, i§lerini yapI§ bi~imi ve ~e§itli tavirlanyla 
kendilerini belli ediyorlar. 
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Fakat toplumsal c:Hc;ekte kar§1hk bulmak, sadece ki:;;ile
rin kendi ozelliklerine bagh degil. Baz1 donemler, yiiksek in
sanhk degerleri "para etmez" hale gelebiliyor. Omegin son on 
yillar, biiyiik bir sanatc;1 yeti§mesinin herhalde en zor oldugu 
donemlerden biridir tarihte. Nitelikli sanat yap1tlanyla orta
ya c;tlnp medyamn onayin1 almak c;ok zor. Boyle bir onay al
madan toplumdaki modalan a§abilmek de c;ok zor. 

Burada sorunlu bir kavram c;tlnyor kar§1rmza: Ba§an. Es
kiden beri soylerim, ba§an bir viriistiir. Bula§ICI bir hastahk 
kaynagid1r. lnsanhgin ic;inde c;e§itli alanlarda ilerler, yaytlir 
ve ki§ilikleri bozar. Bu dediklerim, ba§anyi oncelikli hedef 
kabul etmekle ilgili. Yaptlan i§in ve hayatm amacm1n "ba§a
n" olmas1, biiyiik bir sorundur. Yoksa kendiliginden ortaya 
c;Ikan bir sonuc; olarak ba§an ba§ka bir §ey. 

Arna ozellikle sanatc;Ilar ic;in, yaratic1 siirec;lerle ugra§an
lar ic;in, kendiliginden gelen ba§anlar da oliimciil sonuc;la
ra neden olabilir. Qunkii bir kez ba§anh olunca, sanatc;1n1n 
oniinde garantili bir yol ac;1hr; kan1tlanm1§ c;ah§malar1n1 
tekrar etme istegi duyabilir. Oysa yeni yap1t iiretmenin an
lam1, sadece ba§kalann1n onceki c;al1§malanm degil, kendi
ni de tekrar etmemeye baghdrr. Buna ileride deginmek iste
rim. ~imdi ba§arI kavram1run daha toplumsal yonii iizerin
de durayim. 

Ozetlemek ic;in biraz kabala§tirarak birkac; ornek diii;;iine
lim. Ba§anh ogrenci ne demektir? Egitim sisteminin amac1-
na uygun ozellikleri bulunan ogrenci demektir. En az1ndan 
okudugu okulun olc;iitlerine gore degerlendirilir ba§an. Diye
lim ki, test yontemiyle yapilan s1navlarda c;ok soru c;ozmek, 
ezberledigi baz1 formiil ve bilgileri iyi kullanmak gibi konu
larda kendini iyi geli§tirmesi bekleniyordur ogrenciden. 

Ayn1 §ey, ticaret alan1nda daha belirgin. Bir tiiccar, "Ben 
bu piyasa denen §eyin kurallanna uymayacagim, buna uy
gun davranmayacagim" diyerek ba§anh olabilir mi? 
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Fakat bir ogrenci, ara§tirma ve anlama sevdas1yla da ders
lerine ~ah§abilir. S1navlarda alacagi sonu~la pek ilgilenme
den, ogrenmenin heyecan1yla ~e§itli konulara yogunla§abilir, 
ara§tirabilir. Boyle bir ogrenci, egitim sisteminin ol~iitlerine 
gore ba~;anh da olabilir ba§ar1s1z da. Bu durumda, ba§anh 
olmayi insan1n zihinsel geli§imi a~1smdan iyi bir §ey kabul 
edemeyecegimiz gibi, ba§ansizhgi da ovemeyiz. 

Tabii ki bu egitim sistemi, bu medya, bu kultiirel iktidar ba
§anyi ovecektir. Onlarm ba§anyi yiiceltmesi, "lnsanlar bizim is
tedigimiz gibi olmak i~in ~1rpmmah, iistelik bunu kendi terci
hi gibi gormeli" anlam1na geliyor. Birbirleriyle ne i~in yan§acak 
ne i~in ugra§acak insanlar, bu iktidarlarm tan1mladtltlan ba§a
n hede:fine ula§mak i~in. 

Qoksatarhk ve edebi deger 

Peki, bir sanat eserinin, ornegin bir ro111an1n ba~an
h olmas1 da kotii bir ~ey midir? 

Apa~Ik ve basit bir ger~ege hemen deginip ge~elim: Qok sa
tilrm§ olmas1 bir kitabm yazmsal degerinin yiiksek oldugunu 
kamtlamayacagi gibi, kotii bir kitap oldugunu da gostermez. 

Ne kadar satildigindan -;ok, neden sattld1gi daha onemli
dir bir kitab1n. Hangi beklentilere kar§ihk gelmi§tir, okur on
da ne bulmu§tur, topluma ne yonde etki etmi§tir? Bir duygu, 
ger-;ek bir dii§iince iiretmi§ midir, yoksa hazir duygulan kul
lanm1§, bir anlamda tiiketmi§ midir? Kafasmdaki dii§iincele
rin onaylanmas1m isteyen insanlann beklentisini mi kar§ila
mI§br? N eyi ba§arrm§tir? 

Ba§anyi kimin tan1mlad1gi onemli. "lyi", "faydah", "~ir
kin", "ba§artl1" gibi kavramlar herkes i~in ayn1 anlama gel
mez. Kime faydah? Hangi diinya gorii§iine gore iyi? Hangi ol
~iite gore giizel? 

Bu piyasa ortammda "ba§anh roman" deyince; ~ok satrm§ 
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ve yaymc1s1na, yazanna, satic1sma iyi para kazand1rm.1§ ki
tap kastediliyorsa, ki oyle, bu ol~iitler bizi ilgilendirmiyor. 

Am.a iyi niyetli bir insamn, hiimanist ve evrensel degerle
re bagh, estetik diizeyi geli§mi§ bir ele§tirmenin bir romana 
"ba§anh" demesi, elbette olumlu bir §ey. "Ba§an" kavrann
n1 yanh§ kullandigin1 soyleyebiliriz, tart1§abiliriz, ama kas
tettigi §eyin iyi oldugunu, kendine gore tammladigi bi~imde o 
sozciigii kullandigim kabul ederiz. 

Yine terminoloji meselesi ... 
lnsanctl degerlere bagh, e§itlik~i, ozgiir bir diinyadan yana 

bir yazann, derinlikli duygularla, bu degerleri a~iklayan dii
§iincelerle ortaya ~1kardigi bir yap1t ~ok satinca, buna elbet
te seviniriz. 0 yazardan ~ok, toplum ad.Ina, o donemde varh
gim siirdiiren insanhk degerleri ad.Ina umutlamnz. Am.a boy
le bir yazar, ~ah§malanru asla "~ok satmak" amac1yla yiirii

tiiyor olamaz. 

Kitlesellik ya da popiilerlik estetik degerden taviz 
vermeyi gerektirmiyor oyleyse? 

Kendi deneyimimden yola ~ikarak cevap verirsem: Hayrr! 
Milyonlarca insamn soyleyecegi §arki yapmak, estetik dege
ri dii§iirmekten ge~miyor. Kaliteyi de kitlelerle bulu§turabi
lirsin. Ayru §ey edebiyat i~in de ge~erli. "Toplum bunu istiyor" 
yargis1, piyasamn kendi yiizeyselligini ve degersizligini top
luma dayatmasmdan ba§ka bir §ey degil. 

Milyonlarca insan ha.la Dostoyevski okuyor. Niye? Deger
sizliginden mi? Neden milyonlarca insan miizelere akin edi
yor? Kahc1 olan giizelligi gormek i~in degil mi? 

Uzun zamandir yaym diinyasmda ~oksatanlar listesinde iki 
farkh kutup ~eki§me halinde. Bir yandan Sabahattin Ali, Har
per Lee, Steinbeck vb.'leriyle edebiyat, bir yandan da ki§isel 
geli§im ve yeni din dedigimiz astroloji, mistisizm kitaplan. 

~imdi bu ~oksatanlar listesini, tip~1s1, egitimcisi, ila~ §ir-
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ketleri, dan1§manlar1 ve psikologlar1yla devasa endiistri
den ayn dii§iinebilir miyiz? Piyasa, tiiketicisini kendisi ya
rat1yor. Bunun i~in de yeni dinler icat ediyor. Belli kitapla
n okuyup ki§isel geli§iminizi saglayabileceginize inan1yor
sunuz. Arnao da yetmiyor. Psikolog seanslanndan ge~me
niz, siirekli mutlu olup olmad1gmiz1 test etmeniz, bu diinya
da en iyi §eyleri hak ettiginizin "uzman ki§iler" taraf1ndan 
onaylanmas1, kendinizi iyi hissetmeniz i~in siirekli tiiket
meniz gerekiyor. Bu, piyasamn i§lemesi i~in gerekli bir zin
cir. Bu zincirin goriilmedigini farz edip "Halk bunlan oku
mak istiyor" gibi bir ciimleyle her §eyi a~1klad1klann1 san1-
yorlar. Dii§iinsene, hepsi birbirini reddeden tavsiyeleri ta
kip edip duruyor insanlar. 

Biitiin diinya kaosun, a~hg:m, sava§m, yoksullugun i~indey
ken mutlulugun s1rnm veren kitaplar satihyor. lnsani bencil
le§tiren, narsisist bir varhk haline getiren bir yeni din bu! 

Uzun ya§amanin formiiliinii satiyorlar ama iizerinde ya§a
d1gim1z gezegenin daha ne kadar ya§ayabilecegi belli degil. 
Kapitalizmin ~evreye ve dogaya kar§I i§ledigi su~lan kimse 
sorgulam1yor, tam tersine iistiinii ortmeye ~al1§1yor ama bii
tiin bu su~larm yarattigi tahribatm yiikiinii de bireylere yiik
liiyorlar. Satin alarak, tiiketerek ~oziim bul! Bu, korkun~ bir 
kandirmaca. lnsanlanm1z1n bu kandrrmaca kar§1s1nda uya
ruk olmas1 lazrm! 

Her kitap degerli mi? 

Bu demektir ki, ornegin, "Kitap okumak faydahdir'' 
gibi bir yakla~1m dogru degil. Bir kitap ii;in "faydah" 
veya "giizel" diyeceksek, kime gore oyle oldugunu da 
belirtmemiz gerekir. 

0 kadar genel bir ifadeyle "Kitap okumak faydahdir" de
mek, ancak "Kitap okumak zararhdir" demek kadar dogru 
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olabilir. Veya o kadar yanh§. "Ba§anh" diye yorumlamak i,;in 
de ayn1 durum ge,;erli. "Giizel", "yiizeysel", "kotii" ... Bunlar 
hep bir referansa gore anlamlamr. 

Kitaplar neden her durumda faydah olsun? Q1karc1hgi, 
kar ama,;h iiretim sistemlerini, bilim kari;;1ti inan1i;;lan yii
celten kitaplar yok mu? Komplo teorilerini yayginla§tmp dii
§iinme yetilerini koreltenler, yiizeyselliklerle estetik tahri
batlar meydana getirenler, boyun egmeyi i;;irinlei;;tirenler? 

Toplumu birhiriyle ortak ozellikteki hireylerden olui;;an tek 
par,;a hir yap1 gihi gormek, temel hir yanilgi kaynagi. Her
hangi bir olay veya nesne herkese faydah olabilir mi ki ki
tap oyle olsun? Yoneticilere itaat etmek, patronlara hayran
likla hagh olmak gibi ozelliklerin gelii;;tirilmesini savunuyor
san, son on yillann popiiler kitaplarim faydah kabul edersin. 
"Halk hegenisi" diye de hula hula arabeski veya pop kiiltiirii
nii bulup savunursun. 

Boyle bir anlayii;;a gore, Ince Memed iyi bir roman olabilir 
mi? Faydah kabul edilehilir mi? 

Bu nedenle, neye "iyi" dedigin, neyi "faydah" neyi "zararh", 
"giizel", "degerli" buldugun, o dedigin i;;eyden ,;ok senin deger
lerini, ol,;iit aldigin referanslari yans1tir. 

Kitap yazmak, dagitmak, okumak ugrai;;lan ashnda bir 
miicadele alamnda ger,;eklei;;iyor. Qok az kii;;i bu miicadelenin 
farkinda olahilir, am.a diinyarnn ve memleketin gelecegine et
ki edecek bir cephedir edehiyat. 

Konuya "daha ,;ok kitap okunsun" veya "daha az kitap 
okunsun" yoniinde hir tart1i;;ma varm1i;; gibi yaklai;;mak yaml
gi yaratiyor. Qiinkii astl miicadele "hangi kitaplann okunaca
gi" konusunda. 

Tiirkiye'de ,;ok az kitap okundugu yoniinde ,;ei;;itli rakam
lar yaymlamyor. Oysa bunlarda ahnan ol,;iitler olduk,;a mug
lak. Ger,;ek olan bir i;;ey var ki hi,; de kii~iik olmayan bir sek
tor doniiyor. Kiran krrana hir "piyasa" var ortada. 
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Unutmayahm ki bugiin dunyada tehlike haline gelen obez
ligin yam s1ra bir de popiiler killtiir iirunlerinin besledigi bir 
ruh obezligi var. 

Ki§inin geli§mesine agirhkh olarak kitaplar kaynakhk et
m.i§se de benzer durum gec;erli. 

Qogu zaman insan, kendini belirleyen etkenlerin net bi
c;imde farkinda degildir. Bu onemli! Ki§i, varolu§unu belirle
yen etkenlerin farkina vardigi oranda, onlardan baguns1zla
§abilir, onlan a§abilir. Yoksa, yaygm bic;imde oldugu gibi, ki§i 
sadece ic;inde ya§adigi ko§ullann ve farkmda olmadigi etkile
rin bir sonucu olarak ortaya c;1kar. 

Nasil ki bir davram§1 veya bir geli§meyi bagh oldugumuz 
degerler ac;1smdan zararh bulabiliyorsak, ayn1 §ekilde ba
z1 kitaplan da zararh bulabiliriz. Hatta onlarla miicadele et
mek, onlarm etkisine kar§I kendi degerlerimizi savunmak 
gerekir. Bunun yasakc;1hkla falan bir ilgisi yok. Aksi halde 
Adolf Hitler'in Kavgam kitab1m da savunmak durumunda 
kalabilir insan. 

euna clikkat c;ekmek gerek: Saygi duymak ve deger ver
mek, insanlara yonelik olmahd1r. Yoksa "her tiirlii gorii§e, 
her tiirlii inanca" niye saygi duyayun? Yobazhgm nesine say
gi duyacagim? Kad1nlarm ikinci s1mf kabul edilmesini, ka
derciligi, itaatin yiiceltilmesini, boyle degerleri, "Baz1 ki§ile
rin inanc1" diye, onlann tercihi diye ho§ gorebilir miyiz? 

Yanh§ buldugum bir inanca bagh olan, yanl1§ buldugum 
degerleri savunan bir ki§inin insan olmaktan kaynaklanan 
haklanna elbette saygi duyacagim. Onu kendi dogrulanma 
bagh bic;imde ya§amaya zorlamayacagim. Saygi denen §ey 
bu ar;1dan anlamh. Yoksa onun gorii§ii, inanc1 saygin degil
dir. Her gorii§e ve dii§iinceye saygi duymam soz konusu de
gildir. 0 zaman 50 ytldir ne ic;in miicadele ediyorum? Demin
den beri bunu anlatmaya r;ah§1yorum. 0 §arkilar1, o roman
lan, yazilan, onca yap1b iiretmemin amac1 "ba§anh olmak" 
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degil ki? Onlan okuyup dinleyen insanlar giizel zaman gec;ir
sin, bazen eglensin; elbette buna sevinirim, ama asil amac;, 
insanhk degerlerine, savundugumuz degerlere bir katki su
nabilmek. Saygi duymad1gim, zararh buldugum c;arpik anla
YI§larla miicadele etmek. 

Temel amacrm her zaman c;irkinlige kar§I giizellikle, zorba
hga karlin umutla direnmek oldu. Ozgiirliik, e§itlik., emek, ka
din haklan, c;ocuk haklan, serbest zaman hakln, seyahat hak
ki, anadilinde konu§ma hakki, bunlar gibi birc;oklanmn ozgiir 
olmasrm, serbest olmasrm isterim. Bunlarm kis1tlanmasrm sa
vunan dii§iincelere ve inanc;lara da asla saygi duymam. 

Dogrudan yana taraf olmadan giizellik olacagma inanmiyo
rum. Bu bilinc;le ortak hareket etmeden varhgl1IllZ1 siirdiirebi
lecegimize de inanm1yorum. Am.a her zaman bunu ba§aracagi
miza inanchm, inamyorum. 

Oyleyse ba!jtaki konuya doniip oyle devam etmeniz 
i~in izninizle tekrar sorayim: Beethoven gibi, Mustafa 
Kemal gibi devrimci ki!jiligi olan bir insan, kendi ozel
liklerinin ye~ermeyecegi bir donemde, ornegin bugiin
lerde ve s1radan bir ortamda ya!j1yor olsayd.I, onun far
kl nastl ortaya ~Ikard1? 

Once ilk akhma gelen kar§I soruyu soyleyeyim: Oyle birile
rinin ya§amadigI11I nereden biliyoruz? 0 zaman konunun iki 
yonii belirginle§iyor. Birincisi, sanatc;1 ruhlu ve devrimci ki§i
likli insanlann varhgi. lkincisi ise, oylesine ozel ki§ilerin de
gerini ortaya c;ikaracak ko§ullar meselesi, donem meselesi. 

Tarih bize hep sonradan degeri anla§Ilm1§ sanatc;ilar or
negini verir. Qiinkii degeri hic;bir zaman anla!inlamam1§ ve 
kaybolup gitmi§ sanatc;tlardan kimsenin haberi yoktur. Bel
ki de onlann sayis1, degeri sonradan anla§Ilanlann onlarca 
kat1drr. 

Ya§ad1gi toprakta ye§erecek olanak bulmu§ devrimcilerin 
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ad1 bize ula§nn§tlr. Devrimciligi ortaya ,;1kmann§ ama i,;in
de bu degeri banndiranlardan haberimiz bile olmaz. Belki de 
tamyoruz, s1k,;a goriiyoruz, aym ortamlarda ya§1yoruz ama 
onlan anlannyoruzdur. Olabilir mi? 

Olabilir elbette. Ve onlann ortaya ,;1kamay1§1, hi,;bir i§e 
yaramadtltlan anlannna gelmez. Bugiinkii sohbetin giri§inde 
soziinii ettigin biyolojik evrim mantigi, en az1ndan kismen, 
burada da ge,;erli. Tiir i,;inde t;e§itlilik olmasayd1, ko§ullar 
degi§ince niteliksel degi§im de meydana gelmezdi. En az1n
dan Darwin'den beri biliyoruz bu ger~egi. 

Demek istiyorum ki bu donemde yayginla§amayan, kar
~nhk bulamayan devrimci ve sanat,;1 nitelik.lerin varhgin1 
siirdiirmesi onemli. Tek tek, dagm1k, yalmzhk i~inde de ol
sa, oyle insanlann ya§amas1 bir umuttur. Bir giin ~evresel 
ve kiiltiirel ko§ullar degi§ince, onlann varhgi sayesinde ye
ni olanaklar filizlenecektir, toplumsal donii§iimler ger~ekle
§ecektir. 

Diyorsunuz ki: Kendi dii§lerinden yorgun bir ozan, 
direnir ac1ya tek ba§ma! 

Oyle demi§tim ytllar once. 

1984'tii degil mi? Ada albii.miiniin son par~as1. 
1980'den sonraki, 12 Eyliil darbesinden sonraki ilk album 

sayihr. Yeni bestelerden olu§an ilk albiimdii. 

Egitim degil, daha iyi bir diinya §art! 

Az once §oyle dediniz: "Neye 'iyi' dedigin, neyi 'fay
dal1' neyi 'zararh', 'giizel', 'degerli' buldujun, o dedigin 
§eyden ~ok senin degerlerini ve ol~iit aldigm referans
lan yans1tir." 

Bu mantilla, popiilerle§en sanat~Ilar ve dii§iiniir-
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ler de o donemdeki halkm niteligini yans1t1yor. Ba!jka 
tiirde sanatQI veya dii~iiniiriin ortaya Qikmayi!jI, onla
r1n ortahkta buh1nm~yi!j1ndan degil, halkrn o giinler
deki beklentilerine kar§Ihk gelmeyi!jlerindendir. 

Boyle bakarak toplumu, donemi, entelektii.el dii.nyayi an
lamaya ~ah§iyoruz. Arna bu, bazen benzer gibi goriinse de 
"Halk ne ister?" sorusuna yarultic1 kar§Ihklar veren populist 
baki§ ac;1smdan c;ok farkh. 

"Hayata dair anlatilarla nastl kar§1hk bulunur?" kaygis1 
ile "Halk ne ister?" popii.lizmi arasmdaki aynm c;ok onemli. 

Birincisi, doneme ve modaya direnerek bir meselesi olan 
yap1tlar ii.retmekle ilgili. lkincisi ise, "Halk Boyle lstiyor!" gi
bi, ucuz i§lere mazeret geli§tirmek ic;in kullarulan bir kli§e. 

Filmler, kitaplar, haber yayinlan, dii§ilnce yazilan, hep
sindeki yii.zeysellikler ic;in gerekc;e haz1r: Halk boyle istiyor! 
Y1llarca emek vermek yok, farkh alanlardaki bilgileri ili§ki
lendirmek, aktl yii.rii.tmek, anlatim bic;imleri geli§tirmek, hic;
biri yok; neden? ''Halk boyle istiyor!" 

Bu bir yalandrr. Hatta iftiradrr. Ne var ki o kadar uzun su
redir ve o kadar etkili bi~imde yayihyor ki bu yalanlar, artik 
sorgulanmaz hale gelmi§ durumda. Karnksand1lar. Toplum 
her alanda dii.zey kaybediyor ve daha kotusii., bu durumun 
neden-sonuc; ili§kisi yanl1§ kuruluyor. 

Toplumsal yapilar da sonuc;ta bir tur bile§ik kaplar ozel
ligi gosteriyor. Bu.tun sistemleri iyi i§leyen ama sadece hu
kuk sistemi kotu durumda olan bir toplum olabilir mi? Veya 
saghk veya egitim gibi baz1 alanlarda kotii., diger sistemleri 
iyi bir toplum, mii.mk:ii.n mii? Sokaklan, sanat u.retimi, trafi
gi, siyasal mekanizmalan, medyas1 birbirinden bagims1z bir 
toplum var rmdrr? 

Son donemlerde toplumsal gidi§imizin bozulmas1 da her
hangi bir alana ozgu degil. Dolayis1yla, herhangi bir alarun 
diizelmesiyle sistemin ve ortam1n duzelecegini du§iinmek, 
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bir tur aymazhk. Ornegin en sik kullarulan kli§e sozlerden 
biri, "Egitim §art", hi~bir §ekilde ge~erli bir ~ozum onerisi 
olamaz. Hi~bir sistemde egitim, o sistemin niteligine aykin 
olamaz ki. 

Bir iilkede popiiler sanatm duzeyi, sokaklarda sattlan "Ag
layan Qocuk" tablosu kadarsa, egitim sisteminin duzeyi de o 
kadardir. Saglik da hukuk da. 

Bile§ik kaplar sisteminde diizey dii§iiyorsa, bu du
rum biitiin bolmelerde gozlenir elbette. Herhangi bir 
bolmedeki delik, herhangi bir ka-;ak buna neden ola
bilir. Boyle dii§iiniirsek, baz1 alanlardaki seviye kay
b1D.111 digerlerinde de ayin durumun ya§anmas1na ne
den oldugunu soyleyebilir m.iyiz? Yani bir oncelikli ne
den ... 

"Bir toplumda muzik bozulursa her §ey bozulur!" diyor 
Konfu~yus. Diger alanlardaki seviye dti§ukltigune neden olur 
gibi bir anlam yiiklemek dogru olmayabilir ama muzik, top
lumun genel duzeyi i~in, diger alanlardan daha erken sinyal 
veren, duzeyi net bi~imde ortaya koyan bir gostergedir. 

Hayatin her alamna §ike ve hilenin, toplumsal ili§kilere 
nefretin ve §iddetin egemen oldugu bir ortamda sanatm ~ok
mesi ka~1mlmazd1 ve oyle de oldu ... Gunluk hayattan ve ka
mksannu§ durum.clan biraz uzakla§1p Tiirkiye'nin son yillarda 
i~ine suruklendigi yaratictlik fukarahgma bir bak. Mesela mu
zikte, birka~ on ytldrr, "Elleri havada goriirororo !" ~1ghklan ve 
cis-tak bilgisayar ritimleri uzerinde soylenen tekerlemeler, ag
lamalar, inlemeler, ilkel sesler ortahgi kaplami§ durumda. 

Muzik, sosyologlar1n da uzerinde durmas1n1 gerektiren 
onemli veriler sunuyor. Ge~en gun bir haber okudum. Mu
zikli bir mekanda istedigi §arkiyi soylemedigi i~in §arkic1yi 
vurmu§ adam. Boyle olaylar yillard.Ir ya§amyor. Arna o ada
m1n hangi §arkiyi istedigi bilgisi verilmiyor. Oysa bu onem-
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Ii. Tek bir olaydan yola ~ikmak yamlt1c1 olabilir, fakat insan
larin mfizik zevkiyle dunya gorfi§fi aras1ndaki ili§ki istatis
tiksel olarak incelenmeli. Hangi toplumsal taVIrlar, hangi ya
§am bi~imleri hangi mfizigi dinleyenler aras1nda yaygm? 

Aym §ekilde, diin, bir papagana i§kence eden adam1n ha
beri yer aldI medyada. Sokaklarda sa~ma sapan bir konuda 
tart1§rrken birdenbire birbirine saldiran insanlar, apartman
da varhgi sorun kaynagina donfi§en kom§ular, dengesiz ta
v1rlar sergileyenler, kendi ~ocuguna bile dti§manca davra
nanlar ... Ve elbette trafikte, i§yerlerinde, mahallelerde uy
garca ya§ayan insanlar; bunlann hepsinin muzik.al begenisi 
incelense, anlamh sonu~lar ~Ikacagina erninirn _ 

Hatta iddia ediyorum, ornegin lkinci 12 Eyltil Anayasas1 
i~in referandumda "Yetmez ama evet" tavn alan aydinlar ile 
arabeske olumlu yakla§an aydmlar aras1nda bir korelasyon 
vardir. 

Neden boyle oldu, bu du.ru.ma nastl geldik? Ashnda apa~Ik 
ortada ama kisaca tekrarlamakta fayda var. Her zaman yoz
la§ma, lumpenlik, nitelikli sanat, halk sanati, onurlu taVIrlar, 
hepsi her donemde ortaya ~iliyordu. Yuzlerce ytldir bazen bir 
kisrm, bazen diger losrm ~ogalarak bunlar hep bir arada bulu
nuyordu. Dolayis1yla bir kiilttir sanat dti§manhgi her donem
de vard1. Arna 12 Eylill 1980 darbe donemi kadar btiyiik bir 
dti§manlik, o kadar btiytik ve a~ saldirtlar hi~ olmam.I§tI. 

Hatta o darbenin etkisi o kadar uzun stirdu ki ha.la da de
vam ediyor diyebiliriz, sonraki on yillar boyunca incelmi§ 
zevkler, dti§finsel faaliyetler hep kti~fimsendi. Memleketin en 
aydm kesimi oldtirilldtigti, engellendigi, halkla ileti§im kanal
lari tikandigi i~in, yillarca tek tarafu yayinlarla kabahk, yti

zeysellik., ~irk:inlik yaytldI. 
U stelik bu durum btiyiik ol~tide normalle§ti. Art1k sakiz

lardan ~Ikan maniler dtizeyindeki §arkI sozlerini, kahvehane 
sohbeti dtizeyindeki ko§e yaz1lanm, yillann birikimi deger-
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lere kar§1 ayakiistii ii~ be§ ciim.lelik yorumlarla kanaat sa~il
masrm kimse yadrrgarmyor. 

Sonu~ta 12 Eyliil darbesi siiriiyor. lktidar koltuklannda 
askerler yok ~oktanchr, ama medyada, kiiltiir sanat politika
larmda, egitim sisteminde 12 Eyliil devam ecliyor. Tabii bu 
tahribata, Tiirkiye'yi Araplai;;tirmak isteyen iktidarm bu ko
nudaki ai;;m kararhhgi ve miicadelesi de eklencli. 

"Halk adam1" soziinii konu§tuk. Am.a onun daha iyi 
kavranmas1 i,;in, galiba "Elit" ve "Elitist" sozciikleriy
le ili§kilendirerek dii§iinmek gerekiyor. 

Bu sozciiklerin kullanild1g1 sohbetler s1ras1nda 
i,;imde hep bir tedirginlik hissediyorum. 

Qiinkii boyle sozlerin yanl1§ anla§1labilecegini diii;;iiniiyor
sun, degil mi? Diii;;iince tart1§mak sahiden teclirgin edici bir 
§ey bu memlekette. 

Entelektiiel diii;;manhgi ileri diizeyde bu memlekette. Ge
lii;;mii;; zevklerle yai;;amaya, estetik degerlere bagh olma
ya kari;;1 yaygm bir diii;;manlik var. Arna bunu ac;ikc;a clile ge
tirmiyorlar. Entelektiiellik ve estetik gibi degerlere dogru
dan kars1 c;ikrmyorlar. Onun yerine ne yap1yorlar? lste boyle, 
"Elitizm kari;;1ti" sozlerle konui;;uyorlar. Ve "elitlik" kavrarm
nm anlamrm ~arp1tiyorlar. 

Elit, c;ok net bic;imde, benzerlerine gore iistiin nitelikleri 
bulunan, birikim ve uygulama olarak bir fark ortaya koyan 
kii;;idir. Kimya miihenclisi, ekonomist, i;;air, ara§tirmac1, og
retmen olabilirsin. li;;ini yaparken bir fark ortaya c;ikanyor
san, digerlerinden iistiin nitelikler gelii;;tirmii;;sen, bir elitsin 
demektir. Sozciigii bu dogru tamm1na uygun bi~imde kulla
mp diii;;iince ac;iklamaya c;ahi;;tigim1zda, sanki halki kiic;iim
seyen aynmc1 goriii;;leri olan biriymii;; gibi algtlanma tehlike
siyle kar§tla§1yoruz. Sahtekarlarm kirlettigi ortamlarda ileti
§im c;ok yorucu ve fazla oyalayic1 oluyor. 
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Elitlerin varhgma kar§I olmak, ancak ve ancak s1radanhgi 
tercih etmekle, vasat i§ler yap1p ayncahklar elde etme pe§in
de ko§makla a<;tltlanabilir. 

Demek ki asil sorun, elitist ve elit sozciiklerinin ka
n§tI.nlmas1. 

Tabii. Elitizm ,;ok tart1§mal1 bir gorii§. Zararh, yanh§. Elit, 
biliyorsun, ashnda se,;kin demek. Olumlu bir §ey. Se,;kincilik 
ise, ayncahkh hak kullanmayla, aynmcihkla ilgili bir sorun. 

Elitizm, toplumu iistiin nitelikleri olan bir azmhgm yonet
mesi gerektigini savunmakla ilgili bir §ey. Veya kullarulacak 
haklarla ilgili aynmc1hgi savunmak. Bunun da kencli i,;inde 
,;e§itleri, daha iyi ve daha kotii yorumlari var. Platon'dan be
ri se,;kinci gorii§ler savunuluyor. Toplumu yonetenler filozof
lar aras1nda se,;ilmeli, cliye gorii§ savunmak, elitizme varabi
lir. Biz yanl1§ bulsak da, tart1§1labilir elbette. Yeter ki, kimin 
ne decligi anla§tls1n, kavramlar birbirine kan§masm. 

Dikkat ,;ekmek istedigim §ey, elitligin savunulmas1 ve 
onaylanmas1, hi,;bir §ekilde elitizmin savunulmas1yla aym 
§ey degil. 



-15-
Yiizyillik huzursuzluk 

"Bu dil§ilnsel karga§a ve dil§manlzk ortamzn
da kendimizi gilvende hissetmiyoruz. Bastzgzmzz 
zemin kayzyor duygusunu ya§zyoruz. Bir<;ok an
lamda yenildigi,mizi dil§ilnilyoruz. 

Yenilen bir topluluk, yenildigini dil§ilnen bir 
topluluk silrekli ofke ilretir, dil§manlzk ilretir. 
Tilrkiye'de kutupla§malarzn, farklz gruplarzn bir
birine yonelik olilmcill dil§manlzklarznzn temelin
de bu duygu yatzyor. Yenilen spor takzmlarznda 
da boyle olur, yenilen §irketlerde, kaybeden ordu
larda, i§lerin kotilye gittigi dil§ilnillen ve gilven
sizlik hissedilen ortamlarda hep kavgalar <;zkar." 





Bizde bir ki§inin birka9 giin arayla hem Bat1b de
gerleri savunmas1na hem de Bat1 kar§1t1 sozler etmesi
ne 90k yaygm bi9imde rastlaniyor. Toplumda ho§gorii 
ilkelerinin yiiceltilmesi ve goriilmemi§ diizeyde dii§• 
manhklar bir arada bulunuyor. Hem kitap okuma ov
giisii yaygmla§1yor hem de entelektiiel dii§manhgi. 

Ayn1 toplum, hatta ayn1 ki§i i9inde bunca 9eli§ki
li duygular1n ve dii§iincelerin bulunmas1, toplumsal 
kimligimizin ve tercihlerimizin bir tiirlii netle§meme
siyle a9Iklanabilir mi? 

Dii§finsel karga§am1z, ayd1n meselemiz ve kimlik soru
numuz oyle ~ok konuyla ili§kili ki bunlardan kurtulam1yo
ruz. Hikmet KiVIlc1mh'mn "l~inden ~1ktigim1z, daha dogru
su i~inden bir turlu ~1kamachgi:nnz Osmanh" sozfi sik~a ak
lrma geliyor. Daha once de soyleclim, o kadar dogru bir tespit 
ki bu, Osmanh'dan beri devam eden boyle sorunlann i~inden 
bir turlu ~1ka:nnyoruz. Son on yillann ve son yii.zyillann bu 
kadar ~ok glindeme gelmesi, bu kadar ~ok tart1§1lmas1 tarih 
meralundan falan degil. Surekli ge~mi§e bakarak ya§1yoruz. 

Bir yandan da "En onemli §ey §U anchr; ge~mi§i, gelecegi 
bo§ verin" falan gibi, "Sen e§sizsin, bir tanesin, dunyada her 
insan tektir" gibi popiiler ezberler, ozlu soz meraki, ki§isel ge
li§im egilimleri, hayatm onemli belirleyenlerinden biri haline 
gelen biz dolayis1yla anlik payla§1mlar, konulara deginip ge~-
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meler ... Boyle bir dii§iinsel diizeyde, boyle bir ileti§im ortanun
da, bir de ge«;mi§e takihp kalan dii§iinceler i§in ic;ine girince, 
i;eli§kiler diinyas1 ortaya i;ikiyor. 

Herhangi bir konu iizerinde biraz durmayi ba§arabilince, 
biraz kapsam1 geni§letince, siirekli kar§1m1za Osmanh'dan 
beri devam eden konular i;1kiyor. Abdiilhamid onu demi§ti, 
Tanzimat buydu gibi tart1§malar tekrar tekrar giindeme ge
liyor. Biiyiik bir dii§iinsel huzursuzluk ya§1yoruz. En az 200 
yildrr boyle. 

Bu sozlerinize devam etmeden once, az once degin
diginiz "popiiler ezberler" meselesini birazcik a-;ar m1-
srmz? 

Konuyu fazla dagitmadan, en kisa bii;imde §6yle soyleye
yim. Bize ozgii bir sorun degil bu. Tiim diinyada, toplumla
nn dii§iinsel diizeyi ai;1s1ndan olumsuz bir donemde ya§1yo
ruz. Ki§isel geli§im gibi tarzlarda, olduki;a da c;ok satan bir 
siirii kitap bas1hyor, oyle yiizeysel dii§iinceler hizla yayihyor, 
ezberleniyor. 

Ashnda ideolojik tavir olarak gormek gerek onlar1. Bir 
yandan apolitik gibi goriiniiyorlar, insanlann politik ac;1dan 
bakmayacagi bir dil kullamyorlar, ote yandan, dogrudan bir 
diinya gorii§iine hizmet ediyorlar. 

Herkes kendi ba§mm i;aresine baksm, bu ekonomik ve sos
yal yapilann degi§mesi miimkiin degildir, diye dii§iiniilme
sini tercih ediyorlar. Ancak diger insanlarla rekabet ederek, 
birbirinin payindan bir §eyler kaparak daha giizel ya§ana
bilecegine insanlan inandinyorlar. lnsanlarm baki§rm kapi
talizmin yaratt1gi yoksulluk.lardan, i§sizliklerden, ac1lardan 
ba§ka tarafa yonlenclirerek, her sorunu ki§isel hatalara bag
lamaya, i;oziimii de ki§isel yollardan aramaya i;al1§1yorlar. 

Ve bu dii§iincelerini pek bir havah sozlerle dile getiriyor
lar. "Orgiitlenmeyin, benzer amai;lar1 olan insanlarla or-
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tak hareket etmeyin" demiyorlar da "Sen e§sizsin, her insan 
dunyada biriciktir" diyorlar. San1rs1n ki birileri "Her biri
mizden diinyada elli§er tane var" diye iddia ediyor da siirek
li o gorii§e itiraz ediyorlar. Elbette her birimiz tekiz. Farkh
yiz. Arna farkh yonlerimiz kadar ortak yonlerimiz de var, or
tak r;oziimlerimiz, ortak yollanm1z var. 

Son zamanlarda moda haline gelen "kendini §Im.art", "ken
dini sev" ka vramlan var. Kendini §Imartmakla kastedilen 
§ey ah§veri§ tabii. Ya giysi alacaksm ya banyo kopiigii ya da 
bir tatil paketi. Aslmda insanlara "kendini §Imart" derken 
''bizi daha da zenginle§tir, ~iinkii sen modern bir kolesin" di
yorlar. 

~imdi, 200 ytlchr ya§ad1gmnz dii§iinsel huzursuzluk konu
suna, daha bize ozgii meseleye doneyim. 

Liitfen. 
Bu dii§iinsel karga§a ve dii§manhk ortam1nda kendimizi 

giivende hissetmiyoruz. Bastigim1z zemin kayiyor duygusu
nu ya§1yoruz. Bir~ok anlamda yenildigimizi dil.§iiniiyoruz. 

Yenilen bir topluluk, yenildigini dti§iinen bir topluluk sii
rekli ofke uretir, dii§manlik uretir. Turkiye'de kutupla§mala
nn, farkh gruplann birbirine yonelik olumciil dii§manlikla
nmn temelinde bu duygu yatiyor. Yenilen spor talumlannda 
da boyle olur, yenilen §irketlerde, kaybeden ordularda, i§le
rin kotiiye gittigi dil.§iiniilen ve guvensizlik hissedilen ortam
larda hep kavgalar ~J.k.ar. 

Ki§h.k Saray ile Ytld1z Sarayi 

Bu yenilmi~lik dii~iincesini, ba~ar1s1zhk duygusunu 
ortaya ~Ikaran nedir? 

Battltla§amamak. Bazen tutkuyla, hevesle, bazen de buruk 
r;abalarla, hatta goniilsuzce, kendimize bile pek itiraf etmeden 
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Battltla§maya c;ah§mak, Bati'da kabul gormeye ugra§mak, 
takdir edilmek istegi, ama bunu hak ettigimize, c;ogu zaman 
kendimiz bile pek inanmadan ya§amak ... Biz bu Dogu-Bati c;e
li§kisini c;ozemiyoruz. Pek c;ozillebilecek gibi de degil. 

Bu konuda ba§anh veya ba§ans1z olmak olgusundan da
ha belirleyici olan, bizim boyle hissetmemiz. Sikc;a tersi yon
de hislerle dolmam1z da bununla ilgili bir sorun. Bazen de 
tiim dunyan1n bizimle ba§a c;1kmak ic;in adeta i§birligi yap
tigina ama giic;lerinin yetmedigine inan1nz. Qiinkii bu tiir 
dii§manhk.lann bulundugu.na inanmak, birc;ogumuza kendi
ni iyi hissettirir. Olumsuz yonde de olsa bizi ciddiye ald1kla
nna, sevmeseler de onemsediklerine inanmak isteriz. 

Oysa gerc;ekte olan durum, diinya toplumlann1n ve ente
lektiiellerinin bizi yok saymaya egilimli olmalandir. Ozellik
le de Avrupa'da ve Amerika'da durum boyle. Dunyayi c;ok gez
mi§, dun.ya aydinlanyla ileti§imde bulunmu§, c;ali§malar yap
IDI§ biri olarak soyliiyorum bunu. Biliyorsun, birc;ok sana~ ve 
politikac1yla ahbapliklar, tarb§malar ya§adim. UNESCO'dan 
Birle§mi§ Milletlere, Avrupa Konseyi'nden c;e§itli killtiir sanat 
kurumlanna kadar birc;ok ortamda buna tanik oldum. Avrupa 
Konseyi'nin killtµr komisyonunda yer aldim. lyi ki o ytl Avru
pa Mi.izecilik Odillii'nii Edirne'deki IL Bayezid Killliyesi'ne ka
zandirabildik. Odillii de bizzat hen takdim ettim. 

Tek tiik c;abalara ve ba§anlara ragmen §U gerc;egin gozii
nfin ic;ine bakmak zorundayiz. Bati bizi gormezden geliyor. 
Yok saymayi tercih ediyor. Sevmiyor, istemiyor. 

Biz burada ic; kavgalanm1za c;ok yogunla§tigim1z ic;in bu 
gerc;egi pek goremiyoruz. Bunu soylemek ne ilericilik ne ge
ricilik, sadece bir gozlem. Yorum veya tercih dile getirmeyen 
bir saptama. Biz en az1ndan iki yi.izytldir Batihla§maya c;ali
§iyoruz, Osmanh'dan beri o yone gidiyoruz, ama Bab bizi is
temiyor. Hic;bir zaman istemedi, §imdi de oyle. Bizi sevmiyor. 
Sadece Avrupa Birligi meselesi degil bu. Birc;ok aynntida, 
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farkh farkh maddelerle ele ahnchginda hakh olduklan gorii
lebilir, ama genel olarak bir aynmc1hk var. Giiniibirlik pers
pektifin d1§rna frtlonca bu gerfrek daha net goriiniiyor. 

Avru.pa'da bizi seven, deger veren dostlanrmz da var elbet
te ama hen birfrok kibar davram§m arkasmda yatan zihniye
ti anlatmaya fral191yorum. 

Ornegin, Rusya bir frarhkti, Osmanh da bir padi9ah1Ik; iki
si de imparatorlu.ktu. Hem Avru.pa'yla ve diinyamn farkh bol
geleriyle ili9kileri oluyordu hem de kendi aralannda birfrok 
sava9, birfrok geli§me ya9anm19ti. Sonra a9agi yukan aym 
donemlerde ihtilaller oldu, imparatorlar devrildi. Biitiin diin
ya Lenin'i, Stalin'i, Tro~ki'yi bilir. Onlan inceler, yorumlar, 
onemser. Arna kim Enver'i, Talat'! ve Cemal'i bilir? 

Ama bunlar1n diinya tarihine etkisi ve bugiiniin 
diinyas1ndaki a~hgi farkh deg.ii mi? 

Diinyan1n biiyiik sosyalist devrimi ile lttihat ve Terakki 
kadrosunun yapttltlan elbette bir tutulamaz. "Bunlarm diin
yadaki bilinirligi, bunlara gosterilen ilgi e§it olmal1" demiyo
rum ki. 0 Rus devrimciler, o Sovyetler anlayi91 ke§ke daha 
da ~ok bilinse, anla§tlsa. 

Fakat diinyada, hatta bizim kendi insanlannnzda bile, ay
m donemlerde buralarda ya§anan geli§melerin bilinirligi, ta
rihe etkisine oranla ~ok dii§iiktiir. Diinyada konuya biraz il
gi duyan herkes ornegin Rus Qarhgi'mn ~okmesinde, bizim 
Parvus Efendi ad1m verdigimiz Rus asilh Alman Alexander 
Parvus'un roliinii bilir ama aym ki§inin Osmanh'mn ~okme
sindeki roliinii, Jon Tiirklerle ili§kilerini bilmez. 

lttihat Terakki'nin de diinya tarihine etkisi yok saytlabile
cek bir §ey degil ki. lmparatorluk deviren gruplardan biridir 
sonu~ta. Sovyet devrimcileri kadar olmas1 beklenemez ama 
diinya tarihine etkileri oramnda da kimse bilmiyor bunlan. 
Oysa birbirine benzer yonii olan §eyler ya9and1. Orada Ki§-
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hk Saray i§gal edilcli, burada da Ytldiz Sarayi. Orada da siir
giine gonderilcli imparator, burada da. Orada siirgiin uygula
mas1 oliimle sonu~landi. Tiirkiye sert bir iilke olmas1na rag
men, daha yumu§alr bir §ekilde ge~ti. 

Bu kar§ila§tirmayi, iki devrim si.irecini kar§tla§tlrmak i~in 
yapnnyorum; bunlann diinyadaki bilinirligine, dtinya ve hat
ta Tiirk ayd1nlannin ilgisine, balri§1na dikkat ~ekmek istiyo
rum. Bir~ok ornekten sadece biri. Qok genel bir durum bu. 

Ayn1 §ekilde, ornegin lngiltere'de okul kitaplannda Os
manh tarihi cliye bir §ey neredeyse yok. 6 yiizyilhk bir za
man dilimindeki onca onemli geli§meye ne oldu? Baz1 yerler
de, lngiltere'yle dogrudan ilgili olaylarda, sava§larda ad.I ge
~iyor ama bir Osmanh lmparatorlugu tarihi okutulmuyor. n
gin~ bi~imde bu tarihsel konunun iizerine ~arp1 ~ekilmi§. Da
ha oncesi, hatta bugiin Bati'da etkisi siiren konular da tarih
sel siire~ten kopuk ele alrmyor. 

Bununla ilgili, ozellikle senin gibi matematige ilgisi olan
lann, miihenclislerin ilgisini ~ekecek bir ornek vereyim: 

Bugiin diinyamizdaki ~e§itli i§ler, ~e§itli alanlardaki faali
yetler algoritmalar yoluyla yiiriitiiliiyor. lnternetteki arama
lar, belli verilerle ilerleyen i§lemler; sadece bilgisayar prog
ramlan degil, her §ey algoritma mantigiyla i§liyor. 

Dogu Ronesans1 

Evet, bir i§lem.in yiiriitiilmesi veya bir problemin c;o
ziilmesi ic;in izlenecek yol demek zaten, algoritma. i§
lemciler h1zland1kc;a daha da belirleyici bir hale ge
liyor. Aki§ §emalar1yla falan bir §ablon c;oziim, bir i§
leyi§ mant1gi kuruluyor, her tiirlii sistemin kontrolii 
saglamyor. "Ve", "veya", "ve-degil" kapilan gibi ifade
lerle, hangi §arta bagh olarak aln~ §emas1nda hangi 
yonde ilerlenecegi belirtiliyor. 
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Gec;en giin konuyla ilgili bir belgesel seyrettim. Oxford 
profesorleri ve ba§ka otoriteler konu§uyordu, algoritma hak
kmda bilgiler veriyor, Oklid'in c;ali§malanm anlatiyorlarch. 

Arna bugiinkii algoritma uygulamalanmn ashnda Tiirk
menistanh Alharidmi'nin yiiriittiigii cebir c;ah§malanndan 
geldigini soylemediler. Oysa "algoritma" sozciigii bile, onun 
ad1ndan gec;mi§tir Bati'ya. "Al" ile ba§layan Al Hamra, Al
cazar, Al Cezire gibi kelimeler, bilindigi gibi, Arapc;ad1r. Ha
rezmli bu Turk matematikc;inin de Arap kaynaklarda ad1 Al
haridmi olarak gec;er. "Dat" harfi varchr ya Arapc;ada, "d" ile 
"z" aras1 bir sesle okunur. "Ramazan" -"Ramadan" denir, bu 
da oyle "Harezmli" anlammda "Alharidmi." Onun c;ah§mala
nn1 kullamrken, onu geli§tirirken, Bati'da bu kelime "Algo
ritma" haline geldi. 

Soziinii ettigim o belgesel, algoritma konusuna ayakiis
tii deginmiyor. Kapsamh bic;imde, kokeninden tut da gun
. eel uygulamalara kadar, aynnttli ele al1yor. Boyle bir film.de, 
Alharidmi'nin adlillil amlmamas1, anlatmaya c;ah§tlgim du
rumun bir kamtidrr. 

Bu kibir Bati'nm iliklerine ii;;lemi§ durumda. Dogu ile ilgi
li hic;bir olumlu gerc;egi gormek istem.iyor. Biitiin uygarhk ta
rihini kendine dayanchrmak istiyor, her §eyi, biitiin degerle
ri Yunan/Latin kokiinden kaynaklannn§ ve kendisiyle birlik
te geli§mii;; gibi yans1tiyor. 

Bagdat halifeler medeniyetini, koskoca Selc;uklu ve Osman
h gerc;egini goz oniine almadan Avrupa'nm tarihsel gelii;;imi 
ve bugiinkii durumu algtlanabilir mi? Avrupa, bize kar~n bir
lik kurdugu ic;in Avrupa olm~tur. Hic;bir bolgenin veya toplu
mun geli§mesi digerlerinden kopuk tarihsel siirec;ler degildir 
ki? Ornegin, diinyamn ilk kagit fabrikasrm Harun Rei;;id'in ve
ziri Cafer el Bermeki kurdu; bu Avrupa'yi etkilemez mi? Ger
c;ege sadakat, bilimsel ahlak, dogru baki§ ac;1s1 bozulunca, bun
dan kendileri de zarar gorecektir. 
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0 kadar ileri gittiler ki resmi ad1 Dogu Roma ya da Yeni 
Roma olan imparatorluga, ,;ok eski bir koloni §efinin admdan 
tiireterek Bizans dediler. Roma'run Miisliimanlar tarafmdan 
fethedilmi§ olmasrm hazmedemediler. 

Goriinmeyen Dogu. 

Boyle balnnca, Dogu ile Bat1 aras1nda kalm.1§ olm.a
miz, iyice ac1kh bir konu haline geliyor. 

Ne yazik ki oyle. Bab'run kibriyle Dogu'nun cahilligi ara
smda kaldik. 

Bati.ci §airimiz Tevfik Fikret "Qignendi, yeter, varhgmnz cehl 
ile kahre" diyor. II. Me§rutiyet'in ilamndan giinler once yazdi
gi "Millet eark:ts1" §iirine boyle ba§hyor. "Ya§a, ey sevgili millet" 
dizeleriyle, umut veren, haksizhga ve gericilige direnen sozler 
ediyor, ama cehalete ezilmek durumuna da dikkat ,;ekiyor. 

Eskiden Dogu cahil degildi. Araplar da !slam diinyas1 da ge
ri degildi. Hep tart1§1hr; Tiirkler mi lslam'1 geri brrakti. islam 
rm Tiirkleri? Sonu,;ta ortada bir geri kalmi§hk ger,;egi var. Ge
rilikten kurtulmamn yolunu Bab'ya yonelmekte goren insan
lar, Bab'run di§layic1 tavnyla, aynmc1, kibirli haliyle kar§tla
§mca, ofkeleniyorlar, hayal kmkhgi ya§1yorlar. Ve bunun so
nucunda tamamen Dogu diinyasma doniiyorlar. Ne yazik ki o 
diinyada ,;oktandrr fikih, tefsir, meal, §erh gibi dini konular di
§mda hi,;bir §ey yok. llim diye sadece bunlarla ugra§1yorlar. 

Baztlanysa Bab'mn o olumsuz yonlerini gormezden geli
yor, tamamen Bab'ya kaptlamyor. Bu da sonu,;ta, kendi kiil
tfuiine, kendi tarihine onlarm goziiyle bakmayi, kendi kendi
ni a§agtlamayi getiriyor. Kimi lngiltere merkezli, kimi Paris, 
son donemlerde daha ,;ok New York merkezli algtlamalan sa
hipleniyor, "Biz de sizdeniz" diye mesajlar vermeye ,;ah§1yor
lar. Sadece Battltlan degil, kendilerini de ikna etmeye ,;ah§1-
yorlar, Battl1 olduklarma. 
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Nasil bu.nu kabullenirler, nastl rahats1zhk duymazlar, an
la§1hr gibi degil. Qiinkii yurtd1§1yla o kadar yogun ileti§im 
halinde olanlar, diinyaya Bati'mn goziiyle bakanlar, o c;arpik 
algtlamalan c;ok daha net bic;imde gorebilirler. 

Naz1m Hikmet'in diinyada ornegin Pablo Neruda'dan c;ok 
daha az tarund1giru goriirler. Bunu sorgulamaz m1 insan? 
lkisi de bir anlamda bizim §airimiz elbette. Boyle dii§iindii
giimiiz ic;in, durumu tarafs1z bir gozle de degerlendirebili
yoruz. Naz1m'a hak ettigi kadar deger verilmiyor. Beni boy
le §eyler c;ok iiziiyor. Hele evrensel degerlerin direni§ sem
bolleri, devrimci kahramanlar aras1nda Batih bakI§1n olu§
turdugu hiyerar§iye isyan ediyorum. Che Guevara ile Deniz 
Gezmi§ aras1nda, Pablo Neruda ile Nazrm Hikmet aras1nda, 
Picasso'yla Abidin Dino arasmda ... 

Am.a bunlann diinya tarihine etkisi ger~ekten de bi
raz farkh degil mi? Ornegin Che ile Deniz Gezmi~? 

Tamam, Che, gerc;ekle§en bir devrim ic;inde yer ald1. Arna 
sayd1gim isimlere yonelik ilgiyi ve ilgisizligi pek ac;1klannyor 
bu durum. Ornegin Tiirkiye'deki sosyalistlerin, devrimcile
rin onemli bir kisrm Ulrike Meinhofu da bilir. Bizier Bobby 
Sands'i de biliriz. Konuyla ilgilenen herkes bunlari tan1r 
diinyada. A.ma Nurhak'ta vurulan Sinan'1, 12 Eyliil cuntas1-
na direnirken Metris'te hayatiru feda eden Haydar Ba§bag'1, 
Diyarbakir Cezaevi'ndeki Kemal Pir'i, bunlar gibi onlarca is
m.in kac;rm, ne kadar bilir diinya aydmlan? 

Bizim sagc1m1z da solcumuz da tan1nm1yor diinyada. Bu 
memleketin despotlan da ayn1 §ekilde, pek anilmazlar. Au
gusto Pinochet'yi bilmeyen yoktur, Kenan Evren'i ise bilen 
yoktur. En biiyiik sanatc;Ilar1m1z, ancak c;ok biiyiik engelle
ri a§arak diinya insanlar1na, o da s1mrh bic;imde ula§abiliyor. 

Bir ba§ka ornek, Atatiirk'tur. Diinya tarihinde onu.n ya
mnda c;ok onemsiz olmasma ragmen Juan Peron'u daha faz-
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la bilirler. Ve bizim burada birbirine salchnp duran, birbiri
ni bogazlayan farkh dii§iincelerdeki bir~ok ki§i, nastl da hep 
birlikte inamrlar; Che'nin ~antasmdan Atatiirk'le ilgili kitap 
~i.krm§, falanca iilkede lise ogrencileri Nazrm'm §iirlerini ez
bere bilirmi§, bir~ok tip fakiiltesinde lbn Sina kitaplan oku
tuluyormu§ ... Boyle masallara inanmak soz konusu olunca, 
bizdeki dii§man taraflardan bir~ok ki§i bir araya gelebiliyor. 

Dolayis1yla, bu sozlerime farkh kesimlerden bir<;ok insan 
tepki duyacaktir. Ho§lanmayacaktir. Arna bunu dile getirmek 
gerekiyor. Bu ger<;egi bilmemiz gerekiyor. 

Ustelik sevilmiyor ve goz ard1 ediliyor olu§umuz, sa
dece Bati'da ge<;erli bir durum degil. Dogu'da da ozellikle 
Ortadogu'da yaygm denebilecek bir nefret var bize kar§1. Oy
sa Dogu'da, Bati'da, Akdeniz'de, Kafkaslar'da, hepsinde ge<;
mi§i bulunan bir toplumuz. 

Oralarda i§galci olarak veya baskiyla yonetmi§ ola
rak tan1myor olabilir miyiz? GerQek oyle degilse bile 
geQmi§e doniik oyle bir kam olu§mU§ olabilir mi? 

Oralar1 yonetmi§ bir hanedanla ili§kili bi~imde algilan1-
yoruz ha.la. Biitiin o cografyalarda ya§ayanlan, kiiltiirleri
ni, hepsini biraz etkilemi§, <;ok<;a da onlardan etkilenmi§ bir 
toplumuz. Arna hi~biriyle ozde§le§memi§iz. Bugiin Anadolu 
i~inde, o cografyalardan go~ etmi§ insanlar ya§amaya devam 
ediyor. Osmanh topraklan kii~iildiik~e "anayurt" kabul edi
len topraklara gelmi§lerdi. Bu, biiyiik bir kiiltiirel zenginlik 
kaynagi oldugu halde, ne yazik ki, yeterince gii~lii bir sente
ze ula§amachk. 

Bu kendi i<;imizde a§amad1gim1z bir sorun. Arna eskiden 
ayrn yonetim altmda ya§achgirmz bolgelerdeki insanlann bi
ze yonelik olumsuz duygulan bununla ilgili degildir herhal
de. lngiltere'nin ~ekildigi iilkelere bak. Eski somiirgeleri
ne, Hindistan'a, Afrika'daki iilkelere bak. Aym §ekilde Latin 
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Amerika'mn bir lnsm1, Karayip Adalan, hepsi hfila lngiliz kiil
tiiriinun yogun etkisini ta.§rr. Polo oyunlanyla, kriketle lngiliz 
ya§am tarz1yla ve diliyle devam ediyorlar. Commonwealth 2.5 
milyar insaru baghyor. Rusya c;ekildigi bu.tun iilkelerde kiiltiir 
ve dil iistiinliigunii koruyor. Asya'daki Tiirki dun.ya Rusc;a ko
nu§uyor. Fransa'mn o kadar zuliim yaptigi yerler, c;ekildigi es
ki somiirgeler de Fransiz kiiltiirii ile devam ediyorlar. Devam 

. eden bir dii§manlik duygusu da pek yok. U stelik. Osmanh'run 
Balkanlar'da da diger yerlerdeki tutumu somiirgeci bir devle
tin tutu.mu degildi. Daha dogrusu, topraklanndaki diger bol
gelerden farkh bir politika uygulamarm§tI. Arna gec;en bunca 
zamana ragmen oralarda bir dii§manhk duygusu vardrr. 

Boyle algtlanan bir dunyada, bir zamanlar boyunduruk al
tmda kalrm§ toplumlar, eski yoneticilerine kar§I kin duyabi
lirler, ofke biriktirmi§ olabilirler. Bu bir miktar anla§ihr bir 
durum. Fakat Osmanh'ya duyulan dii§manhk, cliger impara
torluklardan aynlrm§ toplumlann eski yoneticilerine yonelik. 
duygulanndan c;ok daha §iddetli. 

Ashnda, kendi 1rk1n1 veya milliyetini en yiice gormek
ten kurtulmaya en c;ok yakla§abilenler sosyalist iilkeler ol
du. On1ar bile tam a§amadtlar. Bu ac;1dan belki de en ilginc; 
ornekler Osmanh ve Qin lmparatorluklar1. Kubilay Han 
Mogol'du ama Qin imparatoruydu. Osmanh'daki c;ok kiiltiirlu 
ya§am da Jean Jacques Rousseau'yu c;ok etkilemi§ti. Bir sure 
lstanbul'da saatc;ilik yapan babas1 Isaac'1n antlanna ilgi du
yup onun lstanbul hikayelerini din1edi. 

"Turk gecesi"nin karanl1gi 

Bu arada, itiraf da kabul edilebilecek iki §ey soyle
yeyim. Biri ki§isel gibi; algoritma mant1gin1n ku.rucu
sunun Alharidmi oldugunu bilmiyordum. Teknik egi
tim ald1gim, say1sal s1navlar1 kazanarak okudugum 
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halde, hatta elektrik kumanda devrelerinin temel 
mant1gin1 olu§turan algoritma yontemini iyi kullana
bildigimi iddia ettigim halde, bunu bilmiyordum. Tah
minde buhinmam istenseydi, "Algoritma biiyiik olas1-
hk.la Bati'da geli§tirilmi§tir" derdim. 

tkincisi, toplumumuzda 90k yaygin bi9imde ezbere 
kullamlan "Orta9ag karanhgi" sozii. Oysa bu soz Bat1-
h baln§ a91s1nda ge9erlidir. Orta9ag'da Dogu diinyas1 
90k daha ayd1nbkt1. Diinya genelinde ge9erliymi§ gibi 
bu sozii etmek, Batih gozlerle ya§adigmnzm kamt1 ol
sa gerek. 

Boyle tek tek orneklerle k.i§ileri degerlendiremeyiz elbette. 
Seni bu §ekilde sorgulayamayiz. A.ma genel olarak egitim sis
teminin, kultur dunyarmz1n bir yans1mas1 kabul edebiliriz, 
kendinle ilgili verdigin omegi. 

"Orta<;ag karanhgi" soziiniin bu.tun insanhgin yobaz bir 
donemi diye kullamlmas1 ornegi daha onemli bir gosterge. 
Goz ard1 edilmemiz sorununun bir kaynagi da bizim kendi
mize baki§1m1z. "Orta<;ag" deyince nasil olur da aklrm1za Yu
nus Emre'nin, bir<;ok insanctl ozanirmzm ve dii§iiniiriimiiziin 
ya§ad1gi bir donem degil de; Avrupa'daki engizisyon mahke
meleri, akil kar§1tI uygulamalar gelir? Qiinkii hayati onlann 
goziiyle algihyoruz. 

Tatil koylerinde Turk gecesi diye siirekli gobek dans1 ve 
doner kebap sergileniyor. Kendimizi boyle goriiyoruz ve ya
banctlara boyle tamtiyoruz. Oysa gobek dans1 bizim kiiltiirii
muzde yoktu. Son yiiz ytldir yaygmla§maya ba§layan bir §ey. 
Doner de <;ok eski bir gelenek degil. Eski istanbul Ya§ayz.§z. 
k.itab1nda Musahipzade Celal "Son zamanlarda gobek dans1 
diye bir §ey <;1kardilar" diyor, "Bu bizim ne halk muziginde 
var ne de sarayda. Bize ait bir §ey degil" diye ele§tiriyor. 

Oysa koskoca bir kiiltiiriimiiz, zengin bir ge<;mi§imiz var. 
Bin ytl once iiretilen degerler, Horasan'dan beri geli§tirilen, 
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aktanlan humanist dft§iinceler, Yu.nus gibi ozanlar ... Boyle hir 
kaynagin ic;inden hula hula gohek dans1yla kehap c;e§itlerini 
hulmu§UZ. Bulmak da degil, uydurmu§uz, taklit etmi§iz, ger
c;ekte onlar yok hizim gec;mi§imizde. Hangi holgemizde, han
gi halk oyunumuzda oyle kivmnalar, gohek sallamalar var ki? 

Dunya insanlan, entelektuel c;evreler hizi kuc;iik goriiyor 
diye onlari ele§tirecegiz ama biz kendimiz de oyle davramyo
ruz. Kendimizi kuc;ultuyoruz. Qunku hizim in~an1m1z kiiltii
rune sahip c;1km.1yor. Almanya'mn siradan hir fahrikas1nda
ki srradan hir i§c;i bile, Goethe'yle oviinur, henim Schiller'im 
var diye dft§iinftr. Beethoven, Kleist, Bach var diye hilir. Bir 
Frans1z da oyle, lngiliz de oyle. iran her zaman Hafiz'la, 
Sadi'yle, Hayyam'la an1hr. 

Peki, "Benim Dede Efendi'm var, Itri'm, Mimar Sinan'1m 
var" diye dft§iinen, bu buyuklugii hisseden kac; tane Turk var? 

Bu durum, bizdeki dii§iincelerin ve kanaatlerin ge
nellik.le di§ merkezlerle baglant1h bic;imde geli§me
sini, en az1ndan bir yoniiyle ac;1k.11yor. Politik tav1r
lar da oyle ortaya c;1k1yor. Ve anla§Ilan, bu son yilla
rm sorunu degil. 

Bu sorun ne yaz1k ki hizim politikactlar ve entelektueller 
aras1nda, eskiden heri c;ok yaygin. Bugiinlerde yazd1gim ro
mandan dolay1, Ahdulhamid donemini inceliyorum. 0 za
mandan kalma kayitlarda, s1kc;a buyiikel«;ilerin saray «;evre
sindeki ili§kilerinden soz ediliyor. Ozellikle bu.yuk devletlerin 
inantlmaz bir etkisi var. 

Padi§ahlann, sadrazamlarm, diger yoneticilerin oncelikli 
i§i onlarla iyi ili§kiler kurmak. Bir "Sefaret" lafi. alrm§ gitmi§, 
kayitlarda duruyor ha.la. Her tiirlii karar, ilgili sefaretin ona
yiyla uygulan1yor, farkh sefaretler aras1nda dengeler gozeti
liyor. En temel konularda, kritik kararlarda, hep sefaretlerin 
izi var. Bu elc;iliklerin c;evirmenleriyle ileti§imler, dikkat c;e-
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kecek kadar yogun bi~imde yiiriituluyor. Surekli "Rus sefare
tinin ba§ mutercimi geldi" ya da "Fransa'mn ba§ mutercimi 
geldi" notlanna rastlamyor. Anlamak zor ama bu mutercim
lerden ~ok ~ekiniyor bizimkiler. 

0 donemdeki aydmlann da kimi bir sefaretin etkisinde ki
mi digerinin. Bugun de boyle devam ediyor. 2000'lerin ba§
lannda bu.tun Bati buyukel~ilikleri, devletlerinden alchkla
n gorevle Erdogan'1 destekliyordu. Bizim Batic1 aychn taki
rm ise adeta onlann yarchmc1hgma soyunmu§tu. Tek tek ba
z1 olumlu uygulamalan desteklemeyi a§acak bi~imde, ol~uyu 
ka~rracak kadar hukumeti destekliyorlarch. Fakat 2010'larda 
Bati'n1n politikalan degi§ince, ~ok hizh bir manevrayla tu
tumlanm degi§tirdiler, Erdogan'm kar§1sma ge~tiler. 

Aychn kesimde yaygm denebilecek hale gelmi§ olan bu ya
p1, bu huy, ruzgara gore tavir alma niteligi, ~ok ciddi bir so
run. Elbette ko§ullan dikkate alarak hareket etmek gerekir. 
Sonu~ta dogru olan ile miimkun olan, yani uygulanabilecek 
olan, o gunku ko§ullara baghd1r. Bir mucadele, ancak, baz1 
§artlara bagh olarak uzla§mayi kabul edince anlaml1 hale ge
lebilir. Bunlar ~ok geni§ konular. Ama bizdeki bir~ok aychnm 
tavir degi§tirmesi, ku~uk ve basit bir konu. Bu dii§ftnsel me
seleyle ilgili degil. 

Konunun onceki bir lnsm:un konu§urken, "Tiirkler 
mi islam.'1 geri birakti islam mi Tiirkleri?" tartl§mas1n
dan soz ettiniz. 0 sirada iizerinde durdugunuz astl ko
nuyu kesmemek i~in araya girmemi§tim ama not al
m1§t1m. eimdi bu meseleyi biraz a~man1z1 isteyebilir 
miyim? 

Bu.yuk dinlerin niteligi birbirinden pek farkh degildir so
nu~ta. Azmhklara ho§goruyu, ileti§imlerin sevgi dolu olmas1-
m telkin eden hirer kaynak olarak ele al1nabilecegi gibi, bun
lann tersi yonde yakla§1mlar da ortaya ~ikartlabilir. Gerekir-
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se zor kullanarak insanlan donii§tiirmek, ki§isel tercihleri 
yok sayarak tahakkiim etmek ... 

Boyle dii§iinmeye ba~;layinca kar§rm1za c;ikan ilk §a§1r
tic1 durum, lslam'1n epey yeni bir din olmas1. Dii§iinsene, 
Ayasofya'ya gidip geziyoruz; Ayasofya yaptldigi zaman diinya
da Miislumanhk yoktu. 

Ashnda, biliyorsunuz, onceki peygamberlerin de 
Mii.sliimanhgi teblig ettigine inaod1r. 0 anlamda ''Mii.s
liiinaobk hep vardi" denebilir. 

Dogru. lslam'a gore bu din Adem'den beri var, bozulduk
c;a, insanlar uzakla§tikc;a, yeni bir peygamberle uyanlar ve 
c;agrilar yaptlm1§tlr, son peygamber ise Hz. Muhammed'dir: 
lslam inanc1 boyle. Demek istegim, gidip gezdigimiz 
Ayasofya'n1n yapildigi tarihler c;ok eski degil. Ve o gii.nler
de Hz. Muhammed yoktu, bugii.n evlerimizde bulunan Ku
ran yoktu. Boyle bakinca, Hiristiyanhgin bile gec;mi§i olduk
c;a yakm. 

Hz. lsa oldiigiinde kendisine inanan c;ok az insan vardi ve 
onlar da c;ogu zaman kendilerini gizleyerek ya§amak zorun
da kahyorlardi. ldam edilmi§ bir kurbamn aranan dostlany
dtlar sonuc;ta. 0 ko§ullar elbette azmhk haklan gibi, farkhh
ga ho§gorii gibi degerleri one pkarmaya uygundu. Ne arala
nnda bir iktidar sava§I ne de diinyaya giic;lii bic;imde yaytlma 
c;abalan miimkiindii. 

Hz. MuhammP.d'den sonra ise, biiyiik bir iktidar sava§I ba§
ladi. Ortada bir giic; vardi, diinyaya yayilmak yoniinde c;e§itli 
politikalar uygulanabilirdi ve bunlan yonetmek ic;in bir hiikii
met gerc;egi vardi. 

Sonuc;ta Araplarda yayilmac1hk tercihi baskin hale gel
di. Yahudilerle Araplar akraba oldugu halde, bu konudaki 
tercihleri birbirinden farkh yonde belirdi. Yahudilerde ic;ine 
kimseyi almamak, ch§a kapanmak tercihleri belirleyici ol-
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du. Onun i~in Yahudiler bugiin diinyada 15 milyon civann
da am.a Miisliimanlann sayis1 milyann iistiinde. 

Arap yayilmac1hgi, Miisliimanhgin yayilmas1yla birlik
te yiiriidii. llk once elbette Mekke, Medine, onlann ~evresi, 
o cografya Miisliimanla1;1tinld1. Sonra lran ... Bugiin diinya
mn herhangi bir yerinde ya§ayan bir ki§i, lranhlan en ba
§Indan beri Miisliiman'rm§ gibi algilayabiliyor. Oysa o Pers 
diinyasmdaki insanlann lslamiyet'in ba§langi~ yillanndaki 
geli§melerle hi~bir ilgisi yoktu; sonradan Miisliiman yapil
dilar. Ondan sonra, Turan Miisliimanla§tinld1. Yani Tiirk
lerin ya§adigi bolge, Orta Asya. Sonra Kuzey Afrika, sonra 
Endiiliis ... lnanilmaz bir §ekilde diinyaya yild1nm h1z1yla 
yayildi. 

Burada asil konu etmek istedigim, Miisliimanhg1n ve 
Araplann medeniyet kurmas1. Qok ciddi bir lslam uygarhgi 
ortaya ~1kti. Ozellikle de Bagdat'1 kuran halifeler donemin
de bu uygarhk biiyiidii. Bagdat, Dicle kenanndaki kii~iik bir 
yerken, yeni bir §ehir olarak geli§tirildi. Ve kisa siirede diin
ya kiiltiir ba§kenti haline geldi. Diinyamn en onemli kiitiip
hanesi oradaydi. En onemli ~eviri eserleri toplandi. Eski Yu
nan dii§iinsel miras1 bile Bati'ya buradan ge~ti. 

0 donemdeki bilimsel ~al1§malan s1ralayacak olsak upu
zun bir liste ~Ikar. 

Kan ve mfirekkep 

Avru.pa'mn iistiine de "Orta~ag karanhgi" iyice ~ok
mii§tii o yiizytllarda. 

Bagdat'1n ula§tigi diizey Avrupa'yla kar§Ila§tinlacak gibi 
degil tabii. Diinyanm diger tara:flanyla kar§Ila§bnnca da ~ok 
biiyiik bir fark goriiniiyor. 

Peki, diinyan1n bu kadar oniinde giden bir medeniyet, ne 
oldu da sonralan boylesine geri kald1, bugiinkii hale dii§tii? 
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Yerle§ik bir medeniyet bilimden, kiiltiirden, dii§iinceden na
stl bu kadar uzakla§abilir? Bunu c;ok dii§iindiim. 

Araplann veya Miisliimanhgin diyelim, bu gerilemesini, 
iki kavimle ili§kisine baglayabiliriz. Biraz zorlayarak. da olsa 
"Orta Asya'dan c;Ikan iki kavim" diyebiliriz onlara. Birincisi, 
Mogollar. tk.incisi ise Tiirkler, daha dogrusu, Osmanh. 

Mogollar, ekili alanda hareket eden dev bir buldozer gi
bi, gec;tikleri cografyayi yerle bir ederek ilerliyordu. ~ubat 
1258'de Bagdat'1 istila ettiler. 0 donem halifelik Abbasiler
deydi ve halife Bagdat'tayd1. 

Hiilagii, yonetimindeki Mogol ordusuna §ehirde bulunan 
sivil halki katletmeleri ic;in emir verdi. Sonra da halifeye ha
ber gonderip, ancak. maiyetiyle birlikte teslim olursa katlia
rm durduracagm1 bildirdi. Halife, ogullan ve yardrmctlany
la birlikte teslim oldu. Hemen vah§ice oldiiriildiiler. Kesilen 
ba§lan te§hir edildi. Ustelik katliam hemen durmach, halk1n 
onemli bir losrm kilic;tan gec;irildi, §ehir tahrip edildi. 

Kiitiiphaneyi yikttlar, insanlan oldiirdiiler. Dicle giinler
ce krrnnz1 ve siyah ak.ti. Kan ve kiitiiphanedeki eserlerin mii
rekkebi giinlerce nehre kan§tl. Bagdat ve oradan beslenen 
kiiltiir diinyas1 bir anda yok edildi. Bitirildi. 

Endiiliis tarafmda medeniyet biraz daha devam etti. Ora
da da c;ok gec;meden lspanyollar etkili oldu, lslam egemenli
gi ortadan kalkti. 

Tabii, bir medeniyet birdenbire c;okmiiyor. 0 zenginligin 
etkisi biraz daha devam etti. Qe§itli alanlardaki o bilimsel 
c;ah§malar, geli§tirilen dii§iinceler, yorumlar, yava§ yava§ 
sondii. 

Qokertilen o biiyiik uygarhk, birkac; yiizyil ic;inde 
oylesine geli§mi§ti ki. Neden tekrar toparlanamad1? 
Mogollar ne kadar tahrip etseler de kiiltiir alan1nda 
hie; de kahc1 olmaddar, degil mi? Arap-tslam uygarhgi 
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eski giiciine bir daha ula§amasa da en azmdan bugiin
kii diizeyini a§mas1 beklenemez miydi? 

Sonraki yiizytllarda lslam'm giicu ve Musluman diinyas1-
nm liderligi Osmanh Hanedam'na ge~ti. Osmanh, diinyan1n 
en onemli lslam devleti haline gelcli. tlk donemlerinde, ozellik
le Hac1 Bekta§ etkisiyle, bunu onceki boliimlerden birinde ko
nu§mn§tuk, Anadolu'da insanctl du§iinceler geli§ti, bir kiiltur 
sentezi yarattldi. Fakat sonra, Osmanh egemenligi altmda, ls
lam gitgide kati bir yonetim aracma don'ii§meye ba§ladi. 

0 srralarda Avrupa'da biiyiik geli§me ya§andi. Orta~ag'da 
cehalet i~inde kivranan, yiizyillar boyunca hurafelere talu
hp kalm1§ olan Avrupa'da, Gutenberg matbaayi kurdu. Bu
nun devrimci bir etkisi oldu. Matbaa, bilginin yaytlmas1 ve ~o
galmas1, halkm bilgiye ula§abilmesi demek sonu~ta. Dii§iince 
iiretiminin yeniden ba§lamasmda, d'ii§iincenin kitlelere ula§
masmda tarihteki en onemli etkenlerden biri. Buguniin inter
neti gibi bir §ey. 

D'ii§iinsene, bugiin intemetten hi~ haberi olmayan bir ul
keye internet gotiiriiyorsun. N astl kullamlacagm1 ogretiyor
sun, tan1tiyorsun. Bilgiye ula§man1n yeni yollanm, saglad1-
gi kolayhklan anlatiyorsun. Oyle bir §ey. Ne var ki, Osman
h bunu almad1. Giinumiizde bir ulkenin interneti reddetme
si gibi bir tutum ortaya ~ikt1. Bu durum hep konu§ulur, bili
nir zaten a.ma hen ba§ka bir §eye clikkat ~ekmek istiyorum. 

1485'te, matbaayi II. Bayezid'a getirdiler. Avrupah tuccar
lar getirip tamtt1. 

Osmanl1 sultam ne yapti? 0 donemde oncekilere gore daha 
s1k ba§vurmaya ba§ladiklan bir yolu se~erek, ulemaya sor
du. Bu tabii, tuhaf bir durum. "IBema", derken kastettikle
ri, din adamlan; sadece din alamnda ~ahi;;ma yapm1§ ki§i
ler. Bunn s1k~a hatirlatmak durumunda kahyoruz, "u.lema" 
ashnda "alim" sozcuguniin ~ogu.lu. Alimler toplu.lugu, bilgin
ler kesimi gibi bir §ey. Arna Osmanl1' da u.lema kesimi sade-
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ce din adamlanndan olu§tuguna gore, demek ki din ch§1nda 
herhangi bir referans1, bir bilimsel baki§I kabul etmiyorlar. 
E, boyle bilimsel geli§melerle ilgili kararlan, dinsel bir guce 
sorarsan ne olur? Onlar da tamamen giinah oldugunu, kitap 
basmamn saluncah oldugunu soylediler. Matbaamn memle
kete girmesine izin vermediler. 

Am.a bu karar sadece bizi, bizim memleketi, buradaki in
sanlan ilgilendiriyordu. Diger Miisliimanlarla, Ortadogu'da 
ya§ayanlarla bir ilgisi yoktu. Fakat Bayezid'1n oglu Selim, 
gidip Arap iilkelerini fethettikten, Hicaz'1, o bolgeleri ele ge
r;irdikten sonra, bu arada halifeligi de alch tabii, bu yonetim 
anlayi§I biitiin 1slam diinyas1nda ger;erli hale geldi. Yeni ha
life babasrmn Osmanl1 ir;in koydugu matbaa yasagim biitiin 
lslam alemine yaychgi ir;in ger;erli hale geldi diyorum. Arap
lann da matbaaya ula§mas1 yiizy1llar boyunca engellendi. 
Bugun bir toplumun internetsiz kalmas1 gibi boyle bir duru
mun ar;1klamas1 Osmanl1 egemenligidir. D stelik 300 yil siir
dii bu engel. 

Dolay1s1yla, Osmanh'n1n o yasakr;1 uygulamalar1, sade
ce Anadolu'yu degil, Arap cografyas1m da fazlas1yla etkiledi. 
Halklann geri kalmas1na neden oldu. Mogollann tahribati
m a§ainayan Miisliiman diinyas1, sonra da Osmanl1 egemen
liginde kahnca, matbaaya, bilgiye, dii§iinceye ula§amaymca, 
bir daha toparlanamad1. Miisliiman topluluklarda ve Arap
larda bilimin geli§ememesinin bir nedeni de biziz. 

Bu duruma bir ornek daha vereyim. Pek r;ok insan Yahudi
leri diinyamn en zeki halki olarak kabul eder. Gerr;ekten de 
bilim alamnda Nobelleri, bulu§lan vardir, kurduklan §irket
ler, bankalar r;ok giir;liidiir. Am.a Yahudi diye genelledigimiz 
bu halkm Avrupal1 lusrm yani A§kenazlar, bir de ispanya'dan 
bize gelen Sefaradlar var. Diinya r;ap1nda oviilen ba§anla
nn tamarm A§kenazlara aittir. Sefaradlara ait bir tek bilim 
N obel'i yoktur. Demek ki ortam r;ok onemli. Yahudi de olsan 
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filkendeki krn~ullann izin verdigi kadar geli§ebiliyorsun. Bu
radan bir, Marx, Freud, Einstein hatta Rothschild «;ikm1yor. 
Balik goliine gore biiyiiyor. 

Magrur olma padi~alnm ... 

Bu durum.da Osmanh'n1n da geli§ememi§ olmas1 ge
rekiyor. 

E, yok zaten, Osmanh yiizyillanna bak, bilim ad1na hi«;
bir geli§me yok. Y iizyillar ge«;tik«;e daha da artan bir gerici
lik var. Ashnda padi§ahlardan da kaynaklannuyor bu. Ule
ma, onlann da ba§ma bela. Bir rasathane yapmaya «;ali§1yor
lar yakihyor. Qunkii gokyiiziine bakinca meleklerin etek alti 
goriiniirmii§. Fesuphanallah! 

Osmanh ailesinin son iiyelerinden rahmetli Ertugrul Os
manoglu, bir televizyon prograroioda bu konuya degindi. "Bi
zim ailemiz ulemadan «;ok «;ekti" dedi. Bulunur kayitlarda. 
Padi§ahlann bile iizerinde bir gii«; haline gelmi§ olan o ulema 
grubu, ille bir kulp bulup her §eyi engelliyordu. Bugiin de go
riiyoruz o adamlan. Qwp nastl bir bilim kar§1thgi, nastl bir 
gericilik yayiyorlar. Yiizyillar boyunca oyle onlar. Sadece ft
kih, tefsir, sadece dinsel metinlerin yorumu, ki «;ogu zaman 
onun da «;arp1ttlmasmdan ibaret bir "ilim" faaliyeti. 

Avrupa matbaadan faydalamrken, Ronesans ya§arken, «;e
§itli bilimsel geli§melerle biiyiik dii§iinsel ilerlemelere yelken 
a«;arken, bizimkiler ona gtinah, §Una sakincah, buna haram 
demekten ba§ka bir §eyle ilgilenmiyor. Felsefe yasak, dii§iin
mek yasak, bilim, deney yasak. Osmanh boyle. Zavalh padi
§ahlar, ozellikle Bati kar§1smda sava§larda kaybetmeye ba§
layinca bir §eyleri degi§tirmeye «;ah§blar ama ulemayi a§a
machlar. Dogu'yu geri b1rakan, sonra da Bat1'dan bir §eyler 
ogrenmeyi, o yolda ilerlemeyi engelleyen; Osmanl1'n1n "ule
ma" denen kesimidir. 
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Osmanh'da, o kadar biiyiik bir gii<;, oylesine mutlak bir ikti
dar gibi goriinen padi§ahlar, ulemamn tercihleri di§ma <;ikma
ya ba§laymca giiciinii kaybediyordu. Hanedan olarak Osmanh, 
o ulema kesimi gibi gerici degildi. Hatta bir<;ok a,;1dan Baticrydi. 

Bugiin en <;ok sozii edilen padi§ahlann ba§rnda Abdiilha
mid geliyor. Siirekli lslami <;izgisini oviiyorlar. Oysa Abdiilha
mid olduk<;a Battl1 tarzda ya§ayan bir ki§iydi. 

Abdiilhamid'in Battltl~ma tercihiyle ilgili <;ok kamt var, <;ok 
ornek var. Alaturka saat sistemini alafranga saatle degi§tirme 
<;ali§malan bunlardan biri. Arna padi§ahlarrn da "01" dedigi 
hemen olmuyor. Abdiilhamid, Selanik'e, lzmir'e, <;e§itli §ehir
lere bir,;ok saat kulesi yaptirdi. Halki alafranga saat kullan
maya al1§tirmaya <;ali§ti. Ulemayla sorun ya§ayacagiru bildi
gi i,;in, once toplumsal bir onay yaratmak istedi. "Bundan son
ra alafranga saat ge,;erlidir" diye karar a,;1klamas1 kolay de
gildi. Daha once de soziinii etmi§tik, Osmanh'da Kadizadeliler 
gibi hareketler vardi, padi§aln da miirted ilan edebiliyorlardi. 

Bugiin de o tiir bir ulema anlayi§rmn iktidarda oldugu do
nemde ya§iyoruz. Giini.imiiz Osmanhctlan o donemin padi
§ahlanndan <;ok ulemas1yla ayru anlayi§talar. Yiizyillardir 
tekrar tekrar canlanan o anlayi§ yine hortlam1§ durumda. 
"Olen kans1yla §U kadar saate kadar cinsel ili§kiye girebilir 
bir adam" gibi sozler ediliyor. ".Adet gormeye ba§lar ba§lamaz 
kiz <;ocugu evlenclirilir" diyorlar. Yanmaz kefen falan gibi <;e
§itli sa<;maliklar konu§uluyor. Ulema etkisi bu sefer Tiirkiye 
Cumhuriyeti'ni yok etmeye ba§ladi. Yine bir felaket tehlike
siyle kar§1 kar§1yayiz. 

Asker, polis, egi.tim, hukuk, medya, biitiin kurumlany
la birlikte neredeyse mutlak bir ulema iktidan saglan
lDI~ gibi goriiniiyor. Ama boyle bir durumda bile, iktida
rm istediklerini ge~ekle~esi i~in "01" demesi yetmi
yor. Oylesine gii~lii ve kapsamh uygulamalara ragmen, 
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ornegin ortaokullardaki, liselerdeki ogrencileri istedik
leri gibi donii§tiiremiyorlar. <;ocuklarla ba§a ~1kam1yor
lar. Sanat«;tlarla, gazetecilerle, bir«;ogu.nun i§birligi yap
masma ragmen, itaat etmeyenlerle ba§a ~1karn1yorlar. 

2019 May1s'1nday1z. Tarihe not dii§elim: Ekrem lmam
oglu'nun kazand.Igi lstanbul Biiyiik§ehir Belediyesi set;imle
ri iptal edildi. Toplumu susturacaklanm sandtltlan yerde, bir 
t;ocugun "Her §ey giizel olacak Ekrem Abi" sozleri insanlara 
umut ve cesaret verdi. Bu yiizden diyorum ki, ba§a t;ikama
yacaklar zaten. Yakm gelecek daha kotii veya daha iyi olabi
lir, ama uleman1n istedigi bir diizen, tam olarak ve kahc1 ola
rak kurulamaz. l.nema elbette vazget;meyecek iktidanndan 
ve amat;lanndan. Arna halk.in ayd1nhk kesimleri de vazget;
meyecek, teslim olmayacak. 

Bu nedenle hep bir karga§a atmosferi hissediliyor toplum
da. Ya karga§a t;ikarmak tercih ediliyor ya da oyle bir tehli
kenin varhgi hissedilsin, insanlar tedirgin olsun isteniyor. 

Sadece toplumsal hayatta bir "korku toplumu" yaratmak
tan ibaret degil konu. Siyaset diinyas1nda da hep bir kar
ga§a tehlikesi hissedilir. Padi§ahhk doneminde de oyleydi. 
Osmanh'nm en kuvvetli donemlerinde bile padi§ah oldiigii 
zaman karga§a ya§an1yor. Yerine bir padi§ah gelene kadar 
isyanlar t;ikiyor. Bir §ehzadeyi padi§ah yapana kadar t;e§it
li dolaplar doniiyor, adeta deliriyor siyaset diinyas1. Bilin
digi gibi, Fatih Sultan Mehmed'in cenazesini odunluga atti
lar. lktidar miicadelesine dahp onunla ilgilenmediler. Koktu 
adam1n cenazesi. Giinler sonra cenaze toreni yaptld.I. 

Diinyada bizim insanlarun1za ve bizim kiiltiiriimiize 
hak ettigi degerin verilmeyi§i, biraz da bu konuyla il
gili olabilir mi acaba? Biz zaten kendimize deger ver
miyoruz ki. Birbirimize korkun-; bir dii§manhkla yak
la§iyoruz. Ama neden? Eskiden beri toplumsal hayat1 
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hep dinsel referanslarla yal}amII} olmanm sonucu mu
dur acaba bu? 

Sadece Miisliimanlara veya Osmanh'ya ozgii bir durum di
yemeyiz buna. Eski toplumlann tamauuoda din ~ok etkiliydi. 
BatI toplumlannda da oyleydi. Din olmadan bir §ey dii§iin
mek, kurumla§mak miimkiin degildi. Laik kurumlar yoktu, 
sadece din organizasyonlan vardi. 

Arna buna ragmen, ruhban s1n1fin1n sars1lmaz gii.cune 
ragmen, insanlar direndiler. Yava§ yava§ geli§en itirazlarla 
da olsa, toplumsal tavrrlarda ya§anan kesin gelgitlerle de ol
sa, bu.yuk bedeller odemeyi goze al1p direndiler. Ozellikle bi
lim insanlan ve dti§tiniirler aras1nda susmayanlar, susturu
lamayanlar ~ikt1. 

lngiltere'nin, Fransa'mn, Almanya'mn, bu.tun geli§m.i§ u.1-
kelerin bugiine gelmesinde, laiklik mticadelesi onemli yer tu
tar. Papahgin dini otoritesine kar§1 miicadele, bu toplumla
nn tarihine damga vurmu§tur. Laik kelimesi Yunanca halk 
demek olan laos'tan gelir. Mesela o dilde halk mtizigi, laiki 
musiki olarak adland1nhr. Laiklik, ruhban s1n1fi.mn mutlak 
dini otoritesine kar§I, halkm haklanmn tan1nmas1dir. Boyle 
bakmca ne kadar yahn hale geliyor degil mi! Yine terminolo
ji meselesi. 

lngilizler biiytik bir mticadele sonunda kendilerini Papa
liktan kurtan p lngiliz Kilisesi'ni kurd ular ve lngiliz dilin
de ibadet etmeye ba§ladilar. Martin Luther Almanya'da ay
m §eyi yapti. Biliyorsun, ltalya ve Fransa'da da giri§ilen zor
lu miicadeleler sonunda Papahk. ikiye aynldi. 

Modern iilkelerin tarihleri Skolastik anlayi§a kar§1 mtica
deleyle ge~mi§tir. Bruno'lar, Galile'ler, Kopernik'ler, digerleri, 
canlann1 ortaya koyanlar, halk destegini alarak direnenler, 
tek ba§ma m ticadele edenler, ad.I fazla bilinmeyenler, tarihe 
ge~mi§ olanlar, ~oktur bunlar. 

Osmanh tarihi boyunca bunlardan ka~ tane var? Neredey-



360 

se hi~ yok. Bir iki zayif istisna d1§1nda bilimle ugra§an yok 
zaten. Ugra§mayi akla getirmek bile pek miimkiin degil. 

Giiniimiizde varhg1n1 a~1k~a siirdiiren, eskisi gibi ta
mmlanan bir ulema yok. Arnao anlayi§1n donii§mii§ ve da
ha geni§ alana yayilm1§ etkisi devam ediyor. Hatta siyaset
te, medyada, kamu kurumlannda iktidar konumunda. Bi
zim tarihimizde gericilikle hesapla§ma heniiz ger~ekle§me
di. Oysa bu §art. 

"Ulemac1hk" diyebilecegimiz gericilikle miicadele, 
bu hesapla§ma mutlaka ba1artlmah. Am.a boyle dii§iin
mek insan1 biraz iirkiitiiyor da. Bat1'n1n ya1ad1gi ac1-
h ve yikic1 donemler akhm1za geliyor. Bu tehlikeyi a,
ma §aDSIDl.lZ var m1dir? Bu siireci BatJ.'dan farkh ya§a
yabilir miyiz? 

Hi~bir §ey kendiliginden iyiye gitmez. Bedeli odenmemi§, 
hak edilmemi§ hi~bir kazan1m anlam.11 olmaz, kahc1 olmaz. 
Ger~ek olmaz. 

Bunun en somut orneklerinden biri, Atatiirk'iin kadinla
ra se~me ve se~ilme hakki vermi§ olmas1. Diinya iilkelerinin 
~ogundan, Avrupa'daki ~ogu iilkeden daha erken verilen bir 
hakt1r bu. Arna kadinlan1D.1Zl.Il onemli bir kisrm, ha.la goniillii 
bi~imde kendini ikinci srmf kabul ediyor. Toplumsal hayatta, 
belediyecilikte, siyasette, ~ah§ma hayatmda, memleketimiz 
kadinlan, kendilerinden ~ok sonra se~me se~ilme hakki elde 
eden toplumlardakilere gore geri kalrm§ durumdalar. Qiink.ii 
kendilerine "verilmi§'' olam hak edecek kadar etkin olmadi
lar, kazanmadilar. 

Oysa bizim umudumuz kad1nlarda. Emek, kad1n, laiklik, 
~agda§hk gibi degerler, ozgiirliik, e§itlik gibi haklar, birbiriy
le dogrudan baglantih. Birinin eksikligi digerlerinin de yolu
nu ttluyor. 

Sonu~ta kahc1 toplumsal geli§meler, ancak bedelini ode-
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mekle saglanabiliyor. Ozellikle laiklik ve c;agdai;;hk gibi alan
larda "ulema" diye tammlad1gumz anlayii;;1 ai;;mak. ic;in boyle 
bir zorunluluk var ontimuzde. Zaten c;ok uzun siiredir, yiizyil
lardrr bu miicadele siiriiyor. 

Ashnda siirecin uzamas1, sordugun tehlikeleri yai;;amamak. 
ac;1smdan bizi umutlandinyor. Qiinkii i;;iddetli actlan bir olc;u
de hafifletecek, kuc;uk kuc;uk kazarumlarla ilerliyoruz. Hatta 
bazen geriye gidii;;ler, yenilgiler de meydana geliyor. 

Bir bai;;ka etken de bedelin daha f azla kii;;iye yayilmas1. 
Her donemde buyiik bedeller odemek zorunda kalan insan
lar oluyor. Oysa onlara daha ak.tif, daha bilinc;li destek veril
se, miicadeleye kattlrm artsa, hie; de biiyiik bedellere, biiyiik 
ac1lara gerek kalmayacak.trr. 

Entelektuel etkinliklerde de aym i;;ekilde, yorulmaz bic;im
de kararh bir miicadeleye devam etmek zorundayiz. Oncelikle 
''bilim" kavram1n1, dii§iinsel ve bilimsel metotlan netlei;;tirmek 
zorundayiz. Bu alandaki miicadele elbette sadece entelektii
ellerin, sadece yazarlann, sanatc;ilann ii;;i degil. Oku.r olarak. 
da, dinleyici olarak., yurttai;; olarak. da dogru tavrrlar almaliyiz. 
Dogru yazarlan, nitelikli sanatc;tlan okumak., desteklemek ge
rek:iyor. Kiiltiir sanat asla boi;; zaman eglencesi degildir. 





-16-
Hiz ~aginda bilgisizlik 

"Bilgi deyince, daha dogrusu bilgilenmek de
yince, aklimiza ne geliyor? Ara§tirarak ue goz
lemleyerek ger<;egi ogrenmek gibi ~ir §ey, degil 
mi? Genelde hep olumlu bir kauram olarak du§ll
nuruz bilgiyi. Bu bizim eskiden kalma ali§kanli
gimiz. Elbette sahtekarligin, somurmenin, oldur
menin de bilgileri hep uardi; olumsuz yonde de 
kullanilabilen bir gll<;tll bilgi. Ama daha yaygin 
bit;imde, bilginin artmasini faydali kabul eder
dik. Ku§aklar boyunca olu§mU§ bu kanaat hala 
deuam ediyor. 

Oysa son on yillardaki geli§melerle, bilgi, <;ok 
at;ik bi<;imde piyasa sistemi it;indeki onemli me
talardan birine donll§tll. Ozellikle ileti§im ala
ninda ue ueri i§leme konusunda artan hiz, bu so
nucu ortaya t;ikardi. Artik daha hizli ya§iyoruz, 
daha hizli i§lemler yapiyoruz, bilgilere daha hiz
li ula§iyor, daha hizli kazaniyor, daha hizli kay
bediyoruz." 





Bu dikenli yola ba§lad1gin1z ydlarda, o iinlii tiirkii
niizde sormu§tunuz: 

Bir insan omriinii neye vermeli? 

"Livaneli" ad1, medya Qaginda yok edilmek istenen 
degerleri koruyan kitlelerin umudunu temsil ediyordu. 
Siiriile§meyen, yenilikQi ama kadim degerlerini koru
yan insanlann direni§ine donii§tii, varhgmiz1 siirdiir
meniz. Qok zorlu bir yoldu bu: 

Soz soyleyen dillere 
Kalem tutan ellere 
Giin ak§ama degerken 
Kan bula§tI gfillere 

Art1k, internet Qaginda ya§1yoruz. Bu doneme, "Bil
gi Qagi" da deniyor ve hayatim1zdaki Livaneli olgusu 
varhgin1 siirdiiriiyor. Belli ki onlarca yd daha, belki 
gelecek bamba§ka donemlerde de devam edecek. 

Bilgiye ula§man1n QOk kolayla§tigi ve hayatm QOk 
h1zland1g1 bu donemde kitlelerle ileti§im konusu, 
Livaneli'nin Penceresi'nden nastl goriiniiyor? 

0 iinlii tiirkiim diye anchgin parc;amn sozleri nastl devam 
ediyor? 
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.Agac1n kokiine inmek mi yoksa 
Qrrp1rup duruyor yaprak dedigin 

Ondan sonra soziinii ettigin c;ah§mam nastl bitiyor? 

Sormu§lar yolda.kine 
Karde§ yolun nereye 
Ben bilmem riizgar bilir 
Dii§tiim yelin oniine 

Bir insan tek.i ne ki bu diinyada? Riizgann oniine dti§mii§ 
bir yaprak gibi, savrulup durur. Bu kaderi kabullenmemek 
ic;in sanatla ugra§1yoruz galiba. Bunun ic;in c;ah§1yoruz, yaz1-
yoruz, okuyoruz, konserlerde, etkinliklerde bir araya geliyo
ruz. Bunun ic;in dii§iiniiyoruz, anlamaya c;ah§1yoruz. 

Pek.i. eimdi, ileti§imin kolayla§mas1 ve bilgiye ula§ma yol
lanmn ac;1lmas1 meselesini dii§iinmeye c;ah§ahm. 

Naz1m Hikmet, san1r1m Orhan Selim miistear ismiyle 
yazd1gi bir yaz1s1nda, bir yazann "Kitaplar yol kenarlann
da tezgahlarda satihyor" diye yakinmas1na yamt veriyordu. 
"Ke§ke oyle olsa" diye dii§iiniiyordu Naz1m. "Ke§ke herkes 
edebiyata oylesine ilgi duysa, kitaplara, bilgilere oyle kolay 
ula§tlsa." 

Bilgiye ula§mak insanhk tarihi boyunca c;ok zahmet
li bir ugra§tl. 1930'lar Tiirk.iye'sinde ve diinyas1nda da oyle. 
Nazrm, kitaplann daha kolay bastlmasrm, radyolann, ses ka
yitlann1n yayginla§mas1n1 olumlu bir geli§me olarak gorii
yordu. Sadece ayncahkh bir kesimin degil., herkesin ara§trr
ma, dii§iinme, ogrenme olanaklanna kavu§masrm istiyordu. 
Tabii, Naz1m gibi bir biiyiik yaratic1 bile, 2000'ler diinyasm
dak.i internet olgusunu hayal edemezdi. 

Bilgiye ula§mak, artik onceki donemlerde hayal bile edi
lemeyecek kadar kolay hale geldi. Ashna bakarsan, teknolo-
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jik geli§me a~1s1ndan N az1m'm ~ok sevinecegi olanaklar orta
ya ~1kti, ama ne yazik ki, "Ke§ke oyle olsa" derken kastettigi 
durum ortaya ~1kmad1. Qu.nkli "bilgi", insanhgin onceki ku
§aklannda oldugundan farkh bir nitelige biiriinmeye ba§ladi. 

Alvin Toffler de bilgiye ula§man1n kolayla§masrm ve 
bilgiyi i§leme hiz1mn yiikselmesini, toplumsal yaptlan 
degi§tirecek kadar etki.li bir geli§me olarak goriiyordu. 

Yamlm1yorsam '90'h ydlarda kendisiyle gorii§ii.yor
dunuz, arkada§rmzd1. 

Dogru, bu konuda onemli ~al1§malar yiiriitiiyordu. Epey
ce konu§IDU§tuk, kitaplarmI tart1§rm§tik kendisiyle. Hatta bi
rini.n ~evirisine onsoz yazrm§tim. Tarihteki donO.§ii.mleri ve in
sanlann hayatun belirleyen "gii~" kavrami uzerine ,;ali§1yordu. 
Bin ytllardrr, "Guf'un u,; temel bile§eni oldugunu anlatiyordu: 

11.k donem toprak, ikinci donem fabrika, §imdi ise bilgi dev
rimi diyordu. 

Her tiirlu iktidar, bu u,; bile§enden olU§uyordu. Daha dogru
su, bu u,; bile§en, insanm fiziksel, dii.§iinsel ve ahlaksal her tur
lu etkisini olu§turuyordu. Ve bu u,; gu,; kaynagi birbirine donu
§ebiliyordu. En eski donemlerde, fiziksel gu,; digerlerinden da
ha belirleyiciydi; kolayca paraya ve bilgiye donfi§iiyordu. Son
raki donemde, sermaye en baskm gu,; kaynagi haline geldi. Fi
zik giicii ve bilgi, paramn egemenligine girdi. Ve Toffier'in bir
ka,; on ytl oncesinden gordugii gibi, i,;ine girdigimiz donemde, 
bilgi digerlerinden daha belirleyici bir gu,; kaynagi oldu. 

Toffier, bu geli§meyi bir fi.rsat olarak goruyordu. Umutlam
yordu. Qiinku fizik giicii ve sermayeye gore bilginin daha de
mokratik bir gu,; kaynagi oldugunu dii.§unuyordu. Sermayenin 
ula§tlmazhgma, ki§iye bu.yuk miraslar kalmasma falan bagh ol
madan, fiziksel gu,; ve cinsiyet aynrm gibi firsat,;tltltlara da ge
rek kalmadan, insanlarm ,;e§itli olanaklara daha adil bi,;imde 
ula§acaklarma inamyordu. 
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Boyle «;ok a§m ozetliyorum elbette Toffler'in «;ah§malanm. 
Konu§tugumuz konuyla ilgili «;ok losa bi«;imde deginiyorum. 

Bilgi art1k bilmiyor 

Az once, bilgiye ula§ma yollannm boylesine a~tlma
s1n1n, ne yaz1k k.i Naz1m'm "Ke§ke oyle olsa" derken 
kastettiii durumu yaratmad1gin1 soylediniz. "Qiin
kii 'bilgi', insanhgm. onceki ku§aklarmda oldugundan 
farkh bir nitelige biiriinmeye ba§lad1" dediniz. Bunu 
biraz a~ar m1srmz? 

Bilgi deyince, daha dogrusu bilgilenmek deyince, akhrmza 
ne geliyor? Ara§tirarak ve gozlemleyerek ger«;egi ogrenmek 
gibi bir §ey, degil mi? Genelde hep olumlu bir kavram ola
rak dii§iinuriiz bilgiyi. Bu bizim eskiden kalma ah§kanhgi
rmz. Elbette sahtekarhgm, somiirmenin, oldiirmenin de bilgi
leri hep varch; olumsuz yonde de kullamlabilen bir gii«;tii bil
gi. Arna daha yaygm bi«;imde, bilginin artmas1m faydah ka
bul ederdik. Ku§aklar boyunca olu§IDU§ bu kanaat ha.la de
vam ediyor. 

Oysa son on. ytllardaki geli§melerle, bilgi, «;ok a«;ik bi«;im
de piyasa sistemi i«;indeki onemli metalardan birine donii§tii. 
Ozellikle ileti§im alan1nda ve veri i§leme konusunda artan 
hiz, bu sonucu ortaya «;Ikarch. Artik daha h1zh ya§1yoruz, da
ha hizh i§lemler yap1yoruz, bilgilere daha hizh ula§1yor, daha 
hizh kazamyor, daha hizh kaybediyoruz. 

Eskiden yaygm bi«;imde bilimsel, kiiltiirel, dii§iinsel alan
daki bir kavram olarak kullantlan bilgi, artik «;ok yiiksek 
oranda, bir "piyasa" kavramma donii§mii§ durumda. Bilgi, 
«;ogu durumda, kar amac1yla yiiriitiilen «;ah§malarda i§lene
cek veriye kar§tlik geliyor. 

Bilgiye «;ok kolay ula§ilmaya ba§lanmas1, eskiden beri 
olumlad1gim1z anlamda bir bilgilenme durumu yaratmad1. 
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Her dakika, her saniye, her tiirlii bilgi saganak halinde yagi
yor, adeta insamn iistiine boca ediliyor. 

Profesyonel alanda ,;ok h1zh aygitlar ve luzh i§lemciler 
aractl1giyla i§leniyor bilgiler. Am.a gi.inliik hayatumzda kar§1-
rmza ,;1kan bilgileri bir dii§iin. Politikayla, kiiltiir sanatla, bi
limsel geli§melerle, magazin diinyas1yla, edebiyatla, o kadar 
,;ok konuyla ilgili bir,;ok bilgi, miithi§ bir h1zla oniimiizden 
ge,;ip gidiyor. Ashnda bu durum.a "Bilgiye kolay ula§mak" de
mek dogru. degil. Ger,;ekte olan §ey, biz bilgiye maruz kahyo
ruz. Korkun,; bir bilgi enflasyonu i,;inde ya§1yoruz. 

Her tiirlii enflasyon ortammda oldugu gibi, bu bilgi enflas
yonu i,;inde de bilginin degeri dii§ilyor. Nelerin onemli, de
gerli oldugu, hangi bilgilerin fazlahk oldugu, yamlsamalar 
yarattigi, hangi bilginin ne i§e yarayacagi, hangilerinin dog
ru, yanh§, yalan oldugu, bunlann hepsi kari§1yor, miithi§ bir 
karma§a olu§uyor. 

Bilgi Qagi denen bu donemin kendine ozgii biiyiik 
tehlikeleri var. Galiba bunlar iizerinde, heniiz yeterin
ce durulmadi. Veya o tiir dii§iinceler pek kar§Ihk bu.l
mad1. 1nsan1n sindirebileceginden, i§leyebileceginden 
fazla bilgiye maruz kalmas1 ne tiir sorunlar yaratabilir? 

lnsan beyni bir i§lemci degil. Bu bilgi enflasyonu ortam1, 
"bilgiye kolay ula§ma" a,;1smdan getirdigi faydadan ,;ok daha 
fazla zararlar getiriyor. lnsan ozelliklerini, ki§iliklerini, al1§
kanhklanm degi§tiriyor. 

Ornegin, son zamanlarda ,;ok yaygm bi,;imde bir "cahillik" 
itham1 dikkat ,;ekiyor. lnsanlar siirekli ,;evrelerindeki ki§ile
ri cahil diye ele§tiriyor. Topluma ikide bir "cahil" diyen dii.§ii
niirleri seviyor, onlan entelekttiel diinyadaki kendi temsilcile
ri kabul ediyorlar. 

Herkes; kar§I oldugu siyasal partiye oy vermeyi, yanh§ 
buldugu dii§iinceleri savunmayi, ticarette ba§aris1z olmayi, 
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i§yerinde terfi edememeyi, apartmanda rahatsizhk vermeyi, 
trafikte mantiks1z davranmayi, bamba§ka sorunlardan kay
nakh her tiirlii durumu "cahillik" ile a~1khyor. Psikolojik ger
~ekler, giivensizlik iireten ko§ullar, kiiltiirel yozla§malar, hi~
bir §ey iizerinde durmaya gerek yok; hepsini ayn1 kefeye ko
yup kabaca "cahillik" demek yetiyor, bu "lnz" ortarmnda ya
§ayanlara. 

Qiinkii oniinden bunca bilgi akarken, bir goz atmayla bun
ca bilgiyi gorebilecek durumdayken, insan kendisinin yeter
li bilgiye ula§tigin1 samyor. Durup yogunla§ma, derinleme
sine dii§iinme, analiz etme ozellikleri koreliyor, yiizeysel bi
~imde deginip ge~me tarzlan yayginla~nyor. Qok onemli bul
duk.lan ve kendilerini yeterince bilgili gordiikleri onemli bir 
konuda, oturup dii§iincelerini toparlamasrm istesen, ~ogu in
samn soyleyecekleri ii~ be§ sayfa boyutunu a§maz. Aynca, ~e
§itli alanlardaki boyle azar azar bilgiler arasmda da bir ili§
kilendirme pek yapamazlar; birbirinden kopuk, bazen ~eli§
kili dii.§iinceleri savunurlar. Arna bu kadarhk bir "birikimi", 
diger insanlara "cahil" demek i~in yeterli goriirler. 

internetteki haberlerin alt1na yazdan yorumlar
da, sosyal medyada ve giinliik hayattaki sohbetlerde 
hep kar§im1za t;ikan bir "kanaat fi§kirtma" denebile
cek durum var. insanlar1n gorii§lerini gozden get;ir
mek, dogru bildiklerinden §iiphe etmek veya yeni bir 
dii§iinceye ula§maya t;ali§mak gibi egilimleri azahyor, 
bir kanaate sahip olmak ve onu kesin ifadelerle savun
mak yaygml8§1yor. 

Bu galiba soziinii ettiginiz olumsuz geli§melerin so
nut;lar1ndan biri. Toplumdaki bu donii§iimii, siz nasd 
deneyimlediniz? 

Bak, "galiba" dedin; eskiden beri dii§iinii.rken, bir §eyleri 
anlamaya ~al1§1rken "acaba" diye sozler ederiz. lnsan, bilgile-
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rini kesin kabul ediyorsa, gorii§lerini degi§mez bi~imde kati
la§tlrm1§sa, artik dii§iinmiiyor demektir. "Acaba"s1 olmayan 
insanlarda dii§iinmek diye bir sure~ yoktur. 

Gi.indelik. dile de yans1yor bu durum. "Dii§iiniiyorum" gibi, 
"galiba", ''belki" gibi sozciikler ~ok daha az kullamhyor artik. 
Ornegin, "Bir fikrim var" gibi sozler ise eskisinden ~ok daha 
yaygm kullamhyor. Bu dediklerim yaptlnn§ bir ~ah§maya fa
Ian dayannuyor, sadece gozlem. Belki boyle bir ~ah§ma yap1-
labilir. Ornegin 2000'li ytllardan sonraki ve birka~ on yil on
cesindeki romanlann, ko§e yazarlar1mn, televizyonda konu
§anlann kullandigi kelimeler kar§tla§tmlabilir. 

Ben, insanlann dii§iinme siire~lerinden uzakla§IP dii§ftn
ceye sahip olmak egilimine yoneldiklerini gozluyorum. "Bir 
dti§iincem var" turu ifadeler de bunu yans1tiyor. Dft§iinmek, 
bilgileri inceleyip ili§kilendirerek yiiriitulen bir zihinsel et
kinlik degilmi§ de "Buda benim fikrim" denecek tiirde bir ki
§isel ozellikmi§ gibi. Sahip olunacak, kati ve degi§mez halde 
saklanacak bir §ey. 

Bu durum, hayatm gittikc;e hiz1auroas1yla ve dii§iin• 
meye aynlan zaD1an1n kisalmas1yla da ilgili olabilir mi? 

H1z, ku§kusuz ~ok onemli bir etken. Duzenli ko§e yazdigim 
sure boyunca deneyimledigim iletii;;im hiz1ndaki degii;;im ko
nusundan soz edeyim. 

'90'h ytllarda, okur mektuplan klasik bi~imde gelirdi; zar
fa konmu§ kagit bi~iminde postalan1rdi. 0 zamanlar, yazdi
gin bir yaz1yla ilgili geri donui;;leri u~-dort giinden once ala
mazdm. Hatta o donemden kisa bir sure oncesinde ise, gaze
teler ve dergiler ulkenin bir~ok yerine bir iki gun gecikmey
le ulai;;1rdi. 

Zaten her koi;;e yazanna her gun mektup da gelmezdi. Ben 
i;;anshydim o konuda, her birini ytl1na ve ayma gore dosyala
digim mektuplar siirekli geliyordu. Onlardan hep beslendim, 
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c;ok §ey ogrendim. Am.a yine de, hepimiz, her ko§e yaz1s1n
dan sonraki en azmdan ilk giinler, dipsiz kuyuya attlan ta§m 
yankis1ru duyamamak duygusunu ya§ardik. 

2000'li yillardan itibaren ise, okur mektuplan e-posta yo
luyla, genellikle Word dosyas1 bic;iminde gelmeye ba§lach. Bu 
miithi§ bir §eydi bizim ic;in. Ak§amiistii yaz1p gazeteye tes
lim ettigimiz sozlerimize, 5-10 saat sonra kar§tltltlar gelmeye 
ba§hyordu. Artik dipsiz bir kuyuya ta§ atm1yorduk, dostlar
la adeta diyalog kuruyorduk. Gerc;i gelen mektuplarm sayis1 
stirekli c;ogalchgi ic;in, pek yamt yazam1yordum ama giinliik 
yaztlanm onlara ula§1yordu ve daha bir sonraki yaz1ya ba§la
madan onlann dii§iincelerini okuma ftrsati buluyordum. 

Yine oyle tarihlerine gore, bu sefer elektronik ortamda ar
§ivliyordum hepsini. Zarf ic;inde gelmiyordu ama bunlar da 
sonuc;ta hirer mektuptu. Qogunda, yazmak ic;in bir ugra§ har
candigi, uzerinde c;ah§ildigi anla§tl1yordu. 

Bu giizel geli§meden 5-10 ytl sonra, gelen okur mektupla
nmn sayis1 iyice artmaya ha§lad1 ama ne yazik ki yazarken 
gosterilen ozenin dii§tiigii ac;ikc;a goriiliiyordu. Onlar benim 
ic;in her zaman c;ok degerli oldular; ele§tirmen ve yazar dost
lanm1n gorii§lerinden daha oncelikli, daha onemliydiler go
ziimde. Aslmda nitelikli mektuplann, iizerinde dii§iiniilecek 
degerde olanlarm sayis1 azalmiyordu, hatta c;ogahyordu, ama 
toplam gelen e-postalann sayis1 oyle bu.yuk bir hizla art1yor
du ki ic;indeki nitelikli olanlarm oraru dii§iiyordu. 

Bundan sonraki a§ama ise, okur yorumlar1n1n 
e-postaya bile gerek kalmadan, hemen ekrandaki met
nin alt1na yazdmaya ba§lanmas1 oldu. Ayni zamanda 
yayginla§an sosyal medya da okur egilimini bu yonde 
tamamen donii§tiirdii. 

Yaz1n1n yay1nland1gi sayfada yorum yapmak ve sosyal 
medya ileti§imi yaygmla§1nca, zaten e-posta gonderme ah§-
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kanhgi azalch. Metnin altindaki kutucuga luzhca iic; be§ ke
lime yazmak yerine e-posta yazmaya devam eden insan
lar aras1nda, gozledigim kadanyla, genellikle gerc;ek anlam
da dii§iinmeye egilimli olanlar c;ogunlukta. Sosyal medyada 
ac;1klad1gm11z bir dii§iinceye veya yayin orgam sitesinde c;1-
kan yaz1ya yaptlan yorumlar, giin gec;tikc;e daha yiizeysel, bir 
ozen gostermeden gec;erken deginmek haline geliyor. 

Bu donii§iimiin goriinen yoniiyle gerc;ek durumu aras1n
da ciddi fark var hence. lnternet ortammda, altina c;ok faz
la yorum yaptlan bir yaz1ya baluyorsun, seksen tane, yiiz ta
ne yorum oluyor. On binlerce ki§inin okudugu bir yaz1ya yo
nelik okur tepkisi onlarrm§ gibi goriiniiyor. Oysa yorum yaz
mayanlann sayis1 yazanlann belki iki yiiz kat1. Fakat sa
dece yorum yazanlar ortahkta goriiniiyor. Ne yaz1k ki, her 
alanda ozensiz hareket edenlerin sesi daha c;ok c;1kiyor. Bu 
§ek.ilde zaman gec;tikc;e, "normal okur oyle olur" gibi bir ka
bul olu§uyor. Ozellikle bu ortamda okuma ah§kanhgi edinen 
yeni ku§aktan genc;lerde, "normal okur" niteligiyle ilgili ya
mlgilar olu§uyor. 

Bu konunun merkezinde aslmda h1z meselesi var. Biitiin 
bunlar hayatin luz1 yiikselince ortaya c;1kan durumlar. Daha 
hizh ya§am.ak, hayatm daha yava§ akmasma gore sadece ni
celiksel bir fark ortaya c;ikarrmyor; toplumsal hayatm, ileti§i
min, dii§iince iiretiminin, politik tepkilerin, genel olarak ha
yatm ba§ka tiirlii ya§anmasma neden oluyor. 

"H1zh" ve "yava§" gibi sozciikler, ac;iktir ki goreceli kav
ramlan ifade ediyor. Neye gore hizh? Neye gore yava§? Bu gi
bi ozelliklerle ilgili hazir bir "iyi" veya "kotii" diye degerlen
dirmemiz olam.az. "H1z m1 iyidir, yava§hk m1?" gibi bir soru, 
yamtlanam.az. N eyin hiz1, hangi luz? 

Ornegin, son on yillarda artan ileti§im hiz1, bilgiye ula§
mak ac;1smdan iyidir. Am.a bir anlam.da maruz kald1gim1z bu 
luz, dii§iinmek ic;in, kolayca ula§tigirmz bilgileri degerlendir-
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mek ve anlamak i~in hi~ de iyi degildir. Bilim de lnzla ilerle
yemez. Deneme yan1lma sure~leri zaman ister. 

Dii§iinmek de oyle, lnzhca yaptlacak, birka~ tu§lamayla ba
z1 sozler edilecek bir ugra§ degil. Dolayis1yla, sosyal medya or
tami dii§iince tarti§mas1 i~in uygun bir yer degil. Taraf belirt
meye, tercih a~1klamaya uygun olabilir. Kitlelerin takip etti
gi insanlar i~in onemli giinlerde kutlama veya hatirlatma me
sajlan yaymlamaya, duyuru yapmaya uygun olabilir. 1nsanlar 
kendileriyle ilgili bir geli§me konusunda tan1digi ki§ileri ora
dan toplu halde bilgilendirebilir. Arna dii§iinceleri tart1§mak, 
hele dii§iince geli§tirmeye ~ah§mak orada olacak i§ degil. 

Sosyal medyan1n sosyalligi 

A.ma sosyal medyada QOkQa zaman geQiren birinin 
dii~iinme yeteneginin geli§medigini soyleyemeyiz her
halde. Ki§inin hallerinden biri olsa gerek, oradaki var
hgi. Aym ki§i, onun di§mda kitap okuyarak, baz1 konu
lara yogunla§IP derinlemesine dii§iinerek, dostlar1yla 
saghkh ili§kiler yiiriiterek de ya§1yordur belki. 

Olabilir elbette. Zaten konunun ba§1nda dedim ya, orta
ya ~ikan olumsuzluklan teknolojideki geli§melere baglamak 
dogru degil. Teknolojiye kar§1 ~1kman1n ne anlam1 var? Do
nii§iimleri dogru algtlamak, hayatta bir yaprak gibi savrul
mamak i~in geli§meleri dogru yorumlamak gerekiyor. 

Televizyon yaymlanm, Twitter'! veya herhangi bir ileti§im 
ortarmm ele§tiren birine, "Begenmiyorsan orada bulunma, iz
leme" demek anlamh degil. "Hava kirli" diyene, "Oyleyse nefes 
alma!" demek gibi bir §ey bu. Televizyonu kapasa da onu izle
yenlerle birlikte ya§ayacak toplumda. Sosyal medyamn toplu
ma ve kendisine olan etkisi, bir ki§inin orada bulunmasrm ~ok 
a§an bir mesele. 

Bu nedenle, konuyu sadece "Kendimizi ki§isel olarak koru-
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mak" c;erc;evesi ic;inde ele alamayiz. Mesele bundan ibaret ol
saych, bir kitap ortaya c;Ikarmak ic;in yaptigumz bu soyle§ide 
bu konu iizerinde durmazchk, oyle degil mi? 

Biitiin bu sozleri etmenizin nedeni elbette ki~isel 
kaygdar1n1z degil. Konunun oziinii toparlamak i,;in 
neler soylersiniz? 

lleti§im yollanndaki geli§meler ve lnz olgusunu, iki ozetle
meyle toparlayayim. 

Birincisi ... Ki.§inin diinya goril§ii nas1l olu§ur? Aym §ekil
de bir toplumun egilimi? Bunda her zaman iki temel etken 
belirleyici olur. Nesnel gerc;ekler ve ki§isel durumlar. "Ki§i
sel durum" dedigim, ki§inin duygusu, o s1radaki morali, mo
tivasyonu, olu§mU§ kanaatleri gibi bir §ey. (Parantez ic;inde 
ekleyeyim; bunlann da sonuc;ta nesnel gerc;eklerle ili§kili ol
dugunu §imdilik dikkate almayal1m.) 

Bir siiredir, hem ki§isel goril§lerin hem de kamuoyunun 
olu§masmda, ki§isel duruma bagh etkiler, nesnel gerc;eklerin 
oniine gec;ti. Bilgiye boylesine kolay ula§abilmeye kar§1t bi
c;imde, insanlann kanaatleri eskisinden daha fazla ki§isel bi
c;imde olu§uyor. "Buda benim fikrim" soziinii c;ok daha kolay 
soyliiyor artik insanlar. 

Buda beraberinde §oyle bir tehlikeyi getiriyor: 1nsanlara 
eskisinden daha kolay bic;imde "duygu" ile etki edilebiliyor. 
Akilla ve mantiksal ikna gerekliligiyle degil de, taraftarhkla 
ula§1labiliyor. 1nsanlann objektif degerlendirmeler ya pmas1-
m, hayati nesnel bic;imde algtlamasrm zorla§tlran bir donem, 
bu ya§adigun.1z. 

Dogrusu, biz toplum olarak bu sorunu tam anlarmyla a§a
cak bir diizeye hic;bir zaman gelmemi§tik. Dunyayi nesnel 
gerc;eklerle algilama yetenegi, biraz da okur niteliklerinin 
yayginla§mas1na bagh; bizim toplumsal ileti§im bic;imimiz 
"okur" diizeyine hie; ula§marm§ti. Ve henuz okur niteligi ka-
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zanamann§ bir toplum olarak kendimizi internet ortammda 
bulunca, dii§iinmek ve anlamak konularmda onemli karma
§alar ya§amaya ba§ladik.. Ne yaz1k ki, kisa siirede a§Ilacak 
bir sorun degil bu. 

E, bu dediginize gore, i~erigi boyle olan bir soyle§i 
kitab1 haz1rlamam1z da ashnda ya§ad1g1m1z doneme 
ve toplumun gidi§atma pek uygun degil. 

Degil tabii. Am.a ileti§imlerin boylesine hizlanmas1yla bir
likte duygu ve dii§iincelerin yiizeyselle§mesini kabullenme
yen insanlar ya§amaya devam ediyor. Derinlikli ili§kiler, i~
ten duygular, ozgiir dii§iinceler pe§indeler. 

Onlann kiiltiir sanattan beklentisini kar§Ilamaya ~ah§I
yoru.z. Kendini gidi§ata kaptirmayan, riizgara kar§I yiiriiyen 
dostlanm1za kar§1 bir sorumluluk kabul etmelisin bu kitab1. 

Ne giizel! 
Ileti§im yollar1ndaki geli§meler ve h1z olgusunu iki 

ozetlemeyle toparlayacaktrmz. ikincisi? 
lkincisini en kisa §0yle diyeyim: Her sorunun ~oziimii ken

di i~indedir. 
Sorunu gormezden gelmeden, ortamlardan uzakla§madan 

ama uyum da saglamadan varhgim1z1 siirdiirmemiz, direni§e 
devam etmemiz gerekiyor. 

Giizel miizik dinlemeyi, dogru gazeteleri takip etmeyi, iyi 
kitaplar okumayi, sadece ki§isel tercihlerimiz kabul edeme
yiz. Aym degerleri savundugumuz insanlara dayam§ma duy
gulannnz1 hissettirmeliyiz, birlikte hareket etme bilincimizi 
gii~lendirmeliyiz. Yayin diinyasmda, medyada, sosyal medya
da, apartmanda, fabrikada, trafikte birbirimize sahip ~Ikma
mn onemini unutmayahm. 



-17-
Dostlara selam, tarihe not 

"Bugunlerde ya§adzgzmzz belalar, toplumsal 
sorunlar, kotuye gidi§ ... Bunlarz gormezden ge
lerek umut hissedemeyiz. Tersine, bunlarz net bi
r;imde {ark etmeliyiz. Tehlikeleri gormeli, bu du
ruma gelmenin nedenlerini analiz etmeliyiz. Ama 
her §eyden once, r;zkz§ yolunu el ele, omuz omu
za bulacagzmzzz bilmeliyiz. Her §ey kotuye gidi
yor diye geri r;ekilmek veya bir r;ozum gelir naszl
sa diye duyarszz kalmak r;ok tehlikeli. Bir <;ozum 
kendiliginden gelmez, ama biz bir r;ozum getire
biliriz. Umut budur. Boyle olacaktzr. Bunu ba§a
rabilecegimizi r;ok def a kanztladzk." 





Yap1tlar1n1z1n bir9ogu Anadolu insan1n1n dagarc1-
ginda, bu kiiltiiriin derinliklerinde yer abyor. Ve poli
tik kimliginizle de a91k bir taraf olarak ya§iyorsunuz. 
Am.a sadece kendini "solcu", "sosyalist" veya "Atatiirk-
9ii" olarak tan1mlayanlara degil, "diizgiin insan" diye 
tan1mlad1gin1z geni§ yelpazedeki insanlara da hitap 
ediyorsunuz. Hayata dair yap1tlar iireterek, elli yildir 
halkla ileti§im halindesiniz. 

Bunca zamand1r, hep iktidarlara direnen sanat91-
lardan biri oldunuz. Bir yandan da toplumu en fazla 
ele§tirenlerden birisiniz. Olumsuzluklara dikkat 9eki
yor, gidi§atla ilgili siirekli uyardarda bulunuyorsunuz. 
Bu tutumunuza devam ederken, umut veren sozler de 
ediyorsunuz. 

Halkla aran1zda, ku§kusuz, kar§Ihkh bir. etkile§im 
var. Bundan soz eder misiniz? insan ve toplum nasd 
goriiniiyor, Livaneli penceresinden? Demokrasi, este
tik, kiiltiir gibi kavramlar nastl somutla§iyor? 

E, aylardir bundan soz ediyoruz zaten. Yiiz sayfachr. Hatta 
iki yiiz sayfayi ge~mi§tir buraya kadar konu§tuklanrmz, de
w •1 "? gi rm. 

eaka bir yana, sadece aylard1r seninle boyle konu§tuk
lanm1z degil, onlarca yilchr hep bunu anlatiyorum. Bu bo
liimiin giri§ sorulan o kadar ~ok konuyla baglantih ki an-
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cak iizerinde kapsamh ~ah§arak, kahnca bir kitap boyutun
da anlatabilirim. 

Belki de en Jnsa yamtlayabileceginiz soru.lardir bun
lar. "Ete kemige biiriindiim, Livaneli diye goriindiim." 

Te§ekkiir ederim. Bu soziin asil sahibi gibi, ete kemige bii
riiniip Yunus diye goriinen o biiyiik §air, biiyiik tasavvuf~u 
gibi iddiah degilim elbette. Aynca, bu dizeleri a~tltlamak i~in 
de kitaplar dolusu soz etmek gerekiyor. 

Birka~ dize sonra, "Hem batinem hem zahirem, hem ev
velem hem ahirem" diyor Yunus. Hem goriindiigiim gibiyim 
hem de goriinii§iin ard1ndaki sir, hem ge~mi§ birikimlerin 
toplarmyim hem de gelecekte ge~erli kalacak degerler. 

Am.a "Ben her §eyim, Tanr1'yim, hallnm; hen sana
t1m, evrenim; gerc;eklik benim ... " Bu anlamda sozler 
etmekle birlikte, biliyoruz k.i Yu.nus Em.re, olabilecek 
en alc;a.kgoniillii bir insan. 

Tabii! Qiinkii bu sozler aym zamanda "Ben hi~bir §eyim" 
anlamina da geliyor. "Ben tek ba§1ma yokum, nefsim yok ... " 
~imdi, "nefsim yok" deyince yine ~ok iddiah, fani kullari a§an 
bir soz ~1kiyor. lyi mutasavviflar, Dogu diinyasrmn ger~egi 
arayan biiyiik filozoflarichr. 

"lnsan ne yap1yorsa, neyi nasil yap1yor, nastl ya§1yorsa 
odur'' dii§iincesini de i~eriyor bu dizeler. Ne var ki insamn ne 
oldugunu, daha dogrusu, bir ki§inin varolu§unu, tek ba§1na 
ya§ayan bir canl1 gibi ele alamayiz. Diger insanlardan, top
lumdan, hatta ge~mi§te ya§amI§ olanlardan ayn ve ko§ullar
dan baguns1z bir konu degil. 

Arna bu konular ~ok biiyiik diye, biraz sm1rlayayim diye 
dii§iiniirken, sen araya girerek iyice ciltler dolusu boyutlar 
ekliyorsun. 
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Affedersiniz. 
Yok, sitem etmek ic;in soylemiyorum. Giizel bir boliim ola

cak bu. Bir yandan dii§iiniiyorum. eoyle devam edeyim: 
Bir sanatc;1, hangi yap1tlan iiretmi§se, ya§annyla ve yap1t

lanyla ortaya neler c;ikarmi§sa, odur. Fakat bu, bir insan teki 
olarak o sanatc;1yi a§an bir meseledir. 

Hic;bir insan1n omrii, biiyiik bir sanatc;1 olmaya yetmez. 
Biiyiikliigii b1rak, alt diizeyde sanat yap1tlan iiretemez hic;
bir insan tek ba~nna. Ancak kendisinden onceki bi:rikirolerin, 
insanhgm, ic;inde ya§adigi kiiltiiriin mirasmdan beslendikc;e, 
ama zaman zaman da onlarla hesapla§tikc;a, yaratictlik diye 
bir nitelik ortaya c;ikabilir. 

Bu yolda sanatc;1nm beslendigi kadim yap1tlarm yarabctla
rmi giiniimiize ula§tlran, bir anlamda sanatc;1yi besleyen ise, 
halktrr. Onceki ku§aklann yap1tlanndan ve sanatc;tlanndan 
varhgmi siirdiiriip bize ula§anlar, elbette halkm siizgecinden 
ge~§ olanlardrr. 

Ayn1 §ekilde, ya§anan donemde degerli sanat yap1tlanmn 
ortaya pkmas1 ve kahc1la§mas1, ancak o degerden anlaya
cak degerde insanlann varhgina bagh. Giiniimiiziin ko§ulla
nnda bu konu iyice karma§1k hale geldi. Medya manipiilas
yonlanm ve toplumu §ekillendirmek amac1yla yiiriitiilen po
litikalan daha once konu§tuk. Arna zaten c;aga uyum sagla
yarak ortaya pkmaz modern sanatc;1. Qaga uyum saglamak, 
genellikle modaya uymak, piyasaya teslim olmak anlam1na 
geliyor. Oysa bu.nlara direnerek, adeta bir mucize gerc;ekle§
tirerek gerc;ek sanat iiretimine ula§abilir. 

Buradan "demokrasi" konusuna gec;ebiliriz. Demokrasiye, en 
sade ve ozet bic;imde, halkm egemenligi diyebiliriz. Arna yasa
larla denetlenmeyen, kurumlan i§lemeyen bir "demokrasi" c;o
gunluk diktasmdan ba§ka bir anlam ifade etmez. Bu durumda, 
"Halk ne ister?" sorusuna sanatc;mm verecegi yamt, aslmda de
mokrasiden ne anladigma, halki nastl taniroladigma da bagh. 
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Halkin begenisi 

Oyleyse, halklar nitelikli sanati sahiplendigi ol«;iide 
demokratik yapilan da geli~tirir. S1k«;a ku.lland1gimz 
bile~ik kaplar alegorisi burada da ge«;erli olmah. 

Ben halka gil.venirim. "Halk neylerse giizel eyler!" derim. 
Halkin iyiyi, dogruyu ve gil.zeli anlayacagina inan1r1m. El
bette anla§1lmak., kar§tl.tk bulmak., daha c;ok insana ula§mak. 
da isterim. Diizeyli sanat yap1tlar1 iiretmek ve kitlelere ula§
mak, bu ikisinin birbiriyle c;eli§tigine inanrmyorum. Herhan
gi bir c;ah§ma s1ras1nda, "daha c;ok satmak ic;in" bir §ey du
§iimnem. Qiinku en iyi anlatim, en derin yap1tlar zaten hal
km takdirini kazanacaktrr. 

Bu.tun sanatc;1lar konuya boyle yakla§1yordur. Eskiden be
rive dunyamn her yerinde, boyledir. Tabii, eklemeye gerek 
yok, "sanatc;1" derken, sanat alamndaki herkesi kastetmiyo
rum. Sanatc;1, "ba§ar1" falan gibi hedefleri kafas1na takma
dan, en azmdan c;ah§mas1 siras1nda bunlan hie; dii§iinme
den, i§ine yogunla§ir. 

Hal.km sanat ve demokrasi ic;in olc;iit kabul edilmesi konu
su, biliyorum, birc;ok ki§inin aklma yatrmyor. Qiinkii kafa ka
TI§1.khgma neden olan iki sorun var burada. 

Birincisi, halk biraz soyut bir kavram. Her birimizin c;evre
sindeki insanlar, i§yerlerinde, yollarda, gii.nluk hayatta kar
§ila§bgim1z ki§iler ise somut. Toplumlar, bu tek tek insan
lardan olu§uyor elbette. Fakat bir topluma, belli bir cografya 
iizerinde, belli sm1rlar ic;inde ya§ayan tek tek insanlann ba
sitc;e aritmetik ortalamas1 gibi bakamaYJ.Z. Her bir iiyesinin 
"ortalamaya" etkisi e§it olamaz. Baz1 ko§ullarda, baz1 nitelik
teki ki§ilerin etkisi c;ok daha agirhkh hale gelir. Onlarm sayi
s1 veya toplum ic;indeki oran1yla, toplumun niteligine etkileri 
dogru orantih olmuyor. 

"Ortega Gasset'nin "Herkes" dedigi bir kavram var. "Her-
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kes", bir bolgedeki ki§ilerin bir araya gelmi§ hali degi.1. Her 
bir ki§inin i~inde ya§attigi bir ger~ek. En c;ok "Herkes ne 
der!" kaygismda gortiniir hale geliyor. 

Marquez'in o lnsa romanmda, Kirmizi Pazartesi'de, astl ozne 
"Herkes"tir. Her bir kahramamn i~inde ya§ayan, kendi ki§isel 
ozelliklerine aykm olsa da biitun kahramanlann kabullendik
leri "Herkes" var orada. l§lenen cinayetin a~amas1 da odur. 

"Herkes"; o cografyan1n, o ko§ullarm, o kiiltiiriin, mirasm, 
bir~ok §eyin kan§1m1yla olu§ur. Bazen toplumu olu§turan bi
reylerin ~ogunluguna aykm ozellikler geli§ebilir bu "Herkes"te. 
Baz1 donemlerde, yiizde ikilik, ii~liik bir kesim o kadar etki
li olur ki toplumu, toplumun yonelimlerini belirler. Hem olum
lu anlamda devrimci attlrmlar bu sayede gerc;ekle§ebilir hem de 
line; kiiltiirii gibi fa§istlikler. 

Bu ,;ok onemli bir konu. Demokrasi meselesiyle ilii• 
kilendirerek ve balk.la iletiiiminizle baglant1h bi,;im
de devam edebilir misiniz? 

Onlarca yild1r konserlerde, ~e§itli etkinliklerde dostlan
m1zla bulu§uyorum. Biiyiik kitlelerle birlikte tiirkiiler soy
liiyoruz, konferanslarda, edebiyat bulu§malar1nda ileti§im
ler kuruyoruz. Hep hen bir §eyler anlatiyorum gibi goriinii
yor, c;ah§malanm1 onlara sunuyorum, dii§tincelerimi dile ge
tiriyorum. A.ma ashnda onlar da bana ~ok §ey anlatiyor. Qok 
§ey ogrendim bu sayede. 

Hayatta en onemsedigim konudur, dostlarla bu ileti§imin 
gerc;ekle§mesi. Yeti§emesem de sitem eden birc;ok mesaj al
sam da, benimle gorii§mek isteyenler kadar hen de bunu is
tiyorum. Ke§ke dostlarumn, o giizel insanlann beklentilerini 
kar§ilamak mii.mkiin olsayd1. Bu bagin olu§mas1 ic;in ille de 
yiiz yiize ileti§im gerekmiyor tabii. Zaten o kadar bu.yuk or
ganizasyonlar miimkiin olarmyor. Mekan sorunu var, zaman 
sorunu var, yeti§mem mii.mkun olmuyor. Qogu. zaman mesaj-
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Ian yan1tlama firsati bile bularmyorum. Am.a hepsini okuyo
rum, anlamaya, ogrenmeye ~ah§1yorum. 

Alchgim en etkili mesajlardan biri, e-postalardan biri diye
lim, §imdi bu boliimde konu§makta oldugu.muz konuyla ilgi
liydi. Demokrasi konusunu berrakla§trran bir ornek hence. 

Biliyorsun, konserlerimde, §arktlann baz1 lusrmlanm din
leyiciler soyliiyor. Biz sahnede ~almaya ve soylemeye bir ara 
verip, ilgili losrm halka brraloyoruz. 

Hep bir agizdan soylenince, o konser bulu§mas1 sadece 
miizikal bir konu olmayi a§1yor. Tiirkii ger~eginin en onemli 
yonii ortaya ~tlnyor; halkm bir araya gelmesi, yiireklerin bir
le§mesi, yollann kesi§mesi durumu olu§uyor. 

Tabii, bu, bir bestecinin ya§ayabilecegi en biiyiik mutlu
luklardan, en biiyiik gururlardan biri. Yazd1gm bestelerin, 
yarattigm ezgilerin kitleler tarafindan sahiplenilmesini gor
mek, o duyguyu ya§amak miithi§ bir deneyim. 

Dogrusu, bunun bir tiir "besteci bencilligi" yonii de olabile
cegi hi~ aklima gelmemi§ti. 

Bir dinleyici, kaliteli bir orkestra e§liginde, diizgiin soyle
nen iyi §arktlar dinlemeye geldigini belirtip, biraz sitem edi
yordu. Kulagi.mn dibinde avaz avaz bagiran ~atlak seslerden 
soz ediyordu. 

Bu okur mektubunu anlatt1g.im.z yazrmz1 hat1rhyo
rum. Uzun ydlar onceydi. Okudugumda §&§ll"DlU}t1m. 
<;iinkii hen deneyimlerimde oyle bir olumsuzluk ya§a
mann§tim. 

Belki senin bir konsere veya miizikal bir etkinlige katilma 
tercihinde, miizik dinlemek oncelikli belirleyen degildir. De
min soziinii ettigimiz bir araya gelmek gibi meseleler daha 
onceliklidir. Bu nedenle baz1 kii~iik kusurlu seslerden rahat
s1z olmuyorsundur. Kulagimn dibinde bagiran ciddi boyutta
ki ~atlak seslere de pek denk gelmemi§sindir. 
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Qiinkii c;evremdekilere sordugumda, "E, tabii oyle" gibi ya
mtlar da alchm. Sahiden de, kitlenin ic;inde herhangi bir nok
tada bulunan ki§i, o s1rada hemen yamndaki veya arkasmda
ki bir ki§inin kotii sesine maruz kalabiliyormu§. 

Milyonlann sesi giizeldir 

Veya kendisi boyle bir §eye neden oluyordur; beni.m 
gibi, sorunu pek fark etmiyordur. 

Bugiin epeyce §akac1s1n. lyi ... Konu biraz agir rm kahyor 
acaba diye dii§iiniiyordum, dengelenmi§ olur. 

Dinleyiciler ic;indeki c;atlak sesler gerc;egini ogrenmek be
ni de §a§irtrm§tl. Qiinkii o giine kadar, sahnedeyken duydu
gum kitlenin sesini ustahk diizeyinde iyi buluyordum. Alan
daki binlerce, on binlerce insamn hep bir agizdan §arki soy
leyi§i hence miikemmeldi. Daha ilginc; bir gozlemim ise, din
leyicilerin §arlolan soyleyi§inde ortaya c;Ikan miikemmellik, 
kitlenin biiyiikliigii ile dogru orantib oluyordu. Yiiz binlerce 
hanc;ereden c;Ikan ses iyice kusursuz hale geliyordu. 

Orkestradaki arkada§lanma, biraz uzaktan izleyip kayit 
yapan gorevlilere falan sordugumda, hepsi benim gibi, kit
lenin kusursuz soyledigini dii§iiniiyordu. Am.a kitlenin ic;in
de yer alanlardan en azmdan baztlan, o mektupta yaztlanla
n onayhyordu. 

Bizim c;ah§bgIIlll.Z stiidyolarda, bilirsin, seslerin diizgiinlii
giinii olc;en, bunu grafiklerle, ibrelerle gosteren geli§mi§ aygit
lar var. Konser kayitlarmi oyle bir stiidyoya gotiiriip oradaki 
arkada§larla birlikte kontrol ettim. Biitiin ibreler, §arki din
lemeye gelen yiiz binlerce insanm birle§ik sesinin tam olarak 
dogru c;Iktigun gosterdi. Ne bir kayma var ne bir eksiklik. Ne 
bir milim tiz ne bir roiliro pes, tam c;izginin iistiinde. Peki, o 
kitlelerin ic;indeki c;atlak sesler nereye gidiyordu? Daha tiz ve
ya daha pes seslere ne olmu§tu? Eroinim k:i bu alanda egitimli 
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olmayan kii~iik bir grubun sesini kaydetsek, bu yanh§lan du
yacaktik. Arna kitle biiyiidiik~e sesi miikemmelle§iyordu. 

Bu miithi§ bir §ey! Sahne 1§1gin1n altindayken, karanhk 
alandaki biiyiik kitleyi goremiyorsun. Seni gordiiklerini, ha
reketlerini izlediklerini biliyorsun. Bir i§aretle sozii onlara 
birak.iyorsun. Ve biitiin mekanlann, biitiin zamanlann ote
sinden bir ses yiikseliyor. Gok giiriiltiisii gibi pathyor, ama 
ayn1 zamanda kontrollii, sak.in bir ses. Oradak.i on binler
ce insamn tek tek seslerinden olu§uyor, ama hepsinin ID§lil
da, hepimizin di§mda, bir biiyiik oznenin sesi ~agil ~agil aki
yor. Evde, geceler boyunca, aylar boyunca notalar yazarak 
~al1§tlgtn, baglamayla, gitarla provalar yaptigin ezgileri ses
lendiriyorlar ama ashnda kendi tiirkiilerini soyliiyorlar. Tek 
ba§1nayken ~e§itli kusurlan bulu.nan insanlar bir araya ge
lince harikalar yaratan bir ustaya donii§iiyor. 

Ke§ke olabilseydi de, bu sat1rlan okuyacak iyi insan
lar, giizel, yigit dostlar §U anda burada, sizden bu sozle
ri canh bi~imde duyabilselerdi. Am.a onlar haklnn1 vere
rek oku.yacaktu-. 0 biiyii.k kitleyi, biiyii.k insanhgi, umu
dumuzun kaynagi o insanlan buradan selambyorum. 

Selam olsun! 

Demokrasi ile ilgili dii§iincelerinizi biraz a~man1z 
i~in konu§uyoruz bunlan. Az once, halk1n sanat ve de
mokrasi i~in ol~iit kabul edilmesi konusunda, "Biliyo
rum, bir~ok ki~inin akbna yatmiyor. Qiinkii kafa kan
§Ikhgma neden olan iki sorun var burada" dediniz. ilk 
sorun olarak, toplumu tek tek ki§ilerin basit~e toplan
mas1 veya aritmetik ortalamas1 gibi gormenin yandt1-
cihgmi anlattrmz. tkincisi? 

tkincisi de bunu.n devarm bir mesele. Dikkat edersen, iyi 
romanlarda, hayata dair derinlikli hikayelerde, filmlerde, ge-
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nellikle karakterler "iyi insan" veya "kotu insan" diye ,;ok net 
,;izgilerle aynlmaz. Yazan veya yonetmeni ona sevgiyle, §ef
katle yakla§abilir, ama buyiik yap1tlarda iyi kahramanlann 
da biraz kusurlan bulunur; en kotu karakterin de i,;inde in
sancil bir yon fark edilir. Bir ki§inin iyiligi, kotiilugii, bencil
ligi, dostlugu, diger ozellikleri, ancak onu ko§ullari i,;inde ele 
alarak canlandmhr. Ger,;ek hayatta da boyledir. 

Toplumlan da aym §ekilde dii§unmek gerekiyor. Tam.arm iyi 
insanlardan veya kotiilerden olu§an bir toplum olamaz. Kai
di ki, ''kotu" denilen turdeki insanlar bile saf kotu olabilir mi? 

Hem ki§ilerin i,;indeki ozellikler hem de toplumlann i,;in
deki ozellikler, sabit degerler degildir. Ko§ullar ve ,;e§itli etki
lerle yozla§malar, bilgelikler, dayam§malar, ,;e§itli ozellikler 
gii,;lenebilir, zayrllayabilir. 

Bu nedenle degi§mez bir insan ki§iliginden veya toplum 
yap1smdan soz etmek yerine, bunlara etki eden yap1tlan, po
litikalan, ko§ullan dii§ii.nmek daha dogru. 

Ornegin bir konser alan1nda, sahnedeki o ,;ok gii,;lu ses 
sistemine ragmen susmazsan1z, sessizlige gomulup kitleye 
firsat vermezseniz, katihm saglamalan mumkiin mu? Sozu 
onlara biraksamz bile, §arkiru.n ezgisi, makarm, ritmi kitleye 
yabanc1ysa, tek bir ses haline donii§ebilirler mi? 

Hatta sahnenin tamamen sessizle§mesi de dogru degil. En 
azmdan ritmi surdurmek, kitleyi yonlendirmek, melodinin ve 
armoninin kuralm1 hissettirmek gerekir. "Ozgurluk" ve "ba
§Ibozukluk" bazen birbirine kan§tinhyor. Hallin ruhuna ve 
tercihine uygun ama kesin kurallar net bi,;imde ortada dur
mah. Ozgiirliik denen §ey, herkesin kafas1na gore sesler ~1-
kardigi bir kakofoni ortarm degildir. 

Bu konuda, hence Fellini'nin en giizel filmi olan Orkestra 
Provasi'm tavsiye edebilirim. Ozgurliik ve ba§ibozukluk, hat
ta bu tutu.mun fa§izm getirecegi konusunda verilmi§ en gii
zel yap1t odur. 
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Ozgiirliik kadar yanl1§ degerlendirilen, herkesin kendi c;1-
kanna gore yorumladigi kavram azdir samnm. Ozgiirliik so
rumlulukla birlikte var olabilir. Sorumsuz ozgiirliik bir yarul
samadir. 

Konuya Turkiye ozelinde bakahm. Bu iilkenin ozglir ol
madigi, ozgiirliik riizgarlann1n esmedigi c;ok ac;ik ama han
gi ac;1dan? Elbette ifade ozgiirliigii, orgiitlenme ozglirliigii, 
kadmlann ozgiirliigii, bireylerin ozglirliigii gibi konularda 
diinyan1n en geri iilkeleri arasmdayiz. Ne var ki ba§ka ba
z1 konularda bu iilkede gereginden fazla ozgiirliik var. Me
sela yasalara saygi gostermeme, kurallara uymama konu
sunda diinyanm en ozgiir iilk.esi sayilabiliriz. Kamu arazi
lerini yagmalama, tarihi eserleri yikarak, ormanlari yaka
rak kac;ak binalar dikme, hatta mahalleler olu§turma ko
nusunda da ozgiirliigi.i.miiz sonsuz. Berlin, Moskova, Lond
ra, Paris, New York gibi §ehirlerin yiizde 80'inin kac;ak ya
p1lardan olu§mas1 mum.kiln mii? lzin almadan kazma kii
rek giri§ilen bir tek bina bulunabilir mi? Am.a bizim bu ko
nudaki ozgiirliigiimiiz s1mrs1z. l§ diinyam.Iz, piyasarmz, i§
c;i-i§veren ili§kilerimiz, vergi anlayi§ImIZ, siyasetimiz, kisa
cas1 hayatim1z1n her alam kural tan1maz, kanunsuz. Bir an 
ic;in lngiliz yasalarmm aym giic;le burada uygulandigim ha
yal edin. Yann sabah kalktigunzda, adm1 bas1nda duydu
gunuz bir siirii iinlii insan demir parmakbklar arkasmda 
olur. Am.a burada temel yasalan ihlal edenleri, soyguncu
lan, yolsuzluk yapanlan, hatta canileri, tecaviizciileri de
gil, §iir yazanlari, sivil toplum temsilcilerini, entelektiielle
ri hapse atarlar. 

Bu ac;1dan Tiirkiye'deki sue; i§leme ozgiirliigiinii a§m bulu
yorum. Yasalann uygulandigi, kurallara uyulan bir iilk.e isti
yorum. Tecaviiz edenlerin, kadm dovenlerin, tore diyerek kiz
lanru katledenlerin, §ehri yagmalayanlann, yayalann iistii
ne araba siirenlerin ho§ goriilmesinden, onlara anlayi§ gos-
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terilmesinden nefret ediyorum. Ke§ke yasalar c;ok daha sert 
uygulansa ama adil bic;imde tabii. Bugiinkii gibi degil. 

Herkesin uyacagi kurallar, ortak. hareket etmenin ve bir 
arada ya§amamn bilinciyle belirlenirse, onlar sayesinde gii
zellikler iiretilir. Yurtta§lann birbirlerinin payun azaltmak. 
anlayi§rm a§an ve ortakla§macihga dayanan bir ozgiirliik an
layi§1 geli§tirilir. 

Demokrasinin ozii bu olsa gerek. Yasalarm ve kurallann 
kimseye ayncahk tan1nmadan uygulanmas1, bunlara uyma 
ahlalnmn geli§tirilmesi. Ba§ka bir deyi§le, orgiitliiliik bilinci
nin geli§mesidir demokrasi. 

Ozgiirliikc;ii bir orgiitte, yasalar tart1§1hr, kurallara itiraz 
edilir, degi§tirmek ic;in miicadele edilir. Bunlann hepsi ser
besttir. Am.a ortak. kararlar ve yasalar k:i§isel tercihlerin iize
rinde kabul edilir. Degi§ene kadar onlara uyulur. Degi§tik
ten sonra da oyle. Zaten yiiriirliikteki kurallann ve yasalann 
me§rulugu, onlann degi§tirilebilir olmasmdan gelir. Demok
rasi bunun ic;in vazgec;ilmezdir. 

Umut ger<;ek<;idir 

Boliimiin giri~indeki sorulardan biriyle devam ede
bilir miyiz: Sanat~1mn, her durumda umut vermek gi
bi bir gorevi mi vardir? 

Bunu c;ok net bic;imde "Evet" diye yan1thyorum. Qa
nakkale'de yaptigim bir konu§man1n ba§hgi "Umutsuz ola
nm ati ko§maz"di. Bence bu ahlaki bir gerekliliktir. 

Ba§ka bir sorunu yan1tlarken deginmi§tim, Naz1m Hik
met, Orhan Kemal'e yazd1gi mektuplarda umut konusunun 
bir edebiyatc;1 ic;in ne kadar belirleyici oldugunu anlatiyor. 
Umutsuz oldugu halde yazarhga devam etmeyi, tip bilimi
nin bir i§e yaramayacagina inand1gi halde hekimlik yap1p 
insanlan kandrrmaya, paras1n1 ve duygularm1 somiirmeye 
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benzetiyor. Bunu ahlaki bir sorun kabul ediyor. Qiinkii ya
zarhgi, edebiyat,;iligi, bir yoniiyle de umut yaratmak olarak 
goriiyor. 

Arna bu, elei;;tirmemek, uyarmamak, kotii gidii;;e dikkat 
,;ekmemek anlam1na gelmiyor. Konuyu biraz a«;mak i«;in, 
iyimserlik ile umut kavramlan aras1ndaki farka bakmakta 
fayda var. 

Naz1m, kui;;kusuz, iyimser kii;;ilikte bir insandi. "lyimser
lik" ve "Nikbinlik" bai;;hkh 9iirleri var. Her gelii;;menin iyi 
yonlerini goriiyor, her sorunun i,;inde ,;tlui;; yollarm1n bulun
duguna inamyordu. "Bardagm dolu tarafma bakmak" yiizey
selligini elbette ai;;m1i;;ti; tarihsel siire,;te insanhgin gelii;;ece
gini, koi;;ullarmi iyilei;;tirecegini diii;;iiniiyordu. 

Arna sonu,;ta, "iyimserlik" denen i;;ey bir kii;;ilik ozelligidir. 
Hatta ,;ogu zaman bir ruh halinden ibarettir. lyimserlik tek 
bai;;1na bir miicadele sorumlulugunu i,;ermez. Baz1 durum
larda kotiimserlikle benzer sonu,;lara vanr; pasiflige gerek.
,;e olabilir. Nastlsa her i;;ey iyiye gidecek diye diii;;iinmenin ra
hathgmi ve sorunlan ,;ok da dert etmeme egilimi yaratir. 

Dolayis1yla, iizerine umut ek.lenmediginde, iyimserlik, anhk 
hoi;;luklar dii;;mda bir degere doniii;;meyebilir. Umutlu olduktan 
sonra, bir miktar kotiimserlik faydah bile kabul edilebilir. 

Umutlu insan, iyimserden farkh olar~, gidii;;atm iyi yonde 
olacagim beklemenin otesinde, o yonde ilerlemek i,;in ugrai;;
ma, bir i;;eyler yapma geregi duyar. Hatta bunun i,;in, ille de iyi 
sonu,; alma i;;art1 da aramaz. Dogru bildigi yonde bir etki ya
ratmak, yapabilecegi kadarmi yapmak gibi oncelikleri vardir, 
umutlu insanm. Yme Naz1m'm ifadesiyle, kazanan tarafta bu
lunmaktan ,;ok, hak.h tarafta yer almaya oncelik verir. 

Yok.sa oyle, "Evrene olumlu sinyal gander" gibi, "lyi dilek
lerde bulunup pozitif enerji ver" gibi yaklai;;1mlann bu mese
leyle bir ilgisi yok. Umut, hayatin bir ger,;ekligidir, yai;;anan 
koi;;ullann iirettigi bilincin bir fist boyutudur. 
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Sonu~ta umutlu olmak; giizellik, iyilik, ozgiirliik, e§itlik, 
dayaru§ma gibi degerlerden yana olmak ve bu ugurda yaptla
bilecek §eyler oldugunu gormektir, bunlan anlatmaya ugra§
mak, bir §eyler yapmaya ~ah§maktrr. 

Demek ki u.m.ut verm.eyi, bir sanat«;1 tavn, bir aydin 
gorevi kabul ediyorsunuz. Bir soru.m.luluk. Fakat bu, 
oldugundan farkh goriinmek, ger«;egi farkh gosterm.ek 
falan degil; hayat1n ger«;ekligi, i«;inde ya§anan bilin«; 
diizeyinin bir ii.st boyutu. 

Bu tanuoladigun anlamda her zaman umutluyum. Karam
sarhga dft§tiigi.im, kotft sonu~lann ortaya ~1kacagim tahmin 
ettigim donemler ~ok~a ya§adim elbette. Tam da bu nedenle 
umutluyum. Deneyimlerim bana kamtladi; ya§anan her so
runun ~ozumft, o sorunun i~indedir. Analiz ederek ve muda
hale ederek bir §eyler yaptlabilir. 

Ornegin, hapse atihrsm, kimsenin tammadigi biri olarak 
tehlikeler ya§arsm. Oyleyse ~ozftm, bir araya gelmek, daya
n1§mak, bunlan saglayacak turkuler, sozler ftretmektir. Ytllar 
sonra, dostlarla bulu§tugun alanda turkuler soylersin, bir ara
ya gelen yuz binlerin sesi, ft~ be§ kilometre ilerideki o zindam, 
o duvarlan ku§atrr. 

Bugiinlerde ya§ad1gim1z belalar, toplumsal sorunlar, ko
tftye gidi§ ... Bunlan gormezden gelerek umut hissedemeyiz. 
Tersine, bunlan net bi~imde fark etmeliyiz. Tehlikeleri gor
meli, bu duruma gelmenin nedenlerini analiz etmeliyiz. Ama 
her §eyden once, ~Iki§ yolunu el ele, omuz omuza bulacagum
z1 bilmeliyiz. Her §ey kotftye gidiyor diye geri ~ekilmek ve
ya bir ~ozftm gelir nasilsa diye duyars1z kalmak. ~ok tehlike
li. Bir ~ozftm kendiliginden gelmez, ama biz bir ~ozftm getire
biliriz. Umut budur. Boyle olacaktrr. Bunu ba§arabilecegimi
zi ~ok defa kamtladik. 

Bundan sonra da elbette uyarmaya ~ah§acagim, ele§tire-
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cegim, kotu gidi§e dikkat ~ekip durum tespitleri yapmaya 
devam edecegim. Am.a kimse benden umutsuz sozler duya
mayacak. Asla! Qilnku umutsuzluga dft§ersem, bu.nu anlat
mam ki. Yazmam, soylemem, ortahktan ~ekilirim. Umutlu 
olanlar devam etsin, diye dft§uniiriim. Umutsuzluk, payla§1-
lacak bir §ey degil. Ya§amak degil. 

Bildigimiz Livaneli olarak devam edeceksiniz. Yeni 
yap1tlar, yeni tarzlar, ayn1 ~izgi, ayn1 anlayifi. En ~ok 
da edebiyatla, romanla devam edeceginiz goriiniiyor. 

Biraz da edebiyat ve kitap konusu iizerinde durabm 
istiyorum. Once, yazar1n tarafl1 veya tarafs1z olmas1 
meselesi iizerine diifiiincelerinizi sorayim. 

Edebiyatla ilgili dft§ftncelerim buraya kadar konu§tuklan
rmzdan, diger konularla ilgili gorft§lerimden baguns1z degil el
bette. Hayata genel olarak baln§rmla ilgili soylediklerim, edebi
yata baki§rm i~in de ge~erli. Bir anlamda, edebiyat uzerine du
§iincelerimi, biraz dolayh da olsa, bu.yuk oranda konu§IDU§ ol
duk §imdiye kadar. 

Tarafl1 veya tarafs1z olmak i~in soyleyecek.lerim de oyle. 
Tarafs1zhk diye bir kavram, hayatin ger~ekligine uymuyor. 
Oyle bir se~enek yok. Kendisinin tarafs1z oldugunu soyleme
siyle o insan1n tarafs1z olmas1 ayn1 §ey degil. "Ben tarafs1-
z1m" demek de sonu~ta bir se~imdir ve mutlaka mevcut du
rumda bir tarafta yer almaya kar§Ihk geliyordur. Genellik
le de iktidar taraf1nda. Medyada, kultur alan1nda, siyasal 
alanda, bir §ekilde bir yerde iktidan onaylamaktir "tarafs1-
zrm" demek. 

Zaten edebiyat~1mn tarafs1z olmas1 gerektigini soyleyen 
ki§i, ashnda edebiyattan ~ok genel olarak dunya gorft§ftyle il
gili dii§iincesini dile getiriyordur. 

Elbette bir yazann kalemini herhangi bir partinin hizme
tine sunmas1, hele hele iktidarlarla i§birligi yapmas1 kabul 
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edilemez. Entelektuel ic;in dft§fincede bagims1zhk, bir varolu§ 
meselesidir. Siirii.le§mi§ k:i.tlelere kattlmaz, tam tersine, insa
n1n beynine sahip c;1kmas1n1n onemini anlatir, insanlara bu 
yonde c;agnda bulunur. Bu nedenle, her yonden gelen ele§ti
rilere, hatta salchnlara maruz kalabilir. Fakat bu, insanlara 
tek ba§mayrm§ gibi ya§amayi telkin etmek anlarmna gelmi
yor. Orgut bilincini geli§tirmek, bir araya gelip etkili olmak 
da ozgiirlugiin bir diger ko§ulu. lnsan, kafas1m kiraya ver
meden de bir mucadelede taraf olabilir. 

Edebiyatc;1da aranmas1 gereken asil §art, tarafs1z olmak 
degil, objektif olmaktrr. 

Korn korune bir tarafa bagh olanlarla, sadece kendi tara
fimn baki§ a~1smdan dunyaya bakanlarla, konulara fanatik.~e 
yakla§anlarla o kadar c;ok kar§tla§rm§ ki insanlar, taraf olma
mn hayati objektif algtlamayi engelledigi gorft§ft olu§IDU§. Bu 
gorft§ft hakl1yrm§ gibi gosteren orneklerin ~ok yaygm olmas1, 
en c;ok "tarafsizhk" adi altmda iktidar yanda§1 olmayi akhyor. 

Oysa hayat mucadelesi ic;inde ka~IIDlmaz bic;imde kar§1 
kar§1ya gelen taraflardan birini desteklemek, hayatta o §e
kilde yer almak, ille de ki§inin objektif dti§ftnebilmesini en
gellemez ki. 

Objektif, biliyorsun, fotograf makinesi gibi aygitlardaki bir 
tiir mercek.ler sistemine de deniyor. N esnelerden yans1yan 
I§Iklan toplayip bir noktaya odaklar. Nesnenin algilanmas1-
m saglar. Objektif adh parc;a bu.nu yaparken, ortamdan yan
s1yan I§Iklar aras1nda aynm yapmaz; baztlanm yok sayip ba
ztlanm one ~ikarmaz. 

Objektif dti§ftnebilen insan da, daha dogrusu, dti§ftnebilen 
diyelim, objektif dti§ftnemeyen zaten genel anlamda dii§ftne
miyordur, dti§ftnebilen insan da oyle yapar. Ger~egi gormek 
ic;in verileri, bilgileri, kaynak.lan saghkh bic;imde kullan1r. 
Nesnel bir tutumla inceledikten sonra ger~ege odaklamr. Ve 
bu §ekilde gordugii gerc;ege gore tavir ahr, taraf olur, hayata 
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miidahale etmeye «;ah§rr. Bu §ekilde gordiikleri sayesinde dii
§iincelerinde bir biitiinliige ula§rr, bulunacagi taraft belirler. 

Ger«;ekleri «;arpik algtlamaya, yantlgiya, fanatik«;e yorum
lara varan sonu«;lan, o ki§inin taraf tutmasma baglamak ye
rine, "objektiflik." niteliginin bozukluguna baglamak gerek. 

Bu yorumunuz biraz fazla iyi niyetli degil mi? 
Ger«;egi gordiigii halde bilerek algtlan «;arp1tanlar ve dii§iin

cede sahtekarhk yapanlar var elbette. Am.a onlar diipediiz ko
tii insanlar. Soz etmek bile istemedim onlardan. Kotiileri ko
nu§mak, kotiiliikleri sik«;a konu etmek insani yoruyor. En «;ok 
gazetelerde ko§e yazdigim ytllarda kotii niyetli yakla§1mlara 
maruz kahyordum. Daha dogrusu sata§malara. Dii§iince tar
tl§mas1 olabilir, hatta dii§iinsel kavga da anla§tlabilir ama ko
tiiliik kar§1smda bazen en iyisi gormezden gelmek. Onlan yok 
saymak. 0 zaman sahiden yok hiikmiinde kahyorlar. 

Edebiyatla ilgili dii!jiincelerinizi bir,;ok yaz1n1z
da, konu!jman1zda, Edebiyat Mutlulu.ktur kitab1n1z
da a,;1klam1~t1n1z. Soyle~imizin onceki boliimlerinde 
de baz1 yonlerden ele aldmiz. <;ok satmak olumlu veya 
olumsuz ol,;iit degildir, bir kitabm degeri i,;in okunur
luk ,;ok onemlidir ... 

Okunurluk ... Pardon, kisaca araya gireyim. "Okunurluk" 
niceliksel bir kavram gibi anla§1lmas1n. Qok ki§inin okumas1 
anlammda degil; okumaya ba§ladiktan sonra, okurun kitaba 
devam etmek istemesidir okunurluk. Konunun derinligi, i«;e
rigin yogunlugu, estetik diizeyi, hepsi elbette onemlidir. Ayru 
§ekilde; ozgiin soz soylemek, aym temayi daha once i§lemi§ 
yap1tlara gore bir fark yaratmak, gelecekte ve ba§ka bolge
lerde de ge«;erli kalacak bi«;imde konulan i§lemek ... Arna se
verek okunmadiktan sonra, keyif ahnmadiktan sonra, bun
lar okur i«;in pek anlam.11 olmayacaktrr. Bir kitabm biitiin bu 
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niteliklere sahip olmas1, onun aluc1hgina, hatta okuru eg
lenclirmesine engel olmamah. Giinliik hayatma devam eder
ken, insamn bir an once kitaba donmek istegi duymas1, kal
d1gi yerden devam etmek i'rin sab1rs1zlanmas1, bu anlamda 
okunurlugu, edebiyatm diizeyi a'r1s1ndan, en az kitab1n diger 
yonleri kadar belirleyicidir. 

Edebiyat1n formiilii var rmd1r? 

Bu dii§iincelerinizi a-;man1z it;in akhma gelen soru
lar var ama bunlan biiyiik ol«;iide onceki -;ah§malar1-
nizda anlatm1§t1n1z. Merakhlar1 o yazilar1n1za ve ki
taplarmiza bundan sonra da ula§abilirler. iyi edebiya
tin, biiyiik sanat1n nitelikleriyle ilgili dii§iincelerini
zi biliyoruz. Bu kitapta daha fazlas1 olsun istiyorum. 
eoyle sorayun: Biiyiik bir roman, derinlikli bir edebi
yat yaratman1n formiilii nedir? 

Bu boliimdeki §akac1 tavnna devam ediyorsun galiba. Sir 
gibi sakladigim bir formiil yok; bu sorunun yan1tim bilmiyo
rum. Bilsem §imdiye kadar zaten anlatrrdim, yazardim. 

Biliyorsun, 12 Mart doneminde engellenmeden once ya
yinc1hk yap1yordum, kitaplar bas1yordum. 0 zamanlar da 
dii§iiniirdiim bu formiilii. Bir okur olarak, bir edebiyatsever 
olarak, onlarca yildir dii§iiniiyorum. En sevdigim kitaplari 
neden sevdigimi anlamaya ~ah§iyorum. Diinyamn biiyiik us
talariyla bu konuyu konu§ma ftrsatim da oldu. Onlarla bir
likte dii§iindiik. Halen de dii§iinmeye devam ediyorum. 

~imdi boyle konu§urken akhmdan oyle ~ok soz ge~iyor ki ... 
Bu konuda ne kadar ~ok soz soylense o kadar eksik kalabilir. 
Bu nedenle, konunun iki yoniine, hence en onemli iki yoniine, 
kisaca degineyim. 

Birincisi, hikayesini anlattigim1z karakterlere magazinel
ligin tersi bir anlayi§la yakla§mak gerekiyor. Sadece bir ki§i-
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nin i~ dunyas1 gibi, bir insamn ki§iselligi gibi bir mesele ola
maz. Bir~ok ki§i "Yai;;adtltlanm yazilsa roman olur" diye dii
i;;iiniir ya, sahiden oyledir. Am.a ne kadar onemli bir kii;;i, ne 
kadar ilgin~ bir kurgu kahraman olursa olsun, yai;;adtltlar1 
sadece onunla ilgili bir mesele olarak anlattl1nca, roman fa
Ian ~ik.maz ortaya. Anlattlanlar, herkesi ilgilendiren konular 
bi~iminde ele ahnmah. Kahramanlarin ba§1ndan ge~enlere 
geni§ apdan bakmak ve onlari akip giden hayatin hikayesi 
haline getirecek bi~imde anlatmak gerekir. 

Bence biiyiik edebiyat niteligiyle ilgili ikinci onemli konu 
da, anlatiya makale havas1 vermemek. Elbette dii§finceden 
yola ~Ikan romanlar, hikayeler olabilir; hatta hen okur olarak 
oylesini tercih ederim. Am.a anlatida dii§iinceleri, duygulari, 
atmosferi tarif etmeden, dogrudan anlatmadan, kahramanla
nn davram§lariyla ve geli§en olaylarla hissettirmek gerekir.· 

Diinyan1n biiyiik ustalanyla -;e§itli ortak ,;ah§malar, 
dostluklar, ileti§imler geli§tirdiniz. Az once bir ciimle 
i,;inde lnsaca deginip ge,;tiniz buna. Ama biraz iizerin
de durmamz1 isterim. 

Sahiden, ~ok onemli deneyimlerdi onlar. Akhma gelen ilk 
isimler artik ya§annyor. Bu tiir ileti§imler, ili§kiler, ge~mi§
te kalm1§ degil elbette, ama dogrusu, eski tad1 da tam kal
mac:h rm acaba diye dii§iindiigiim oluyor. Tuhaf bi~imde, ile
ti§im kolayla§tigi, seyahat olanaklan ~ogalc:hgi halde, firsat
lar, hatta, dilim pek varm1yor soylemeye ama anlamlar biraz 
azahyor galiba. Bu donem boyle. Bunu bir iki on yil once
siyle kar§tla§tlrma anlammda soyliiyorum; yoksa o kapsam
daki ileti§imlerin niteligi; derinligi, giizelligi, elbette devam 
ediyor. Art1k devam edemediklerimiz, kaybettiklerimizle il
gili zenginlik, onlarm etkisi de devam ediyor. 

Nihat Behram, Y1lmaz Giiney'le ilgili yazdigi kitap
ta, Siirii. filminin ve Yol filminin miiziklerini yapt1gunz 
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gii.nleri anlat1yor. iQten bir yak1n hkla soz ediyor siz
den. Bir ak§am. bulu§masmda, gurbette Qekilen bir fo
tografi amyor. 

Bu k1sa paragrafta bile, hayat1mzda yeri olan iki 
onemli sanatQ1n1n ad1 geQti. Bu say1yi Qogaltabiliriz: 
"Kan QiQekleri" §ark1n1z1 Abidin Dino'nun bir sergisi 
iizerine yaptm1z. Elia Kazan da dostunuzdu Mahzuni 
eerif de. Zeki Miiren'le, Ulkii Tamer'le, Theodorakis'le 
Qe§itli andar1n1z var. Her birini saymaya kalkarsak 
§imdi, atlad1klar1m1z olur, eksik kahr, akhn1za gelen 
birkaQ isim daha ekleyelim. 

Halli lnalclk, Talat Sait Halman,AhmedArif, Nesimi, Dai.mi, 
Mahir Qayan, Sinan ve $irin Cemgil, Kazrm Koyuncu, Tiirkan 
$oray, llhan Koman, Filiz Akin, Ara Giller, Metin Altiok, Giilten 
Akin, Ulkii Tamer, Miinevver Anda,;, Zeynep Oral, Sezen Ak
su, Niikhet Duru, DemetAkbag, Stla, Niliifer, Cem Karaca, Ba
TI§ Man,;o, Fiiruzan, Nebil Ozgentiirk, Sunay Alon, Dogan Hiz
lan ... Hi,; dii§iinmeden, hemen akhma gelen, memleketimizden 
ustalan saychm. N eden onlar akhma gel di bilmiyorum, declim 
ya, hi,; dii§iinmeclim §U anda. Dostluklanndan dolayi kendimi 
§ansh saydignn ba§ka degerli insanlar da var elbette. 

Aym §ekilde, senin andiklanndan ba§ka, diinyadan ilk ak
lrma gelenler: Maria Faranduri, Cengiz Aytmatov, George Pa
pandreu, Arthur Miller, James Baldwin, Peter Ustinov, Clau
de Simon, Afewerk Tekle, Haris Aleksiu, Maria Del Mar, Mi
hail Gorba,;ov, Elia Kazan, Vanessa Redgrave ... 

Boyle ipe isim clizmekten ho§lanmam ama sen sordun diye 
soyliiyorum. Aynca bir sure sonra dostlanm iinlii insanlar olarak 
gormiiyorsun, iinleri, meslekleri geri planda kahyor. Ruh durum.
Ian, aileleri, saghklan, kaygtlan, ne§eleri on plana ,;ooyor. 

Her biri biiyiik usta! Kendilerini kan1tlamu~lar, ya§ar
ken klasikle§mi§ler, diinya kiiltiir tarihinde yerlerini al-
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Dn§lar. OnJ.arla gerQekle§en ileti§imlerinizde dikkatinizi 
Qeken ortak ozellikleri nelerdir? Giindelik hayatlarmda 
sizi §a§irtan taVJ.rlarma tan1k oldunuz mu? Sanata, top
luma, politikaya ba.lo.§lan ile ilgili neler soylersiniz? 

Bin yai;nnda bir bilge olarak tan1d1gin baz1 insanlarla ko
nu§ur ken, onun yenilik«;i, devrimci, heyecanh ki§iligini de 
fark edersin. Bazen de tersi bir durum.la kari;nla§rrsm. Qtlgin 
diye tan1nan bir usta, giindelik hayatmda sakindir, durgun
dur, agir agrr hareket eder. Biitiin firtmalar i«;inde kopmak
tadrr ve sadece yap1tlarmda ortaya «;Ikmaktadir. 

Genellikle de «;ah§malarina yogunla§bklar1 giinlerdeki 
tutkulu tavrrlari §a§1rt1c1dir. Bildigin, tamdigin halde, bir ya
p1tina «;ah§1rken bir ustayi oylesine tutkulu, oylesine heye
canh goriirsiin ki, sanki ilk a§kin1 ya§ayan bir yeniyetmedir. 
Her seferinde ilk kez a.§1k olur onlar. 

Onlarda hi«;bir kiskan«;hk izine rastlamachm. 1§lerini daha 
iyi ya pmaya odaklandiklari i«;in kimseye gozlerini dikmezler. 
Naz1m Hikmet, Ya§ar Kemal en onemli orneklerdir. Ne ya
zik ki ii.lkemizde olumsuz orneklere de s1k rastlamr. Hayati
m ona buna «;amur atmakla ge«;iren §airler, yazarlar; takma 
adlar altmda durmadan hakaret yaztlari yayinlayanlar eksik 
degil. Bazilan seksen ya§mda bile siirdiiriiyor bunu. Demek 
ki diyorum, bu zavalhlar korkun«; bir cehennemde ya§iyorlar. 
Akillan hep ba§kalanmn yaptiklarmda. Kendi yarattlan on
Iara yetmiyor, s1ginabilecekleri bir liman sunmuyor. 

Biiyiik sanat«;ilarm, «;ah§malanna yogunla§bklan giinler
deki tutkulu tavrrlari §a§1rt1c1d1r. Bildigin, tan1digin halde, 
bir yap1tina «;al1§1rken bir ustayi oylesine tutkulu, oylesine 
heyecanh goriirsiin ki, sanki ilk a§kim ya§ayan bir yeniyet
medir. Her seferinde ilk kez a§Ik olur onlar. 



-18-
"Meslegimiz umut bizim" 

"Once tahammillf Bir apartmanda, bir fabri
kada, trafige c;iktigimizda yolda, buralarda ken
di ser;medigimiz insanlarla birlikte i$ler yapi
yoruz, ayni alani payla$lP ya$iyoruz. Bu $ekil
de, toplumsal boyutta da i§leri yilriltmek, ortak 
alanlan kullanmak, bir arada ya§amak ir;in duy
gusal yakinliklara gerek kalmadan, birbirimi
zi kabul etmeliyiz. Dedigim gibi,. daha gilzel in
sani degerler, ancak bunun ilzerinde yilkseltilebi
lir. Ama once duygulan dikkate alirsak, ho§lan
ma, sevme gibi §artlara baglarsak, bu duygular 
da saglikli bir;imde geli§emez." 





Bu soyle§i kitab1 fikri ilk ortaya c;1kt1ginda pek s1-
cak bakmad1n1z. Uzun ydlar ko§e yazarhgi yapt1gi
n1z ve c;e§itli yollarla dii§iincelerinizi ac;1klam.1§ oldu
gunuz ic;in, tekrara dii§mek istemediginizi soylediniz. 
Hayat hikayenizi de biiyiik olc;iide anlatm1§tm1z. Ayn
ca, hakk1n1~da yaztlan kitaplar da var. 

Fa.kat biraz 1srar ettigimizde kabul ettiniz. Qogu ko
nuda §imdiye kadar yazm1§ oldugunuz dii§iinceleri
nizi yeniden dii§iinmeyi, sorgulamayi, elden gec;irme
yi kabul ettiniz. San1nm bunda, yillar once anlatt1gi
mz dii§iincelerinizin, ozellikle toplum.sal gidi§atla ilgi
li uyanlarimzm hala gec;erli oldugunu dii§iinmeniz et
kill oldu. 

En c;ok okunan, konferanslarma ve etkinlik]P.rine en 
fazla kat1hm gerc;ekle§en yazarlarin ba§1nda geliyor
sunuz. Y-me de yeteri kadar anla§tlmadigimz1 mi hisse
diyorsunuz? 

Dogrusu, §imdi bu kitap i~in konu§urken de ortaya ~ikan 
bir sikrn.trm var. Uzun siiredir, topluma dii§iincelerimi anla
tirken kar§1ma -;1kan bir sorun. Y1llar boyunca o kadar -;ok 
yaz1 yazrm§rm, o kadar -;ok konuya deginmi§im ki! 

Memleketin gidi§at1yla ve -;e§itli geli§melerle ilgili uyan
lar dile getirmi§im. 

Bunlarm da hemen hepsi dogrulanm1§. Dogrulanmarm§ 
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olsayd1 belki bu kadar iistiinde durmaya gerek yoktu. Am.a 
§U anda oyle bir durumdayim ki kendimi tekrar etmem ge
rekiyor. Yaz1 yazd1gim veya ornegin burada fikirlerimi soyle
digim zaman, "Ben bunu §U zaman yazm1§bm" diye siirekli 
akhmdan ge~iyor. Bugiin dogrulanan baz1 dii§iincelerim i~in 
"30 yil once yazm1§bm, 20 yil once uyarrm§bm" gibi bir §ey
ler deme sevimsizligine dii§mek istemiyorum. (Bazen mec
buren dii§iiyorum) Kendini tekrar eden yazilar da yazmak 
istemiyorum. Fakat o kadar tuhaf bir iilkeyiz ki biz. 

Gtinii ya§1yor Tiirkler. Tiirkiye'deki insanlar cliyelim, Tiirk
ler demeyelim. Osmanh'dan beri boyle. Gezi kitab1 yazan es
ki bir seyyah, "Tiirkler i~in dun ve yarm yoktur. Onlar bugtinii 
ya§ar" cliyor. Ben buna yiirekten katihyorum. Ger~ekten bugii
nii ya§ar Tiirkiye. l§adami, politikac1s1, i§~isi i~in sadece bu
gtin onemliclir. Yann §Oyle mi olacak, buraya m1 gidecek, bu 
egilim §unlara rm yol a~ar falan, boyle kaygtlara belki srra gel
miyordur, bunlari onemsemezler. 

Ytllarca o soziinii ettigin yazilanmda, yak.in gelecek i~in 
gordiigiim tehlikeler konusunda toplumu uyarmaya ~ah
§Irken, kendimi, heniiz vizyona girmemi§ bir filmi anlatan 
adam gibi hissettim. Eskiden filmler bizim sinemalara epey
ce gecikmeyle gelircli. Yurtdi§ma ~ok seyahat ettigim i~in ora
da izlecligim onemli filmleri konu ederclim bazen. Sonradan 
gosterime girince herkesin konu§tugu o filmlerle ilgili "er
ken" yaztlanm hi~ yanlu yapmazdi. 

Toplumun gicli§iyle ilgili uyari yazilanmda da kendimi s1k
~a bu pozisyonda hissettim. Bir de Naz1m'1n o me§hur "Sa
man Sans1" §iirindeki bir boliimii habrlanm hep. Surlardaki 
nobet~i kuliibesinde bekleyen bir borazancidan soz eder. Teh
likeli bir durum olursa i~eridekileri uyaracaktrr. Bu gorevini 
yerine getirirken bir okla vurulur ve oliir. 

N azrm, boy le declikten hemen sonra ekliyor: 
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Bu duyguyu hep hissettim. Yakla§an dfi§man1 gorfip de 
haber verememek, en az, insan1n bu gorevi yerine getirir
ken bogaz1na bir ok saplan1p olmesi kadar kotfi bir §ey ol
sa gerek. 

Daha ~ok, ko§e yazarhgui1z1n ilk yillan olan '90'lar 
i,;in mi ge,;erli bu soyledikleriniz? 

Degil. llk kez o zamanlar soyledigim birc;ok dfi§iincemi da
ha sonra defalarca tekrar ettim, c;ii.nkfi memleketin baz1 ger
c;eklikleri pek degi§medi. Dem.in sozfinfi ettigim o "tekrar et
me ve hen demi§tim deme" sevimsizligi de bir tiir zornnluluk 
olarak ortaya c;1kiyor. ins an baz1 sozlerinin gec;er liliginin de
vam ettigini ve onlann yeterince anla§tlmadigim dfi§iiniince, 
bir kez daha dile getirmeye mecbur hissediyor kendini. 

Bugiinkfi olaylara bakiyorum, yine aym §ekilde gu.nfibirlik 
ya§amyor. Daha aym ku§ak ic;inde, kisa bir sure once ya§a
nanlar bile unutulmu§ durumda. Herhangi bir gelecek pers
pektifi yok. l§te, Tiirkiye bir kez daha sec;ime gidiyor. Am.a 
mfithi§ bir ofke ile gidiyor. Taraflarda kar§I taraf1 yok etme 
hedefi ve varhgiru koruma kaygis1 dikkat c;ekiyor. 

Sec;im yakla§tikc;a fie; ana taraf yine kapi§maya haz1rlani
yor . .Artik bu fie; kutup durumu iyice netle§ti. 1993 ytlmda, ''Uc; 
kutuplu Tiirkiye" ile ilgili tespitlerimi ilk kez dile getirdigim
de, once tepkiyle kar§tla§IDI§trm. "Boyle bir §ey mi olur, sag-sol 
var Tiirkiye'de" diye birkac; itiraz olmu§tu. Hem ondan onceki 
on ytllarda gorulen Tiirkiye'nin yap1smdan dolayi hem de dun
yadaki genel durumdan dolayi oyle ezberlemi§lerdi. Fakat tep
kiden c;ok bir duymama, uyarmaya c;ah§tigim konuyu gorme
me, ilgilenmeme tercihi dikkat c;ekiyordu. Oysa astl anlatmak 
istedigim, toplumun boyle kimlikler ii.zerinden kutupla§mas1-
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run tehli.keleriydi. Sonraki ytllarda biraz farkh kelimelerle bir
~ok ki§i bu dii§tinceyi dile getirmeye ba§ladi. 

Tutuklu memleket 

Hapisteki gazeteci sayis1, ogrenci sayis1, muhalif si
yaset-;i sayis1 deh§et verici boyu.tta. i-;inde bulundugu
muz bu yihn nisan ay1 ortalar1ndaki gazete ar§ivleri 
taranabilir, tutu.klu ve hiikiimlii ogrenci sayis1 bir ara 
70 bine ula§mI§tI. 

Korkun~ bir durum bu! 

Siirekli tekrar ediliyor. "Onlar gazetecilik. faaliyeti 
nedeniyle tutuklanrnJ:tddar'' deniyor. Veya "0 siyaset
-;ilerin yapt1gi siyasal faaliyet degil, ogrenciler de og
rencilik etkin1igi dolayis1yla degil; hepsi terorist oldu
gu i-;in tutuklandi!" tiiriinde a-;Iklamalar yapihyor. 

Tarihte ve dunyan1n hi~bir yerinde, "gazetecilik yapti" 
su~lamas1yla tutuklanm1§ bir tek ki§i bile yoktur ki zaten. 
"Oyle gazetecilik olmaz, onun yaptigi gazetecilik degil" der
ler. Muhalifleri susturmak isteyen, farkh gorii§lere ya§am 
hakki tanrmayan baskic1 rejimlerin ortak soylemidir bu. Og
rencilerin, muhalif siyaset~ilerin, gazetecilerin ve yazarla
nn iktidann onayladigi gibi hareket etmesi gerektigini, yok
sa tutuklayacaklanm veya oldiireceklerini soylemez ki her
hangi bir despot iktidar. Ya ne yapar? "Oyle ogrencilik ol
maz, onlarm tutuklanma nedeni ogrencilik degil. Gazeteci
likten dolayi tutuklannnyor onlar. 0 siyaset~iler siyasal go
rii§leri dolayis1yla tutuklannnyor. Hepsi terorist. Terorist ol
duklan i~in tutuklan1yorlar" derler. Ne yaz1k ki bu su~lama
YI yalmz iktidar degil basin da yapar, kendi meslekta§lann1 
boylesine yaftalayan ve hapse girmelerine sevin~ ~1ghklan 
atan gazeteler gordiik. 
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Hiikiimetin bu tutumuna kar§I c;ikmayi da, ellerindeki 
medya giicii sayesinde, "suc;lulan korumak" gibi gosteriyor
lar. Gazetecilik kisvesi altinda iilk.eye dii§manhk yapilmas1-
m onaylamaknn§ gibi gosteriyorlar. ~unu ac;1kc;a soyleyeyim. 
Hic;bir zaman suc;lu.lara goz yumulmas1m savu.nmachm. Bolii
ciiliik yapanlar, dii§manlik ve nefret yaratanlar, sava§lardan 
beslenenler, karga§alan, insanlann actlar ya§amas1n1 tercih 
edenler, olen c;ocuklanm1z, oldiiriilen askerlerimiz sayesinde 
halk destegi elde etmeye <;ali§anlar, hepsi, ama hepsi en agir 
bic;imde cezaland1rils1n isterim. Ke§ke biitiin bunlarin so
rumlu.lanndan hesap soru.lsa. Bagims1z hukuk bunu gerc;ek
le§tirmeli. Ama oyle olsayd.I, eminim, Tiirkiye iktidarlannm 
gelmi§ gec;mi§ c;ok sayida iiyesi bu kapsamda yargtlamrd.I. 

Deh§et verici bir kavga ortann ic;inde ya§1yoruz. Giindelik 
ya§ama, medyaya, hatta kiiltiir sanat diinyas1na yans1yan 
miithi§ bir nefret iiretiliyor siyaset alanmda. Saghkh ileti§i
mi olanaksiz hale getiren ofkeler ya§amyor. lnsanlanmiz bu
na o kadar al1§IDI§ ki, politik miicadelenin bir geregi gibi go
riiyor. Oysa diger iilkelerin siyasi partilerinde ve liderlerinde 
boyle tavrrlar goriilmez. 

Ashnda bizim politikac1larm yaptigi §ey, c;agda§ diinyada bi
linen "politik miicadele" kavrannyla ac;tltlanamaz. Dilime pele
senk oldu, yillarca soyledim; bizdeki o anlamda bir siyasi mii
cadele degildir, onlara benzemez, bizde ya§anan §ey, rejim mii
cadelesidir. Bu iilkede her grup otekini yok etmeye c;ali§iyor. 

Dinci kesim milyonlarca laik insam denize dokecekmi§ gi
bi bir kavgaya giri§iyor. Onlara gore buras1 "Dariilharp"tir. 
Yani Miisliiman olarak ya§amaya uygun olmayan bir iil
ke anlammda "Dariilharp" diyorlar. Burada harp edilmesi, 
lslam'a uygun bir yonetim getirmek ic;in sava§tlmas1 gerekti
gini ileri siiriiyorlar. 

Bunu, "dava"lar1 kabul ediyorlar. Zaten "dava" diye bir 
kavramdan yola c;1ktilar. AKP'nin kurucular1, yoneticile-
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ri oradan yeti§ti. Dava dedikleri mesele, Tiirkiye'yi kendine 
ozgii lslam anlayi.§1ndan ~1kararak, Arap islam1'na dondiir
mek. Parantez olarak gordiikleri bu laik donemi bitirmek. 
Oysa bir~ok kez soyledigimiz gibi, kar§1 ~ikttldari bu hareket, 
Osmanh'mn son yiizytllannda ba§lach, toplumun temel nite
liklerinden birine donii§tii, geri ahnmas1 da miimkiin degil. 

Ote yandan, sanki bu iilkenin milyonlarca Kurt yurtta§1 
Kurt olmaktan vazge~ecek, bir karara uyup ba§ka bir §eye 
donii§ebilecekmi§ gibi bakihyor. Veya laik. kesimlerin baztla
r1, tarikatlara bagh ve dinsel referanslarla ya§ayan milyon
larca insam ortadan kalchracakmi§ gibi davramyor. 

Oyleyse, hepimizin ortak iilkesi anlayi§tyla, burada 
hep beraber ya,ayacagiz. Buna uygu.n bir ortam yarat
maktan ba§ka ~are yok. 

Tek formiil bu. Kar§I tarafi. yok etmeye dayal1 bu kavgala
r1n bir tarafi.n amac1na uygun bi~imde sonu~lanmas1 miim
kiin degil. Ge~tigimiz yiizytllarda oldugu gibi, bundan sonra
ki yiizytllarda da bu iilkede bu insanlar ya§ayacak. Birbiri
mizi sevme §artma bile bagh olmadan, bir arada ya§aman1n 
ko§ullarim yaratmak zorundayiz. 

Aktl geregi, ~agda§ ilkeler geregi, bar1§ i~inde ve yasalar 
dahilinde ya§amak, birbirine tahammiil etmek §art. Ki§isel 
ili§kilerdeki gibi duygular, yakinlik hissetmeler ge~erli degil 
bu konuda. Haklar ve sorumlu.luklar bilincinden olu§an bir 
temel iizerinde durmahyiz. Ancak ondan sonra ho§gorii gibi, 
dayam§ma, payla§ma gibi degerleri yiikseltebiliriz. 

Once tahammiil! Bir apartmanda, bir fabrikada, trafige 
~iktiginnzda yolda, buralarda kendi se~medigimiz insanlar
la birlikte i§ler yap1yoruz, ayn1 alam payla§IP ya§1yoruz. Bu 
§ekilde, toplumsal boyutta da i§leri yiiriitmek, ortak alanla
n kullanmak, bir arada ya§amak i~in duygusal yakinhkla
ra gerek kalmadan, birbirimizi kabul etmeliyiz. Dedigim gi-
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bi, daha giizel insani degerler, ancak bunun uzerinde yiiksel
tilebilir. Am.a once duygulan dikkate ahrsak, ho§lanma, sev
me gibi §artlara baglarsak, bu duygular da saghkh bi~imde 
geli§emez. 

Bu arada dikkatimi ~eken bir gozlemi payla§ayim: Toplum 
donil§ilyor. Yanh§ bir degerlendirmeyle "muhafazakar" olarak 
arulan halk kesiminin ~ocuklan, gen~leri, kentlile§iyor, tele
vizyonun, sosyal medyamn, kitaplann etkisiyle bamba§ka in
sanlar haline geliyorlar. Hurafelerden kurtuluyorlar. Kisacas1 
hayat kendini bir kez daha diizeltiyor. 1§ ki, topluma aktl ver
meye ~al1§an allame-i cihan cahillerden kurtulalim. Hatrrlar
sm bunlann baztlan, yanm yamalak bilgilerle sosyolog/dti§il
nur edalannda ko§e yaztlan yaz1yor ve "ba§rm ortmek kadi
m ozgurle§tirir" gibi ipe sapa gelmez fikirler one suruyorlardi. 
Kadmlann nastl giyindigi kimseyi ilgilendirmez. Bugiin orter, 
yann a~ar ya da tam tersi olur. Ah §U siyaset¢er bu i§ten elini 
bir ~ekse. Toplum dengesini bulur. Ataturk'le Afgan Krah'mn 
hikayesini biliyor musun? Emanullah Han Turkiye ziyaretin
de ~ok heyecanlanmi§, Ataturk'e aym devrimleri iilkesinde de 
yapacagm.I soylemi§ti. Ataturk onu kadm giysilerine kan§ma
mas1 konusunda uyanm§, idamla bile yiiz ylize kalabilecegi
ni belirtmi§ti. Dikkat et, Ataturk kadm giysileriyle ilgili hi~bir 
yasa ~ikarmam1§, hi~bir §ey soylememi§tir. Emanullah Han 
maalesef onu dinlemedi, kadmlann giysilerine miidahale etti 
ve idam edildi. Qok onemli bir konudur bu. 

Bir Frans1z gazeteci M. Herriot, Gazi'ye bu konuyu sormu§ 
ve kadmlann ba§lill a~masrm nastl sagladigmi ogrenmek iste
mi§ti. Gazi ise kahkaha atarak "Hi~bir §ey yapmadun. Giizel 
olan kadmlann hepsi ba§rm a~ar, ~irkinler ise saklamr dedim, 
ertesi giin biitiin kadmlar a~tldi" diye §akala§IDI§ti onunla. 

Kii~iik kiz ~ocuklarm1n aile zoruyla kapatilmalanna kar
§Iyim elbette ama yeti§kin bir kad1nm nastl giyindigine ka
n§mak haddimiz degildir. 
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Toplu.m halinde ya§am.ak ve devleti tan1mlam.ak aQI
smdan QOk belirleyici bir fark yarat1yor bu durum. 

Ya~ar Kemal'e, size ve baz1 sanatQilara "Devlet sa
natQ1s1" unvan1 verilmesi soz konusu oldugu..nda, bunu 
kabul etmemi§tiniz. 

Reklam malzemesi yapmak istemedigimiz i~in, iizerinde 
pek durmam1§tik. Bana daha resmi diizeyde bir teklif gelme
den, kabul etmeyecegimi a~ikladim. Entelektiieller dtizeyin
de de konu ele ahnabilir am.a astl onemlisi, rejimi koruma ref
leksiyle ilgili. Devleti kuran ve kendini onun sahibi gibi goren 
bir ulus soz konusu olmadigi i~, toplumda bir devleti koruma 
misyonu yoktu. 

Bilindigi gibi Tiirkiye Cumhuriyeti'ni Osmanh generalle
ri kurdu. llk Turk anayasas1 1924 ytlmda bireysel kimlikle
ri tamyan ama kolektif kimlikleri reddeden bir anlayi§la ha
zirlandi. IDuslai;;ma siirecini yiiriitmek, devletin varhgim ko
rumakla aym anlama geliyordu. Ba§ta askerler olmak iizere, 
devleti koruma misyonunu yiikleneneler, kendilerini devletle 
de ozde§le§tirdiler. 

Bu unsurlar, devleti bazen yurtta§a kar§I bile koruma ref
leksiyle hareket ettiler. Se~imle gelen siyasal hareketlere, 
gazetecilige, i§ diinyasma, neredeyse kesintisiz bi~imde mii
dahale ettiler. Askeri darbelerin en ozet apklamas1 bu. El
bette en ~ok sol kesime kari;;1 yiiriitiildii bu tahammiilsiiz po
litikalar. 

Sola kar§1 miicadele ederken devletin resmi yapbrimlar1 
bazen yetersiz kaldi. Ozellikle '70'li ytllarda, devlet yasal yol
dan onleyemez hale geldi soldaki yii.kseli§i. Oyle durumlar
da dinci ve a§1n milliyet~i taraftaki yasad1§1 odaklarla i§bir
ligi yaptld1. Bir karga§a ortarm, yasadi§1 faaliyetler yarattl
d1; devlet koruyuculanmn miidahale etmesini me§rula§bra
cak koi;;ullar hazrrlandi. 



409 

Ne yaz1k ki sizin gibi ayd1nlar1n uyardar1 dikkate 
almmadigi i~in, bir~ok olumsuz geli§me ya§andi ve ya
p1sal donii§iimlere engel olunam.adi. Bu son sozleriniz
deki ele§tirinin hede:finde bulunan, kendini Cnmhuri
yet ile ozde§le§tiren ve rejimi koruyan "kurucu" ira
de yok artik. Ya,anan donii§funden sonra ortaya ~Ikan 
yeni devlet anlayi§mda bu ele§tirileriniz ge~ersiz hale 
gelebilir mi? 

Yunan mitolojisinde Kassandra hikayesi vard1r ya ... 
Kassandra'n1n tek istegi gelecegi gorebilen bir bakire olmak
tir. Sanatlann tanns1 Apollon bir giin Kassandra'yi goriir ve 
~ok begenir, kendisiyle birlikte olursa ona kehanette bulun
ma yetisini bagi§layacagin1 soyler. Kassandra, Apollon'a tek
lifini kabul ettigini soyler ama niyeti onu aldatmaktir. Boy
lece Apollon, Kassandra'ya gelecegi gorme yetisini verir. 
Arna Kassandra soziinii tutmaymca Apollon'un lanetine ug
rar. Gelecegi gorecek ama soylediklerine kimseyi inandira
mayacaktir. Oyki.iniin kendisinden bagims1z, hen ve benim 
gibi insanlan biraz da Kassandra'ya benzetiyorum. Gelecegi 
goren, gelmekte olana deh§etle, endi§eyle bakan ama kimse
yi inandiramayan insanm trajedisi. 

AKP donemi Kassandralarla ve onlara inanmayanlarla 
dolu maalesef ... 

Bu kitap yayinland1ktan bir siire sonra, az veya ~ok yil 
ge~tikten sonra yani, insanlar bu sozlerimizi okurken, mut
laka AKP'nin iktidar donemi geride kalm1§ olacak. Fakat 
§imdiden ... 

Ya oyle olmazsa, rejim falan dep§ip tam.am.en dene
timsiz, muhalefetsiz bir ortam. olu§ursa? 

Sanm1yorum. Arna oyle bir §ey olursa, sadece bu sozlerim
de yamlrm§ olmam ki, bunun gibi kitaplar zaten ortahkta bu
lunmaz. Burada kendi kendimize konu§IDU§ oluruz. "Dene-
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timsiz ve muhalefetsiz bir ortam olu§ursa" diyorsun ya, za
ten belirleyici olan bu. lktidarda k.imin oldugundan daha 
onemlisi, iktidann denetlenip denetlenemedigi meselesi. Mu
halefetsizlik de ba§ka bir biiyiik sorun. Am.a Cumhuriyet do
neminde de, ondan onceki yiizytllarda da, boyun egmeyen bir 
halk daman hep varhgim siirdiirdii. Buna uygun bir siyasal 
temsil, buna kar§1hk gelen bir toplumsal hareket, mutlaka 
bir giin yeniden canlanacak. 

Peki. Affedersiniz, "fakat ... " d.iye devam ed.iyordunuz. 
Fakat §imdiden a~ik bir ger~ek ortaya ~Ikti; AKP, herhangi 

bir parlamenter sistem i~in ~ok uzun sure iktidarda kaldi. Ve 
herhangi bir parlamenter sistemde goriilmemi§ bi~imde, tlim 

devlet kurumlannda tam iktidar saglami§ durumda. Asker, po
lis gibi silahh kurumlardan egitim, adalet kurumlanna kadar. 

Cumhurba§kanhgi se~iminde aday olan Abdullah Giil, 
TBMM' deki odamda beni ziyaret etmi§ ve destek istemi§ti. 
Yan1nda Abdiilkadir Aksu ve Cemil Qi~ek vard1. Ben de Ab
dullah Bey'e, oziir dileyerek §ahs1na kar§1 degil ama siyasi 
yap1 a~1smdan bu destegi veremeyecegimi belirtmi§tim. Qiin
kii Cumhurba§kanhgi hiikiimete kar§I hep bir emniyet supa
b1 olarak gorev yapar. 0 makam dahil, ba§bakanin, hiikiime
tin, parlamento ~ogunlugunun, dolayis1yla biirok.rasinin, be
lediyelerin tek bir partide, AKP'de toplanmas1n1n bu iilkeye 
hayrr getirmeyecegine inandigimi belirtmi§tim. Bugiin de ay
ru §ekilde dii§iiniiyorum. Siyasetin gobeginde olan ve kam
panyalar yaparak, rakip partilere ve adaylara yipratic1 sozler 
soyleyerek, onlan has1m gibi goren bir Cumhurba§kam rolii
niin yanh§ oldugu ortaya ~ikmadi rm? 

Bu durumda, rejimi ve devletin kurulu§ ilkelerini savunan 
herhangi bir devlet giiciiniin ortada bulunmadigim soyleyebi
liriz. bte yandan, tiim devlet giiciinii elinde tutan hiikiimetin 
de istedigi diizeni tam kuramadigi goriiniiyor. 
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Onceki boliimlerden birinde de buna ya.kin bir konuyu ko
nu§mu§tuk galiba. Yonetenler, yonettikleri toplum tarafm
dan donii§tiiriiliirler. Hiikiimet kadrolar1, ellerinde bunca 
gii~ yokken bile §imclikinden daha kokten bi~imde Cumhuri
yet kar§1ti soylemler dile getiriyorlardi. 

Soruna dogrudan yan1t vereyim. Evet, rejimi art:tk devlet 
kurumlan korumuyor. Demek ki, devlet-ulus siirecinin en 
onemli sorunlanndan birini a§m1§1z. Art:tk toplum, Cumhu
riyet degerlerini, herhangi bir yonlenclirme, ozendirme olma
dan, yaygin bi~imde, dogrudan kendi tercihiyle benimsiyor. 
Hi~bir §ekilde tepeden inmecilik diye bir durum yok. 

Baksana; spor kar§ila§malanndaki muhalif sloganlar ne
redeyse, Bizans hipoclromunda ba§layan Nika lsyam'm an
dirmaya ba§ladi. 

Ote yandan, padi§ahl:tk anlayi.§1ndan kalma bir kendini 
devletle ozde§le§tiren hiikiimet gelenegi, en az eskisi kadar 
belirgin bi~imde devam ediyor. Hiikiimeti ele§tirmek, hatta 
lideri ele§tirmek, devlet-toplum dii§manhgi gibi gosterilme
ye ~all§lllyor. 

Ve Tiirkiye toplumu, tarihi boyunca her zaman sahip oldu
gu Bati'ya bakma al1§kanhgin1 bugun de kaybetmi§ degil. th
kenin ruhu birka~ ku§akta degi§miyor. 

Soyleti ~ahtmam1zm sonuna gelip kitab1 yayma ha
z1rlad1gim1z bugiinlerde, ii.Ike giindeminin agirhgin1 
yine siyaset olu§turuyor. 31 Mart 2019 Yerel Se~im so
nu~lariyla, ozellikle de istanbul Belediye Batkanhgiy
la ilgili tart1,malar siiriiyor. 

"Apolitik" denemeyecek bir toplum bizimki. Hatta 
siyasete "a,1n ilgili" bile denebilir. Ne var ki bu ilginin 
ne kadar saghkl1 oldugu, daha dogrusu, toplumdaki 
politik bilincin ne diizeyde oldugu tart1,mah bir konu. 

1994 yerel se~imlerindeki deneyimlerinizi de ornek 
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olarak kullaru.p, toplumun bu politika meraln iizerine 
ne soylersiniz? 

Ve 2019 yerel se~imleri sonras1, yeni bir donem ba~
layacagun dii~iinenlere katihyor musunuz? 

Once politik bilincin onemi uzerine birkac; §ey soyleyeyim. 
lnsan, toplu halde ya§ayan bir canh turu. Bununla baglantih 
olarak, diinyayi algtlayi§1nda iki yanilgiya dft§ebilir. 

Birincisi, Erich Fromm'un "Ozgiirliik korkusu" diye ad
landrrdigi etkilerle suriile§mek; ki§isel varhgim eritip totali
ter bir yapm1n bile§enine donft§mek. Bunun sonucunda itaat 
eden, sorgu.lamadan ya§ayan, hatta oliimsever nitelikte ki§i
likler geli§ir. 

lkincisi ise, liberalizmden etkilenip tek ba§1na ya§1yormu§ 
duygu.suna kaptlmak; ozgurluk, guzellik, iyilik ve birc;ok kav
ram1, ki§isel konular gibi algilamak. Bunun sonucunda ya
bancila§ma ortaya c;Ikar. Kendi emegine, iiretimine, inanc1-
na, kendi hayatina yabancila§ir. 0 zaman bencillikler, kaygi
lar, hrrsh ki§ilikler ortaya c;ikar. Boyle bir hayatta ne guzellik 
gerc;ekten guzeldir ne de sevgi saghkh bir duygu.dur. 

l§te "Politik bilinc;" dedigimiz §eyi, bu iki sapmadan korun
mamn yolu olarak goruyorum. Toplu halde ya§ad1gin1n far
kinda olmak, uretim siirec;lerinin kolektif niteligini anlamak, 
orgiitler ve kurumlar arac1hgiyla hayata mudahale etmek 
ama ki§isel ozelliklerini, karakterini koruyarak ya§amak ... 

Bu ac;1dan bakinca, toplumumuzdaki politik ilginin yiik
sekligi, umut verici bir durum. Ne var ki bu ilginin pek 
saghkh olmad1gina yonelik belirtiler de s1kc;a kar§1m1za c;1-
kiyor. 

Senin anlattigin bir olayi hatirhyorum. Kad1n cinayetiyle 
ilgili kattld1giru.z bir eylemde, Ozgecan olayiyla ilgiliydi degil 
mi, gostericilerden bazilan, "Buraya politika kan~t1rmaym!" 
diye tepk.i gostermi§ti. 
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Her §ey politiktir 

Evet. BirQok kez ya§andI boyle §eyler. i§ cinayetleriy
le ilgili etkinliklerde ''Konuya ideolojik yakla§mayin" 
diyenler oluyor. 

Sanki kad1n cinayeti, i§ kazas1 ve boyle konular, politik 
mesele degilmi§ gibi. Qok yaygm bic;imde, ya§adigirmz sorun
lar teknik konular gibi algtlaruyor. Enflasyon belas1mn c;ozii
mii ic;in, ekonomiden iyi anlamak yeterliymi§ gibi. $iddet ve 
teror olaylan giivenlik onlemleriyle onlenebilirmi§ gibi. Oysa 
bunlar kiilttirel boyutu da olan politik meseleler. Dunya go
rti§tine bagh tercihlerle ilgili sorunlar. 

lnsanlar c;ogu.nlukla "ideoloji"yi olumsuz bir kavram gibi go
rtiyor. Sorgusuz baghhk veya dogmatik tavir gibi bir durum 
gozlediklerinde, bunu "ideolojik yakla§mak" gerekc;esiyle ele§
tiriyorlar. 

Ezberci ve fanatik tavirlan ele§tirmek, ku§kusuz gerekli
dir. Ne var ki bu olumsuzluklarm "Bir ideolojiye bagh olmak" 
diye ac;iklanmas1, kafa kan§ikl1gma neden oluyor. 

ideoloji, "dti§tinceler btittinu" demektir. Qe§itli bile§enler
den olu§an ve insan1n davram§lanna yon veren bir dti§iin
celer buttinti. Bir ki§inin ideolojisi onun felsefe, inane;, bilim, 
estetik gibi alanlarda sahip oldugu birikimlerinden olu§ur; 
ayn1 zamanda o alanlardaki tutumunu belirler. 

Ne bir yazarm edebiyat anlayi§I dunya gorti§tinden bagim
siz olabilir, ne bir kom§unun kom§ulugu, ne de bir arkada§1n 
dostlugu. 

Ashnda birc;ok dostumuzun "ideolojik" diyerek ele§tirdigi 
tarzdaki yap1tlan ve toplumsal tavirlan hen de zararh bulu
yorum, c;irkin buluyorum. Munazara kultii.rtine, korti koru
ne baghhga, insanlann beynini kiraya vermesine her zaman 
kar~n c;iktim. Ama bunlara kar§I c;ikarken, "ideoloji kotudtir" 
gibi kanaatlerin yaytlmas1na destek vermemek gerektigine 
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dikkat r;ekmek istiyorum. Qiinkii bu, insanlara "Aman siya
sete kan§mayin, o i§i siyasetr;ilere brrakin" diye telkin eden 
anlayi§I onaylamak anlam1na gelir. 

ldeolojiye degil de tarikat ve kabile asabiyyetine kar§1yim. 

Bu karma~a nereden kaynaklan1yor? Ashnda sizin 
de dogru. buldugunuz bir anlayi§la ele§tiri dile getirir
ken, bir~ok ki§i neden yanh~ buldugu.nuz bi~hnde ta
vir ahyor? 

lnsanlann politikayla ilgilenmesi istenmiyor. Halktan ko
puk bir siyaset tarzrm §irin gostermeye r;ah§1yorlar. Politika, 
ik:tidar sahiplerinin rahatr;a at ko§turacag1 bir alan olarak kal
sm diye ugra§1yorlar. "lktidar sahipleri" derken, muhalif ke
simde iktidan elinde tutanlan ayirmiyorum. lktidarda olma
yan bir partinin, kiir;iik bir ilr;e orgiitiinde bile bunun izlerine 
rastlamak §a§1rhc1 olmaz. 

Paul Valery bu konuyu ele§tiren r;ok giizel bir ciimle yaz
mI§h: "Politika, halka ait i§leri halki kan§tirmadan yiiriitme 
sanatidir." 

Padi§ahhktan Cumhuriyet'e ger;i§ siirecinin en temel me
selelerinden biridir, halkm "siyasete kan§mas1." Bunu onle
meye yonelik uygu.lamalar en r;ok, demokrasiden uzakla§I
lan donemlerde yogunla§h. En kahc1 bir;imde 12 Eyliil askeri 
darbe doneminde etkili olundu. 

"Orgiitlenmek kotiidiir", "Siyaset insanlan dii§manla§
tinr. ", "lktidann denetlenmesi §art degil, muhalefet olma
s1n daha iyi" ... Biraz daha farkh ifade edilen ama oziin
de boyle olan gorii§ler, yakla§Ik 40 yild1r topluma yayilm1§ 
durumda. Bugiinkii niifusun biiyiik r;ogunlugu, dogdugun
dan beri boyle bir egitimin ir;inde, boyle bir kiiltiir orta
rmnda ya§1yor. 

Gorii§lerin iizerindeki siislii sozleri kald1nnca, durum da
ha net anla§1hyor. Ne diyorlar insanlara? "Siz r;al1§m, tire-
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tin, ama iirettiklerinizin payla§IIDI ve yonetimi gibi konular
da biz karar verelim." Ba§ka bir deyi§le, "Ulke kaynaklan 
da sizin emeginiz de bizimdir, bu.nlann yonetimine kan§ma
ym" diyorlar. 

Boyle telkinlerin siyaset~ilerden gelmesi pek etkili olma
d1gi i~in, bu i§i daha ~ok medyadaki iktidar temsilcileri iist
leniyor. Sadece AKP donemi medyas1 degil, '80'li ve '90'h ytl
lann medyas1 da insanlan apolitik ya§amaya yonlendirmek 
i~in adeta gorev yapt1. 12 Eyliil sonras1nda olu§turulan ve 
ytllarca siiren tek tarafh yaym ortanunda, boyle sagc1 gorii§
ler topluma empoze edildi. 

Sovyetler Birligi'nin dagilma siirecine bagh olarak, diin
yadaki emek politikalanrun h1zla gozden dii§mesi de o done
me denk gelince, bu sag-ideolojik gorii§lerin yaytlmas1 i~in 
~ok uygun ortam olu§tu. Burada hemen bir a~tltlama yapa
yim: Gorba~ov'u taruyor olmam, onun hak.Jnnda kitap yaz
mam, politik tutumunu onayladigim anlannna gelmez. Bence 
Gorba~ov, Ronald Reagan tarafmdan kandinldi, iyi niyetinin 
kurbani olarak. ~ok biiyiik bir diinya gticiinii yok etti. 

"lnsanlar siyasetle ilgisiz bir hayat ya§as1n" beklentisi, 
toplum halinde ya§amanm dogasma aykmydi elbette. Boyle 
bir §ey miimkiin degildi. A.ma bu telkinler o kadar etkili ol
du ki sonunda, siyaset insanla ilgisiz bir konu haline geldi. 
lnsanlar giinliik ge~im dertleriyle, ~ocuk.larinm egitim ~aba
s1yla, saghk kurumlar1ndaki i§leriyle bogu§arak ya§arken, 
siyaseti biitiin bunlann di§mda, ba§ka diinyadaki tarti§ma
lan izler gibi izledi. 0 diinyadaki siyaset~ilerin giyim ku§am 
veya etnik koken gibi konulardaki tart1§malarin1 izleyip ba
zilanm desteklediler, baz1lanna kar§l ~ikttlar. Aym §ekilde, 
insan haklan, ozgtirliik, e§itlik konulanndaki tarti§malan 
da aydmlar aras1ndaki miinazaralar gibi gordiller. A.ma ta
raflar arasmdaki astl ideolojik farklarla, daha dogrusu, ideo
lojik benzerliklerle ilgilenmediler. 



416 

0 zamanlar dile getirmeye ba~ladigin1z "U~ kutup
lu Tiirkiye" tespitiniz de herhalde bu ko~ullann sonu
cu ol~tu. 

Bu geli§melerin sonunda toplumun tamamen saga kaya
cagi goriiliiyordu. Sol kanadi kink bir ku§ gibi c;1rprmp sag
hkh uc;amama tehlikesinden dolayi kaygilamyordum. Qiin
kii Tiirkc;ii, Kiirtc;ii ve dinci olarak adlandmlabilecek iic; ku
tuplu yaprmn olu§tugunu gozliiyordum. Toplumdaki duygu
lann ve siyasal yapm1n bu §ekilde boliinmesi c;ok tehlikeliy
di. Kutuplann birbirlerini besledigi, sorunlan ic;inden c;Ikd
maz hale getiren bir yap1ydi bu. Bu sefer de bagnaz bir "ku
tup asabiyyeti" doguyordu. Bununla ilgili c;ok uyan dile getir
meye c;ah§trm. Ne yazik ki etkili olamadnn. U zunca bir siire
dir, bu belal1 ortamda ya§1yoruz. 

lnsanlanrmz1n c;ogu omni boyunca ba§ka tiirliisiinii gor
memi§ oldugu ic;in, bu saghks1z ortam normalmi§ gibi algtla
myor. Oysa ideolojisiz siyaset, rant miicadelesinden ibarettir. 
Ko§e ba§lanm kapma yari§1 ve kaynaklari talan etme didi§
mesidir. En onemli etkiolik, ihaleleri yanda§lara vermektir. 

Bizim bunlar1 konu§tugumuz giinlerde, bugiin giinler
den ne, 12 Nisan 2019, iktidar partisinin sec;imi kaybetti
gi lstanbu.l'da, belediye ba§kanhgim devretmek istemeyi§i
nin ba§ka bir ac;1klamas1 var m1d1r? Gordiigiim kadar1yla 
biiyiik c;ogunluk, kendi yanda§lar1 da dahil, belediyeyi b1-
rakmamaya c;ah§an bu tavn, ekonomik kaynaklan kaptir
mama c;abas1 diye yorumluyor. Ve meselenin bu yonii nor
mal kar§tlamyor. 

Haziran umudu 

Kitap okurla bu.lu~mak i~in adeta se~im sonu~lanm 
bekledi. 23 Haziran'dan sonra soyleyeceginiz son sozii 
sorsak? 
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23 Haziran se~im ak§ammda Bagdat Caddesi'nde arabay
la bir arkada§tan doniiyordum. Caddeyi ik.i saat boyunca 
a§amachk. Gen~lerin ve hallun CO§kusu tarihsel bir giin ya§a
digmnz1 gosteriyordu. 

Ekrem lmamoglu karde§imin miithi§ ba§ar1s1, hem tek 
adam rejiminden ve AKP'den yorgunlugun hem hayat paha
hhguun sonucunda ortaya ~Ikti; halkta bir koalisyon olu§tu. 
Daha onceki se~imlerde "kutup asabiyyeti"yle hareket eden 
ve boliinen Tiirk, Kiirt milliyet~i unsurlar ilk kez ilerici bir 
cephe olu§turdular. Olmas1 gerektigi gibi kimlikler iizerinden 
degil, s1mfsal reflekslerle oy kullamldi. 

Se~imden once benden Ekrem lmamoglu i~in bir yaz1 iste
yen OT dergisine gorii§lerimi §Oyle a~tltlarm§tlm: 

Ekrem Imamoglu karde§iini ve sevgili ailesini yalondan ta

ruchgim zaman kendi kendime "l§te Tiirkiye'nin arachgi lider" 

demi§tim. $oyle dii§iiniiyordum: Bir bilgisayara halkinnzm pa

rametrelerini, bir de lider adaylann ozelliklerini yaz1p en uy

gun adayi bulmasrm istesek sonuc; Ekrem Imamoglu c;ikar. Yer

Ii olmas1, hem ozel sektorde hem ilc;e ve belediye ba§kanhgin

da edindigi deneyim, kendisi ve ailesindeki diizgiin ya§am, be§ 

yil belediye yonettigi halde hakkinda en ufak bir §aibenin bu

lunmamas1, sempatik, sevecen bir ki§ilik, samimi dindarhk, 

Atatiirk'iin laik c;izgisini benimsemek, diploma, yabanc1 dil, hi

tabet, genc;lik, dinamizm, adanm1§hk gibi birc;ok ozelligi onu, 

yillarchr ozlemi c;ekilen bir aday haline getiriyor. 

Adayhktan ~ok once bu ozelliklerini sayarak "Tiirk.iye'nin 
aradigi yeni lider sensin" dedigimde biiyiik bir al~akgoniillii
liikle bunu bir iltifat saynu§tI ama hen bu sozii dii§iinerek 
soylemi§tim. 

Kutuplara aynlrm§ bu toplumun ban§maya ihtiyac1 var. 
Halk bu ger~egi iliginde, kemiginde hissediyor. Birbirine si-
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yasi a~1dan kar§it saytlacak gruplann lmamoglu'na oy ver
mesinin a~1klamas1 bu derin bilin~tir. Eger bu toplum ba
r1§acaksa, once kamuoyu onderlerinin sekter goru§lerin
den vazge~ip bir noktada ittifak yapmalan gerekir. Hudey
biye Antla§mas1 bir geri ~ekilme gibi gorunse de ashnda Hz. 
Muhammed'e Mekke yolunu ai;an ve nihai zaferi saglayan 
bir antla§madrr. Brest Litovsk Antla§mas1'nda Lenin de ~ok 
ele§tirilmi§ti am.a her zaman bir manevra alam gereklidir. 

Bugun, 19 Mayis'1n 100. Y1h'nda yepyeni bir umut, bir 
heyecan dalgas1 yaratan karde§imin yolu a~1k olsun. Bi
zim halk, u~urumun kiyis1nda, son anda frene basmayi bilir. 
Bunu bir~ok kez belirttim. Tarih bu freni ve umudu Ekrem 
lmamoglu bi~iminde kar§1rmza ~ikardi. 

Yolu a~ik olsun! 



Sonsoz 

Bir son ozan 

Nazrm, insan elinin magara duvanna ilk kez bizon ~izdi
gi giinden beri akan bir ulu irmaktan soz eder. 0 1rmak sa
yesinde bir om.re s1gmayacak deneyimlerle, siiziilmii§ deger
lerle, kadim duygularla yikamyoruz. Varolu§umuz, ya§adigi

rmz ko§ullarla ve devrald1gim1z kiiltiirel mirasla ili§kili bi

~imde anlamlan1yor. 
Yiiz binlerce yildir akan hayatla ileti§im kurmak i~in her 

donemde, her ku§akta ya§ayan insanlann bolca kaynagi ol
mu§tur. Ne de olsa omriimiiz tiirkiilerle, ninnilerle, efsane
lerle i~ i~e ge~iyor. Son birka~ yiizyildir ise, kitaplar var ha
yatirmzda. 

20. yiizytlm ikinci yar1s1ndan beri Tiirkiye'de ya§ayanlar 
i~in, ulu 1rmakla ileti§imin ba§hca olanaklanndan biri de 
Livaneli olgusudur. 

Ortaya ~tlu§ 

Livaneli, yayinc1hkla ve yazarhkla ugra§arak kitaplar
la dolu bir diinyada ya§amayi planlasa da memleketteki ~al
kanttlardan etkilendi ve kendini siirgiinde buldu. 

Bir sanat~1 sezgisiyle yiireginde duyumsuyordu; yiiz yil 
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oncesinin ve yiiz yil sonras1n1n insanlan birbiriyle ileti§im 
kurarak, seslerini birle§tirerek, diinyan1n en biiyiik korosu 
haline gelerek onu ~aginyordu. Yaz1 ~al1§malanm erteleyip 
miizige yogunla§maya karar bile vermedi ashnda. Bu, ken
diliginden ortaya ~1kan bir durumdu. Ya§ar Kemal'in ifade
siyle "Biiyiik kap1dan ge,;mek" duygusunu hissetti. Anadolu 
insammn a,;tigi kap1dan. 

Tam zaman1nda a,;ilan bir kap1yd1 bu. Toplumlann tari
hinde minicik bir an kadar sonra, on-on be§ yil kadar sonra, 
halklarin boyle bir iradesi kalmayacakti. 

Bu konuyu biraz a~mak i~in, kiiltiirel donemleri h1zhca 
hatrrlayahm: 

Sozel-yazih-gorsel kiiltiir 

lnsanlar binlerce yil sozel kiiltiirde ya§ad1. Matbaarun ne 
kadar kisa siiredir kullamldigi belli. 

Sozel kiiltiiriin temel ozelligi, bilginin ,;ok yava§ ~ogalma
s1ydi. Teknik ve kiiltiirel geli§meler yiizlerce yila yayihrd1. 
lnsanlar bilmekten ~ok inanmaya, kavramaktan ~ok sanma
ya, ara§tirmaktan ,;ok ezberlemeye egilimliydiler. Buna kar
§ID, binlerce yilhk bilgiler, ahlaki ve estetik degerler hayatin 
dogal siizgecinden ge~erek varhgim siirdiiriiyordu. 

Yaz1h kiiltiirde saatlerce kitap okuyabilme ve bir konuya 
odaklanma yetenegi geli§ti. Boylece ara§tirmak, kor inan~
lara §iipheyle yakla§mak, analiz yapabilmek gibi ozellikler 
yaygmla§ti. 

1900'lii y1llann ortalar1ndan itibaren ise, ~ok etkili bir 
gorsel kiiltiir yayilmaya ba§lad1. Yiizeysel algdamalara ve 
magazine! ilgilere neden olan gorsel kiiltiir, yaz1h kiiltiiriin 
kazan1mlanm tehdit ediyordu. Ozellikle Tiirkiye gibi, oku
ma ah§kanhgi yaygmla§madan gorsel kiiltiire ge~en toplum
larda, bu.nun tahrip edici etkileri ortaya ~1kt1. 
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Diinya genelinde, gorse! kiiltiiriin ve ileti§iln teknolojileri
nin saglachgi olanaklar, en c;ok iktidarlara yarad1. Qiinkii kit
le ileti§iln arac;lanm kontrol altmda tutarak insanlan kolay
ca yonlendirme, istediklerine inandrrma §ans1 buldular. 

Oysa binlerce ytlhk. sozel kiiltiir doneminde, tum olumsuz
luklara ragmen, kiiltiir sanat iiriinleri ta.ma.men hallon deneti
mindeydi. En yaygin iiriinler en nitelikli olanlardi. Yunus Em
re, Karacaoglan, Pir Sultan, ~ik Veysel yap1tlan gibi. Qiinkii 
aracilar yoktu. Uretilen sozleri bir yaymc1ya onaylatmak ge
rekmiyordu. Giindelik hayattaki duygulara, hayallere, insan
hk durumlarma kar§1hk gelen yap1tlan iiretenler kitleselle§i
yordu. Derin dii§iinceler geli§tirenler, ba§ka bolgelerde ve ba§
ka zamanlarda da gec;erli olacak bic;imde hayata dair soz soyle
yenler ku§aklar boyunca dilden dile ya§1yordu. 

Kaydedilen miizikleri, yazilan kitaplan c;ogaltip dagitmak 
kolayla§tikc;a, halktan once bir ara kademe ortaya c;1kti ve 
hangi yap1tlann insanlara ula§acagi konusunda belirleyici 
hale geldi. 

Sanat, hayati anlama ve anlatma yolu olmaktan c;ok, giin

liik silintilardan kac;mamn bir yolu gibi kabul gormeye ba§
landi. Patronlar i<;in <;al1§an insanlarm, bo§ zamanlarmda ger
c;eklikten uzak konularla oyalanmalan, sonra da doniip giin

delik hayatlanna devam etmeleri isteniyordu. Aletlerin §arj 
edilerek tekrar sahiplerine faydali hale getirilmeleri gibi. 

Son ozan 

Bu ge<;i§ doneminin son an1nda ortaya pkti Livaneli. Or
taya c;1ki§mda balk1n tercihi belirleyici olsa da, aracilann ve 
kitle ileti§im arac;lanmn etkili oldugu bir donemde varhgi.m 
siirdiirecekti. 

Yine halk sec;ecekti her §eyi, ama f ark1nda bile olmadan 
yonlendirilerek. Basit, hatta yozla§mayi yans1tan yap1tlar, 
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yonlendirilen halk begenisi sayesinde toplumda kar§1hk bu
luyor, tarihte goriilmemi§ bir lnzla yayginla§1yordu. 

Bu durum ne yazik ki, bir~ok muhalif ~evrede marjinal ta
virlan ve hayatm di§mda kalmayi sempatik hale getirdi. Ha
yata dair konulan i§lemek kii~iimsenir oldu. 

Yeni ozanlann yeti§meyecegi bir donem ya§anmaya ba§la
yan Anadolu tarihinde, halkm yarattigi ve ya§attigi bir "Son 
Ozan" semboliiydii artik Livaneli. 

Buradaki "son" sozciigii tam olarak "sonuncu" anlam1na 
gelmedigi gibi, "ozan" sozciigii de miizikten ibaret kabul edi
lemez. Halk.in sanat~1s1, diye anlamak gerek "ozan" kelimesi
ni. Medya egemenligine kar§I bir halk direni§idir, Son Ozan! 

Hayat1n ~z1na kar§I durmak 

Artik, internet sayesinde, sozel kiiltiir donemlerindeki gi
bi, herkes soziinii insanlara arac1s1z bi~imde ula§tlrabiliyor. 
Fak.at giinlerin yava§ aktigi ve hayatin ~ok yava§ degi§tigi o 
donemlere gore, bir yap1tm ortamda kalabilme §ans1 ~ok ,;ok 
dii§iik. Y1llarca ge~erli olacak bir dii§iince de digerleri gibi 
birka,; saat ilgi gordiikten sonra kaybolabiliyor. 

lronik bi~imde, kamuya a~Ik soz soyleme kanallar1 geli§
tiki;e, insanlara sozleri ula§tlrmak zorla§1yor. Bu enflasyon 
ortammda iyice belirleyici hale gelen lnz faktorii, hayatm yii
zeysel ya§anmas1na neden oluyor. 

lleti§im teknolojilerinin boylesine geli§mesi, daha once ha
yal bile edilemeyecek faydalar, giizellikler yaratiyor. Arna ek
sik donammla ve dii§iinmekten ~ok inanarak ya§amaya egi
limli kesimler i~in, yozla§ma tehlikesi de yarattigi inkar edi
lemez. internetin olumlu ve olumsuz yondeki gii~lii etkisin
de, onu kullanan insanlarm okur niteligi belirleyici oluyor. 

Bu donemde Livaneli, daha ,;ok, romanc1 olarak. halkla ileti
§imini siirdiiriiyor. Hiz1 ve par~al1 anlatrmlan yiicelten moda-
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ya kaptlmadan ortaya c;Ikardigi romanlanyla, iilkenin en c;ok 
okunan yazarlanndan biri haline geliyor. Qi.ink.ii ko~ntllanna 
teslim olmayan milyonlarca insamn derin duygular, sistemli 
dii§iinme, dogru odak.lanma gibi beklentilerini kar§ili.yor. 

Boylece, c;agin hakkuu vermenin, ona uyum saglamaktan 
c;ok, direnmekle miim.kiin oldugunu bir kez daha kan1thyor. 

Halka giivenen sanatc;1 

"Halka giivenmek", biitiin biiyiik sanatc;tlann ortak ozelli
gidir. Beethoven, Dostoyevski, Charlie Chaplin ... Onlar hal
km degerlendirmesini referans kabul ederler. Qiinkii halkm 
en iyi miizigi sevecegine, en nitelikli §iiri anlayacagma, en 
derinlikli roman1 elden ele dola§tiracagina inamrlar. Tam 
da bu nedenle, "Halk bu.nu istiyor" popiilizmine kaptlmazlar. 
Tersine, en giizelini hak ettigine inandiklar1 insanlar ic;in, 
en derin, en biiyiik yap1tlan yaratmak iizere c;al1§malanna 
yogunla§irlar. Piyasayla, diger sanatc;tlann tavirlanyla ilgi
lenmeden, sadece kendi c;ali§malanyla ugra§rrlar. Q1girtkan
lik yapmaz onlann eserleri. Dikkat c;ekmek, ilginc;likler or
taya c;1karmak ic;in ugra§maz. Bir ko§ede sessizce anla§tlma
YI beklerler. Bazen onu bile beklemezler. Giivenirler. Halka, 
hayata ve yaratttltlan giizelliklere giivenirler. 

Bu giivende haks1z c;1kmi§ ve bize ula§mam1§ sanatc;1-
lar ku§kusuz vardir. Sonradan degeri anla§IlIDI§ sanatc;tla
nn hikayelerini biliyoruz elbette, ama bunun gerc;ekle§me
digi durumlardan haberimiz olamaz ki. Belki de tahmin ede
meyecegimiz kadar c;ok sayida biiyiik sanatc;1 ve biiyii.k yap1t 
kaybolup gitmi§tir. 

Sanatc;Imn halkina ve zamana inanmas1nda hakh c;ilip 
c;Ikmamas1 degil, boyle inamyor olmas1dir yap1tlanmn nite
ligini belirleyen. 

Kar§I ac;1dan bakarsak, degerden anlamak ic;in degerli ol-
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mak gerektigi gen;egi belirginle§iyor. Giizellige deger vermek 
i~in giizelligi bilmek gerekiyor. 

l~ten ve inan~h bi~imde yakla§IP insanlara nitelikli iiriin

ler sunulmas1, diyalektik ger~eklige uygun olarak, onlari "de
gerden anlayan" ki§iler haline getirebiliyor. 

Yarat1c1 bir inan~ 

Biiyiik sanatc;tlar, insanlann degerden anlayacagina duy
duklari inanc;la, nitelikli iiriinlerin yani srra, niteli.kli insan
lar da yaratrrlar. 

Fakat biiyiik bir sanatc;IIllil, sadece one c;ikardigi degerleri 
benimseyen ki§ilere hitap ettigini dii§iinmek pek dogru degil. 

Ornegin, Livaneli'nin konserlerine gelen insanlann etrafta 
c;op b1rakmadiklari, alana giri§ c;tlo§ta nazik ve dikkatli dav
randtltlan hep anlatihr. Tatile gittiginiz yerin plajmda, yani
n1zdaki §ezlongda tammad1gimz ki§inin Livaneli kitab1 oku
dugunu gordiigiiniizde, kendinizi daha rahat hissedersiniz. 

Unlii bir komedyenin gosterisine gidenlerin de en basit esp
rilere kahkahalarla giilmesi gibi bir gerc;ektir bu. Qiinkii ora
ya gidenler, daha gitmeden giilmeye haz1rlarm§larchr kendile
rini. Qevresinde pek de ne§eli olarak tamnmayan ki§ilerin bile 
ic;lerinde mutlaka giilmekten, eglenmekten ho§lanan bir yon 
varchr. Ve o gosteriye gitmek, bir siireligine de olsa ic;lerindeki 
uc;an yonii one c;ikarma tercibinin sonucudur. 

Livaneli etkinliklerine katilan insanlar1n, halk1n uy
gar, digerkam, direni§c;i ve donammh kesimi oldugunu soy
lemek elbette dogrudur. Am.a daha dogru olan1, insanlann 
Livaneli'yi izlerken ic;lerindeki bu niteli.klerin one c;ooyor olu
§udur. Qiinkii Livaneli insanlarin estetik, entelektiiel yonle
rine ve vicdanlarma hitap ediyor. 

Belki ba§ka zaman yere c;op atiyorlardir. Belki bir i§yerin
de yonetici olarak i§c;ilerin haklarmi los1tlayan kararlari uy-
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guluyorlardir. Hatta belki bazen en yak.mmdaki insana bile 
kaba davrandtltlan oluyordur. Arna bir Livaneli etkinliginde 
karlinla§tiguuz bu insanlann oradaki duygulan, i~lerinde 1s
rarla ya§attiklan o degerler ne giizeldir! 

Livaneli'nin belki de en biiyiik yaratis1, insanlann ~ogu
nun i~inde ya§attigi bu giizellikleri ortaya pkarmas1, onlan 
canlandirarak yeniden yaratmas1d1r. Dii§iincelerimizin dog
ruluguna ve giizelligine duydugumuz inanc1 iiretiyor Livan
eli. Daha giizel bir diinya kurmak i~in muhta~ oldugumuz 
kudret bu inan~ta gi.zlidir. 
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