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Um run'in Kuptlarıuı Aralamak...

“Umran”a giden yol; özgün, özııeleştirici ve dolayısıyla özgürleştirici 

esaslı ve asil bir "dil" geliştirmekten geçiyor: Bu da ancak Müslümanlı

ğın hem müminlere, hem de bütün insanlığa sulh, selamet, adalet ve 

asalet vadeden kök-paradigmalannı yaratıcı bir ruh ve kurucu irade ile 

harekete ve hayata geçirebilmenin cehdi, cefası ve gayreti ile varını 

yoğunu ortaya koyan gönül, eylem ve zihin erlerinin, öncülerin mari

fetleriyle mümkün olabilecek bir şey, elbette ki.

(J)nran’ın bu sayısında “umran”a giden yolun kapılarının nasıl aranabi

leceğine dair dikkate değer ipuçları veren müteavazi bir “buket”, “bir 

demet güV' sunuyoruz sizlere. Bu “bu/cet”in, bu "bir demetgül’un hazır

lanmasında, şu zoraki icat edilen karabasan ve ümitsizlik ortamında, 

azınlık {)sikolojisiyle hareket edip arabesk ağıtlar yakmak yerine, 

"ümit" (=yeni bir dil / somut imkanlar) üretmek için gece gündüz de

meden “ümran hayaliyle yatıp, ümran hayaliyle kalkan" “gizli kahraman- 

lar"ın emekleri, yürekleri ve beyinlerinin mütevazi rolü var.

Bu ay. Nisan sayısıyla başlattığımız açılım ve atılımın altıncı ay-dönü- 

mü dolayısıyla sizler için Ümran mutfağının kapılarını aralamak ve edi- 

toryale bu “gizli kahramanlar”ı taşımak istiyorum:

Ömer Yaman, Zafer Özdemir, Mehmet Babacan, Tekin Öztürk, Haşan Ak 

gibi genç arkadaşlarımız ve ülke çapındaki temsilcilerimiz, Ümran'ın 

entelektüel ve kültürel hayatımızda ve dergi yayıncılığı dünyamızda ay

rıcalıklı bir yer edinmesi kaygısıyla ellerinden gelen her şeyi yapmak 

için yoğun çaba sarfediyorlar. Tabii bu arada ekonomik krize aldırmak- 

sızın ü)7iran’ın maddi külfetini yüklenen “gizli kahramanlar”ı da unut

madığımızı hatırlatmak istiyoruz.

Artık Ümran mutfağına katılan Se?;er Erdoğan, Ümran kapakları için 

hazırladığı özgün illüstrasyonlarla birinci sınıf bir sanatçı olduğunu kanıt

lıyor. Sevgili Sezer’in bu sayımız için hazırladığı, yüreğinin, beyninin 

ve imaginasyonunun ürünü özgün kapak çalışmasını, duvarlarımızı süs

lemek için büyütüp çoğaltmaya başladık bile.

Ümran, şu yakıcı ve yıkıcı kriz ortamına ve yaz sezonuna rağmen heye- 

'can üretecek, bu heyecanı esaslı bir birikime dönüştürecek nitelikli, 

kapsamlı ve hacimli dosyalar ve sayılarla nasıl bir “uzun soluklu yürü- 

yüş’*e soyunduğunu göstermeye çalıştı. Bu sayımız, ümran’ın ne denli 

"uzun bir yola çıkmaya hüküm giydiğinin" mütevazi bir göstergesi olarak 

görülebilir diye düşünüyoruz: Bu sayımızda “Umtaln”a giden kapıları 

adım adım aralama sürecinde nasıl yeni bir “dil” icat eç(ejt>ileceğimi' 

ze; bunun için de zaafları nasıl imkanlara dönüştürebileceğimize, 

imkanları da nasıl çoğaltabileceğimize ve sonuçta nasıl yeniden özne 

olarak konuşabileceğimize ve varolabileceğimize ilişkin hazırladığı

mız zihin, emek ve yürek mahsulü yazılarımızı ve Be§ir Ayvazoğlu, Meh

met Doğan ve Şakir Kocabaşın katıldıkları açıkoturumumuzu yararlana

rak ve zevkle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.

“Umran”a giden kapıları ağır ağır ve emin adımlarla aralama sürecin

de, emek ve yürek mahsulü, ayrıcalıklı yepyeni ümran’larda buluşmak 

ümidiyle...

http://www.umran.org
mailto:umran@umran.org
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t ü r k i y e g ü n  d e m i

PORNOGRAFİK TERAPİ’, RUS 
RULETİ VE AÇILIM

. YUSUF KAPLAN

T ürkiye’yi bitiriyorlar: Siya

set, siyaset'dışı aktörlerin, 

güç ve çıkar odaklarının 

kaş, göz ve dudak hareketleriyle, 

hatta “kulak operasyonları’yla yü

rütülüyor. Ekonomi, sadece kendi 

çıkarlarını düşünen bir avuç muh

terisin kontrolünde.

Eğitim, hukuk ve medya rejimi, 

toplumsal dinamiklerin ve taleple

rin önünü kesmekle, özgürlüklerin 

alanlarını daraltmakla ve ülke in

sanını kişiliksizleştirmekle, gü- 

dümleştirmekle meşgul.

Pornografik Terapi, Uyuşturma, 

Arınma ve Tapınma Seansları

Türkiye’nin enerjisini, dinamizmi

ni, yaratıcı ruhunu tüketen en bü

yük tıkanma ve yıkım kültürel ha

yatta karşımıza çıkıyor. Kültür; si

yasetin de, ekonominin de, günde

lik hayatın da kodlarını, dinamik

lerini sunan temel kaynaktır. O  

yüzden kültürün, kültürel kodla

rın, dinamiklerin, anlam haritala

rının sakatlandığı, çözüldüğü bir 

toplumda siyaset de, ekonomi de, 

gündelik hayat da çözülür; uyuşur; 

dinamizmini, enerjisini ve yaratı

cılığını yitirir.

Şu an Türkiye’de kültürel ha

yat yönsüz, sığ, pespaye ve sağaltı

cı; dolayısıyla tam anlamıyla felç 

ve hercümerç olmuş durumda: 

Sürgit vulgerleşen (bayağılaşan), 

geçici hazlar, doyumlar, avuntular.

kaçışlar; kırılgan, dayanıksız kim

likler, din-dışı kutsallıklar ve sahte 

ikonlar üreten popüler kültür, eğ

lence ve spor endüstrisi her şeyi 

çürütüyor. Televizyonlar, gazeteler 

hetero ve homo seksüel sorunlar, 

hikayeler ve sapkınlıklardan geçil

miyor; topluma pornografinin 

ayartıcı, baştan çıkarıcı, uyuşturu-

Türkiye’nin önü, reaksi^ 

yoner değil aksiyoner, tü

keten değil üreten, nesne 

değil Özne, yıkıcı değil 

kurucu, asalak değil asa

let sahihi öncü ve özgü

ven sahihi kadroların ge

liştirecekleri uzun soluklu 

strateji, proje ve söylem

lerle açılabilir.

cu ve tatmin ederek boşaltıcı ve 

yabancılaştırıcı dünyasında seküler 

ve sefih sağaltma, arınma, tapınma 

ve terapi seansları yaşatıyor.

Tüm bunlar Türkiye’de, yani 

kahir ekseriyeti müslüman olan bir 

ülkede oluyor. 12 yıl Batı’da yaşa

mış biri olarak ben, medya yoluyla 

üretilen ve tüm ülke sathına yayı

lan pornografik terapi, uyuşturma, 

sağaltma, arınma ve tapınma biçi

minin Batı’da bile bir benzerine ta

nık olmadım.

Türkiye’nin pornografikleştiril-

mesi kesinlikle tesadüfi değil: Çün

kü “yöneticimiz”, dinsel arınma ve 

varolma biçimlerinin bastırılması

nın, etkisiz hale getirilmesinin an

cak pornografik terapi, uyuşturma, 

sağaltma, arınma ve tapınma bi

çimlerinin yaygınlaştırılmasıyla 

mümkün olabileceğini çok iyi bili

yor. Burada sinsi bir proje, Müslü

manlığı sekülerleştirme veya pro- 

testanlaştırma projesi uygulamaya 

konuluyor: Projenin hedefi şu: Her 

ne suretle olursa olsun, nüfusunun 

hatırı sayılır bir oranı genç olan 

Türk toplumunun din’le ilişkisinin 

en asgari düzeye indirilmesi, hatta 

koparılmaya çalışılması.

Müslüman bir toplumda, kültü

rel hayatın kaynağını, dinamikleri

ni, anlam haritalarını Müslüman

lık sunar. Bu nedenle din’le ilişkisi 

sakatlanmaya, sıfırlanmaya çalışı

lan müslüman bir toplumun kül

türel hayatı, dinamizmi, yaratıcılı

ğı çökmeye, çözülmeye mahkum 

olmaktan kurtulamaz. Bu durumun 

yıkıcı etkileri, başka alanlarda da 

etkisini gösterir ve bu tür bir top

lum siyasette de, ekonomide de, 

eğitimde de varlık gösteremez: Gö

çer!

Oyunun Adı: Rus Ruleti

Türkiye dökülüyor, göçüyor, kan 

ve zaman kaybediyor. İnsan bu du

rumda “yöneticimiz uyuyor mu?” 

diye sormaktan kendini alamıyor.

Hayır “yöneticimiz”, elitlerimiz 

uyumuyor; Rus Ruleti oynuyorlar. 

İşin ancak Rus Ruleti ile halledile

bileceğini düşünüyorlar!

Karşılarında toplum var. Top

lumun, toplumsal dinamiklerin, 

duyarlıkların siyasette, ekonomide 

ve kültür hayatında merkezi, belir
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‘PORNOGRAFİK TERAPİ’ / KAPLAN

leyici konuma gelmemesi için Rus 

Ruleti oynuyorlar. Rus Ruleti oy

namanın ne denli riskli ve tehlike

li olduğunu onlar da biliyor; ama 

bildikleri bir başka şey daha var: 

Başka seçenekleri kalmadı. Bugü

ne kadar bu ülkeyi adam gibi yö

netmeyi beceremedikleri; ülkenin 

ve toplumun önünü açmayı başa

ramadıkları anlaşıldı; Türkiye’yi 

dün olduğu gibi bugün de dünya

nın en saygın ve güçlü ülkelerin

den biri haline getirebilecek hiçbir 

projeleri, yetenekleri, vizyonları 

olmadığını artık onlar da anladı.

O  yüzden toplumun sorunlarını 

hal yoluna koymanın, ülkenin ve 

toplumun önünü açmanın yolları

nı aramak yerine, başarısızlıklarını 

gizlemek ve hegemonyalarını sür

dürebilmek için toplumu pornog

rafik terapi, sağaltma, uyuşturma, 

arınma ve tapınma biçimleriyle 

ayartmakla, oyalamakla, tatmin 

etmekle meşguller. Meşguliyetleri 

yalnızca bununla sınırlı değil. Di

ğer yandan da, icazetini toplum

dan, bu ülkenin tek yaratıcı dina

miği ve kurucu iradesinin kaynağı 

olan toplumsal ve kültürel dina

miklerden alarak ülkeyi yönetme

ye talip olduğunu söyleyen ve top

lumun sesi olmak isteyen siyasetçi

lerle (ve dolayısıyla toplumla) Rus 

Ruleti oynuyorlar: Toplumun, top

lumsal dinamiklerin sesi olan, do

layısıyla ülkenin ulusal ve uluslara

rası çıkarlarının koruyucusu, takip

çisi olacaklarını söyleyen siyasetçi

lerin önünü milletin gözünün içi

ne baka baka kesiyorlar: Mende

res’i bu yüzden astılar; Özal’ı bu 

yüzden “öldürdüler” ve misyonunu 

bitirdiler; Erbakan’ı bu yüzden 

devre dışı bıraktılar; Tayyip Erdo

ğan’ı da yine bu yüzden durdurmak 

istiyorlar.

...Menderes’i bu yüzden 

astılar; Özal’ı bu yüzden 

“öldürdüler” ve misyonu' 

nu bitirdiler; Erbakan’ı 

bu yüzden devre dışı bı

raktılar; Tayyip Erdoğan’ı 

da yine bu yüzden dur

durmak istiyorlar.

Ama bilin ki, bu oyun son de

rece tehlikeli bir oyun. Çünkü Ru

leti, kimin kazanacağı belli olmaz. 

Hele de bu oyun milletle ve mille

tin gözünün içine baka baka oyna

nıyorsa.

Değişim Değil; Açılım

Bu oyunun bir avuç güç ve çıkar 

odağının değil, toplumun gerçek

ten sesi ve temsilcisi olarak görüle

bilecek aktörlerin ve dolayısıyla 

Türkiye’nin lehine sonuçlanması 

isteniyorsa; icazeti toplumdan, 

toplumsal ve kültürel dinamikler

den almaktan başka çıkar yol yok. 

Çünkü bir ülke “toplumun ma- 

lı”dır; bir avuç muhterisin, güç ve 

çıkar odağının değil.

Türkiye’nin her bakımdan tı

kandığı bir zaman diliminde toplu

mun sesi, sorunlarının ve duyarlık

larının temsilcisi olmak iddiasın

daki siyasi oluşumlar, icazeti, başa

rısızlıkları her bakımdan kanıtlan

mış ve ülkeyi tıkayan bir avuç güç 

ve çıkar odağından almaya kalkış

tıkları zaman tarihi bir hata yapmış 

ve tarihi bir fırsatı kaçırmış olacak

larını asla unutmamalılar.

Oysa gerek Saadet Partisi’nin 

(SP), gerekse Ak Parti’nin önün

de, Türkiye’ye yepyeni başlangıç- 

-1ar yaptıracak, toplumu peşlerin

den sürükleyebilecek inanılmaz bir 

imkan var.

SP ve Ak Parti’nin kurmayları, 

Türkiye’yi kimlerin ve nasıl tıka

dıklarını millete anlatmalılar. Bu

nun için çatışmacı değil rasyonel 

stratejiler geliştirmeliler. Kendile

rine “değişmediniz, değişemezsi

niz” diye buyurgan bir tavırla yak

laşanlara, aslında onların ne kadar 

ilkel, totaliter, köle ruhlu, tarih ve 

zaman dışında kalmış olduklarını 

göstermenin yollarını bulmalılar.

Burada Mevlana’nın pergel 

metaforu son derece ufuk ve zihin 

açıcı bir işlev görebilir: Türkiye, 

bir ayağını buraya (kendi kültürel 

ve toplumsal dinamiklerimize) 

muhkem bir şekilde basarak, diğer 

ayağıyla tüm dünyaya açılabilecek 

bir performans gösterdiği zaman 

sorunlarını hal yoluna koyabilir 

ancak. Pergel metaforu, bu ülke

nin kendi dinamiklerini merkeze 

alarak dünya ile yüzleşmesini 

mümkün kılacak; yepyeni açılım

lar ve atılımlar yaptıracak bir kıla

vuzdur: Türkiye’nin önü, reaksiyo- 

ner değil aksiyoner, tüketen değil 

üreten, nesne değil özne, yıkıcı de

ğil kurucu, asalak değil asalet sahi

bi öncü ve özgüven sahibi kadrola

rın geliştirecekleri uzun soluklu 

strateji, proje ve söylemlerle açıla

bilir. ■
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NECMETTİN  TURİNAY

Bu yazıyı kaleme almadan ön

ce, Anadolu’nun muhtelif il

lerini kapsayan gezilerim ol

du. Ayrıca, halen de İstanbul-Anka- 

ra gibi büyük metropollerden, siya

set planlama merkezlerinden o kadar 

uzaklardayım. Yani siz sayın ki: siya

setten, hükümetten ve daha daha 

ötede devletten ümidini kesmiş in

sanların arasındayım.

Buralarda insanlar günlük üç 

milyon liraya üzüm kesmeye gidiyor

lar. Bırakın esnaftan alış-verişi bu 

yaz sıcağında kahvehaneleri bile 

akşamları bomboş gördüm. Neden 

mi? Çünkü gerek memur, gerek es

naf ve gerekse işçilere, birkaç bar- 

daklık çay parası bile altından kal

kılmaz bir yük gibi görünmeye başla

mış ki sormayın.

Bilirim, bu yaz sıcağında, evler 

çekilmez olur; halk sokaklara taşar 

bu ufak'büyük taşra kasabalarında. 

Ama bakıyorum da, kahvehane ve 

sohbet düşkünü bu şehirler ve kasa

balar halkı ortalıkta fazla görünmü

yor. Sanki koca şehirler ve kasaba

lar, genç nüfuslarını kaybetmiş çoğu 

münzevi Anadolu köylerini hatırla

tıyor şimdi.

Yani bir sam rüzgarı geçmiş gibi 

buralardan. İşte bu ahval ve şerait 

içinde halk bezgin ve bitkin!.. Öyle 

bir depolitizasyon kol geziyor Ana

dolu’da tahmin edemezsiniz. Hükü

metten nefret tamam, diz boyu.. Fa

kat eski yıllara ve eski siyasi tecrübe

lere benzetmeyin sakın bunu. Hal

kın hükümetten ve partilerden soğu- 

muşluğu, onu henüz daha bir başka 

siyasal tercihe yöneltmiş değil. Bura

da bir çözülme var, ümitsizlik var, 

yorgunluk var. Gözünün önünde bir 

hakikat peyda olsa insanların üzeri

ne can havliyle atlamaya dahi gücü 

yok anlaşacağınız.

Kara Tablo / Ak Ümitler

Bu tablo karşısında özellikle AK 

Parti’nin kurulmasından ve mâlum

Şimdi Türk siyasetinde 

halk yok. Bütün partiler 

bunun için seçmensiz ve 

desteksiz. Partiler tam bir 

tabela hüviyetinde. On

lar karşuınzda su'f bir 

“kavram” olarak varlar.

organize saldırıların arkasından, ka

muoyu araştırmaları neyi gösteriyor, 

neye işaret ediyor diye; bu uzak bel

delerde gazetelere bakıyor, televiz

yonlara kulak vermeye çalışıyorum. 

Henüz böyle bir habere tesadüf et

miş değilim. Fakat endişeliyim ki, 

malum organize güçler, yaptıkları 

kara baskının tesirini çoktan test et

mişlerdir de; üretmek istedikleri 

olumsuz sonuç sanki gerçekleşmiş 

havasında, bunun yayımının zama

nını planlıyorlardır. Onun için ümid

ederim, ANAR gibi araştırma kuru

luşları bu ihtiyaca daha önceden te

kabül ederler.

Bütün bunları kaydederken, 

Anadolu’da AK Parti’nin havasının 

olmadığını falan söylüyor değilim. 

Var elbette!.. Ama son saldırıların 

halkı, biraz olsun ihtiyata sevketme- 

diğini de söyleyemem.

Diyelim ki sözünü ettiğimiz ka

muoyu anketleri de yayınlandı. Ak 

Parti’nin davası buradan da ortaya 

çıkmaz daha. Peki ne beklenecek? 

İlk elde partinin il ve ilçe teşkilatla

rının somutlaşması gerekecek. Ak 

Part i’ye yönelik toplumsal algılama 

asıl o zaman vuzuha kavuşacak. Şu 

an için toplum Ak Parti’yi, yüz cep

heden saldırıya uğramış karizmatik 

lideriyle tanıyor. Meclis faaliyetleri 

askıda olduğu için, grup halindeki 

bir siyasal tutuma da şahit olamıyor. 

Buna karşılık parti hükmi şahsiyeti, 

yukarıda tasvirine gayret ettiğimiz 

toplumsal psikolojiye tekabül ede

cek mesajlarını da devreye sokabil

miş değil.

Daha doğrusu lidere yönelik 

amansız saldırılara ve açılmış dava

lara gereğinden fazla önem veriliyor

muş gibi bir hava hâkim buralarda. 

Sanki parti, önce bu saldırgan çevre

leri tatmin etmesi lazımmış gibi bir 

yaklaşım sergiliyor. Önce bu çevre

leri tatmin etmek, onlarla barışmak; 

sonra da asıl kendi içine yönelmek 

gibi bir yaklaşım bu. Bu yaklaşımın 

sonucudur ki parti, il-ilçe örgütlen

melerine henüz başlayamadı. Örgüt

lenme işi başlamadığı için de, Ana

dolu’nun çeşitli il, ilçe ve kasabala

rında, Ak Parti’ye geçecek toplum

sal kesitler öylesine beklemede.

AK Parti'nin Dağlardaki Yankısı

Burada asıl vurgulamak istediğim 

husus daha başka:

Derin mihrakların organize ettiği
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saldırganlık koroları tatmin edilme

ye çalışılır ve bunlara uzun zaman 

ayrılırken; bir siyasal partinin önce

likli vazifesi olması gereken topluma 

yönelmek, topluma açılmak ve çare

siz düşmüş Anadolu halkının elin

den tutmak işi, sanki biraz tehire uğ

ramış olmuyor mu? Ne dersiniz?

Bize göre burada çok ince bir nü

ans gizli: O da bu cevapların; hem 

malûm tatmin cihetiyle, hem de 

toplumsal heyecan ve dinamizm 

üretmek boyutuyla iç içe yedirilmesi 

ihtiyacıdır. Yani yarın Anadolu’ya 

çıkıldığında halka verilecek ciddi ve 

dinamik mesajlarla, medyayı iknâ ve 

tatmin amaçlı mesaj larm, birbirin

den kopuk ve bağımsız iki ayrı düz

lem teşkil etmesi ihtimali... Çünkü 

bu mesajların birbirine önceliği yok 

ve olamaz da. Bir takım ânut çevre

ler güya tatmin olmak bekliyor; on

lara cevap vermek öncelikli olmasın 

mı?

Fakat!.. Asıl halk bekliyor, Ana

dolu bekliyor, fakir-fukara sınıflar 

bekliyor. Biz bu adamı sevdik diyor

lar ve kendilerine yönelik mesajlar 

bekliyorlar. Hele hele siyasetten 

ümidini kesmiş bu yaygın, bezgin, 

yorgun psikolojiler yok mu? Ve bu 

sınıflar, Tayyip Bey’in değişip 

değişmediğini asla merak etme

zlerken!.. I ,

Peki neyi merak ediyor bu 

sınıflar? Tayyip Bey’in ve Ak Par-' 

ti’nin; halk nezdinde zaten mâlum 

olan o karanlık güç odaklarının, o 

soyguncular güruhunun hakkından 

gelip gelemeyeceğini!.. İşte vatanda

şın kafasında ağdınp-döndürüp dur

duğu ve henüz adını koyamadığı zor

lu soru burada yatıyor. Açık söyle

mek gerekirse, son saldırıların. Ak 

Parti cenahmca fazlaca kaale alın

masından halk ziyadesiyle üzgün ve 

tedirgin. Eyvah diyenlere rastladım: 

“Bunlara lâf anlatmanın sonu gelir 

mi?” diye kaygı duyuyorlardı. Buna

i
karşılık yüz keçisini dağlarda dolaştı

ran elinde radyosu, elinde cep tele

fonu bir çoban da aynen şunları söy

ledi: “Bu memleketi ister batırsın, is

ter satsın oyumu gene de Tayyip’e 

vereceğim. Ötekilere oy verirsem bu 

ellerim kırılsın!..” O çobanın canhı

raş haykırışı karşısmda duyduğum 

ürpertiyi asla unutamam. O anda o 

uyanık çoban, sanki bir Anadolu 

olup çıkmış, bütün dağlar ve ovalar 

onun ızdırabına ve isyanına iştirak 

ediyordu.

Suskun Fotoğraflar ve Hz. Musa

Kuşkusuz burada Ak Parti’nin, aynı 

zamanda da Türkiye’nin ağır bir ber

zahtan geçtiği gerçeğini unutamayız. 

Arkası karanlık, önü aydınlık bir du

rum sözkonusu sizin anlayacağınız. 

Fakat son derece dar ve derin bir 

“kanyon” var arada. Yani karanlık 

ve aydınlığın arasında. Bu kanyon

dan, Hz. Musa’nın kavmini Nil’den 

geçirdiği gibi geçirmek!.. Yani halkı 

bezginlikten ümide yükseltmek, 

Türkiye’deki olumsuz şartların deği

şebileceğine halkı inandırmak ve bu 

uğurda bir mücadeleye halkı şevk- 

lendirmek!.. Ancak bu işin yanyolda 

bırakılmayacağı gibi; amacını aşan 

tehlikeli bir çatışmaya da meydan 

verilmeyeceği imajını asla ihmal et

memek!..

Feminen karakterli siyasal lider

ler karşısında Türk halkı, şimdi bir 

erkek silüeti ile karşılaşmanın dene

yimi içinde. Fakat henüz bu manza

rayı suskun bir fotoğraf gibi seyredi

yor. Onun için son kampanyalar, bu 

tabloya küçük büyük bir leke düşür

dü. Düşmeseydi diyemeyiz, düşecek

ti çünkü. Burada okunan. Ak Par

ti’nin bu saldırıları beklediği, fakat 

aynı zamanda da erken ve gafil yaka

landığı duygusu oluyor. İşte burası 

fazla.

AK Parti Denklemin Neresinde?

Bu uzak mesafelerden, benim algıla

yabildiğim noksana dalıa işaret et

meden yapamayacağım.

Ak Parti henüz daha kendini ih

das etmek ve siyasette yepyeni bir 

taazzuv halinde kendini var etmek 

için, sarih bir strateji uyguluyor sa

yılmaz. Parti hükmî şahsiyetinin, 

parti kurulmadan önce ve kurulduk

tan sonra, kamuoyuna beyan ettiği 

mesajları şöyle bir sıralayalım ister

seniz: Parti içi demokrasi. Lider par

tisi olunmayacağı. FP’den niçin ayrı- 

lındığı ve eski geleneğin eleştirisi, 

yenilik temaları.. Parti yöneticileri

nin geçirdiği değişiklik beyanları.. 

Buna karşılık Tayyip Bey’e değişme
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isnadları ve

I tefrikaya dönüşen cevaplar,

cevaplar!..

Bütün bu cevaplardan çıkan so' 

nuç, 'ki zaten onu hasıl etmek isti

yorlar-, yeni partiyi mayınlı bir alana 

itelemek ve onu başı-sonu gelmez 

bir meşrûlaşma sarasına kilitlemek... 

Yani bu koronun ve gizil güçlerin 

stratejisini okumak hiç de zor değil. 

Peki burada Ak Parti cenahında gör

düğümüz noksanlık ne? İşte stratejik 

burada tezahür ediyor.

AK Parti’nin henüz daha top

lumsal ve siyasal bir dil’e dönüştü

rülmüş “çatılma denklemi”, yani “kuv

vetler değerlendirmesi” yapmadığı an

laşılıyor. Artı, siyasal katılımı sağla

yacak bir ortak cephe teşkil etme 

stratejisi de!.. Sanki şöyle bir şey 

okunuyor: Halkın desteği yüzde yüz 

tamam ve* kesin. Geriye kala kala, 

değiştiğiniz fikrine bazı mihrak ve 

çevreleri inandırmak kalıyor!.. 

Onun için bütün enerjiyi bu alana 

teksif etmek gibi çaba gözleniyor.

Masa başında belki böyle gözü

kebilir fakat işin gerçeği daha başka.

Gi'n İ̂er Dengesi

Tayyip Bey’in ağzından iki ciddi söz 

yansıdı gazetelere: Birincisi laiklik ta

rifi ki, Türk siyaseti için bu fikir ilk

tir ve ciddi bir aşamadır. İkincisi de 

“oligarşik güçler” nitelemesi!.. Eğer 

“oligarşik güçler” nitelemesi tesadüfi 

değilse, o takdirde bu sözün içeriği

nin halkın önünde açılması gereke

cektir. Çünkü siyaset, ihtiyacını 

duyduğu bir gerilim ister. Halk da fe- 

minen tipler karşısında gördüğü bu 

erkeksi profile, daha bilinçli bir ter

cihle taraftarlığa ererdi. Bir hedef 

gösterilmezse, karşıtlıklar oluşturul- 

mazsa, istikbale yönelik ümitli tablo

lar üretilip de, bunun için halk ciddi 

bir fedakarlığa davet edilmezse nasıl 

olur bu iş? Çünkü siyasetin bütün 

amacı halkı bir güce dönüştürmek 

olmalı. Şimdi Türk siyasetinde halk 

yok. Bütün partiler bunun için seç- 

mensiz ve desteksiz. Partiler tam bir 

tabela hüviyetinde. Onlar karşımız

da sırf bir “kavram” olarak varlar.

Asıl siyasal güçler ise, Osman

lı’da olduğu gibi Kalemiye, Seyfiye ve 

İlmiye.. İşte o kadar!.. Sadece onlar 

da değil: Yeni bir sınıf olarak TÜSİ- 

AD var, sermayesi onlara ait tekelci 

basın ve medya var daha önemlisi, bu 

medya organlarına tayin edilmiş, gö

revli cuntalar var. (Kaldı ki onları, 

sermayedarlar da tayin etmiş değil.) 

Daha daha ötede, yabancı ülkelerin 

güçlü lobileri ve lejyonları var. Bu sah

nede adı esâmisi okunmayan bir var

lık veya yokluk daha var ki, o da 

halk işte!.. Yani siyasi partilerimiz 

gibi, halk da sadece bir kavram ola

rak var.

Bu tablo karşısında, bu halk nasıl 

var edilecek? Nasıl kendine döndü

rülecek? Bu mecalsiz hasta nasıl ha

rekete geçirilecek? Bu halktan Ak 

Parti mi medet umacak? Yoksa bu 

viran Anadolu Ak Parti’den mi çare

bekleyecek? Ak Parti hükmî şahsiyet 

olarak, yani stratejik tutum itibariyle 

yönünü kime ve nereye döndürecek? 

İşte halk, kendi içinde, bu hususta 

bir vuzuha ererse siyaset o zaman 

başlayacak.

Dolayısıyla Tayyip Bey ve Ak 

Parti kendine yönelik saldırılar kar

şısında çok fazla edilgenliğe kapıl

mamalı. Evet, “Ben değiştim” diyebil

meli; fakat vereceği siyasal ve top

lumsal mücadelenin önünü kesmek, 

Türk halkını etkisiz ve güçsüz bırak

mak isteyen oligarşik güçler kuşat

masının, kesinlikle yarılacağı güve

nini ve umudunu halka ulaştırmayı 

da asla ihmal etmemeli. Yani demek 

istiyorum ki, değişme (ne kasdedili- 

yorsa); barışma (hangi güçler murad 

ediliyorsa); çatışma ve mücadele (fi

ili güç, haksız kazanç ve her türlü 

baskı unsurları); ülkemizin geleceği

ne ve halkımızın durumunun değişe

ceğine ilişkin somut ve ümitli tablo

lar çizmek vs. bütün bu unsurlar, ay

nı anda ve aynı konuşma muhteva

sında topluca yer almak durumunda. 

Siyasal dil budur ve bundan, top

lumsal ve siyasal sınıfların bütünü, 

aynı anda kendi hislerine düşeni al

malılar. Gerek gazete ve televizyon 

mülakatlarında gerekse basın top

lantısı ve mitinglerde.

Mesela bümdaji^ahmetli Özal’dan 

bir örnek vereyiin: Özal iki elini bir

leştirir, top'liimda'"liberal, milliyetçi, 

solcu ve muhafazakar islami kesim

lerin barış ve kardeşliğine vurgu ya

pardı. Bu davranışın halka yönelik 

boyutu olduğu gibi, içinden çıkıp 

geldiğimiz 12 Eylül ihtilalini ve as

kerleri de düşünerek, “banş” teması

nı onlara yönelik olarak da kullanır

dı. O yılların şartlarında askerle ve

ya devletle çatışmayı ANAP ve Özal 

değil; daha sonra DYP’ye dönüşecek 

Büyük Türkiye Partisi temsil ederdi. 

Öyle değil mi? Yani Özal’ın “barış”
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teması ve dört eğilimi birleştirme 

vurgusu, ihtilalcilerin toplum telak

kisiyle çakıştığı gibi, halkın da çok 

hoşuna gitmişti. Fakat bu yaklaşıma 

askerler inanmasa da Amerika, İran 

savaşı ve 24 Ocak politikalarının de

vamı adına, Özal’ı askerlere kabul 

ettirmekte güçlük çekmedi.

Amerika ve Dış Güçler

Şimdi Tayyip Bey’in ve Ak Parti’nin 

arkasında ne oligarşik güçlerden bir 

sınıf, ne de bazılarının iddia ve vaad 

ettiği gibi Amerika ve dış güçler var. 

Olmayacak da!.. Ta ki bu siyasi par

ti, kendini bir güce dönüştürene ka

dar!.. Ancak o zaman masaya otu

rurlar. Dolayısıyla Ak Parti de, halkı 

bir güce dönüştürmeden, halkın des

teğini somut bir teyide aktarmadan, 

onlarla müzakereye oturmada acele 

etmemelidir.

Bunun yerine, süratle il-ilçe teş

kilatları teşkil edilirken, önemli il

ler, ziyaret vesilesiyle, asgari on bü

yük ve stratejik ilde büyük mitingler 

yapılabilir ve yapılmalıdır da. Bir si

yasetin arkasındaki destek beheme

hal taazzuv ettirilmelidir. Mesela 

oralarda denebilir ki: Ak Parti ne 

konuşacak^

-Bana milletvekilliğini ve bu si

yasi partinin liderliğini çok görenler 

var. İsterlerse hepsi onların olsun!.. 

Zaten hepsi onların değil mi? Bana 

bir şey kalmadığına yanmam!.. Ama 

bu halkın, sizin neyiniz kaldı da be

nim olsun? Gelin, bu badireyi birlik

te aşalım. Ben mevki makam peşin

de değilim. Size kucağımı açıyorum, 

size sığınıyorum. Haydi, birlik-bera- 

berliğimizi gösterelim. Sesimizi yük

seltelim.

Mesela denebilir ki:

-Türkiye’yi Dünya Bankası’nın 

açlık kredilerine mahkum ettiler. 

Şimdi dünya televizyonları Somali,

Uganda, Tanzanya’da olduğu gibi, 

bir deri bir kemik, aç insan görüntü

leri yayınlamaya başlayacak, Türki

ye’den. Türkiye bu hallere mi düş- 

meliydi? Biz cihan savaşmdan mı 

çıktık, ne oldu bize böyle. Gelin, 

hep birlikte, bunun çaresine biz ba

kalım kardeşlerim. Bu yardım adı al

tındaki krediyi iadeye çağıralım hü

kümeti. Bir milyon çocuğa yapılacak 

bu yardımı, gelin biz üstlenelim, biz 

organize edelim. (O anda, daha mi

ting meydanında bu yardım kam

panyaları başlatılabilir. Başlamış 

olur, halka ve komitelere teşekkür 

edilir.) Sonra eklenir: Bu halk yara

sını kendi sardığı gibi, Ankara’nın 

yarasını da yine siz saracaksınız. Ak 

Parti işte bunun için kuruldu. Bizim 

önümüzü bunun için tıkamak isti

yorlar vs.

Buna karşılık asla hiçbir siyasi 

parti ile polemiğe girilmemeli. Hal

ka denilebilir ki; siz güçsüz olduğu

nuz için siyaset güçsüz, siyasi partiler 

birer tabelaya dönüşmüş. Siz güç 

olunca Ak Parti güçleneceği gibi, ül

kemizin de önü o zaman açılacak.

Bir başka husus daha!..

IMF politikaları doğru da; hükü

met mi yanlış uyguluyor yoksa? Ce

vabınız nedir? Öyleyse aksi bir poli

tikaya da halkı hazırlayabilmek ihti

yacı asla gözden uzak tutulamaz. 

Hem ayrıca Kemal Derviş, oligarşik 

güçlerin siyasal payandası durumunu 

koruduğuna ve Ak Parti’nin siyasi 

karşı kutbunu teşkil ettiğine göre!..

Ara Rejim, AK Parti,

Yüzde On Barajı

Yukarıda tadat ettiğimiz oligarşik 

güçler hem toplumu soyuyor, hem 

de toplumu ayaklandırıp anti de

mokratik (ara rejim, tekııokrat hü

kümeti, sivil mutabakat hükümeti) 

gibi sonu karanlık yeni evrelere zor-

f

Rıyorlar ülkeyi. Yani toplumun sız

lanmaya bile hakkı olmasın!.. Böyle 

bir dönem siyasetin de, AB hevesle

rinin de, AK Partinin de sonu anla

mına gelir. Öyleyse AK Parti’nin asıl 

sınavı burada yatmaktadır.

Yapılacak şey; siyasetin tahriki 

ile sonuçlanacak böylesi yaygın aji- 

tasyonlara karşı halkı uyarmak; hal

kın bezginliğini sahipsiz taşkınlıklar

la helak ettirmemek; tam aksine bu 

bezginliği ve edilgenliği demokratik 

kanallara transfer ederek, toplumu 

sağlıklı ümitlere ve beklentilere yük

seltmek!..

İşte Türkiye olarak önümüzdeki 

berzahlardan biri de bu!.. Böylesi 

yüksek tavırlar sergilenebilirse; hem 

AK Parti’nin, hem halkın, hem Tür

kiye’nin önü açılmış olur. Türkiye 

gibi ülkelerde, siyasetin kurmaylık 

testi de zaten buralarda yatıyor. Son 

bir not daha: AK Parti barajların in

dirilmesi fikrine karşı, açık ve net bir 

tepki koymalı. Hem de çok acele. 

Bütün siyasi partileri de buna davet 

etmeyi ihmal etmeyerek!.. ■
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YILDIRIM CANOÖUJ

Ft P’nin iki başkan adaylı 

kongresine gidilirken ‘yeni

likçi kanat’ övgüsü ile med

yada başlatılan kampanya, son bir 

aydır yön değiştirerek devam et

mektedir. ‘Kurtarıcı’ olarak sunu

lanların, Erdoğan’ın yasağının 

kalkması ile, bir anda ‘tehlikeli’ 

ilan edilmelerinin ve yoğun bir 

baskıya muhatap olmalarmın bir 

anlamı olmalıdır. Derviş'in gelişi 

ile rahatlayan çevreler, ekonomik 

krizin derinleşmesi ile. Derviş fak

törünün siyasi arenada itibar kay

bına uğraması ^nucu, ciddi bi

çimde paniğe kapılmış görünüyor

lar. Erdoğan’a dönük karalama 

kampanyasının başlatılmasında 

bunun önemli etkisi olduğu söyle

nebilir. Türkiye’de' ‘Altı Ok’un 

karşısında olan her siyasi yapı, bü

yük baskı altına alınmış, karalan

mış ve kötülenmiştir. Serbest Fır

ka, DP, AF, MHP, MNP, MSP, 

RP, FP için söylenenlerle, AK Par

ti için söylenenler arasında özde 

bir fark yoktur. Karalama kampan

yalarında o günün modasına uy

gun terminoloji kuLlanılmıştîtı 

‘Gericiler’, ‘ayak takımı’, ‘çarıklı

lar’, ‘kuyruklar’, ‘taşralılar’, 'varoş- 

lular’, ‘köylüler’... Şartkra göre 

baskının şiddeti artırılmış, uluslar 

arası güçlerle işbirliği yapılarak 

gerçekleştirilen darbelerle yetişmiş 

siyasi kadrolar tasfiye edilmiş, bu

danmış, sindirilmiştir. Sistem, ye

tenekli, dürüst, çalışkan insanları 

sürekli yiyip bitiren, tüketen bir 

canavara dönüştürülmüştür.

Sorun, yalnızca siyasi kadrola

rın yıpratılıp örselenmesiyle kal

mıyor; onları seçip destekleyen ve 

umut bağlayan halk da heyecanını 

ve yaşama sevincini yitiriyor. Bu

gün, siyasetin ve siyasetçinin hare

ket alanı daraltılırken, gerçekte 

halkın seçme-seçilme özgürlüğü ve

Medyada başlatdan kam' 

panyanın amacı; umudu 

umutsuzluğa dönüştürmek, 

AK Parti mensuplarını 

psikolojik savaşm yoğun 

baskısı altında tutarak suç

luluk kompleksiirıe sokup 

teslim almak ve hareketi 

dar bir alana hapsetmektir.

irade koyma hakkı elinden alın

maktadır. Türkiye, halka hesap 

vermek zorunda olan bir yönetim 

anlayışından, halkı dışlayan bir 

yönetim anlayışına doğru hızla sü

rüklenmektedir- Giderek sivil ve 

asker bürokrasinin yönettiği bir 

ülke haline gelmektedir; halkın 

yönetimde söz sahibi olmadığı, 

dışlandığı, susturulduğu bir ülke... 

Bu, Türkiye’nin en temel çıkmaz

larından biridir.

Karalama Kampanyasmıır 

Anlamı

Milli Görüş’ün yenilikçilerine baş

langıçta biçilen rol, FP'yi bölerek 

iki parça halinde parlamento dı

şında bırakmaktı. Fakat görülen o 

ki, evdeki hesap çarşıya uymamış

tır; FP bölünmüştür ama yapılacak 

ilk genel seçimde, hem Saadet, 

hem de AK Parti’nin parlamento

ya girmesi kesin gibidir. Yapılan 

anketler ise, AK Parti’nin -şimdi

lik- birinci parti olduğunu göster

mektedir. İşte Erdoğan aleyhtarı 

kampanya tam da hu sırada başla

tılmıştır.

Medyada batşlatılan kampan

yanın amacı; ‘umud’u ‘umutsuzlu

ğa’ dönüştürmek, AK Parti men

suplarını psikolojik savaşm yoğun 

baskısı altında tutarak ‘suçluluk 

kompleksi’ne sokup teslim almak 

ve hareketi dar bir alana hapset

mektir, Şartlarda anormal bir de

ğişme olmadığı takdirde, bu kara

lama ve yıpratma kampanyasının, 

dozajını her geçen gün artırarak 

devam edeceği anlaşılmaktadır.

Erdoğan’a yapılan saldırıların 

benzerlerinin Menderes, Demirel, 

Türkeş, Özal ve Erbakan’a da ya

pıldığı unutulmamalıdır. Bu lider

ler sistemle kavga yapmak isteme

miş, fakat bunların hepsi böyle bir 

kavganın içine zorlanarak, bilinçli 

bir şekilde çekilmiş ve yıpratılmış- 

lardır. Bugün Erdoğan için aynı 

tezgah kurulmak istenmektedir.

Bu tür kampanyalarla mücade

le iki boyutlu olarak genişletiliyor;

Birincisi; on yıllık kasetlerle Er- 

d o ^n  tövbe etmeye, meşruiyet 

kazanmak için belli oligarşik güç, 

odakları karşısında diz çökmeye 

zorlanıyor. Bunu yaptığı takdirde 

de kendisinden ne isteneceği belli 

değildir; ancak kesin olarak bell^

10 Uavan-Eylül.-
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Dİatı şudur ki, boyun eğerse sisCe- 

min basLt bir dişlisi haline gelecek 

ve halktan kopacaktır. AK Partili- 

1er şayet bu kumpasa girerlerse, çü

rümenin nedenini tam olarak teş

his etseler bile, tedavisinde köklü 

çözümler üretmeleri mümkün ola

mayacaktır.

Ülke IMFye teslim edilirken^ 

özelleştirme adı altında ekonomi 

uluslar arası sermayeye peşkeş çe

kilirken, kurumlar despotlaşıp 

halk dışlanırken, beyin ve sermaye 

göçü hızlanırken, toplumsal ser

maye tüketilirken, intihar, soygun, 

talan, şiddet ve fuhuşta patlama 

yaşanırken yapılması gereken, bu 

duruma nasıl gelindiğinin sorgu

lanması ve ona göre çözümler üre

tilmesidir.

İkincisi; AK Parti’ye karşı yü

rütülen kampanya ile, hareketi kö

tü göstermek, katılımı engellemek 

ve hızını kesmek amaçlanıyor. 

Halka korku salarak bu sonuca 

ulaşılmak istenmektedir. “Taşra

nın iktidar yürüyüşü durdurulma

lı”!, “Türkiye’yi varoşlar yönete

cek”  ̂tarzmda medyada geliştirileli 

söylem ile bir taraftan halk horla

nıp aşağılanırken; diğer taraftan 

mevcut vurgun ve talan düzeninin 

müntesiplerine ‘aklınızı başınıza 

alın, iktidarınız sarsılıyor’ korkusu 

yerleştirip çözüm aramaya zorlanı

yorlar.

Sistemin Tükenişi

Dün ‘çarıklılar’, ‘kuyruklar’ı ‘cahil

ler’... derken de; bugün ‘taşralılar’ 

derken de verilmek istenen mesaj 

aynıydı: Bu ülkede bir ‘efendi- 

ler(!)’, bir de ‘köleler(!)’ vardır. 

‘Efendiler yönetir, köleler hizmet 

eder.’ ‘Kölelerin yönetime talip ol

ması, bir isyan, bir başkaldırı hali

dir.'

Gerçekte bu söylemlerde bir 

yaşam tarzı olarak lanse etmeye 

çalıştıkları, kutsadıkları, kabul 

eder göründükleri demokrasiyi de 

reddediyorlar. Onlara göre halk, 

efendilerin(!) istediklerini yapar

sa, seçme hatta seçilme hakkına 

sahip olabilir.

AK Parti’nin başörtülü kurucu

larına yasak getirme isteğim aynı 

bağlamda değerlendirebiliriz. Ba

şörtüsü ile ilgili bu yaklaşımla şöy

le denilmek istenmektedir: Bizim 

demokrasimizde ‘işçi, müstahdem, 

odacı veya hizmetçi olarak bize ba

şörtülü olarak hizmet edebilirsiniz; 

ancak doktor, mühendis ve avukat 

olarak bizimle aynı mekanları ve 

imkanları paylaşamazsınız’. Asırlar 

önce Hindistan’da var olan Kast 

Sistemi 21. yüzyılda Türkiye’de, 

demokrasi adına yeniden inşa edil

meye çalışılıyor bugün. Bir dönem 

ABD’de yaşanan zenci-beyaz ayırı

mına doğru Türkiye sürükleniyor.

Demokrasi ile yönetildiği söy

lenen bir ülkede “taşralının iktida

ra yürüyüşü duixlurulsun” çağrısı 

yapılmasının anlamı nedir? Halkın 

iradesinin yönetimi belirlemesi, 

demokrasinin temel ilkesi değil 

midir? Yoksa demokrasi, bazıları 

seçilirse, yönetime gelirse inleyeni

bazıları geldiğinde işlemeyen bir 

anlayış, bir yönetim biçimi midir?

Karşı karşıya kaldığımız zihni

yetin niyet ve bakış açısını daha 

iyi anlayabilmek için düne ve bu

güne birlikte bakmalıyız.

Dün (1946-1950 seçimlerinde 

söylenenler)

“Bizden sonra demckrasmin geleceği

ni tehlikede görmememye imkan yok  ̂

tur. Halkın bu düzeyi umut kınadır. 

(İsmet İnönü)

“A!tı ay sonra biz onlara gösteri- 

fiz; altı ay oturamazlar. (Başbakan 

Şemsettin Günaltay)

“Bu seçimde bizi yıkan, devrime, 

düşman olan kara kuvvettir. Ayak 

takımı, kentlerde genel yaşama yeni 

bir biçim verebilir. (Faik Ahmet Ba

rutçu)

“Biiliiişsa şefim günlerinde jan

darma tedbirleri almazsak, cahil halk 

reylerini Haso’ya, Memo'ya verir. 

Büyük Millet Meclisfne Hasoların, 

Memolann dolmasına sizin vicdanı

nız razı olur mu/ (Cevdet Kerim 

İncedayı)”^

Bugün

“Taşra bir mekan, bir coğrafi tanım

lama değildir. O  bir zihniyettir. Ve 

bu zihniyet bugün m  başta 1.5tan
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bul’da hakimdir. Cehalet girdabında 

debelenen, kendi cehaletinden adeta 

keyif alan, bilgiye düşman olan, kin

darlık kapasitesi yüksek olan, moder- 

niteden korkan, korkularını basit sal

dırganlıklarla kamufle etmeye çalışan 

zihniyettir taşralılık. Ve bu zihniyet 

bugün Türkiye’de yükselişe geçmiş

tir. Bu yükseliş hangi dönemde dur

muştur, diye sorsanız, bu da makul 

bir soru olur aslında. Ama görülmesi 

gereken şey, bu zihniyetin bugün 

Türkiye’de ezici bir çoğunluğa eriş

miş durumda olmasıdır...

Bir de nüfusun azınlığını oluştu

ran, ama azınlık olmalarına rağmen, 

Türkiye’nin Batılı bir ülke olarak var 

olma niyeti varsa eğer, bu ülkenin 

belkemiğini oluşturacak olan insanlar 

var: Bilgili, birikimli, mesleğini kim

lik yapmış, gelecek için çalışma, ya

ratma potansiyeline sahip olan. Batı 

tipi bir demokrasiyi özleyen, Türki

ye’ye bunu yakıştıran, liberal fikirle

re sahip insanlar bunlar.

“...Lağım kokusuna karışan çiğ- 

köfte baharatt. İşte size varoş estetiği! 

Önce kentlerin eğlence, yemek ve 

kültür dünyasını ele geçirdiler. Tele

vizyon yayınları onların zevkine göre 

belirlenir oldu. Bu korkunç yozlaş

mayı, yerel yönetimlerdeki zaferleriy

le perçinlediler. Şimdi de Türkiye’yi 

yönetmeye talipler.

Hiç hayal görmeyelim: Masum 

gecekondularla başlayan ve giderek 

kentleri yaşanmaz hale getirerek dev 

bir ahtapot gibi boğan varoşlar, kendi 

starları, belediye başkanları ve işa

damları gibi, başbalian, bakan ve 

cumhurbaşkanlarını da çıJcaracaktır. 

Bu kadar yoksullaşma ile, varoş eda- 

h din temaları yan yana gelince nasıl 

bir patlama olacağını hep beraber gö

receğiz.”^

“Erdoğan’ın hesabı tutar mı der

siniz; ona cevabım: çok zor. Son beş 

yılda yaşananlardan sonra şu fotoğ-

rafı gözünüzün önüne getirin: Farze- 

din ki, Erdoğan başbakan sıfatıyla 

Genelkurmay’da, Genelkurmay

Başicanı ve kuvvet komutanları onu 

selamlıyor, Erdoğan merasim bölü

ğünü denetliyor! Bu kare Türkiye 

şartlarında size gerçekçi görünüyor

sa, Erdoğan’ın işi kolay diyebilirsi

niz. ”5

50'55 yıl arayla söylenen sözle

rin üstüste örtüşmesi, nasıl bir zih' 

ni kırılma ile karşı karşıya kaldığı

mızı göstermektedir. Demokrasi

nin halkın idaresi olduğu söylene

rek, demokrasi adına halkın ço

ğunluğunun yönetimine karşı çı

kılmakta, halka hakaret edilmekte 

ve halkın iktidarına dur denilmek 

istenmektedir. Bu, bir taraftan sis

temin tükenişinin beyanı anlamı

na gelirken; diğer taraftan da ezi- 

lenlerle-ezenlerin (mustazaflarla- 

müstekbirlerin) mücadelesinin 

sertleşeceği anlamına da gelmek

tedir.

Mustaz'afliirla (Ezilen) 

Müstekbirlerin(Ezenler) 

Mücadelesi

Mustaz’af: “Zaafa uğratılmış, güç- 

süzleştirilmiş, güçten düşürülmüş. 

Gerçekte kendisi zayıf olmadığı 

halde mahkum edildiği maddi ve

maddi olmayan yapı içinde güç ve 

dinamikleri dondurulmuş, önüne 

engel çekilmiş kişi. Müstekbir ise, 

büyüklenen. Gücün tümüne sahip 

olmadığı halde kendinde büyük

lük ve sınırsız güç vehmeden, A l

lah’a ve onun hükümlerine baş- 

kaldıran, mustaz’aflar üzerinde 

haksız baskı ve tahakküm kuran 

kişi demektir.”̂

En Büyük İlk Müstekbir: İblis 

Sınıfsal ayırım (sosyal, ekonomik 

ve yapısal üstünlük) kavgasının iz

leri, ilk yaratılış olayında karşımı

za çıkmaktadır. İblis’in yapıtaşı 

ateş, Hz. Adem’inki ise toprak’tır. 

Arada yapısal bir farklılık vardır. 

Bu yapısal farklılık; İblis’in, secde 

olayında, kibirlenip Hz. Adem’i 

hor görmesine, dolayısıyla da A l

lah’a isyan etmesine sebebiyet ver

miştir. (7 Araf 12)

Dolayısıyla, insanları bulundu

ğu sosyal ve ekonomik konuma 

göre değerlendirme ve konumla

ma, şeytani bir düşüncenin ürünü

dür. Sınıfsal kavga, İblis ve onun 

yolunda olanların kavgasıdır.

Uç Qriip Müstekbir 

Müstekbirler, üç ana insan unsu

rundan oluşur; gücü elinde bulun

duran diktatörler, zorbalar, onlara 

teorik ve pratik destek çıkan yar

dımcılar ve sermayeyi elinde bu

lunduran, halkı ezen-sömüren pat

ronlar. Kur’an, tarihteki iktidar 

gücünü elinde bulunduran Fira

vun, onun teori ve pratikteki des

tekçisi Haman ve aşırı servetle güç 

elde etmiş Karun’u, üç farklı müs

tekbir grubun temsilcisi olarak bi

ze sunmaktadır:

“Karun’u, Firavun’u ve Ha

man’ı da yıkıma uğrattık. Andolsun, 

Musa onlara apaçık delillerle gelmiş

ti. Ancak onlar yeryüzünde büyük
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Undiler. Oysa onlar azaptan kurtu

lup geçecek değillerdi.” “İşte biz onla

rın herbirini !<endi günahıyla yaliala- 

yıverdik. Böylece onlardan kiminin 

üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini 

şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini ye

rin dibine geçirdik, kimini de suda 

boğduk.” (29 Ankebut 39-40)

Bu üç grup müstekbir, mus- 

taz’aflara karşı işbirliği içindedir. 

‘Taşralı’ diye başlayan saldırının 

her koldan yapılmış olması, böyle 

bir işbirliğinin sonucudur.

Müstekbirler Halkı Hor Çörür

Kendini üstün görme anlayışı 

l'efendiler’ ve ‘köleler’ gibi bir ayı

rımı bünyesinde besleyip büyüte

rek ve ezen-ezilen çatışmasına ka

dar uzanan karmaşık bir sürecin 

ana dinamosudur. Roma’da Spar- 

taküs isyanında, Meksika’da Zapa

ta hareketinde. Çarlık Rusya’sında 

proleter harekette bunun derin iz

leri vardır. Hz. Musa’nın büyük 

yürüyüşü, asırlarca köle edilen İs- 

railoğullarının Firavun zulmünden 

kaçışına ilişkin bir özgürlük yürü

yüşüdür. Bütün peygamberler, ezi

lenlerin haklarının alınması isti

kametinde mücadele vermişler ve 

böylelikle sınıfsal ayrışmayı orta- 

'^''n kaldırmayı hedeflemişlerdir. 

Dundan dolayı, mevcut hakim zih

niyetin refahtan şımarıp azan ön

de gelenleri(mütref); peygamber

lere karşı çıkmış ve onlara tabi 

olanları, aşağılık, beyinsiz, cahil 

insanlar olarak nitelendirmişler

dir:

"(Nuh) Kavminden, küfre sa- 

panların önde gelenlerinden olan çev

resi; 'Biz seni yalnızca bizim gibi bir 

beşerden başkası görmüyoruz, sana 

sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan 

başkasının uyduğunu görmüyo- 

rM^..” ( l lH û d  27)

Burada geçen ‘sığ gömşlü ölâö-::; 

en aşağılıklar’ ifadesi ile Serdar > 

Turgut ve Zülfü Livaneli’nin yazı-  ̂

larında tanımlanan ‘taşralı’, ‘va

roşla’ ifadelerini yanyana koydu

ğumuzda kastedilen şeyin aynı ol

duğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda ilginç bir örnekle 

de, Hz. Peygamber’in mücadele

sinde karşılaşıyoruz. KureyşIilerin 

ileri gelenlerinden bir kısmı pey

gamberin çeveresindeki insanlarla 

ilgili olarak; "Ey Muhammed, sen 

liavminden vazgeçtin de bunlara mı 

razı oldun? Biz bunların arliosmdan 

mı gideceğiz? Bunları yanından kov

san, biz senin meclisine gelir, konu

şuruz, belki de uyarız” teklifinde 

bulunmuşlardır. Hz. Peygamber 

kendilerine “Ben müminleri kov

mam” (26 Şuara 114) cevabını ve

rince, tekliflerini; “O halde, biz gel

diğimiz zaman bunları Icaldır, gittiği

miz zaman da yanında oturt” şeklin

de değiştirmişlerdir.'^

Görüldüğü gib refahtan şıma

rıp azanlar, fakir, mazlum halk ile 

bir arada bulunmayı hiçbir zaman 

içlerine sindirememişlerdir.

Kureyş önde gelenlerinin tek

liflerine Allah; iki âyetle (6 Enam 

52, 18 Kehf 28) cevap vererek 

iTiüslümanları, ezilenlerin yanında

açık bir şekilde konumlandırmış- 

tır:

"Nefsini, sabah akşam O ’nun rı

zasını isteyerek Rablerine dua eden

lerle birlikte sabrettir. Dünya hayatı

nın aldatıcı sözünü isteyerek gözlerini 

onlardan kaydırma. Kalbini bizi zik

retmekten gaflete düşürdüğümüz, 

kendi istek ve tutkularına (hevasına) 

uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat 

etme.” (18 Kehf 28)

Dolayısıyla bugün karşılaşılan 

durum; asırları kuşatan bir müca- 

î^ejenin günümüzdeki yansımasın- 

.;dân başka bir şey değildir.

Müstekbirler Halkı Bölen Hileye 

Dayalı Düzen Kurarlar

Müstekbirler, hakimiyetlerinin 

devamı için mustaz’afları bölmeye, 

birbiriyle vuruşturmaya ve onları 

alabildiğine aşağılayarak özgüven

lerini kaybettirmeye özel gayret 

sarfederler:

"Gerçek şu ki. Firavun yeryü

zünde büyüklenmiş ve oranın halkını 

birtakım parçalara ayırıp bölmüştü; 

onlardan bir bölümünü güçten düşü

rüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp 

Icadınlarını da diri bırakıyordu. Çün

kü o bozgunculardandı.” (28 Kasas 

4)

Büyüklenme (istikbar), bir bü

yüklük kuruntusu, bir hastalık ha

lidir. Kendini ulaşılmaz görme, 

kendini kendine yeter görerek 

(müstağnileşme) çevresini küçük 

görme ruh hali söz konusudur.

O nedenle müstekbirleşenler, 

arzın merkezinde kendilerini gö

rürler. Alah’a karşı büyüklenirler 

(4 Nisa 172), başkaldırırlar (25 

Furkan 21), ölçü, kural koyucu 

olarak kendilerini görürler (74 

Müddessir 18-23); Allah’tan başka 

ilah olmadığını böbürlenerek red

dederler (37 Saffat 35). Hoşlarına
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gitmeyen her söz ve harekete kar

şıdırlar (2 Bakara 87). Her türlü 

kötülüğü organize ederler, tuzak 

kurarlar, hile yaparlar:

"... Onlara uyarıcı-korkutucu 

geldiğinde nefretlerinden başkasını 

arttırmadı; hem de yeryüzünde bü

yüklük taslayarak ve kötülüğü tasar

layıp düzenleyerek. Oysa hileli-dü- 

zen, kendi sahibinden başkasını sanp 

kuşatmaz...” (35 Fatır 42-43)

Müstekhirlerin 

Kalhi Mühürlüdür

Ölçüyü kaçırmaları, Allah’a baş

kaldırmaları, mustaz’afları ezmek 

ve sömürmek için her türlü hile- 

desiseye başvurmaları, halkı bölüp 

parçalamaları nedeniyle Allah 

müstekhirlerin kalbini damgalar: 

İşte Allah ölçüyü taşıran, 

şüpheci kimseyi böyle saptırır.” “Ki 

onlar, Allah’ın ayetleri konusunda 

kendilerine gelmiş isbatlı bir delil bu

lunmaksızın mücadele edip dururlar. 

Bu, Allah }<atında da, iman edenler 

Icatında da büyük bir öflce nedenidir. 

İşte Allah her müstekbir zorbanın 

lialbini böyle damgalar. (40 Mümin 

34-35)

Müstekhirler Çürümenin 

Mimarlarıdır

Müstekhirler, mallarıyla, servetle

riyle, makamları ve bilgileriyle şı

marıp azmış olmalarından dolayı, 

insanı ve insanlığı unutmuşlardır. 

O  nedenlede bozulmanın, çürü

menin, kirlenmenin, fesadın ve 

bunalımın baş aktörleri bunlardır: 

‘'Biz bir ülkeyi yıkıma uğratmak 

istediğimiz ?:aman, O ’nun ‘varlık ve 

güç sahihi önde gelenlerine’ emrede

riz, böylelikle onlar orada bozguncu

luk çıJianrlar. Artık onun üzerine söz 

hak olur da, O ’nu kökünden darma

dağın ederiz.” (17 İsra 16)

Toplumsal bunalımın gerçek 

sebepleri, halka anlatıldığında; 

bundan en çok rahatsız olup karşı 

çıkacak olanlar da gene refahtan 

şımarıp azmış müstekbirleşmiş bu 

guruptur:

“Biz hangi ülkeye bir uyarıcı-kor- 

kutucu gönderdikse, mutlaka oranın 

'refah içinde şımaran önde gelenleri’: 

‘Gerçekten biz, sizin kendisiyle gön

derildiğiniz şeyi tanımıyoruz’ demiş

lerdi. Ve; ‘Biz mallar ve evlatlar ba- 

kımındanda daha çoğunluktayız ve 

biz azaba uğratılacak da değiliz’ de

mişlerdi.” (84 Sebe 34-35)

Özetle; müstekbirlik bir zihni

yet, bir yaşam ve hareket tarzıdır. 

Bugün Türkiye’de zulme, sömürü

ye, haksızlığa, yolsuzluğa karşı çı

kanlar ve müstezafların (ezilenler) 

haklarını arayanlar, müstekbirle- 

rin bu zihinsel özelliklerini bilerek 

davranmalı ve hareket etmelidir.

Sonuç

Türkiyede siyasetle uğraşanların, 

Türkiye’nin içine düştüğü bunalı

mın gerçek sebeplerini iyi teşhis 

etmesi; bunalımın baş aktörleri

nin, Firavun, Haman ve Karun gi

bi davranan müstekhirlerin olduğu 

nu halka anlatması gerekir. İnsanı 

ve insanlığı mahveden, müstağni- 

leşmeyi, müstekbirleşmeyi ve mü- 

tekebbirleşmeyi, zorbalığı ve zul

mü meşru gören bir zihniyettir söz 

konusu edilen. Müstekhirlerin yo

ğun baskısı altında yaşamış bir hal

kın zihni fonksiyonlarında, değer 

ölçülerinde ciddi kırılma ve sap

malar söz konusudur. Dolayısıyla 

gerek müstekhirlerin ve gerekse 

mustazafların zihinsel bir 

arındırmaya ihtiyaçları vardır. O 

nedenle bir zihniyet değişim 

mücadelesi verilmelidir. Ancak

böyle bir zihinsel arındırma 

hareketi ile sınıfsal kamplaşmanın 

önüne geçilebilir.

Meşruiyeti; doğru, fikir, düşün

ce, davranışta ve halkta aramak 

gerekir. Meşruiyetin kaynağı bun

lardır. Refahtan şımarıp azanların 

bizzat kendileri tutum, davranış ve 

halktan kopmuş olmalarından do

layı gayrı meşrudur. Siyaset yapan

ların yeri, mazlumların, müstezaf- 

ların yanıdır. Müslüman inancının 

gereği budur. Bu, oy kaygısı ile ya

pılan bir tercih değildir ve de ol

mamalıdır. Büyük Hesap Günü dü

şünülmelidir

O  nedenle ezilen bir halkın ik

tidara yürüyüşü devam etmelidir, 

saptırılmamalıdır. Halk, hayal kı

rıklığına uğratılmamalıdır. Dos

doğru bir yol üzere halkın yürüyü

şe iştiraki sağlanmalıdır. Ancak bu 

durumda Allah’ın yardımı gelir ve 

va’di gerçekleşir:

“Biz ise, yeryüzünde güçten dü

şürülenlere lütuf ta bulunmak, onlan 

önderler yapmak ve mirasçılar kılmak 

istiyoruz. Ve istiyoruz ki, onlan yer

yüzünde iktidar sahipleri olaraJi yer

leşik kılalım; Firavuna, Haman’a ve 

askerlerine, onlardan sakınmakta ol

dukları şeyi gösterelim.” (28 Kasas

5-6) »
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O rtadoğu, Rabin’in öldürül

mesinden sonra, geri dönü

lemez bir dönemece girdi. 

İsrail bu dönemecin 2006 yılından 

önce bitmeyeceğiııi ve olayların du

rulmayacağını öngörüyor. Bizim 

tahminimiz ise 10-15 yıl daha bölge

nin dunjimayacağı yönündedir. Bi

rinci intifada, Oslo Anlaşması ile at

latılmıştı ama Şaron’un, 28 Eylül 

2000 tarihinde fitilini Harem-i Şerif 

ziyaretiyle ateşlediği Recep întifadası 

volkanı bu kez bir patladı pir patla

dı. İsrail’in barışla ilgili bir stratejisi 

yok. Şimon Peres hükümette iğreti 

duruyor ve gitti gidecek gibi. Şimon 

Peres her ne kadar Arafat’ı eleştiri

yorsa da ve zaman zaman bu ikili 

arasında Davos’daki gibi gergin an

lar yaşanıyorsa da; Peres, Arafat’a 

tahammül etmekten yana. Peres, 

Arafat’a alternatif olarak HAMAS’ı 

görüyor. Arafat’ı ortadan kaldırdığı

nızda yerine şüphesiz başka bir hare

ket yerleşecektir. Peres, bunun HA

MAS olmasından endişe duyuyor. 

Bundan dolayı, Arapların 'Şa'ri Mu- 

aviye' dedikleri Muaviye bağı olan 

en zayıf bağı da koparmak istemiyor. 

Muhafaza etmekten yana. Kamuoyu 

yoklamaları, bu konuda Şaron balo

nunun söndüğünü gösteriyorsa da, 

en rahat hareket eden yine de bizzat 

kendisi. Zira hattı harekatı belli. 

Tek yaptığı şey; şayet Filistinliler 

kurşun sıkıyorsa daha yüksek ateşle 

karşılık vermekten ibarettir. Daha 

yüksek ateşin, ateşi bastıracağını 

vehmediyor. Böylece, aslında, ‘şid

deti doğuran şiddet’ kıskacına ve kı

sır döngüsüne de kendisini kaptırmış 

ve hapsetmiş oluyor. Günlük olarak 

misilleme adı altında, Filistin kasa

baları ve şehirleri işgale uğruyor. İn

sanlar ve kolluk kuvvetleri rastgele 

öldürülüyor.

KONTROLDEN ÇIKAN ORTADOĞU

MUSTAFA ÖZCAN

men fos çıktı. Bush’un Clinton ka

dar İsrail’e angaje olmayacağı bekle

niyordu. Tersi oldu. Bari Clinton, 

konuyla ilgileniyor ve barışı tesis ve 

temin için adilane olmasa da büyük 

bir çaba harcıyor ve en azından bu 

görüntüsüyle Arapların öflcelerini 

absorbe ediyor ve dindiriyordu. Ha- 

nan Aşravi’nin tabiriyle Bush ise, 

tatile çıkarak dünyanın da, olayların 

da kendisiyle birlikte tatile çıktığını 

zannediyor. Dolayısıyla, ABD’ye dü

şen sorumluluğu yerine getirmiyor. 

Tehlike de burada gizli. Selefi Orta

doğu konusunda başarısız olduğu 

için bu konuya girmek istemiyor. 

Ama birçok koldan, Ortadoğu’yu ve 

buradaki ali menfaatlerini kaybet

mekle karşı karşıya kalabilir. Bu açı

dan, ortada fiyasko olarak bile ta

nımlanabilecek Amerikan politikası 

yok. Fiyaskodan öte, İsrail karşısında 

elleri kolları bağlı bir acziyet var. 

Arapları galeyana getiren de bu. 

Mübarek ve ardından Fas Yahudile-

rinden olduğu ileri sürülen Danış

manı Usame el Baz da, Washing- 

ton’a kadar zahmet ederek Mısır yö

netiminin duygularını dile getirdi ve 

yetkilileri uyardı. ABD’nin bölgeye 

bigane kalamayacağı mesajını verdi. 

Ama nafile, sözlerini dinletemiyor. 

Dolayısıyla ABD’nin vurdumduy

mazlığından en çok yararlananlar; 

başta Şaron olmak üzere ABD’nin 

bölgesel ve uluslararası muhtemel ve 

fiili rakipleri oluyor. Mesela, Alman 

Dışişleri Bakanı Jorgha Fischer’in 

bölgeye gitmesi, Şaron ve Arafat’la 

görüşmesi ve Peres’le Arafat arasın

da bir görüşme ayarlamaya çalışması; 

ABD’nin insiyatifsizliğine bir alter

natif olmaya adaydı. Beklendiği gibi, 

bu girişim; Washington’in pek de 

hoşuna gitmedi. Sıcak gelişmeler bu 

tür arabuluculuklara fazla müsaade 

etmese bile, AB yine de Ortadoğu’ya 

sızmak için menfez arıyor. Avrupa 

Komisyonu Başkanı Prodi de, Avru

pa’nın bölgeyle daha fazla ilgilenme

Aslında Arapların da yerinde tesbit 

ettikleri gibi. Bush yönetimi tama-
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sini ve müdahil olmasını istedi.

Filistinli yetkili Yaser Abdrabbo, 

günlük işgallerin bir kıvılcımla sıcak 

bir bölgesel ve topyekün savaşa dö

nüşebileceğini öngörse de, Arapla

rın Filistinliler namına yeni bir sa

vaşı göze alabileceklerine dair küçük 

de olsa bir belirti ve ihtimal yok. 

Camp David, Mısır’ı esir alarak, 

denklem dışına attı. ‘Suriye’siz barış 

Mısır’sız savaş olmaz’ ifadesinin de 

gösterdiği gibi, Mısır’sız Arapların 

bir savaşı göze alması sözkonusu de

ğil. Buna mukabil, Filistin tarafının, 

Mısır’ın pasifliğinden bıkarak kendi

sine yeni bir patron aradığı söyleni

yor. Bu arada, Suriye-Irak yakınlaş

ması bütün hızıyla ilerleyerek te

kemmül etmesi halinde; bütün böl

gesel dengeleri altüst edecek bir 

mecraya doğru akıyor. Bununla bir

likte, İsrail yine de ABD aracılığıyla 

Suriye’ye dolaylı mesaj gönderiyor 

ve Şam’ı elinden tamamen kaçır

mak istemiyor. Şam’ın zaten savaşı 

göze alabilecek bir hali yok. Bunu 

yaptığı taktirde, Kissinger’in nüfuz 

alanlarını belirlediği Lübnan’daki 

mevkilerini ilelebed kaybedelilir. 

Golan’ı almak yerine Lübnan’ı da 

elinden çıkartabilir. Bundan dolayı, 

bölgede Filistinliler namına savaşa

bilecek bir ülke yok. Yani, Arap ve 

İsrailli liderlerin teyid ettikleri gibi, 

bölgesel bir savaş ihtimali yok. Arap 

devletleri açısından önceki savaşlar 

da stratejik değil, taktik savaşlardı. 

Bundan dolayı genellikle kaybetti

ler.

Ama İsraillileri ve Arapları da 

endişelendiren bir husus var. o da 

şu: Bölgede radikal İslâmî akımların 

yeniden yükselişi ve sokağa hakim 

olması ve rejimlerin sokağı kaybet

meleri. Tıkanıklık, galeyan ve kay

nayan kazan böyle devam ederse 

bölge halkının da kanı kaynayacak 

ve Amerikan aleyhtarı duygular ka

baracak ve köpürecek. Ancak bizde- 

ki gibi Ortadoğu halkının galeyanı

ve patlaması da manipülatif olarak, 

kullanılıyor. İsrail, halkları Arap re

jimlerine ispiyonluyor. ‘Eğer halk 

bir ayağa kalkarsa, bizden önce sizi 

vurur’ mesajı gönderiyor Arap baş

kentlerine. Arap liderleri de, “öyley

se halkın kanını kaynatacak şeyler 

yapma” diye rica ve minnette bulu

nuyor. Arap rejimlerinin temsilcile

ri de, bu hususta birer ikişer 

Washington yönetiminin eşiğini 

aşındırıyorlar. Araplar nazarında, 

Washington’in izlemiş olduğu deve

kuşu politikası veya ‘yardımcı ol, 

ama ısrarcı olma (assist, but not in

sist)’ politikası veya politikasızlığı if

las etmiş bulunuyor.

Arapları kızdıran en önemli iki 

aktüel hadise şudur :

* Bush’un kayıtsız şartsız İsrail’i 

desteklemesi. Arafat’ı kınaması ve 

eleştirmesi, buna mukabil Şaron’u 

kayırması. AB’nin kınamasına rağ

men Şaron’un füzeyle Filistinli 

FHKC Lideri Ebu Ali Mustafa’yı 

vurmasını kınamamakta direnmesi. 

Bunu İsrail basını bile eleştirdi. Ara

fat, bunun bardağı taşıran son dam

la olduğunu ve İsrail’in sınırı aştığı

nı söyledi.

* Bush’un, Güney Afrika’nın 

Durban kentinde yapılan ( 31 Ağus- 

tos-7 Eylül) Irkçılık konulu toplan

tıya, Siyonizmin burada ırkçılıkla

eşitleneceği ve kınanacağı gerekçe

siyle Colin Powel’i göndermemesi, 

on sömürge devleti olan İsrail’e ve 

onun ideolojisi olan Siyonizme arka 

çıkmasıdır. BM’de, Siyonizm konu

sunun tekrar müzakereye açılmasına 

ve eskiden olduğu gibi ırkçılık ola

rak tanımlanmasına karşı çıkıyor.

Bu gelişmeler, Müslüman top- 

lumları galeyana getirdiği gibi Suud 

Veliaht Prensi Abdullah gibi lider

lerin de ABD’ye mesafe koymaları

na yolaçıyor. ABD Şaron gibi bölge

de giderek yalnızlaşıyor.

Üsame el Baz Washington’daki 

duvar gibi muhataplarına Mübarek 

namına şu uyarıyı yapmıştır Şid

det tamamen durmadıkça müzakere

ye yanaşmayacağını söyleyen Şa

ron’un tutumu ne kadar yanlış ise, 

Washington’in ortalık süt liman ol

madıkça, bölgeye gözlemci gönder

meme kararı da o kadar yanlıştır..." 

Baz, Washington’in kendi çıkarları 

için bölgede ısrarcı olması gerektiği

ni hatırlatıyor. En önemli mesajı da 

şu : Hep birlikte sokağı kaybedebili

riz.

Baz yine Mısırlı deneyimli bir 

diplomat olan Tahsin Beşir’in geçen 

yıl Türkiye’de gazetecilere yaptığı 

uyarıyı Washington’a tekrarlıyor: 

“ABD’nin şu andaki tutumu, bölge

de köktendinci hareketlere yarıyor. 

‘Biz, gelin anti-İsrail bir politika iz

leyin’ demiyoruz, devreye girin ye

ter. Yoksa sizin de çıkarlarınız zarar 

görecek. Gidin, körfez ülkelerinde 

camilerde konuşulanlara bir kulak 

verin, anlarsınız’” diyor. Körfez’e ka

dar gitmeye lüzum yok, Mescid-i 

Aksa’nın hatibini dinleseler yeter.

Galiba bu gidişle ABD devreye 

girmezse, sokak devreye girecek. 

ABD ve İsrail ve Arap rejimlerinin 

topluca korkulan bu.. Bakalım bu 

korku iş işten geçmeden onları 

harekete geçirebilecek mi ? ■
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k a p a k /  d i l  - k ü l t ü r   ̂ m e d e n i y e t

d il  - KULTUR - MEDENİYET
“DiP’in İmkanlarından, İmkanların “Dil”ine

açıkoturum

Katılanlar: Beşir Ayvazoğlu, D. Mehmet Doğan, Yusuf Kaplan, Şakir Kocabaş

Yusuf Kaplan: Bu ayki açıkoturumumuzda dil sorunu

nu çeşitli boyutlarıyla kapsamlı bir çerçeveye oturtarak 

masaya yatırmak istiyoruz. Müslüman toplumlar, yakla

şık 200 yıldır “medeniyet krizi” olarak adlandıracağımız 

bir bunalım yaşıyorlar. Bu bunalım, müslümanların 

hem müslümanlıkla, hem de hakim kültürle, yani Batı 

(Avrupa) kültürüyle ilişkilerini problemleştirdi. Şu an 

müslüman toplumların karşı karşıya kaldığı siyasi, eko

nomik, kültürel ve düşünsel sorunların kökeninde bu 

medeniyet krizi sorunu yatıyor. Burada üzerinde kafa 

yormak istediğimiz yakıcı sorun şu: Müslüman toplum

lar, siyasi, ekonomik, kültürel ve entelektüel olarak na

sıl yeni bir silkinme, yani yeni bir kültür, sanat, düşün

ce ve medeniyet dili geliştirebilirler? Sohbetimize, ilk 

önce dil’in, kültür ve medeniyetin oluşmasındaki rolü

nü tartışarak başlayalım ve ilk sözü “dil” sorununun 

mahiyeti ve felsefi boyutları konusunda öncü çalışma

lar yapan Sayın Kocabaş’a verelim isterseniz.

Şakir Kocabaş: Teşekkür ederim. Tabii bu konu si

zin de belirttiğiniz gibi kapsamlı bir konu.

Kaplan: Aslında bu sayıda genel bir panorama çize

lim istiyoruz. Sonraki sayılarımızda düşünce dili, sanat 

dili, kültür dili, siyaset dili gibi sorunları ayrı ayrı tartı

şacağız. Ama önce genel bir çerçeve, genel bir perspek

tif, genel bir yol haritası çıkarmanın yararlı olacağını 

düşündük.

Kocabaş: Evet... Bir kere bir noktanın altını özel

likle çizmekte yarar var: İslam medeniyeti, lisan üzeri

ne kurulmuş bir medeniyet. Fakat müslümanların çoğu 

bugün bunun farkında değil. İslam medeniyetini diğer 

kültürlerden ayıran çok önemli bir özellik var lisan açı

sından ve temel kavramlar açısından... Bu özelliği şöy

le açıklayabiliriz: Batı medeniyetinin üzerinde kurulu 

olduğu Yunan medeniyetinde en temel kavram olarak 

varlık kavramını görüyonjz... Ve bugünkü modern batı

felsefesinin kurucularından Kant’ın felsefesinde varlık, 

kategorilere ayrılarak tanımlanmıştır. İslam medeniye

tinin en temel kavramı ise lıa/c/c/gerçeklik kavramıdır. 

Diğer kavramlar da bu kavram etrafında şekilleniyor. 

Mesela bilgi kavramı, adalet kavramı gibi. Kur’an-ı Ke- 

rim’de, Araf sûresinin 181. ayetinde ümmetin tarifi ya

pılırken, "yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki, on

lar hakk ile yol gösterirler ve onunla adaleti sürekli kılarlar” 

deniyor. Burada, gerçekliğe bağlı olarak adaleti tesis et

me sözkonusu. Halbuki Batı medeniyetinde bütün 

önemli kavramlar “varlık” kavramı çerçevesinde şekil

lenir.

Kaplan: Modernlikle birlikte batı kültürünün epis

temolojiyi, dolayısıyla Heidegger’in deyişiyle “insanı 

her şeyin ölçütü ve merkezi haline getiren” bir düşün

ce sistemi geliştirdiğini görüyoruz. Batılılar, modernliği 

“kurarken” insanı her şeyin merkezine oturtup (anth- 

ropocentricism), doğayı, nesneleri ve dolayısıyla Tan- 

rı’yı kontrol altına almayı öne çıkardıkları için, episte

molojiyi, yani fizik gerçekliğin bilgisini öncelediler. İs

lam medeniyetinde ise tam tersi bir durum var; insan- 

doğa-Tanrı arasında harmoniyi esas alan ve dolayısıyla 

ontolojiyi (varlığın bilgisini) önceleyen bir yapı var.

Kocabaş: Aslında bu kavramlar da Batı medeniye

tinin geliştirdiği kavramlar. Ve bunlar birbirinden ba

ğımsız gibi gözüküyor. Fakat biz bilgiyi gerçeklikten ba

ğımsız olarak düşünemeyiz. Halbuki varlık, gelip geçe

ni ifade eden bir kavram. Gerçeklik kavramı ise, daha 

temel ve gelip geçici olmayan şeyleri ifade ediyor. Ki, 

Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de kendisini varlık kavra

mıyla değil hakk kavramıyla ifade eder: Hüve’l-Hakk! O 

haktır, o gerçektir, şeklinde.

Hakk kavramının İngilizce’deki reality (gerçeklik) 

kavramından farklı olarak birkaç değişik kullanım ala

nına sahip olduğunu bilmekteyiz. Hakk, Allahu Te
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ala’nın kendisidir; doğru manasına da gelen, yine ger

çek ve gerçeklik manasına da gelen bir kelimedir. Me

sela, “hale}<a's-semâvâti ve'l-arda bi'l-hakk” ayeti (6/73, 

14/19...); ki şöyle çevirebiliriz: “Gökleri ve yeri hak 

ile/gerçeklik olarak yarattı.". Şöyle de ifade edilebilirdi: 

“O gökleri ve yeri yarattı”. Çok önemli bir fark var ara

da; “bi’l-hakk". Göklerin ve yerin gerçeklik olarak yara

tılmış olması İslam düşüncesini idealizme kapatan bir 

husus. Yani bizim etrafta gördüğümüz şeyler beynimizin 

ürettiği, algılardan başka bir şey değildir, şeklinde bir 

anlayış İslam’la bağdaşmaz. Yani bizden bağımsız bir 

varlıklar alemi, bir gerçeklik var. Bazı şeyler halen var

lık olmadığı halde gerçek olarak ifade ediliyor. Mesela 

saat kavramının geçtiği; 

kıyamet saati'nden bahse

den ayette Allah, ‘o ger

çektir’ diyor. Şu an göre

miyoruz ve algılayamıyo- 

ruz belki, ama onun ger

çek olduğuna inanıyoruz.

Dolayısıyla burada birbi-

riyle temelden farklı iki ------------------

ayrı kavram sistemiyle 

karşı karşıya geliyoruz.

Kaplan: Buradan konuya geçersek; düşüncenin, 

kültürün oluşmasında nasıl bir etkisi olmuş dilin?

Kocabaş: İslam medeniyetinde, başlangıçta, kav

ramları doğru kullanan insanlar söz konusu. Hz. Pey- 

gamber’in eğittiği insanların, o zamanki Arapların kul

landığı birçok kelimeyi daha farklı bir şekilde kullan

dıklarını görüyoruz. Kur’an-ı Kerim’de bir çok kavram, 

-hakk kavramı, adalet kavramı gibi- toplumun kendi 

keyfine göre değil, gerçekliğe bağlı olarak tarif ediliyor. 

"Hakk ile adaleti sürekli kılarlar” deniyor. Fakat sonraki 

yüzyıllarda Müslümanlar çok gelişmiş bir düşünce siste

miyle karşılaşıyorlar: Eski Yunan düşüncesi. Gelişmiş 

derken, kavramların birbirlerine bağlantıları açısından 

gelişmiş. Müslüman bilgin, düşünür ve felsefeciler, baş

langıçta bu sisteme, büyük bir bilgi kaynağı olduğu dü

şüncesiyle bütün kapıları açıyorlar. Müslümanlarda ta

bii ki müthiş bir öğrenme arzusu var. Tabii anlama işi 

zor bir iştir. Bu anlama faaliyeti sırasında, tercümeler 

yapılıyor. Bu tercümeler sonradan tekrar düzeltiliyor. 

Başlangıçta kelimelerin Arapça karşılıklarını seçenler, 

Arapça bilen gayri müslimler. Ve bu kavramlar yavaş, 

yavaş Müslümanların lisanına yerleşmeye başlıyor.

Başta varlık kavramı, bunun karşılığı olarak da vü

cut kelimesi giriyor İslam düşüncesine; en temel eserle

rine kadar giriyor ve bir takım bozulmalar meydana ge

tiriyor. Mesela Allahu Teala hakk kavramıyla değil var

lık kavramıyla tanımlanıyor ve ‘O vardır' deniyor. Peki 

‘var olan şeyler yaratılmıştır; o halde Allah’ı kim yarat

mıştır’ dediğiniz zaman; vacibü’l vücud; yani O ’nun 

varlığı vacibdir, deniyor. Aslında bunlara hiç gerek ol

mamalıydı. Yani, Yunan düşüncesinin kavram sistemi 

ile Kur’an-ı Kerim’in kavram sistemi tamamen farklı. 

Müslüman düşünürler düşüncelerini kendi kavram sis

temleri içinde geliştirmeli ve Eski Yunan eserlerini de 

kendi kavram sistemleri içinde değerlendirmeliydiler.

Kaplan: Antik Yunan düşüncesinin temel paradig

maları üzerine kurulan modem düşünce bugün çağdaş

batılı düşünürler tarafın-

İslam medeniyetinin en temel kavramı 

ise /lalcJc/gerçeklik kavramıdır. Diğer 

kavramlar da bu kavram etrafında şekil

leniyor. Mesela bilgi kavramı, adalet 

kavramı gibi.

dan da farklı açılardan 

yoğun bir şekilde eleştiri

liyor. Modem düşünce

nin, düşünsel faaliyetin 

alanını sınırlayan kurucu 

paradigmaları kıyasıya 

tartışılıyor. Simetrik bir

------------------  gelişme daha önce New-

 ̂ ton fiziğinin kapalı dün

yasını aşmaya ve açmaya çalışan bilimde, özellikte de 

yeni fizikte de yaşanmıştı, biliyorsunuz. Sorum şu: Çağ

daş düşünce nereye gidiyor? Müslümanlar önlerine ye

ni imkanlar sunan bu durum karşısında sizce neler ya

pabilirler, ya da neler yapmalılar?

Kocabaş: Herkesin malumu olduğu üzere, eski Yu

nan düşüncesi sadece müslümanları değil, daha sonra 

Batı medeniyetini de derinden etkilemiştir. Bu düşüri- 

ce sisteminin kavramları, modem Batı’da geliştirilen 

birçok teoriye temel teşkil etmiştir. Mesela Aristo’nun, 

Fizik kitabında tarif ettiği sonsuzluk,sonsuz bölünebilir- 

lik, süreklilik ve nokta kavramları, bugünkü dilde de ay

nen kullanılan fakat fiziğin de başına büyük dertler 

açan kavramlar. Fizikçileri son yıllarda, özellikle de son 

15 yılda en çok uğraştıran konu şu: Biz bu kavramlar

dan nasıl kurtulabiliriz? Aslında bu kadar bilinçli ola

rak yaptıkları bir şey değil bu; ama yine de böyle bir so

run var önlerinde. Bu konuda henüz ciddi bir proje, bir 

program yok. Çünkü bunu sağlayabilecekleri bir lisan, 

alternatif bir lisan yok. Kavramsal problemler, sonunda 

gündelik lisanda çözülmeye çalışılır; batının gündelik 

lisanı ise eski Yunan düşüncesinden gelen kavramlar 

üzerinde kurulmuş... Yüzyıllardır yapılan çalışmalar so

nunda eski Yunan düşüncesinin kavram sistemine da

yanan bir tabii lisan meydana gelmiş...

Mevcut modem düşüncenin handikaplarını aşma
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konusunda dikkate değer bir çaba ortaya koyan He

isenberg felsefeyi en iyi bilen fizikçilerden. Wittgens- 

tein’ı çok iyi okumuş; lisanla fizik teorileri arasında iliş

ki kuruyor; fizik teorilerinde bile gündelik lisanın ne 

kadar temel ve belirleyici bir rolü olduğunu ortaya ko

yuyor.

Şimdi Müslümanların karşılaştıkları bu gelişmiş li

san ve kavram sistemi karşısında yapmaları gereken iş, 

Kur’an-ı Kerim’deki çok zengin lisanın kelimeleri çer

çevesinde yeni bir değerlendirme ve kritik yapmaktı. 

Fakat bunu büyük ölçüde başaramadılar. İslam dünya

sında orijinal teori geliştirmede yetersiz kalınmasının 

nedeni bu. Orijinal teori geliştirenlere birkaç kişi hariç 

pek rastlamıyoruz. Buna 

karşılık Eski Yunan’da her 

felsefecinin adeta kendi

sine ait bir teorisi var.

güçlü olma imkanına sahiptir..

Kaplan: Kavramsal düşünmenin sınırlılığına dik

kat çekmek için Batı’da da çağdaş (postmodern) düşü

nürler, düşünceyi kavramlarla sınırlamanın düşünceyi 

sığlaştırdığını söylüyorlar. Kavramlarla düşündüğünüz 

zaman bir şeyi kolaylıkla kategorize ve sistematize edi

yorsunuz ve dolayısıyla her şeyi bitiriyorsunuz, diyorlar.

Kocabaş: Sistematize ettiğiniz zaman, o şeyi geliş

meye de açıyorsunuz. Zaten eski Yunan kültürünün ge

liştirdiği teorilerin yüzyıllar içerisinde tartışılmasının 

sebebi de o. Çünkü sistematik bir şey; gerçeklikle ala

kası olmasa da, kavramlar sistematik bir şekilde birbiri

ne bağlanmış. Örneğin,

Kaplan: Gerek vah- 

det-i vücut konusunda, 

gerekse müslümanların

antik Yunan düşüncesi ile ------------------

girdikleri ilişkide edilgen

bir tavır takındıkları; kendilerine özgü bir şeyler ortaya 

koyamadıkları konusunda söyledikleriniz, örneğin teori 

geliştiremedikleri şeklindeki saptamanız oryantalistle

rin söylediklerinden pek farklı değil gibi. Ne dersiniz?

Kocabaş: Orijinal teori geliştiren bilginler tabii ki 

var. Nazzam, Cahiz ve Ibni Haldun gibi. Fakat birçok 

İslam bilgini daha çok, eski Yunanlı felsefecilerin geliş

tirdiği teoriler üzerinde değişiklikler yapmayı tercih et

mişlerdir, diyebiliriz. Elbette ki, bu meselenin ayrıca 

ciddi olarak araştırılması gerekiyor, bu konuda sağlıklı 

bir sonuca varabilmek için.

Kaplan: Bu izahlardan hareketle şöyle diyebilir mi

yiz? Antik Yunan düşüncesi kavramsal bir düşünce; ve 

her şeyi temelde salt fizik gerçekliğe, görünür olana in

dirgeyen bir düşünce yapısına sahip. İslam düşüncesi 

ise, fizik gerçeklikle, fizik ötesini meczeden bir yapıya 

sahip olduğu için, düşünceyi, salt kavramların sınırlı ve 

sınırlayıcı dünyasına hapsetme yolunu seçmemiş. Siz 

bu bağlamda neler düşünüyorsunuz?

Kocabaş: Burada şunu unutmamak lazım, insanlar 

kelimelerle düşünür. Lisanınızın sınırları düşüncenizin 

de sınırlarını tayin eder. Dolayısıyla sizin lisanınız keli

me bakımından ne kadar zengin ve bu kelimelerin 

meydana getirdiği kavramlar birbiriyle ne kadar tutarlı 

bir şekilde birbirine bağlanıyorsa düşünceniz de o kadar

Yunan düşüncesinin kavram sistemi ile 

Kur’an-ı Kerim’in kavram sistemi ta

mamen farklı. Müslüman düşünürler 

düşüncelerini kendi kavram sistemleri 

içinde geliştirmeliydiler.

Akıllar teorisiyle insanın 

bilgiye nasıl ulaştığını, yi

ne Dört unsur teorisiyle 

kimyasal etkileşimleri 

açıklamaya çalışıyorlar: 

Hava, su, toprak, ateş; baş

ta tek unsur, sonra iki, üç 

ve dört unsur oluyor. Buna 

benzer birçok teori gelişti

riliyor. Müslümanlarda ise Kur’an’daki orijinal kavram

lara dayanan üç tane teori tespit ettim. Ama daha faz

la olabilir, bu konunun iyice araştırılması gerekiyor. Bu 

teorilerden biri Nazzam’ın Icozmolojik yaratılış teorisi. 

Kur’an’daki yaratılışla ilgili ayetlere, kelimelere daya

nıyor. İkincisi, Cahiz’in oluşum teorisi; üçüncüsü de İbn 

Haldun’un siyaset teorisi. Bunun dışında orijinal teorile

re pek rastlamıyoruz. Ama eski Yunan düşüncesinde, 

çok sayıda teori çıkıyor karşımıza.

Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’deki kavramlara da

yanarak düşünme alışkanlığını 11-12. yüzyıla, hatta 

Moğol istilasına kadar devam ettirebiliyorlar. Müslü

manların, Abbasiler dönemindeki en büyük başarısı, 

deney ve gözlem metodunu bilim dünyasına kazandır

mış olmalarıdır. Eski Yunan düşüncesinde geliştirilen 

teoriler çok genel gözlemlere dayandırılıyor... Yunanlı 

düşünürler oturup da bir laboratuarda çalışmak istemi

yorlar. Amerikalı kimya tarihçisi H. Leicester bunu 

şöyle açıklamış: Eski Yunan kültüründe el işlerini köle

ler, esirler yapıyordu; bu yüzden efendiler laboratuarda 

çalışmayı kendilerine layık görmediler. Eski Yuriân dü

şüncesinin en zayıf tarafı bu. Geliştirdikleri teorilerin 

olaylarla uygunluğu açısından karşılaştırma yapılmaya 

başlayınca problemler ortaya çıkıyor. Aslında teorile

rin olaylarla sistematik karşılaştırmasını ilk defa Müs

lümanlar yapmıştır. Kur’an ile başlayan düşünce faali
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yetleri sırasında, İbn Heysem ile tam 

kemale eren ve ondan sonra da İbn 

Rüşd ile son noktasmı koyan bir 

güçlü eleştiri geleneği söz konusu.

Kur’an, temel kavramlar açısm- 

dan dünyanm en zengin hâzinesi.

Özetle, eski Yunan düşüncesiyle 

Kur’an düşüncesi temelden farklı bir 

kavram sistemine sahip. Ama eski 

Yunan düşüncesi sistematik görü

nüşlü bir teorik yapı içerisinde geldi

ği için hem Müslümanları uzun yıl

lar etkilemiş ve uğraştırmış; hem de 

orta çağda ve Rönesans’ta Batı dü

şüncesini uğraştırmış ve günümüzde 

de uğraştırmaya devam ediyor. Bu

günkü Batı medeniyeti, eski Yunan 

düşüncesinin kavram sistemi ve ilk 

kez Müslümanların geliştirdiği deneysel metot üzerine 

kurulmuştur. Sadece gelişmiş bir kavram sistemi yeter

li değil. Onun üzerine teori kurmaya kalktığınız zaman 

olaylarla teorilerinizi karşılaştırmanız lazım. Bu dediği

miz siyaset teorilerinden fizik teorilerine kadar geçerli- 

dir.

Kaplan: Son 250-300 yıllık süreçte Müslüman top- 

lumlarm yaşadıkları köklü bir kriz var; “medeniyet kri- 

Zİ/humlımı”. Burada kendi anlam haritalarını, kavram

sal sistemlerini yenileyememekten, yeniden inşa ede

memekten kaynaklanan köklü sorunlarla karşılaşıyo

ruz. Hem kendi kültürel dinamiklerimizle; hem de ha

kim kültürle, Batı’yla temas koptuğu için, kendi ken

dini sömürgeleştirme biçiminde bir pratik yaşanıyor ve 

sonuçta kendisi konuşan, özne olan; kendi sözü, iddiası 

olan; kültürde, sanatta, düşüncede dişe dokunur bir 

şeyler söyleyebilecek bir varlık, bir performans göstere

miyoruz. Dolayısıyla buradan geriye doğru izsürerek, 

yaşadığımız süreci anlamlandırmak için bir kazı yapar

sak önce İslam kültürünün ve medeniyetinin dilinin 

farklı tezahürleri konusunda; sonra da bugün yeni bir 

dilin nasıl icat edilebileceği konusunda sohbetimizi 

sürdürelim. Sayın Ayvazoğlu, hem İslam sanatı konu

sunda, hem de modernleşme döneminde yaşadığımız 

tecrübenin ürettiği kültürel ve sanatsal ortam konu

sunda önemli çalışmalar yapmış bir aydın olarak siz bu 

iki temel konuda neler söylemek istersiniz?

Beşir Ayvazoğlu: Şakir Bey’in bıraktığı yerden de

vam edecek olursak... Bir kere. Haçlı ve Moğol istilası, 

İslam dünyasında çok ciddi bir krize yol açıyor. O par

Beşir Ayvazoğlu

lak gelişme bir süre duruyor; işin ger

çeği bu.

Kaplan: Moğol ve Haçlı saldırı

larından sonra İslam medeniyeti, bü

yük siyasi krizlerle karşı karşıya kalı

yor ama çökmüyor; aksine eksen de

ğiştirerek yeni bir medeniyet sıçra

ması gerçekleştiriyor. Örneğin sa

natta, kültürde, edebiyatta, siyaset 

felsefesinde ve pratiğinde yeni açı

lımlar ve atılımlar gerçekleştiriliyor..

Ayvazoğlu: Evet.. Bu süreçte ilgi 

çekici bir gelişme yaşanıyor: Dışar

dan gelen bu yoğun siyasi baskılar, 

tasavvufi eğilimlerin ortaya çıkması

na müsait bir zemin hazırlıyor. Ta

savvuf düşüncesi etrafında estetik 

bir dünya görüşü, bir dünya tasavvuru, yeni bir dil ge

liştiriliyor.

Türklerin İran ve Anadolu sahalarına gelişi sırasın

da burada yeni bir kültürel havza teşekkül ediyor. O sı

ralarda İslam medeniyeti, dolayısıyla tefekkürü inkıraz 

sürecine girmiş, kendi kendini üretemez hale gelmiş. 

Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkışı, tam da bu zamana 

tesadüf ediyor. Tasavvuf, özellikle Vahdet-i Vücutçu 

versiyonuyla şiire son derece müsait bir duyuş ve düşü

nüş biçimidir. Türkistan’dan yola çıkan atalarımız İran 

sahasında parlak İran şiiriyle karşı karşıya geliyor ve ta

savvufa bu şiirin mecaz ve imaj dünyasından açılıyor

lar. Göçebe, asırlarca sert tabiat şartlarıyla mücadele 

etmek zorunda kalmış savaşçı bir topluluğun dünyaya 

bakış tarzını ve obje yorumunu yansıtan Türkçe’yle 

İran şiirinin mecaz dünyası ve tasavvufun soyut düşün

ce dünyası ister istemez çatışıyor. Türkçe’nin bu çatış

madan kaynaklanan ciddi bir kriz yaşadığı, hatta bir ara 

yenilgi psikolojisiyle mücadele sahasını terketme eğili

mine girdiği söylenebilir. Selçuklu devrinde edebiyat 

dili Farsça. Saray dili de yine öyle. İlim ve din dili ola

rak zaten Arapça kullanılıyor. Ancak Türkçe kolay ko

lay yenilgiyi kabul edecek bir dil değildir. Aslında ken

di şartlarında ne kadar mümkünse o kadar soyut kavra

ma sahip, gramer bakımından son derece sağlam ve 

kendi kendini yenilemeye muktedir bir dildir. Nitekim 

çok geçmeden kendini toparlıyor ve Türkistan, İran ve 

Anadolu sahasında, İslam kültür çevresinin üç dili, ya

ni Türkçe, Farsça ve Arapça bir yandan çatışırken bir 

yandan da birbirini beslemeye başlıyorlar. Moğolların 

önünden kaçan Türkler, Anadolu’ya yeni bir heyecan,
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yeni bir yaratıcı ruh geliştiriyor ve bu heyecanı ve ya

ratıcı ruhu ister istemez Türkçe’yle ifade ediyorlar. 

Böylece Türkçe tam Anadolu’dan silinmek üzereyken 

taze kuvvetler, İbn Haldun’ca konuşursak, asabiyye, 

Türkçe’yi yaygın bir dil haline getiriyor ve Mevlana 

Konya’da Farsça terennüm ederken, uçlarda Yunus’un 

sesi yükselmeye başlıyor. Ancak Farsça hiç itibardan 

düşmemiştir. Dünyayı bir objeler dünyası olarak değil, 

mecazlar dünyası olarak yorumlayan Farsça şiire yatkın 

bir dildir, esasen bir şiir dili olarak temayüz eder. Konu

şulduğu coğrafyaların içiçe olması dolayısıyla, Türkçe 

Farsça’dan daha çok etkileniyor. Halbuki Arapça daha 

rasyonel ve nesre daha yatkın bir dil. Mehmed Akif bir

yazısında, Arap edebiyatı- ______________________

na daha yakın durmuş ol

mamız halinde edebiyatı

mızın farklı bir gelişme 

çizgisi takip edeceği şek

linde bir görüş ileri sürer 

ki, bana da doğru geliyor.

Halbuki Türkçe, Fars

ça’yla sıkı bir alışverişe

girmiş ve zamanla ona benzemiştir. Farsça’nın etkisin

deki Türkçe’de şiir ön plandadır. Ve tabii tasavvuf. Os

manlı devrinde Türkçe, devlet dilidir ama, tasavvuf et

rafında ve Farsça’nın etki alanında bir şiir dili olarak 

tekevvün eder. II. Murad’un arzusu üzerine Türkçe’ye 

serbest bir şekilde tercüme edilen Kabusname’nin..

M. Doğan: Mercimek Ahmed’in tercüme ettiği...

Ayvazoğlu: Evet, Mercimek Ahmed’in tercüme et

tiği Kabusname’nin şiir söyleme adabının anlatıldığı 

bölümünde “Nesir maiyyet gibidir ve şiir padişahtır” 

deniyor. Yani asi olan şiirdir ve şiirin penceresinden 

görülen dünya farklı bir dünyadır. Rasyonel bir dünya 

değil. Ancak Türkçe zamanla kendini toparlamış, Fars

ça’dan ve Arapça’dan aldıklarını kendi bünyesine mal 

ederek zengin, söz dağarcığı karma olsa da, grameri ve 

sentaksıyla her zaman asli değerlerini korumuş bir dil. 

Ama şiire yatkın bir dil. Objeler dünyasıyla ilişkisi 

problemli. Her şeyin her şeye benzetilebildiği, kelime 

ve kavramların anlam bakımından uçları açık bir dil. 

Son derece zengin bir şiir birikimine sahip. Nazım, her 

yerde karşımıza çıkıyor; manzum lügatler bile yazılmış. 

Nesir daha ziyade tarih ve seyahatname gibi türlerde 

kullanılıyor. Düşünce eserlerinde genellikle Arapça 

tercih ediliyor. Batı’yla karşı karşıya gelindiği zaman 

yaşanan krizin sebeplerinden biri de galiba bu. Türk

çe’nin dünyayı yorumlayış biçimiyle Fransızca’nınki 

birbirinden çok farklı. Fransızca kanalıyla gelen yeni

Türkistan, İran ve Anadolu sahasında, 

İslam kültür çevresinin üç dili, yani 

Türkçe, Farsça ve Arapça bir yandan ça

tışırken bir yandan da birbirini besleme" 

ye başlıyorlar.

düşünceleri ifade etmekte zorlanıyor Türk aydınları. 

Dertlerini anlatamıyor, adeta kekeliyorlar.

Kaplan: Sadece düşünce mi?

Ayvazoğlu: Elbette ki, değil. Edebiyatta da aynı şey 

sözkonusu. Türkçe’de ilk roman sayılan Namık Ke

mal’in întihah’mı okuyunuz, bir kaside-gu’nun kalemin

den çıktığını zannedersiniz. Şiir alışkanlıklarından kur

tulamamış bir Türkçe’dir bu. Kelimelerin delalet ettik

leri şeyle mutabakatları zayıf. Derhal kendi sınırları dı

şına taşan bir anlam dünyası. Bu tabii küçümsenecek 

bir şey değil. Ancak sağlam bir nesri gerektiren felsefe

nin bizde kayda değer bir gelişme gösterememiş olma

sını Türkçe’nin bu yapısına bağlamak belki mümkün

_______________________  dür. Açıkçası Avrupa dü

şüncesi ve kültür dünyası 

uzun süre doğru anlaşıla

mıyor, üstelik bunun far

kına varılamıyor. Kendi 

kaynaklarından hareket

le yeni bir şey de ortaya 

koyamıyorlar. Dille dü

şünce ve kültür arasında 

çok yakın bir ilişkinin bulunduğunu ve halen yaşamak

ta olduğumuz krizin önce Türkçe’nin dünyayı farklı yo- 

rumlayışından, daha sonra istikrarsız gelişme seyri takip 

etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum.

Kaplan: Moderniteyle karşılaştığımızda (veya kar

şılamadığımız, yüzleşemediğimiz ve hesaplaşamadığı- 

mız için) yaşadığımız krizin kısmen de olsa buradan 

kaynaklandığını söyleyebilir misiniz?

Ayvazoğlu: Tabii ki. Çünkü biraz önce özetle anlat

maya çalıştığım tarihsel süreç nedeniyle bu dil, felsefi 

düşünceye yatkın bir dil haline gelemiyor. O yüzden 

de, moderniteyle karşı karşıya geldiğiniz zaman kriz ya

şıyorsunuz. Burada farklı dünya tasavvurları ve yapıları 

da karşı karşıya geliyor ve çatışıyor. Dile bu kadar mü

dahalenin arkasında da sanki bu yatıyor. Batı’yla karşı 

karşıya geldikten sonra Türkçe’nin yaşadığı kriz döne

minde, aydınlarımız bazı şeyleri hissediyorlar, ama kav- 

ramsallaştıramıyorlar, kavramsal bir birlik sağlayamı

yorlar İşte bu süreçte, hem Batı’yı tam olarak kavraya

mıyorlar, onunla yüzleşip kapsamlı bir hesaplaşma ger- 

çekleştiremiyorlar, hem de kendi kaynaklaruıdan hare

ketle büyük çaph yeni bir kültürel ve düşünsel sıçrama 

ortaya koyamıyorlar. Kriz sanki burada gizli gibi geliyor 

bana.

Kaplan: Sayın Doğan, hem dil konusunda, hem de 

yakın tarihimizin kültürel sonjnları konusunda önemli
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çalışmalar yapan bir aydın olarak Türkçe’nin oluşum 

ve gelişim hikayesini ve imkanlarını eksene alarak bu 

kültür ve medeniyet dili meselesinde siz neler söylemek 

istersiniz?

Mehmet Doğan: İslam dünyasında Arapça’nın kül' 

li hâkimiyeti, Abbasi hilafetinin son dönemine kadar 

sürdü. Abbasi merkezi otoritesinin zayıflamasıyla İran 

ve Türkistan’da ortaya çıkan siyasi güçler döneminde 

devlet dili ve edebi dil, Farsça’ya dönüştü; Arapça, ilim 

dili olmaya devam etti. İslam öncesinde, bildiğimiz ka

darıyla, elde bulunan malzemenin söylediği kadarıyla, 

felsefî bir Türkçe yok, fakat idari-siyasi-sosyal çevreler

de dolaşan bir dil var. İslamiyet’ten sonra, Karahanlı 

döneminde düşünce ifade -

etmeye yönelen Kutadgu- 

bilik gibi eserlerle karşıla

şıyoruz.

Gazneliler ve Selçuk

lular, İran ve Türkistan 

coğrafyasında hakim ol

muş Türk hanedanlı dev

letler. İdari ve mali sis

temde geniş ölçüde Fars-

lan istihdam ettikleri gibi, yönetim dilini Farsça yapı

yorlar. İslam dünyasında, Arapça dışında bir yönetim

dilinin ortaya çıkması bir bakıma Türkçe’nin önünü 

açıyor. İran ve Horasan'da hanedan Türkçe konuşuyor, 

Farsça yönetiyordu. Çünkü bulundukları coğraf/a bunu 

zorluyordu. Büyük Selçukluların Anadolu şubesinin 

resmi dili de merkeze uygun olarak Farsça.idi. Bu yüz

den Farsça’nın en büyük eserlerinden biri Konya'da ya

zıldı. Mevlana'nın Mesnevi'yi Farsça yazmasının sebe

bi bu. Fakat, Anadolu'da Selçuklu otoritesi zayıflamaya 

başlayınca ortaya çıkan beyliklerde Türkçe ön plana 

çıktı. Bunun sebebi de açık: Türkiye'de Farsça’yı besle

yecek halk kitleleri yok. Halk, Türkçe konuşuyor. İşte 

Osmanlılar, Anadolu'da Türk hanedanlı bir devlet ola

rak hem Türkçe konuşuypr hem Türkçe yönetiyor, 

Türkçe’yi ilk defa gerçek anlamda devlet dili haline ge

tiriyorlar; dolayısıyla Türkistan’dan çok Anadolu’da ve 

daha batıda Türkçe şiir daha fazla gelişiyor. Doğu 

Türkçe’sinden çok daha erken gelişiyor ve daha güçlü 

hale geliyor. Benim kanaatim bu. Fakat Beşir Bey’in 

söylediği gibi, düşünce ve nesir tarafı her zaman zayıf 

Türkçe’nin. Esasen İslam dünyasında özellikle nesirle 

tefekkür etmeye pek riayet eden yok. Belki sanat gös

termek daha önemli görüldüğü için, nazımla yapıyor

lar; nesir daha alelade kalıyor.

Türkçe, genel manada, Farsça ve Arapça’ya göre

Şu anda kullandığımız ve bir zamanlar 

şiddetle değiştirmeye çalıştığımız Türkçe 

zaten yeni bir Türkçe; 19. yy. öncesine 

pek götürülemeyen, modernleşme süre

cinin ortaya çıkardığı bir Türkçe.

daha sonra, Osmanlıların Batı’yla çok yakın temasla

rından ötürü 18., bilhassa 19.yüzyılda kendini nesir 

olarak, düşünce dili olarak ifade etmeye mecbur hisse

diyor. Ve Tanzimat’tan sonra medrese dışı öğretim ku- 

rumlarında Türkçe tedrisat yapılmaya başlanıyor. Batı 

öğretim sisteminden tercüme edilmiş metinler ortaya 

çıkıyor. Bu tarihlerde nesre eğilim artıyor, düşünmeye 

bir yatkınlık başlıyor. Bir taraftan gazete dili gelişiyor, 

diğer taraftan edebî dil, günlük dile yaklaşıyor.

Yani şu anda kullandığımız ve bir zamanlar şiddetle 

değiştirmeye çalıştığımız Türkçe zaten yeni bir Türkçe; 

19. yy. öncesine pek götürülemeyen, modernleşme sü

recinin ortaya çıkardığı bir Türkçe. 19. yüzyılda Türk

çe, Batı’yla münasebetle

rin gereği olarak, İslam 

dünyasında Batı bilim ve 

teknik birikiminin akta

rılmasına aracı olan tek 

dildi. Eğer bu akış devam 

etseydi, İslam dünyasın

da Türkçe’nin müessiri- 

yeti daha da artacaktı.

• Ayvazoğlu: Elbette

bunları mevcut bilgilere dayanarak söylüyoruz. Aslında 

Osmanlı dünyasında alternatif bir düşünce faaliyetinin 

bulunmadığını kesin bir biçimde söylemek doğru değil 

ve eşyanın tabiatına aykırı. Bazı genç araştırmacılar, 

şerh-merh diye küçümsenen metinlerin çok ciddi bir 

düşünce faaliyetine ve birikimine işaret ettiğini söylü

yorlar. Bu metinler dikkatli bir biçimde incelenirse, 

Türkçe’nin imkanları çerçevesinde ve dünyayı yorum- 

layışı istikametinde alternatif bir düşünce faaliyetinin 

var olduğu görülebilir. Aslında geçmişimiz hakkında 

çok az şey biliyoruz. Kafamız son iki yüz yılın peşin hü

kümleriyle dolu.

Doğan: Matbaanın icadından beri yapılan şeyler, 

yazılan eserler aşağı yukarı ortada. Yani tefekkür dili 

olarak Türkçe matbaanın icadından beri istikrarlı ola

rak gelişmekte olan bir dil. 19. yüzyılda çok geniş ifa

de imkanlarına kavuştu. Yirminci yüzyılın başında ye

tişmiş olan çok büyük yazarlar var. Bunların eserlerini 

bugün okuduğumuzda her şeyi yerli yerinde buluyoruz. 

Biliyoruz ki oturmuş bir düşünce dili ve edebiyat dili 

var ortada. Mesela Halit Ziya gibi bir yazar, büyük ro

manlarını yazdığı zaman otuzlu yaşlarındaydı. Yani o 

yaşlarda bu dilde büyük eserler veren adamlar yetişmiş. 

Şimdi biz bu yüzyılın ilk çeyreğinden sonra iyi kötü 

oluşmuş, 100-150 yıl, 200 yıl içinde oluşmuş dili terke- 

dip, seçmece yani onun yerine şunu koyalım, bunun
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yerine onu koyalım türünden bir sentetik (yapay) dil 

oluşturma gayretine girmişiz... Elbette ki 19. yüzyıhn 

sonunda Türkçe’de sadeleşme tartışması var. Mesela 

KamuS'i Türki’de Şemseddin Sami bunlardan bahsedi

yor. Neticede şunu söylüyor: "Sıklıkla kullandığımız 

kelimelere, yazarlarımız tarafından kullanılan kelime

lere hiçbir şey söyleyemeyiz; bunlar yerinde dursun, 

ama sadece Arapça, Farsça lügatlerde bulunan, nadiren 

kullanılan veya belki de hiç kullanılmayan kelimeleri 

de dilimizin malı sayamayız" diyor. Bu mutedil bir an

layış aslında: Mümkün olduğu kadar anlaşılır kelimeler 

kullanmalıyım; benim yazarlarımın kullandığı kelime

leri kullanmalıyım; Türkçe karşılıklar bulmalıyım. Bu

düşüncenin aslında hiçbir ____________________

sakat tarafı yok. Yani i§ böy

le başlıyor ve sonra da fark

lı bir mecraya giriyor. Bazı

larına sadeleşme yetmiyor, 

zamanı geliyor "tasfiyecilik" 

ağır basıyor.

Osmanlı Türkçesi dediğimiz dil, son de

rece zengin bir dil. işlendiği takdirde en 

az İngilizce kadar kavrayıcı, açıklayıcı, 

kuşatıcı bir dil olabilecek. Biz Türkçe’yi 

katlettik, kullanılamaz hale getirdik.

Kaplan: Dil’e yapılan

tasfiye, Osmanlıca’yı hayatımızdan çekip alıyor. Oysa 

Osmanlıca tıpkı Latince, Grekçe gibi zengin bir kültür, 

düşünce ve medeniyet diline evrilebilirdi. Ama malum 

nedenlerle bu mümkün olmadı.

Ayvazoğlu: Aslında Osmanlı Türkçesi dediğimiz 

dil, son derece zengin bir dil. Redhouse sözlüğünde aşa

ğı yukarı İngilizce’deki bütün kelime ve kavramların 

karşılandığını görüyoruz. Yani son derece zengin, işlen

diği takdirde en az İngilizce kadar kavrayıcı, açıklayıcı, 

kuşatıcı bir dil olabilecek. Biz Türkçe’yi katlettik, kul

lanılamaz hale getirdik.

Doğan: 19. yüzyıldan beri, bazı ilim dallarında ve 

felsefe diline ait kelimelere Arapça karşılıklar bulun

muş veya türetilmiş. Bir zaman sonra "türkçeleştirme" 

faaliyetine girişilmiş, bunlar terk edilmiş. Şimdi ne olu

yor? Arapça’nın yerine bazı ilim dallarında Latince ge

çiyor, Türkçe değil. Mesela şu anda yapılan tıp tahsili 

Latince terminoloji üzerinden gidiyor; sadece oradaki 

bağlaçlar, edatlar, şunlar, bunlar Türkçe; yani Latince 

kelimeleri koyuyoruz, araya da bunları yerleştiriyoruz, 

adına da "Türkçe tıp tahsili" diyoruz.

Kaplan: Aslında bu, o kültür değiştirme işleminden 

kaynaklanıyor; yani kendinize ait dünyayı terkediyor, 

başka bir dünyaya geçmeye soyunuyorsunuz. Kendi 

dünyanızın kavramsal sistemini yok sayarak yeni bir 

kavramsal sistem kurmaya, o yüzden de kavramları ola

bildiği ölçüde yeniden icat etmeye, yeniden uydurma

ya çalışıyorsunuz. Çünkü yeni bir dünya, yeni bir me

deniyet, yeni bir kültür oluşturulması hedefleniyor.

Doğan: Siyasî değişimin zorlayıcı şekilde kültürel 

alana yansıtılması bir nevi meşruiyet kaygısı da taşıyor 

içinde. Ülkenin yeni sahipleri, "yeni egemenler", eski 

dilin hakimiyetini eski hüktimranların kudretinin sür

mesi gibi görüyorlar. Yönetim sistemini değiştirmişler, 

istedikleri kanunları çıkarıyorlar, istediklerini seçiyor- 

tayin ediyor, istemediklerini saf dışı bırakıyorlar. Bu 

gücü kültürel alana yansıtmak, böylece kendi meşru

iyetlerini dille de pekiştirmek istiyorlar. Bu amaçla bir 

taraftan yeni kelimeler üretilirken bir taraftan da eski

_________________________  kelimelerin anlamları

üzerinde oynanarak bir 

değişim meydana geti

rilmeye çalışılıyor. Ya

pılanların ilimle filan 

alakası yok. Bu işler ya

pılırken dilin genel ve 

geniş bir sözlüğünü 

yapmak, doğru dürüst 

gramerini hazırlatmak akıldan bile geçmiyor.

Düşünsenize... Harf inkılabından sonra ilk sözlük 

1945'de yayınlanıyor. O zamana kadar latin harfli ge

nel büyük bir sözlük yok, gramer de yok. Devlet gözeti

minde Dil Kurumu tarafından yayınlanan Türkçe Söz

lük 22.000 kelime civarında. Redhouse'un sözlüğü 

1890'larda yüzbine yakın kelime ihtiva ediyordu. Yani, 

ilk latin harfli sözlük, hayli küçültülmüş bir kelime haz

nesi ile ortaya konuluyor. Bunların önemli bir kısmı 

yeni ortaya konulmuş, "uyurdurulmuş" kelimeler. Bir 

kısmı da kerhen, geçici olarak kullanılmasına devam 

edilen kelimeler; bunlarla ilgili de, onların anlam dün

yasıyla alakasını kesen veya yönünü değiştiren tanım

lamalar var. Mesela dinle ilgili, kültürle, müzikle ilgili 

çaıpıtmalar, kötüleştirmeler, olumsuzlaştırmalar bil

hassa göze çarpıyor. Sözgelişi klasik Türk müziği ile il

gili tanımlamalarda "alaturka" ibaresinin kullanılarak 

küçümsenmesi ve "şark"a mal edilerek kötülenmesi ta

riflerin esasını teşkil ediyor. Mesela, dini kavramlarla 

ilgili menfi anlaşılabilecek unsurlar ağırlıklı olarak var. 

Mesela "hoca" kelimesi, tarifine bakıldığında menfi bir 

kelime. Ama mesela papaz, rahip, papa gibi kelimeler

de böyle bir şey yok.

Kaplan: Burada argümanları daha da geliştirebile

ceğimizi zannediyorum. Şimdi dil, öznenin, insanın ko

nuşmasını, yaşamasını, nefes almasını, insanlarla ileti
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şim kurabilmesini, dolayısıyla kültürle iletişim kurabil

mesini sağlayabilecek en önemli enstrüman. Dolayısıy

la kültürün, sanatın, düşüncenin, medeniyetin oluşma

sında belirleyici rolü var. Şimdi burada moderaiteyle 

karşılaşmaktan kaynaklanan ciddi bir kriz var aslında; 

algılayamama-problemi var. Oysa diğer medeniyetlere 

baktığımız zaman, insanlar orada bir dil geliştirebiliyor. 

Mesela İngilizce’de, Fransızca’da, Almanca’da, İspan

yolca’da temel kavramların hepsi ortak. Bu çok önem

li bir şey. Yani medeniyet dili, kültür dili dediğimiz ya

hut düşünce dili dediğimiz şey ortak.

Türkiye’de ise, sözümona ulus devleti kurmak gay

retinden de öte, toplu

mun kültürü ile ilişkiyi ------------------

kopartmaya soyunan ab

sürd bir zihniyet, dar bir 

kafa yapısı hakim oluyor.

Oysa kendi dünyanızı ter- 

kettiğiniz zaman yeni bir 

dil geliştiremezsiniz. Çün

kü Wittgenstein’in deyi

şiyle “dilinizin sınırları,

dünyanızın da sınırlarını ele veriyor”. Kavramsal siste

mi tersyüz edilen bir toplum, dilsizleştirilen, ruhsuzlaş

tırılan ve dolayısıyla daracık bir dünyaya hapsedilen 

bir toplum demektir. Böyle bir toplumun konuşabilme

si, özne olabilmesi, bir şeyler üretebilmesi, hem kendi

si dinamikleriyle, hem de dünya ile iletişim kurabilme

si elbette ki son derece zordur. O yüzden böylesi bir or

tamda ne özgün bir roman dili, ne özgün bir sanat dili, 

ne de özgün bir düşünce dili geliştirebilmeniz mümkün 

olabilir. O yüzden Türkiye’de anlamları üzerinde her

kesin ittifak edebileceği bir kavram dünyası, ortak bir 

zihin dünyası kalmadığı için insanlar, kavramlara ide

olojik/ politik yönelimlerine göre, son derece keyfi an

lamlar yüklüyorlar ve bu ortamda iletişim kurabilmek, 

anlaşabilmek en hayati sorun haline geliyor. Böyle bir 

ortamda dünyaya yeni bir sanat, kültür, düşünce dili 

armağan edebilmek elbette ki ham hayalden ibaret ka

lıyor. Oysa Batıda bir insan bir kavramdan söz ettiği za

man -mesela rasyonalite, demokrasi, laiklik gibi- bunu 

sıradan insanın anlayış biçimiyle entelektüel düzeyi ge

lişmiş birinin anlayışı arasında fark yok. Çünkü kültür 

sürüyor. Çökmüş, çökertilmiş değil. Yani o kültürle 

ilişki kesintiye uğramamış.

Doğan: Ama bizde her nesil yeni bir dil öğreniyor. 

Şimdi bir gazete Batı klasiklerini -1940’larda yayınlan

maya başlandı biliyorsunuz- yeniden yayınlıyor. Ara

dan 40-50 yıllık bir süre geçtiğinden onları "bugünkü

Kendi dünyanızı terkettiğiniz zaman ye

ni bir dil geliştiremezsiniz. Kavramsal siS' 

temi tersyüz edilen bir toplum, dilsizleş- 

tirilen, ruhsuzlaştırılan, daracık bir dün

yaya hapsedilen bir toplum demektir.

dile" aktarılmış şekliyle yayınlıyor. Belki de babası çe

virdi o kitabı, babasının çevirdiği kitabı şimdi oğlu 

"bugünkü dile" aktararak bir daha çeviriyor. Bir nesil 

sonra da onun torunu o günün diline aktarmak için çe

virecek. Bunun sonu yok ki.. Oradan oraya savrulup 

duruyoruz; sabitleşemiyoruz, karar kılamıyoruz bir tür

lü.

Kaplan: Heidegger, “bir şeyler inşa edebilmek, an

cak bir yere iskan edebilmekle mümkündür” der.

Doğan: Müthiş bir laf. Evet.. Kararsız bir dille, ka

rarlı ve kalıcı bir fikir, ilim, sanat dili geliştirebilmek 

mümkün mü? Benim anladığımı, benden 10 yaş küçük

olan anlamıyor. Benim 

------------------- 10 yaş küçüğümün bildi

ği kelimeyi de ondan on 

yaş küçük olan pek anla

mıyor.

Kaplan: Yani sonuç

ta herşeye hep sıfır nok

tasından başlıyoruz.

_______________________  Adeta hafızayı sıfırlıyor

sonra yeniden başlıyo

ruz. Hafızanın, kültürel hafızanın sıfırlanması meselesi 

önemli bir mesele..

Kocabaş: Beşir Bey’in biraz önce anlattığı şiir ve 

şairlerin îslam kültürlerindeki rolü aslında çok önemli 

bir konu. Kur’an-ı Kerim’de şiirlerden bahseden ayet

lere baktığımız zaman, “o bir şair sözü değildir” deniyor. 

Kitap hakkında. Bunların üzerinde durmamız lazım as

lında. Şair nedir? Şairler lisanı nasıl kullanır? Biraz ön

ce Beşir Bey çok güzel anlattı. Fakat belki ben bir iki 

kelime daha ilave edebilirim. Şairler kelimeleri kulla

nırken diledikleri gibi yani hangi kelimeyi nereye uy

gun görürlerse öyle kullanırlar; orada o kelimenin ken

dilerine göre uygun olması önemlidir. Lisanla gerçeklik 

arasındaki alaka önemli değildir. Özellikle Kur’an açı

sından baktığımız zaman, çok önemli bir husus İslam 

medeniyetinde ortaya çıkıyor: Şairlerin lisana hakim 

olması.

Mehmet Bayraktar’ın îslam Felsefesine Giriş Dersleri 

diye bir kitabı var. O kitapta da İslam felsefesinin ori

jinal düşünce geliştirememesinin sebepleri arasında şa

irlerin rolüne de yer veriliyor. Şairler, Kur’an’daki ke

limelerin hassas bir şekilde, belli anlam çerçevelerin

de kullanılmasına karşı çıkıyorlar. Yani bunu engelli

yorlar. Fiili olarak veya kendi şiir gelenekleri çerçeve

sinde. Halbuki, biraz önce de söz konusu ettiğimiz gibi, 

siz eğer bir düşünce sistemi meydana getirmek istiyor

sanız seçtiğiniz kelimeleri çok hassas bir şekilde kullan
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mamız lazım. Bilim geleneği oluştur

mada da bu çok önemlidir. Çünkü 

bilimlerde kelimeler rastgele kulla

nılmaz, sınırlan dikkatli çizilebilen 

çerçevelerde kullanılır.

Kaplan: Ben, şiirin, dilin ve do

layısıyla düşüncenin gelişmesini en

gellediğini değil; tetiklediğini ve do

layısıyla zenginleştirdiğini, açtığını 

düşünüyorum.

Kocabaş: Ben meseleye lisan ve 

gerçeklik açısından bakıyorum. Eğer 

çok gelişmiş bir lisanınız varsa ve 

onu nasıl kullanacağınızı biliyorsanız 

-Kur’an gibi- o lisanla olayları, ger

çekliği en doğru şekilde ifade edebilirsiniz.

Müslümanlar lisanı kullanırken Kur’an’daki birçok 

kelimeyi tek kelimeye indirgiyorlar. Yani şairler gibi 

kullanmış oluyorlar lisanı. Mesela "erâde” ile “§âe” ke

limesini birbirine karıştırıyorlar. İkisini de 'Allah diler

se' şeklinde çeviriyorlar. Halbuki Kur’an’daki bu iki 

kelime tamamen farklı bir kullanıma sahip. “Şâe” dile

mek, “erâde” murad etmek diye çevrilebilir. Arapça ke

limelerin yerine Türkçe kelimeleri kullanacaksak 

Türkçemiz de o Kitap’taki kelimeler kadar zengin ol

malı. Yani, bu iki kelimeyi kullanırken Kur’an-ı Ke- 

rim’deki gibi kullanmaya alıştırmamız gerekir kendimi

zi, rastgele değil.

Mesela gök cisimlerinden bahseden âyetlerde çeşit

li kelimeler var; necm, şems, kevkeb, şihab, mishah, l<a- 

mer gibi kelimeler... Bir şair için kevkeb ile necm ara

sında bir fark yoktur. O da yıldızdır, bu da yıldız. Biri

nin yerine ötekini rahatlıkla kullanır. Halbuki 

Kur’an’da kevkeb gezegen demektir; dikkatle inceledi

ğiniz zaman bnnu görüyorsunuz. Bir ayeti kerimede 

“Biz dünya semasını gezegenler takısıyla süsledik” den

mektedir. Bunu bilen, kevkeb kelimesinin gezegen oldu

ğunu bu tek ayetten bile çıkarabilir. Başka ayetler de 

var. Şimdi, bunlar Kur’an’da ayrı olarak kullanılmışsa, 

mutlaka bunun bir hikmeti vardır, diye düşünmesi ge

rekir Müslümanın.

Kaplan: Aslında ben şiir dili-düşünce dili konusun

da çok farklı şeyler söylenebileceği kanısındayım. Bu 

konu bir hayli uzun bir konu. O yüzden konuyu uzat

madan, sohbetimizi'Kur’an mealleri sorununa getirerek 

sürdürelim isterseniz. Şakir Bey, biliyorsunuz Türki

ye’de çok ciddi bir Kur’an meali sorunu var. Türkçe’de

Şakir Kocabaş, -

doğru düzgün bir Kur’an meali yok: 

Meallerin çoğu, hem dil açısından 

zevksiz ve dökülüyor; hem de 

Kur’an’ın anlam dünyasını, kavram

sal sistemini haklayla aktarmaktan 

çok uzak. Bu konuda da sizin söyle

yeceğiniz önemli şeyler olmalı.

Kocabaş: Evet... Çok haklısınız.. 

Mesela Kur’an’da yaratmayla ilgili 

bir düzine kavram var: haleka, ceale, 

sevva, savvere, nebete, benea, fatara 

gibi. Bunlar, bakıyorsunuz meallerde 

sanki hepsi aynı şeymiş gibi ifade 

ediliyor. Halbuki bir tanesi; Fatır ke- 

- limes i ‘gökleri ve yeri çatlatarak açan’ 

demek... Bu şekilde baktığınız zaman 

bundan big bang teorisi gibi bir kozmoloji teorisini de 

çıkarabilirsiniz, daha gelişmiş bir takım teoriler de çı

karabilirsiniz. Bir tek kelimeye sahip çıkmak suretiyle 

yani... Yaratılış sıfırdan başlamış değil, yani bir çekir

dek madde var; önce o yaratılmış belki, onun açılması 

sözkonusu. Kur’an’da başka ayetler de var bunu destek

leyen. Mesela, evrim teorisine alternatif bir teori geliş

tirmek istiyorsanız, yaratılışla ilgili bütün kelimelerin 

üzerinde tek, tek durmanız lazım; ancak o zaman yep

yeni bir teori geliştirebilirsiniz. Ve bu teori size, olayla

rı açıklamada çok daha açıklayıcı ve güvenilir bir lisan 

aracı kazandırabilir.

Şimdi, mesela adi kelimesiyle kist kelimesi de böy

le. Bunlar da adalet diye çevriliyor; halbuki farklı an

lamlara sahip kelimeler. Allah -haşa- fazladan kelime 

mi kullanmış? Bizim Kitap’taki kelimeleri birbirine in

dirgemeye yetkimiz var mı? "Adi” kelimesini adalet di

ye Türkçe’ye çevirirsek; kist kelimesini de insa/diye çe

virebiliriz. Çünkü kist kelimesi kişinin yakın çevresiyle 

olan davranışlarıyla alakalıdır, adi ise, bir yönetici etra

fında insanlar arasındaki münasebetleri düzenleme 

çerçevesinde kullanılır.

Yine mesela, biraz önce söylediğimiz ümmetin 

fonksiyonlarından bahseden ayet (A’raf suresi 181): 

"hak ile yol gösterirler, öncülük ederler”, ve "hak ile adale

ti sürekli kılarlar”... Dolayısıyla bizim kist kelimesini 

adalet kelimesi yerine koymamız mümkün değil.

Bu açıdan Kur’an meallerine baktığımızda korkunç 

bir tablo var. Birçok kelime tek kelimeye indirilmiş. 

Ümmet’e millet denmiş, liavm'e millet denmiş, millet’e 

din denmiş... Eğer bir siyasi teori geliştirecekseniz, bu 

kelimelere çok dikkat etmeniz lazım; aksi halde bu ki

taptan siyasi bir teori geliştiremezsiniz. Bunu yapamaz
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sanız, ba§k,alafı î̂nj,siyasi teorilerine mahkum olursu

nuz.

Mesela  ̂“şae’*~ve “erode” kelimeleri meallerde birbi

rinin yerine kullanılıyor dedik. Oysa “Allah dilerse” 

başka, “Aliah murad ederse” başka anlamlara sahiptir. 

Kur’an’da §ae (dilemek) kelimesi daha çok Allah Teala 

için kullanılıyor, çok az yerde insanlar için de kullanı

lıyor, halbuki “erode” kelimesi insanlar için de çok kul

lanılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu: Türk

çe’de biz bu veya şu kelimeyi kullandığımız zaman Ki- 

tap’la bunun tutarlı olması lazım.

Şimdi, bu konuyla ilgili bir şey daha var: Bir lisanın 

zenginliği onun kavramlarının zenginliğiyle ölçülür. 

Fakat bu kavramların ay

nı zamanda birbirleriyle 

doğru bir biçimde bağ

lantılı olması lazım. Me

sela odl kelimesiyle hakk 

kelimesi birbiriyle bağ

lantılıdır. Bu bağlantılar 

gerçekliğin ifadesi için

çok önemli; ama bizim ------------------

kelimelerimiz ve bağlan

tılarımız yanlışsa, kullandığımız lisan ne kadar zengin 

kavramlara sahip olursa olsun bugünkü Batı medeniye

tinin lisanı gibi bir noktaya gelirsiniz, ışığın en basit 

bir deneyde gösterdiği özelliği açıklayamaz hale gelirsi

niz. Sonra da dersiniz ki, ‘tabiat saçmadır’. Halbuki 

adamın teorisini kullanma şekli saçma, teorisinin bir 

manası yok. Teoriyi, tabiatı, yani gerçekliği anlamak 

için mi kullanıyorsun, geliştiriyorsun; yoksa olaylara 

uygun olsun diye mi? Bu ikisi birbirinden çok farklı.

Bir lisanın kavramlarının zenginliği birinci şarttır; 

ancak bir de kavram bağlantılarının doğru bağlantı ol

ması lazım. Kur’an-ı Kerim’de İbrahim suresinde bir 

ayet var; çok dikkat çekici bir ayet: “Güzel bir kelime 

güzel bir ağaç gibidir; kökleri yerde sabit, dalları semada.” 

Şimdi Hz. İbrahim’den bahseden bir surede böyle bir 

ayet çıkıyor karşımıza ve devam ediyor; “Rabbinin iz

niyle her mevsim meyvesini verir.” Ondan sonraki ayette 

ise: “Kötü bir kelime kötü bir ağaç gibidir; kökleri yerden 

koparılmış", deniyor. Şimdi eğer biz bir lisan geliştir

mek istiyorsak, işte bize bu ayet bize çok güzel bir ipu

cu veriyor. Bizim kitabımız lisan ile gerçekliği birleşti

ren bir kitap. Kur’an-ı Kerim’den bahseden ayetlerde, 

“Biz onu gerçek olarak gönderdik”, “ O sana gerçek olarak 

indirilmiştir.” denir. Yani biz öyle gönderdik, diyor; 

onun garantisini de veriyor. Dolayısıyla Kur’an’ın kav

ram sisteminin değiştirilmesi mümkün değil. Burada

Kitap’la gerçeklik arasında mükemmel bir uyum var as

lında; fakat biz Kitap’taki kelimeleri değiştirmişiz. Şa

irler gibi kelimeleri birbirine karıştırıyoruz. Bu yüzden 

de Kitab’ı anlamadığımız gibi, onunla gerçeklik arasın

daki ilişkiyi de anlayamaz hale geliyoruz.

Kısaca, Müslümanların en büyük problemi, lisanı 

kullanmayı bilmemeleridir. Yani Kur’an’ı konuşturma

sını bilmiyoruz. Oradaki kavramları çok iyi incelemeli, 

lisanımızın Türkçesini de onun üzerine kurmalıyız. Ke

limeleri de birbirlerinin yerine kullanmamalıyız...

Kaplan: 2500 yıllık batı düşüncesini, kültürünü ye

niden tanımlayacak olursak şöyle bir tablo çıkıyor kar

şımıza: Batıda, asli dina-

Bizim kelimelerimiz ve bağlantılarımız 

yanlışsa, kullandığımız lisan ne kadar 

zengin kavramlara sahip olursa olsun bu

günkü Batı medeniyetinin lisanı gibi bir 

noktaya gelinir.

mikleriyle olan ilişkileri 

sürekli değişime, mutas- 

yona uğratan bir ilişki bi

çimi var. Yani Batılıların 

yaptığı şey, sürekli o asli 

dinamikleri aşındırmak; 

ama arızi dinamikleri ye

------------------  niden üretmek ve gelişti

rilen siyasi, teknolojik, 

ekonomik hegemonyayı pekiştirmek. Bizde ise, bizim 

asil dinamiklerle ilişki kurmamızı önleyecek herhangi 

bir engel yok aslında.

Kocabaş: Ama biz lisanımızı bozmuşuz. Mesela, 

Müslümanlardan bazıları kendilerini İslama olarak 

takdim ediyor. Bu kelimenin ne alakası var Kitap’taki 

kavramlarla? Müslüman kendisine İslamcı diyor. Ken

di kendine belki siyasi bir görüş geliştirmiş; aslında te

ori bile yok ortada. Eğer Kitap’taki kavramlara daya

nan bir siyasi teori olsa ortam çok daha değişik olur. 

Temel kavramlara dayanan bir fikir yok. Lisanın tama

men bozulmuş olduğunu söylüyorum. Bence bugün 

Müslümanların kullandığı lisanın, büyük ölçüde Ki- 

tap’la alakası kalmamıştır.

Kaplan: Cemil Meriç, “Kâmus, nâmustur” der bili

yorsunuz- İnsanın/toplumun özne olmasını, sürekli ey

leyen, konuşan olmasını sağlayacak bir kamus’a, konu

şabilecek bir “araç”a ihtiyacı var. Türkiye’de modern 

dönemde yaşadığımız tecrübe, bu kamusla da ilişkimizi 

sakatladı. Yeni bir kamus oluşturabilmek; dolayısıyla 

bu kamustan, lügatçe’den yola çıkarak zamanın ruhu

nu yakalayan ve zamanın ruhuna müdahale edebilme

mize de imkan tanıyan yeni bir dil; kültürde, sanatta, 

düşüncede ve hatta hayatta yeni bir dil geliştirebilmek 

için neler yapmak gerekiyor? Kültürel dinamiklerimizi
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bu anlamda yeni bir dille nasıl icat edebiliriz?

Ayvazoğlu: Sözünü ettiğiniz anlamda teorik arayış

lar, çabalar elbette ki olmalı. Bunlar önemli. Ama pra

tikte ne yaptığımız dalıa önemli. İşi ne yapıp edip pra

tiğe dökmek lazım. Yani iyi romanlar, iyi şiirler, iyi fel

sefi metinler yazmak lazım. Bahsettiğimiz şey, çok cid

di bir yazma faaliyetiyle gerçekleşecektir. Bence her in

san bir kere diline azami ölçüde hassas olmak zorunda

dır. Kavramları yerli yerinde kullanmak, konuştuğu di

li bütün güzelliğiyle, bütün incelikleriyle kullanmak 

için hususi bir gayret göstermek zorundadır. Bu çerçe

vede eski metinler okumak çok önemlidir. Kitabevî, 

Balıkhane Nazırı Alı Rıza Bey’in Eski Zamanlarda İs

tanbul Hayatı adlı eserini 

orijinal diliyle tam olarak 

neşretti. O kadar güzel bir 

Türkçe ki, hayret edersi

niz, her şey yerli yerinde, 

zaman zaman ağırlaşmak

la beraber su gibi akıyor.

Alın Cevdet Paşa’nın Te- 

zakir’ini okuyun; orada 

Türkçe’nin hasını bulur

sunuz. Tanzimatçılar Türkçe’yi kısa sürede mükemmel 

bir nesir dili haline getirmişlerdir ki, inanılır gibi değil. 

Tabii Osmanlı geleneğinden gelen kitabet eğitimi 

müthiş bir eğitimdir. Ancak Tanzimatçıların bu gayre

ti aynı yetkinlikte devam ettirilememiştir.

Kaplan: Tanzimat döneminde enteresan bir şey 

var: Yeni bir kültür, sanat, düşünce dili geliştirme ko

nusunda dikkate değer bir çaba konuyor ortaya. Son 

kertede gelenekle kavgalı olan bir çaba değil; yaşanan 

bunalımın aşılması için geleneğin yeniden icadı, güçlü 

bir edebiyat ve düşünce dili geliştirme çabaları var. 

Çok ciddi adırr'lar ve atılımlar da gerçekleştiriliyor. 

Cevdet Paşa’lar, Said Halim Paşa’lar, Filibeli Ah- 

med’ler. Muallim Naciler, Namık Kemaller yeni bir 

canlılık getiriyorlar edebiyat ve düşünce dünyasına.

Ayvazoğlu: Evet.. Türkçe, Tanzimat’tan sonra kı

vamını bulmaya başladı, ne var ki bu arayışı ve hayırlı 

gelişmeyi Servet-i Fünuncular dejenere etmiş, Türk

çe’yi Fransızca’ya benzetmeye çalışarak sentetik bir dil 

yapmışlardır. II. Meşrutiyet’ten sonra bir ara aşırı 

Türkçü zorlama olmuşsa da, o kaotik ortama rağmen, 

devrin edebiyat ve düşünce adamlarında, dili iyi kul

lanmak ve geliştirmek için samimi bir gayret hissedili

yor. Dil jandarmaları var, yanlış hatırlamıyorsam, Falih 

Rıfkı’nın bir sözüdür, diyor ki: “Ben yazmaya başladı

Türkçe, Tanzimat’tan sonra kıvamını 

bulmaya başladı, ne var ki bu arayışı ve 

gelişmeyi Servet-i Fünuncular dejenere 

etmiş, Türkçe’yi Fransızca’ya benzetme

ye çalışarak sentetik bir dil yapmışlardır.

ğım zaman, yazdığım yazı hakkında acaba Süleyman 

Nazif ne der, diye düşünür, tir tir titrerdim”. Mesela 

Ali Kemal bir lügat hazırlamaya başlamış, eğer o lügat 

tamamlansaydı, Türkçe’nin en iyi lügati olacaktı deni

yor. Hüseyin Kazım Kadri Bey’in Türkçe Lügati vardı, 

dört koca cilt. Bu adamlar o kadar dikkatli, o kadar 

hassaslar ki, tek başlarına ancak enstitülerin yapabile

ceği işleri yapıyorlar. Çok mühim adamlar bunlar, dil 

meselesinin ehemmiyetini kavramış ve hayatlarını 

vakfetmişler. Meşrutiyet’ten sonra kurulan ıstılah en

cümenleri de ciddi çalışmalar yapmışlardır. İsnfıail Ka- 

ra’nın son kitabını gördünüz mü? Bir Felsefe Dili Kur

mak. Rahmetli Ahmed Naim Baban’ın çalışmalarını

_______________________ yansıtan önemli bir araş-

tırnıa. İşte bu çerçeve içe

risinde, dili çok iyi kul

lanmak, zengin kullan

mak için gösterdikleri ça

ba sonucunda felsefe di

linde diyemesem de, en 

azından edebiyat dilinde 

kıvama ermiş bir Türk

çe’nin ortaya çıktığını görüyoruz. Süleyman Nazif, 

Mehmed Akif, Yakup Kadri, Ömer Seyfettin, Reşat 

Nuri, Refik Halit, Yahya Kemal, Falih Rıfkı, Ahmet 

Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Necip Fazıl... Bunların 

kullandıkları Türkçe çok güzel ve gelişmiş bir dildir. 

Onları okuduğunuz zaman Türkçe’yi dört başı mamur 

bir dil olarak hissediyorsunuz. Ne yazık ki Su olumlu 

gelişme radikal müdahalelerle durdurulmuş, Türkçe 

yeniden, fakir ve sentetik bir dil haline getirilmiştir. 

Her konuda olduğu gibi, Türkçe konusunda traji-ko- 

mik olaylar yaşandı. Yahya Kemal, sırf dil konusunda 

itiraz ettiği için yıllarca ölüm korkusu çekmiştir. O dö

nemde önüne gelen kelime uyduruyor. Kelime uydur

mamak da cesaret işi, hakikaten cesaret işi! Falih Rıfkı 

yazıyor, Çanlcaya’da; Atatürk yanlış bir iş yapıldığının 

farkına varmış, “Çocuk, yanlış bir iş yaptık, dili kötü bir 

mecraya soktuk” diyor. Güneş-Dil teorisi zaten o rücû 

teorisidir. Bu teori tabii başka bir alem. Bu sefer de bü

tün diller Türkçe’den doğmuştur diye tutturuyorlar. 

Ama asıl felaket ‘60’dan sonra. 27 Mayıs’tan sonra 

TDK bir dönüşüm geçiriyor. Marksistler de meseleye el 

atıyor ve kelimenin tam manasıyla Türkçe’nin canına 

okuyorlar. 1960’tan sonraki tahribat korkunçtur. So

nuç, fakir, tarihsiz, derinliksiz bir kuş dili..

Doğan: Öyle bir eğitim sistemi ki, çocukların bil

mediği bir kelimeyi kullandığınız zaman ciyak, ciyak
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bağırıyorlar. Bu kelimeyi öğrenelim demiyorlar. Yani 

öğretim onun kafasındaki üç yüz, beşyüz kelimeyle sı

nırlı. Yeni nesillere, ne kadar çok kelime ve kavram 

öğrenirse, o kadar rahat düşüneceği, o kadar kolay oku

yup anlayacağı ve yazacağı öğretilmiyor. Zaman içinde 

mümkün mertebe kavramların çerçevelerini çizmek, 

karışıklığa, anlam kaymalarına engel olmak, bunun 

için de Türkçe üzerinde çok konuşmak, tartışmak gere

kir.

19. yüzyılda Türkçe o günün gidişatına göre belli 

bir biçime sokuldu. Başarılı bir değişim olduğunu kabul 

etmek lazım. Cevdet Paşa gibi örneklere baktığımız za

man olgun bir nesir dili oluştuğunu görüyoruz. Ve bu

dilin tabii dil olma isti- _______________________

dadı vardı. Neden? Çün

kü kullandığımız, sahip 

olduğumuz kaynaklardan 

beslenen bir dildi. 19. 

yüzyılda, iddia edilenin 

aksine. Türkçe kelimeler

azalmadı, daha fazla kul- _______________________

lanılmaya başlandı. Dil

devrirhiyle ise, daha dar bir kelime kadrosuyla yetinme 

anlayışı ortaya çıktı: Bu Arapça, bu Farsça, bu bilmem 

nece, atalım; güzelim kelimelerimiz (!) var onları kul

lanalım, yoksa kendimiz uyduralım, başka lehçelerden 

alalım... Yani bunların hepsi belli ölçüde yapıldı. Ama 

şunu da söyleyeyim: 1940’ların ‘50’lerin öztürkçecileri- 

nin kelime kadrosu şimdikilerin birkaç katıydı; yani 

gittikçe öztürkçeciliğin kelime hafızası daralıyor ve git

tikçe kendi üstüne kapanıyor. Bir dili, çok geniş ifade 

imkanları olsa bile kendi üzerine kapamamak lazım; 

yani bir dil sırf kendi üzerine kapanarak gelişemez.

Kaplan: “Kendi üzerine kapanmak”tan neyi kaste

diyorsunuz? Biraz açar mısınız bunu?

Doğan: Yani sadece kendi kavram dünyasıyla ye

tinmek. İyi Fransızca bilen, iyi İngilizce, Arapça, Ja

ponca vs. bilen insanlar kendi dillerine de katkıda bu

lunabilirler, yani o dillerden kelime aktararak değil, 

onların doğru dürüst kendi lisanından karşılıklarını 

bularak geliştirebilirler. Türkçe onu da kaybetti şimdi. 

Yani yabancı dillerle kendisi böyle bir temas kurama

dığı için, yabancı kelimeler “şak” diye gelip oturuyor

lar. Sonra da “ne yapayım kardeşim!” sen çağırdın di

yorlar!

Bir kere Osmanlı Türkçesi bilinmiyor; diyelim ki 

Osmanlıca 19. yüzyılda kaldı, ZO.yy’ın ilk döneminde

1940’ların ‘50’lerin öztürkçecilerinin ke  ̂

lime kadrosu şimdikilerin birkaç katıydı; 

yani gittikçe öztürkçeciliğin kelime hafı

zası daralıyor ve gittikçe kendi üstüne 

kapanıyor.

ki sadeleştirme cereyanı Türkçe’yi belli bir yola koydu. 

Ondan sonra da Oztürkçe. Şimdi Oztürkçe yetmiyor, 

tamamen üstüne kapanmış bir durumda ve ihtiyaçların 

bu dille karşılanması mümkün değil. Herkes diyor ki 

İngilizce kolayımıza geliyor. İngilizce bilenler arasında, 

İngilizce anlaşma alışkanlığı oluşmaya başlıyor.

Bence, Öz Türkçecilerin önce Türkçe’ye açılması 

lazım. Osmanlıca dedikleri Türkçe’ye açılmaları lazım. 

Onlar eğer çok geniş bir kavram dünyasına sahip ola

caklarsa onu yapmaları lazım. Şimdi kompartımanlaş- 

ma söz konusu. Diyelim genel bir Türkçe var. Biz bunu 

bile yeterli görmezken, yani başka dillerle karşılaşalım 

ve dilimizi zenginleştirelim, derken, bunlar onun için

______________________  de alt gruplar oluşturdu

lar. Bu alt grupların önce 

Türkçe’ye açılmaları la

zım; yani doğru Türk

çe’yi, zengin Türkçe’yi 

görmeleri lazım ki ondan 

sonra yoluna devam et

sin. Yani mesela 

1950’den, 60’dan sonra 

yetişmiş yazarlarla iktifa eden bir edebiyat düşünelim. 

Türk Edebiyatı’nın ZO.yüzyıl içinde yetişen ünlü devle

ri var ki onları bile okuyamıyor, anlayamıyor. Tanpı- 

nar’ı sadeleştiriyorlar. Adam öleli daha 30 küsur yıl ol

muş. Büyük bir edebi eser, diliyle, üslubuyla kabul edil

meli, öylece okunmalı, gerekirse ezberlenmek, geniş 

bir kitle tarafından okunmalı ve ezberlenmeli. Eğer bü

yük eserse, dilin şaheseri ise, örnek tutulacak bir me

tinse. Eskiler bunu yaparlardı zaten; çünkü bu, kelime 

hâzinesi veriyor; doğru kelime, sağlam cümle kurmak 

için güzel örnekler veriyor. Bizde ezber tersine işliyor. 

Coğrafyada, biyolojide, fizikte ezber normal bulunuyor. 

Dilde, edebiyatta, ezberden kaçılıyor.

"O kelimeyi kullanmasam da olur, o yazarı okuma- 

sam da olur, o metin o kadar önemli değil, o eser o ka

dar değer taşımaz" diye diye, daralta, daralta en sonun

da bir kaç bin kelime etrafında dönen bir dile kaldık ve 

Milli Eğitim Bakanlığı da bu dili zorunlu kılıyor. Yani 

ilk okullarda, sekiz yıllık Öğretim sistemi içinde yakla

şık beş yüz-altı yüz kelimelik bir sözlük var. Dünyanın 

her yerinde bunun beş katı, altı katıdır sözlükler. Bir 

karmaşadır gidiyor ve liseyi bitirdikten sonra çocuğun 

bütün öğrendikleri herhalde bin kelimeyi geçmiyor. 

Onunla da ne düşünmek, ne de doğru dürüst edebiyat 

yapmak mümkün....

Bu her şeyi darlaştırıcı, tüketici, bitirici zihin yapı
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sından kurtulmak lazım; dili daraltma düşünceyi felce 

uğratmakla kalmıyor; aynı zamanda düşüncenin daha 

fazla gelişmesini de önlüyor.

Kaplan: Görüldüğü gibi dilimiz büyük bir yıkımla 

karşı karşıya. Peki, bu fecaatin ve cinayetin önüne ge

çebilmek için neler yapılmasını önerirsiniz?

Doğan: Bir kere şunu bilelim; Dünyanın hiç bir ül

kesinde yirminci yüzyılda, yeni bir dil meydana getir

mek düşünülmemiş, düşünüldüyse bile asla uygulanma

mış. Dünyanın en keskin devrimleriyle karşılaşan ülke

ler, mesela Rusya ve Çin, değil dillerini, alfabelerini bi

le değiştirmeyi düşünme

mişler. Bizim mantığımıza 

göre, Arap elifbesinden 

daha zor öğrenilen Çin 

yazısının devrimci bir ka

rarla hemen değiştirilmesi 

gerekirdi. Öyle olmamış

tır. Diller ortaçağda, en 

çok yeni çağda son şeklini 

almış, değişim dilin esası

nı zedelemeden, aslî unsurlarla bağlarını koparmadan, 

kelime haznesini tahrib etmeden yeni durumlara uyma, 

yeni kavramları karşılama şeklinde cereyan etmiştir. '

Türkiye'de dilin içine düşürüldüğü durum, hem 

ilim hem edebiyat için ciddi bir mesele teşkil etmekte

dir. İlmî, edebî, fikrî, felsefî ifade imkânları iyiden iyi

ye daralmıştır. Tercüme faaliyeti, tercüme edilen dilin 

karşısında iyice zayıflayan dil dağarcığı yüzünden güç- 

leşmiştir. Nüansları ifade etmeye en çok tercümelerde 

ihtiyaç duyulmakta, fakat hakkıyla tercüme yerine, bir 

çok kelimenin, terimin, kavramın yerine tek kelime 

kullanılarak işin içinden çıkılmaktadır.

Türkçeyi tabiî mecrasına sokmak, ayırım yapmaksı

zın geçmişte sahip olduğu zenginlikleri tanımak, bil

mek ve ancak onun üzerine yeni bir dil oluşturmak 

mümkün olabilir. Dilin imkânlarını genişletmek ancak 

bir gelişme sağlayabilir.

Kaplan: Gazali de pek çok şeyin kurucusu olması 

açısınd'aıı .ilginç bir rol oynuyor. Mesela modern batı 

felsefesinde bunun yansımalarını görürüz: Biri Descar- 

tesi diğeri Kant. Kant büyük bir sentezci; Descartes ise 

sil baştan yeniden kuruyor herşeyi. Descartes’daki ko- 

zalite (nedensellik) kavramını, Gazali’nin geliştirdiği 

analitik felsefeyi Descartes’da da görüyoruz. Kant’daki 

eleştirel felsefeyi, eleştirel tutumu yani akıl eleştirisini, 

estetik eleştirisini; pratik akıl, teorik akıl gibi kavram-

Gazali’nin en büyük hatası, Eş’ari ke- 

lamcılannın sürekli yaratma doktrininiy 
felsefi görüşlerinin, akaid görüşünün te

meli haline getirmesi ve tasavvufu ön 

plana çıkarmasıdır.

sallaştırmaları da Gazali’de görüyoruz. İlginç bir şey bu 

aslında....

Kocabaş: Descartes’ın sistematik şüpheciliğini yüz

yıllar öncesinde Gazali’nin “El-Munkız” adlı eserinde 

görmek mümkün. O ’nun siyaset teorisinin de Selçuklu 

ve Osmanlı devleti üzerindeki etkilerini incelemek ge

rekiyor. Fakat Gazali’nin en büyük hatası, Eş’ari kelam- 

cılarının sürekli yaratma doktrinini, felsefi görüşlerinin, 

akaid görüşünün temeli haline getirmesi ve tasavvufu 

ön plana çıkarması. Böylece düşünceyi ikinci plana at

tığı söylenebilir. Bazı oryantalistler benzer görüşleri sa

vunuyor diye bu meseleyi gözardı etmemek lazım. Ak

sine bunu ayrıca dikkatle 

inceleyip gerçeği ortaya çı

karmak gerekiyor.

Özet olarak, lisanın 

kültür, sanat, düşünce ve 

buna bağlı olarak yeni bir 

medeniyetin oluşturulma

sında çok temel bir yeri 

-------- -̂-------- vardır. Güçlü bir lisan, ke

lime bakımından zengin 

ve aynı zamanda kelimeleri arasındaki kavramsal bağ

lar açısından tutarlı ve sağlam bir lisandır. Bu açıdan 

baktığımızda dünyanın en zengin ve tutarlı lisanı 

Kur’an’ın getirdiği lisandır. Bunu, Kur’an’daki kelimler 

ve bunlar arasındaki ilişkiler olarak onlamamız gereki

yor. İslam medeniyetinin insanlık tarihine bilim, sanat, 

siyasi idare ve adalet alanlarında büyük yenilikler getir

miş olması temelde onun gerçeklikle doğrudan temas 

halindeki lisanının insan varlığı üzerindeki etkilerin

den kaynaklanmaktadır. Fakat zaman içinde bu lisanın 

kelimelerinin indirgemecilik ve karıştınna yoluyla ih

mal edilmesi ve unutulması, onun insan varlığı üzerin

deki etkilerini değiştirmiş ve bozmuştur.

Dolayısıyla bugün, yeni bir dil, yeni bir kültür, bi

lim, sanat ve düşünce dili icadı ve inşası için mutlaka 

Kur’an’la gelen lisanın kelimelerinin ve bunlar arasın

daki kavram ilişkilerinin çok dikkatli bir şekilde ince

lenmesi ve lisanın bu kelimelerin oluşturduğu kavram 

sistemi üzerinde yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bu 

yapılmadığı sürece müslümanlar başka kültür ve mede

niyetlerin gerçeklikle alâkası olmayan lisanının kav

ramları içinde düşünmeye ve o lisanın sözcülüğünü 

yapmaya kendilerini mahkum etmiş olacaklardır.

Kaplan: Bir hayli verimli bir sohbet oldu. Katkılarınız

dan ötürü çok teşekkür ediyorum. m
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‘DİLİN İMKANLARINDAN İMKANLARIN ‘DİLİNE:
Pratiğin Teorisine Doğru

YUSUF KAPLAN

Y apıp ettiklerimiz üstüne düşünen bir toplum de

ğiliz. Belki de dün yapıp ettiklerimiz üstüne dü

şünemediğimiz için bugün yapıp ettiklerimiz üs

tüne de düşünmüyor, düşünemiyoruz. Hemen her alan

da bizim adımıza başkaları düşünüyor. Veya biz başkala

rının düşündükleri, yapıp ettikleri şeyleri tüketmekle 

yetinmeyi yeterli görüyoruz: Başkaları üretiyor, bizse tü

ketiyoruz. O halde soru şu: Başkalarının ürettiklerini 

tüketmekle yetinen toplumların varolabilmeleri, iddia 

ve söz sahibi olabilmeleri, dolayısıyla konuşabilmeleri, 

özgün şeyler söyleyebilmeleri, özne olarak hayata müda

hale edebilmeleri; kişiliklerini, kimliklerini, onurlarını 

ve varlıklarını koruyabilmeleri mümkün mü?

Qiriş: **DiV*sizliğimizin Traji'komik Hikayesine Dair 

Bir Filrri'not

Yapıp ettiklerimiz üstüne neden düşün(e)mediğimizi 

Türkiye’deki film eleştirisi örneğinden giderek düşün

mek ve bunun sonuçlarını gözler önüne sermek, dil so

runu gibi esaslı, kapsamlı ve yakıcı bir soruna giriş yap

mak için ilginç ve de kışkırtıcı olabilir.

Türkiye’deki film eleştirmenleri, Türk sineması, 

Türk filmleri üstüne pek yazmazlar. Yoğunluklu olarak 

yabancı filmler hakkında yazarlar ve yabancı filmlere 

dair yazdıkları yazılan da, bu filmler hakkında yabancı 

ülkelerde yayımlanan dergi ve gazetelerdeki film eleşti

risi metinlerini okuduktan sonra yazarlar. Aynı şey, ro

man ve müzik alanında da geçerlidir. (Burada küçük bir 

parantez açıp, neden belli bazı yazar, şair ve romancıla

rımızın Batı dillerine çevrildiğini ve bu sürecin nasıl iş

lediğini, dolayısıyla Türkiye’deki diğer romancı, yazar 

ve şairlerin neden “işletildiğini” (ıskalandığını) ele ve-

“Dilimin sınırlan, dünyamın sınırlandır” 

Wittgenstein

“Dil, varlığın evidir. İnsan, varlığın evinde (yani dil'de) iskan eder. 

Düşünce üretenler ve sözcüklerle (bir şeyler-YK) yaratanlar, bu evin muhafızları olan kişilerdir”

Heidegger

ren meselenin ticari bir boyutundan veya “gerekçe- 

si”(?)nden de sözetmek yararlı olabilir: Önce dışardaki - 

tabii ki Batı’daki- roman, sinema, müzik piyasasında 

hangi akımların ve ne tür “adam”ların veya “kadın”la- 

rın revaçta ve moda olduğu tespit edilir ve bu “hava 

yoklama” veya “koklama” ya da “fizibilite araştırma- 

sı”( ?)ndan sonra örneğin hangi romancılarımızın, yazar

larımızın, şairlerimizin Batı dillerine çevrildiği zaman 

tut(ul)acağına karar verilir! Böylelikle biz, dünyaca ün

lü “Türk büyükleri”nin kimlerden oluştuğu ve Nazım 

Hikmet gibi, Aziz Nesin gibi. Yılmaz Güney gibi, Or

han Pamuk gibi kişilerin Türkiye’de neden yere göğe 

sığdırılamayan dünyaca ünlü “Türk büyükleri” (!) ola

rak anılması ve bilinmesi gerektiği bilgisine mazhar ol

muş oluruz!)

İşte bu ve benzer diğer nedenlerden ötürü film eleş

tirmenlerimizin yabancı filmler üzerine yazdıkları eleş

tiri metinleri, Türk sineması üzerine yazdıkları eleştiri 

metinlerinden kat kat fazladır. Oysa sinemanın anava

tanı olan Batı ülkelerinde tam tersi bir durum sözkonu- 

sudur: Batılı film eleştirmenlerinin eleştirmen olarak 

kariyerlerini belirleyen şey, kendi ulusal sinemalarının 

üı-ünleri üzerine yazciıkları eleştiri metinleri, geliştirdik

leri filmsel söylemlerdir.

Bir ülkede güçlü bir “yerli” sinemanın icat ve inşa

sında eleştirmenlerin, film teorisyenlerinin geliştirdik

leri film kültürü ve filmsel söylem belirleyici rol oynayan 

dinamiklerden biridir. O yüzden film kültürü zengin ve 

gelişkin olan ülkelerin sinemaları da güçlüdür. Yine o 

yüzden dünya sinemasına yeni film dili ve estetiği armağan 

eden ülkelerde, film kültürünün gelişmesine katkıda 

bulunan, film eleştirisi ve film teorisi ile uğraşan yığın

la insan, ekol ve kurum vardır. Özgün' bir film dili geliş
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tiren filmlere imza atan yönetmenlerin ve sinemacıla- 

rm dikkate değer bir bölüğünün film eleştirisinden yö

netmenliğe geçmiş olmaları tesadüfi değildir. Örneğin, 

Godard ve Truffaut gibi yönetmenler, sinemaya, önce 

film eleştirmeni olarak girmişler; hem mevcut Fransız 

ve dünya sineması üzerine hatırı sayılır eleştirel ve te

orik bir birikim ortaya koymuşlar; hem de sonradan yö

netmen olarak çekecekleri filmlerin teorisini yapmış

lardır. Dünya sinemasını derinden etkileyen ve “film 

alimleri” (!) olarak bizim modem sinema olarak adlan

dırdığımız Avrupa Sanat Sinemosı’nın kodlarını belirle

yen film akımlarından Fransız Yeni Dalgası’nm temelle

ri, bu eleştirel ve teorik performanstan sonra atılabil- 

miştir.

Türkiye’de dünya sinemasına -örneğin İran sinema

sı, Afrika Sineması, Latin Amerika Sineması gibi- yep

yeni bir film dili ve film estetiği armağan edebilecek 

çapta güçlü ve özgün bir yerli / ulusal sinema icat ve in

şa edilememesinin, geliştirilememesinin pek farkedil- 

meyen en temel nedenlerinden biri, Türkiye’de Türk si

nemasına eleştirel ve teorik bir ak yapı oluşturabilecek güç

lü bir film eleştirisi ve teorisi birikimi veya geleneği gelişti

rilememiş olmasıdır.

Güçlü bir film eleştirisi ve teorisi birikiminin oluş- 

turulamamasının en temel nedeni ise, dünya sineması

na yeni bir dil ve duyarlık armağan edebilecek bir sine

manın beslenmesi gereken kültürel, sanatsal ve düşünsel 

kaynaklarımızla, geleneklerimizle, birikimimizle yaratıcı ve 

sahici ilişkiler kurulamaması; aksine bizim kültürel, sanat

sal ve düşünsel birikimimizin tümden yoksayılması, bu 

birikime oryantalist bir gö l̂e bakılmaya kalkışılmasıdır.

Oysa güçlü bir film dili ve estetiği geliştirebilmek, 

bugüne kadar ortaya konan kültürel, sanatsal ve düşün

sel' birikime başvurmakla, bu birikimi film diline yeni

den uyarlayacak şekilde yaratıcı bir ruhla yeniden icat 

ve inşa edebilmekle mümkündür. Bugün dünya sinema

sına yeni bir dil ve estetik armağan etmeyi başarabilen 

tüm ülkelerin böylesi bir şeyi başarabilmelerinin en te

mel nedeni budur.

Benim burada Türk sineması özelinde söylediğim 

şeyler, roman için de, müzik için de, tiyatro için de, dü

şünce için de, hatta siyasi hayat ve tasavvur için de ge- 

çerlidir.

Kendi yapıp ettikleri üstüne, kendi kültürel, sanat

sal, düşünsel dinamikleri ve gelenekleri üstüne dü- 

şün(e)meyen okumuş yazmışlar “esnafı”nın (hem tüc

car, hem de kast / sınıf anlamında “esnaf’ın) herşeye 

çeki düzen vermeye kalkıştığı bir ülkenin elbette ki, 

hem belini doğrultabilmesi, hem de dünyaya özgün bir

şeyler sunabilmesi, özne olarak müdahale edebilmesi 

mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir toplumun dün

ya çapında büyük sanatçılar, yazarlar, düşünürler çıka

rabilmesi elbette ki zorlaşacaktır. Dünyaya kültürde, sa

natta, düşüncede, siyasette özgün şeyler sunamayan bir 

toplum, kendisi olarak varolamayan, kendisi olarak va- 

rolamadığı için de asla başkası- bile olamayan, başkası 

bile olamayacağını bilemeyen; sözün özü, “konuşama

yan”, “dilsiz” ve dolayısıyla “ruhunu yitirmiş”, “canlı ce

naze” gibi oradan oraya savrularak ancak yaşayan (yaşa

dığını sanan) bir toplum demektir.

Bu nedenle, Türkiye’nin en temel, en hayati soru

nunun, bütün sorunlarının kaynağı olan dil meselesi ol

duğunu düşünüyoRim.

Ayrıca Türk sineması ve film dili bağlamında yaptı

ğım bu kısa tartışmadan da anlaşılabileceği gibi dil me

selesi, eski dil-yeni dil veya Osmanlıca-öztürkçe mese

lesine indirgemeyecek kadar ciddi, kapsamlı ve çok 

yönlü bir meseledir. Dil meselesini, eski dil-yeni dil ça

tışması olarak algılamak bir anakronizm (tarih ve za

man dışına düşmenin, tarihte tatile çıkmanın) göster

gesidir. Başka bir deyişle, dil meselesini, eski dil-yeni 

dil meselesine indirgemek, dil meselesinin önemini, 

mahiyetini ve boyutlarını kavrayamamak demektir: 

Çünkü meseleyi, eski dil-yeni dil tartışmasına, absürtlü- 

ğüne, kısır döngüsüne, sığlığına indirgeyenler, yaptıkla

rı tartışmanın bir biçim meselesi olduğunu gözardı edi

yor veya kavrayamıyorlar. Oysa mesele, biçim meselesi 

değil, öz meselesidir. Dilin özü / ruhu, bir dili diğer dil

lerden ayıran, ayırt eden temel özellikler, dinamikler ve 

boyutlarla; dolayısıyla dili var kılan kültürle, o kültürün 

anlam haritalarıyla, o anlam haritalarını oluşturan kav

ramsal sistemle ilgili bir meseledir. Dilin ruhu meselesi

ni Heidegger’den bir alıntı yaparak özetleyelim: "Dil, 

bize konuşur” (zikreden, Webster, 1991: 34).

Peki, “dilin bize konuşması”, ne demek? Bu soruyu 

cevaplayabilmek için, dil, kültür ve toplum ilişkisini; 

dolayısıyla dilin doğası, özellikleri ve boyutlarını tartış

mamız gerekiyor.

Dil, Kültür ve Toplum: Dilin Doğası ve İmkanları

Dilin doğası, özellikleri, boyutları ve sorunlarına ilişkin 

yapılan çok yönlü inceleme ve araştırmaların tarihi ye

nidir.

Dilciler, dilin, sorunlara yol açmadığı sürece araştı

rılma ihtiyacı hissedilmediğini belirtirler. Alvar Elle- 

gard (1973: 660), dilin sorunlara yol açtığı ve bu ne

denle araştırılma ihtiyacı hissedildiği iki temel duru
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mun varlığından sözeder: Birincisi, bu dil, yabancı bir 

dil ise. İkincisi de, bu dil, bir ana-dil’in lehçesi ise.

Tarih boyunca dil konusunda yapılan araştırma ve 

incelemeler, üç temel sorun etrafında gerçekleştirilmiş

tir: Dilin kökeni; dil ile gerçeklik arasındaki ilişki; ve 

dilin yapısı.

Birinci eksen, din ya da kozmogoni’nin (kainatın 

doğası ve düzeni) sorunlarıyla; ikinci eksen, epistemo- 

lojik sorunlarla; üçüncü eksen ise dilbilim (linguistics) 

ve gramer sorunlarıyla ilgilenmiştir.

Batı’da dilbilim araştırmaları. Antik Yunan’daki fel

sefi ve filolojik meseleleri temel alan iki gelenek üzeri

ne oturmuş ve gelişmiştir. Antik Yunan’da dil incele

meleri Aristo ve Efla

tunla başlar; Antik Yu

nan düşünürleri, dile fel

sefi açıdan yaklaşmışlar; 

dilin doğası, düşünce ve 

gerçeklikle ilişkisi üzerin

de yoğunlaşmışlar fakat 

dilsel formların tasvirle

riyle pek fazla uğraşma

mışlardır.

Gerek Antik Yunan’da, gerek İslam kültüründe, ge

rekse Ortaçağ Avrupası’nda dil, üç temel alanda incele

me konusu yapılmıştır: Mantık, Gramer ve Retorik 

(Belağat). Mantık, gerçekliği ve anlamı anlamlandır

makla; gramer, dilin, özellikle de yazılı dilin yapısını 

çözmek ve çözümlemekle; retorik ise dilin (insanları 

belli konularda ikna etmek gibi) belli amaçlar doğrultu

sunda bir enstrüman olarak kullanılmasıyla ilgilenmiş

tir.

Dil konusunda yapılan çalışmaların modern dönem

de hız kazandığını görüyoruz. Bunun başlıca iki nedeni 

var: Birincisi, Batı Avrupa’lı büyük ulus devletlerin sö

mürgecilikle birlikte diğer kültürlerle ve dillerle karşı

laşmaları; İkincisi de. Aydınlanma Çağı’nı izleyen dö

nemde Batıda yaşanan kültürel ve entelektüel çalkantı, 

kaos ve yeni arayışlar.

Bu iki fenomen, Avrupa’da büyük velveya üstün ırk 

kavramının (özellikle Almanya örneğinde) belirginleş

mesine yol açtı. Herder gibi Alman düşünürlerin başını 

çektiği yeni bir yaklaşım dil incelemelerine hakim ol

maya başladı: Ulusal karakterle dil arasında kaçınılmaz 

ve zorunlu ilişkiler kuruldu. İdealizmin dil deki yansı

ması olan bu yaklaşıma göre, bir ulusun dili, ulusal ka

rakteri aynen yansıtır.

Ancak 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başların

da dil incelemelerinde bu idealist yaklaşımın aşıldığını,

Dünyaya kültürde, sanatta, düşüncede, si' 

yasette özgün şeyler sunamayan^bir toplum, 

“konuşamayan”, “dilsiz” ve dolayısıyla “ru

hunu yitirmiş”, “canlı cenaze” gibi yaşayan 

bir toplum demektir.

dili farklı özellikleri ile algılayan dilbilimcilerin yepye

ni teorik yaklaşımlar geliştirdiklerini görüyoruz. Ferdi

nand de Saussure, kendisinin modem dilbilimin, yapı

salcılığın ve göstergebilimin “baba”sı olarak görülmesi

ne imkan tanıyacak yepyeni bir açılım getirdi dilbilime: 

Saussure, dilin toplumsal, kollektif ama sabit bir ger

çeklik olduğunu göstermeye çalıştı: Dil’in hem sabit, 

hem de toplumsal ve kollektif bir gerçeklik olarak algı

lanması paradoksal bir durumdu. Ama Saussure’le bir

likte dilin salt bir araç değil, aynı zamanda bir toplum

sal ve kollektif aktör olarak algılanması, dil incelemele

rinde önemli bir atılım olarak kabul edilmelidir.

Saussure, dil’i iki eksene ayrıştırarak inceleme ko

nusu yaptı: Birinci eksen 

belli kurallara göre işle

yen bir sistem (langue); 

ikinci eksense, farklı bağ

lamlarda farklı anlamlar 

üretilmesi demek olan 

göstergelerle işleyen, söy

lem ve anlam üreten bir 

“konuşma eylemi”dir (pa

role).

Birinci ekseni, dil sistemi, ikinci ekseni ise gösterge

ler düzeni veya düzeneği olarak adlandırabiliriz. Dil sis

temi, dilin yapısı üzerinde yoğunlaşır ve mutabakatlar

la, kurallarla işlerken; göstergeler düzen(eğ)i, gösterge

lerle gerçekleştirilen “konuşma eylemleri” ile işler. Bi

rinci eksen, dilin formel (biçimsel) yapısıyla ilgili; ikin

ci eksense dilin bir anlam üretme aracı olması ile ilgili

dir. Saussure’ün dilbiliminde, öznenin (insanın) konu

mu açısından bakılacak olursa, dil sistemi sabit ve dola

yısıyla pasiftir; gösterge sistemi ise değişken ve aktiftir.

Dil incelemeleri alanında Saussure’den sonra en bü

yük atılımı Voloşinov müstear ismi ile yazdığı kabul 

edilen Bakhtin yapmıştır,

Sovyet Rusya’nın baskıcı ortamında yaşayan ve din

dar biri olan Bakhtin, dilin sabit ve “masum” olmadığı

nı; bir ortamın ve bağlamın hem ürünü hem de üretici

si olduğunu görmüş ve Saussure’ün dil’i, sabit bir sistem 

olarak görmesinin yanlış olduğunu göstermiştir. Ona 

göre dil, pasif bir toplumsal ve kollektif sistem değil; aktif bir 

sosyal (ve dolayısıyla kültürel) süreçtir. Dil, sabit ve mono- 

lojik bir sistem olarak algılandığı zaman hem baskıcı or

tamlara davetiye çıkarılmış olur, hem de dilin gelişme

si; dolayısıyla anlamın çoğaltılabilmesi zorlaşır. Dilin 

aktif bir sosyal ve tarihsel süreç olması, dolayısıyla diya- 

lojik bir özellik taşıması, anlam üretimini ve iletişimin 

gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Burada tecrübe, ya
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ni insanın konuşma ve yapma eylemi, gerçekliğin dil 

yoluyla kavranılmasında ve yeniden-üretilmesinde kilit 

rol oynar. Anlamlandırma ancak toplumsal ve tarihsel 

süreçle (ve dolayısıyla sosyo-kültürel tecrübe ile) diya- 

lojik konuşma içine girildiği zaman mümkün olabilir.

Voloşinov’un çığır açan dil felsefesi kitabının İngi' 

lizce baskısına yazdıkları sunuşta çevirmenler, Voloşi- 

nov / Bakhtin’in dil incelemeleri alanındaki konumunu 

şöyle özetlerler: “Voloşinov / Bakhtin’in dil çalışmaları, 

dil teorisi ve incelemeleri alanında (Herder’ci), Hum- 

boldt’çu / Vossler’ci tez ile bunun karşısına dikilen Sa- 

ussure’cü antitezin yerini almaya aday bir sentezdir.” 

(Voloşinov, 2001: 8).

Dil incelemeleri ala- ------------------

nında sonraki dönemler

de yapılan araştırmalar 

Saussure’yen ve Bakh- 

tin’yen damar üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Saus- 

sure, yapısalcı düşünürle

rin ve akımların temel _______________________

kaynağı; Bakhtin ise

postyapısalcı düşünürlerin ve akımların temel kaynağı 

olarak görülebilir.

Bu kısa teorik yolculuktan sonra özetle şunlar söyle

nebilir: Dil; iletişim kurma, anlam ve düşünce üretme 

aracıdır. Dilin, iletişim kurma ve anlam üretme aracı ol

ma özelliği, düşünce üretme aracı olma özelliğinden da

ha önceliklidir. Dil, sadece düşünceleri ve anlamları ta

şıyan bir araç değildir; aynı zamanda düşünce, iletişim 

ve anlam üreticisidir.

Raymond Williams “dilin tanımını yapmak, bu dünya

da insanın tanımını yapmaktır" (1977: 21) derken dil ile 

gerçeklik ve anlam üretimi arasındaki ilişkinin altını çi

zer. Ve dünya, gerçeklik, doğa ve insan gibi kategorile

rin dil aracılığıyla ve dil tarafından inşa edildiğini vur

gular.

Dil, “sosyo-kültürel bir pratik”tir. Dolayısıyla dil, ger

çeklik ve anlam üretimi arasında kopmaz ilişkiler var

dır. Gerçeklik ve anlam, hem dilde ifadesini bulur; hem 

de dille (dil aracılığıyla) dile gelir veya telaffuz edilir ve 

üretilir (ayrıca bkz. Halliday, 1996: 88-94 ve 359-384).

Dil, toplum, gerçeklik ve anlam ilişkisi konusunda 

söylediklerimizi Rousseau’dan yapacağımız özlü bir alın

tıyla özetleyelim: “Dil’in varolabilmesi için bir toplumun 

varolması şarttır. Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi 

içinse dilin varolması, varlığını sürdürebilmesi Jiaçınılmaz- 

dır" (Rousseau, 1754).

Yazının bundan sonraki bölümünde “modernleşme”

Nazım Hikmet iyi bir şairdir ama Nazım’ın 

tekrar ettiği o sosyalist duyarlığın Türki' 

ye’de üretilmiş kültürel/sanatsal gelenekle, 

o geleneğin dili, anlam dünyası ve duyarlı  ̂

ğı ile bir ilişkisi var mıdır? Elbette ki, hayır!

sürecinde yaşadığımız travmatik tecrübeyi “dil sorunu” 

açısından anlamlandırmaya çalışacağım. Son bölümde 

ise ortaya çıkan tabloda saptadığım zaafların nasıl im

kanlara dönüştürülebileceği; imkanların ise çoğaltılarak 

yeni bir “İslami diP’in icat ve inşa edilebilmesinde nasıl 

hayata ve harekete geçirilebileceği sorunu üzerinde yo

ğunlaşacağım.

Kültürel Şok, Kaos ve Paradoks: 

Olumsuzlayıcı AkıVdan Değillemeci Akla

Tanzimat’la başlayan ve Cumhuriyet’le birlikte hayali,

naif bir “kültür ve mede- 

------------------- niyet değiştirme” projesi

ne evrilerek süren “mo

dernleşme” tecrübemize 

ilişkin birbirinden kopuk 

olmayan, birbirini bütün- 

leyen iki aşamalı veya iki 

düzeyli bir “okuma” / 

analiz biçimi geliştirilebi

leceğini düşünüyorum. 

Birincisi, yaşanan tecrübeyi belli başlı tezahürleriyle hi

kaye veya tasvir etmek; İkincisi ise çeşitli açılardan an

lamlandırmaya çalışmak.

îslam dünyası, modernliğin meydan okumasıyla kar

şılaştığı zamandan bu yana köklü bir medeniyet krizi ya

şıyor. İslam tarihinde müslümanların yaşadıkları ikinci 

büyük ölçekli bir kriz bu. İlk kriz. Haçlı seferleri ve da

ha çok da Moğol istilasının 13. yüzyılın ikinci yarısında 

İslam dünyasını tam anlamıyla tarümar etmesiyle ya

şanmıştı. Bu kriz, temelde siyasi bir krizdi. O yüzden kı

sa sürede aşıldı ve İslam medeniyeti bu krizden sonra 

yokolmadı; aksine eksen değiştirdi ve yeni bir sıçrama 

gerçekleştirdi: Kültürde, sanatta ve siyaset felsefesinde 

gerçekleştirilen sıçrama, müslümanların, îslam tarihi

nin en güçlü ve en büyük siyasi organizasyon yeteneği

ni ve pratiğini hayata geçirmesiyle sonuçlandı: Müslü

manların kontrolündeki Hindistan’dan Orta Asya’ya, 

Kuzey Afrika’dan Güney ve Doğu Avrupa’ya kadar uza

nan geniş bir hatta yayılan hilal, dünya tarihine uzunca 

bir süre daha müslümanların damgalarını vurmasına 

imkan tanıdı.

Modernlikle karşılaşma (veya karşılaşamama, yüzle- 

şememe ve hesaplaşamama) sürecinde patlak veren kriz 

ise çok daha farklı bir kriz oldu: Bu süreçte, müslüman 

toplumlann hem müslümanlıkla, hem de hakim Batı (Avru

pa) kültürüyle ilişkileri problemleşti: Çift yönlü bir temassız- 

lık yaşanmaya başlandı: Epistemolojik ve ontolojik kırılma
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anlamında hiı fetret dönemi zuhur etti. Bu krizin ilk kriz

den daha büyük ölçekli bir kriz olduğu doğru. Ama bu 

çalkantılı ama öğretici tecrübeyi hikaye etmeye ve ye

niden anlamlandırmaya çalıştığımız zaman bu krizin 

büyüklüğüyle orantılı olarak bünyesinde büyük imkan

ları da barındırdığını görebileceğimizi düşünüyorum.

Osmanlı elitleri ve aydınları, “büyük Avrupa güçle- 

ri”nin siyasi, teknolojik, ekonomik ve askeri açıdan Os

manlı’nın Avrupa ve dünya üzerindeki varlığını ve ro

lünü tehdit edecek kadar güçlendiklerini farkedince 

Osmanlı’nın konumunu olmasa bile. Şerif Mardin’in 

deyişiyle, “onurunu ve statüsünü korumak” amacıyla ve 

savunma psikolojisi ile bir dizi reform programı başlattı

lar. Reform programları. Batı Avrupalılann, sadece si

yaset, teknoloji, ekonomi ve askerlikte değil; aynı za

manda kökeni Reformasyon ve Rönesans dönemlerine 

kadar uzanan düşünce, kültür ve sanat alanlarında da 

büyük bir sıçrama gerçekleştirdiklerini farkettirdi Os

manlı elitlerine ve aydınlarına.

OsmanlI’daki reform programları, Cumhuriyet’le 

birlikte hayali bir kültür ve medeniyet değiştirme proje

sine dönüştürüldü. Batılı sömürgeci ülkeler tarafından 

sömürgeleştirilmeyen Türkiye, elitlerinin marifetiyle 

ve Jakoben yöntemlerle Batılıların yapamadıkları ve 

yapmaya bile cesaret edemeyecekleri bir şeyi yapmaya 

soyundu: Kendi-kendini sömürgeleştirme çabası.

Yenilgi psikolojisiyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu 

kültür ve medeniyet değiştirme girişimi, varlık nedenini, 

Islami anlam haritalarını olumsuzlamaktan alıyordu (bkz., 

Mardin, 1996). Cumhuriyet döneminin elitleri, yeni se-

küler sistemin otorite, hegemonya ve meşruiyet !<aynakla- 

nnı İslam-dışı dinamiklerle belirleme ve tanımlama ça

bası içinde oldular. Dolayısıyla İslam’ın anlam haritala

rı ve,anlamlandırma pratiklerini bütünüyle olumsuzla- 

dılar. Olumsuzlaytct akıl olarak tanımlayabileceğimiz bu 

fenomen, toplumda tam anlamıyla kültürel bir şok ya

şanmasıyla ve köklü bir vakum (boşluk) oluşmasıyla so

nuçlandı. Bu durum, elitlerle toplumu karşı karşıya 

getirdi ve birbirine yabancılaştırdı. Batılı seküler model 

ve projelerin topluma tepeden hakim kılınmaya çalışıl

ması, oluşan vakumu daha bir derinleştirdi. Batılı sekü

ler kavramlar, insanın hem iç, hem de dış dünyasını an

lamlı kılan müslümanlığın anlam haritaları kadar sofis

tike boyutlara sahip olmadığı için, toplum, müslüman

lığın bastırılan anlam haritalarıyla yeni ve daha yaratı

cı ilişkiler kurmaya başladı. Bu durumun siyasi alandaki 

tercümesi, 1950 yılından itibaren, çok partili hayata 

resmen geçilir geçilmez, tek parti zihniyetinin kaçınıl

maz olarak terkedilmesi oldu.

1960 darbesinden 1980 darbesine kadar geçen sü

reçte, her bakımdan kaos üreten traji-komik bir tecrübe 

yaşandı. Bir yandan seküler kültür, sosyalist bir söyleme 

eklemlenerek yeni bir veçhe kazanırken, öte yandan 

toplum kamplara bölündü; ülke uzun süren bir iç sava

şa sahne oldu.

1980 sonrasındaki 10 yıllık süreçte, Türkiye siyasi 

liberalizmle olmasa bile ekonomik ve -kısmen de- kül

türel / düşünsel liberalizmle tanıştı. Bu süreç, toplumsal 

bilinçaltının patladığı, her bakımdan paradoksların su- 

yüzüne çıktığı; siyasi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve 

entelektüel olarak kendi içinde imkanları ve zaafları 

olan kompleks bir “söylemsel pratik” üretti (ayrıca bkz., 

Gürbilek, 1993).

1990’lı yılların başlarından itibaren Türkiye’de top

lumsal dinamiklerin bir kez daha bastırılmaya, özgür

lüklerin alanlarının daraltılmaya ve siyasetin işlevsizleş- 

tirilmeye çalışılması, hukukun siyasallaşması yeni bir 

durum ortaya çıkarttı: Başta İslami duyarlığı önceleyen 

kesimler olmak üzere hemen tüm kesimler, söylemleri

ni, kimliklerini ve stratejilerini ne olduklarını değil, ne ol

madıklarını söyleyerek belirlemeye ve tanımlamaya baş

ladılar. Referenslann terkedilmesi, dolayısıyla benliğin bo

şaltılması, söylemin içeriksizleşmesi ve zihnin tersinden ve 

tersi ile işlemeye başlaması, Türkiye’de değillemeci akıl 

olarak adlandırabileceğimiz çarpık ve her tür çarpılma

ya ve çarpıtılmaya müsait bir aklın zuhur etmesine yol 

açtı.

Böylelikle Cumhuriyet’le birlikte başlayan ve İs

lam’ın anlam haritalarını olumsuzlayan olumsuzlayıcı
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akıl, zamanla yerini değillemeci akla terketmiş oldu: İn

sanlar, gruplar, elitler kendilerini ve söylemlerini ta

nımlarken, ne olduklarına değil; ne olmadıklarına göre 

bir tanımlama, davranış biçimi ve zihin kalıbı geliştir

meye başladılar. Böylelikle konuşma, söyleme ve eyle

me yetileri (dil) de tarumar olmaya yüztuttu. “Dil”deki 

kayma ve çözülme, insanları nesne konumuna mahkum 

etti. Artık söyleyen değil, söylenenleri söyleyen “nes- 

ne”ler, “parazit’ler, “sözcü”ler (“silahsız tetikçi”ler) 

medyadan siyasete kadar her alanda mantar gibi bitme

ye başladı.

Dil’in yitirildiği, çarpıtıldığı, anlam ifade etmediği; 

konuşma değil, konuşulanı konuşma; söyleme değil, 

söyleneni ve söylenilmesi isteneni söyleme aracı haline 

getirildiği ve konuşan insan değil konuşturulan; söyle

yen insan değil, söyletilen ve sözcülük yapan insanın 

başat insan tipi haline geldiği, dolayısıyla insanın özne- 

liğini yitirerek nesne konumuna düştüğü ve düşürüldü

ğü bir ortam zuhur etti: Ancak böylesi bir ortamın, der

hal yeni bir dil icat edilmesini dayatan, yeni oluşumla

rı, başlangıçları zorunlu olarak kışkırtan bir ortam oldu

ğunu vurgulamak gerekiyor.

Olumsuzlayıcı akıldan değillemeci aklın zuhuruna 

kadarki süreçte yaşadığımız “akıl tutulması”, dil ve zihin 

kayması fenomenini daha iyi gösterebilmek için kışkır

tıcı bir soru sormak ve bu sorunun cevapları üzerinde 

kafa yormak istiyorum: Dünya çapında düşünürlerimiz, 

sanatçılarımız, yazarlarımız, bilim adamlarımız var mı?

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkün; Dünyada 

az-çok tanınan Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Aziz Nesin 

gibi romancı ve yazarlarımız; Nazım Hikmet gibi şairle

rimiz, Yılmaz Güney gibi sinemacılarımız var. Birazcık 

kendimizi zorlayarak İngilizce, Fransızca, Almanca, 

Arapça, İspanyolca gibi yaygın dünya dillerine çevril

miş veya bu dillerin konuşulduğu ülkelerde ürünleri ya

yınlanan ve sınırlı çevrelerde de olsa bilinen isimleri 

gözönünde bulundurarak bu listeyi biraz daha kabarık- 

laştırmamız veya kalabalıklaştırmamız elbette ki müm

kün: Orhan Veli, Nevzat Çelik, Ataol Behramoğlu, İs

met Özel, Melih Cevdet gibi şairlerimiz; Sait Faik, Tah

sin Yücel gibi hikayecilerimiz yaygın dünya dillerinden 

bazılarına çevrildi. (Bu sanatçılarımızın yaygın dünya 

dillerinden bazılarına çevrilmiş olmalarının büyük öl

çüde siyasi nedenlere, kısmen de eş-dost, ahbap-çavuş 

ilişkisine dayandığını herkes biliyor. Örneğin, Nevzat 

Çelik, şair mi? Ama Nevzat Çelik dünyada Türkiye’nin 

en çok bilinen şair müsveddelerinden biridir. Neden? 

Biraz önce zikrettiğim iki nedenden ötürü.)

Müzik alanında tanınan Türk müzisyenlerinin oranı

daha fazla. Örneğin, Ergüner kardeşlerden Okay Te- 

miz’e, Gürer-Süher kardeşlerden. Fazıl Say’a kadar bel

ki bir düzineye yakın Türk müzisyen dünyada az-çok ta

nınıyor. Bu müzisyenlerimiz hangi nedenlerle ve hangi 

özellikleriyle tanınıyorlar, acaba? İki nedeni var: Ergü

ner Kardeşler, Okay Temiz ve Çinuçen Tannkorur gibi 

müzisyenlerimiz az-çok özgün şeyler yaptıkları için tanı

nıyorlar. Diğerleri ise, Türkiye Cumhuriyeti Devle- 

ti’nin özel yardımı, desteği ve propaganda çabası dolayı

sıyla tanınıyorlar: Devletimiz, klasik batı müziği icra 

eden bu müzisyenlerimizi, Türkiye’nin ne kadar batılı 

bir ülke olduğunu kanıtlamak ve dolayısıyla kompleks 

gidermek amacıyla destekliyor.

Nazım Hikmet, Orhan Pamuk, Aziz Nesin, Yaşar 

Kemal ve Yılmaz Güney’in neden dünyada az çok ta

nındığını biliyorsunuz: Orhan Pamuk dünyada moda 

olan postmodern metinler çıkardığı ve biraz da esraren

giz (oryantalist) bir doğu / Türkiye imgesi ürettiği için 

ilgi çekiyor. Yılmaz Güney de dahil diğer “Türk büyük- 

leri”(!)nin dünya dillerine çevrilmiş olmalarının en te

mel nedeni benimsedikleri siyasi söylemler ve dolayıyla 

‘̂ahhap-çavu§ ili§kilerî”nin küresel boyutlarda güçlü ol

masıdır. (Pardon, az kalsın atlıyordum: Bir de Zülfü Li- 

vaneli abimiz vardı! Bu “Türk büyüğü”müzün dünyada 

en çok tanınan “artiz”lerimizden biri olduğunu nasıl 

olur da unuturuz!)

Burada dil sorunu bağlamında sorulması gereken ya

kıcı som şu: Bu yazarlarımızın, sanatçılarımızın dünya 

edebiyatına, sanatına, sinemasına, şiirine, müziğine 

yaptıkları özgün bir katkıdan; özgün bir şiir dili, roman 

dili, müzik dili armağan ettiklerinden sözetmek müm

kün mü?
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Tek kelimeyle: Hayır!

Burada “hayır” cevabı verirken isimlerini zikretti

ğim yazarların, edebiyatçıların, şairlerin, romancıların, 

sinemacıların, müzisyenlerin çabalarını, ortaya koyduk

ları ürünleri gözardı etmiş olmuyorum: Nazım Hikmet, 

iyi bir şairdir; Orhan Pamuk iyi bir romancıdır; Yılmaz 

Güney, Türk sinemasını “modernleştiren” öncü ve de 

iyi bir sinemacıdır. Ancak burada sorun şu: Nazım Hik

met, dünya şiirine “ey millet, biz Türkler, işte bu kadar 

mükemmel bir şiir diline ve söylemine sahibiz; işte size 

özgün bir şiir dili” diyebilecek ve dolayısıyla bizim şiir 

geleneğimizin ve anlam dünyamızın uzantısı ve yeni şe

killerde yeniden icat edil

miş bir formu olabilecek 

bize özgü bir duyarlık icat 

edebilmiş ve dünyaya “iş

te Türkler, bize nasıl şiir 

yazılabileceğine dair 

önemli bir duyarlık arma

ğan ediyorlar” dedirtebil

miş midir? Nazım Hik

met, elbette ki iyi bir şair

dir ama Nazım Hikmet’in telaffuz, terennüm ve de tek

rar ettiği o sosyalist duyarlığın Türkiye’de epistemolo- 

jik, ontolojik ve fenomenolojik olarak üretilmiş sanat

sal gelenekle, o geleneğin dili, anlam dünyası ve duyar

lığı ile bir ilişkisi var mıdır? Elbette ki, hayır! Nazım 

Hikmet, modem Türk şiirinin en önde gelen şairlerin

den biridir; ama bu toplumun anlam haritalarını, an

lamlandırma pratiklerini, kollektif bilinçaltını; dünyaya 

bakışını hala belirlemeye; tüm baskı ve bastırma, sindir

me ve dinamitleme çabalarına rağmen bu toplumu 

ayakta tutmaya devam eden kimliğinin, kültürünün ve 

sosyo-kültürel ve sanatsal duyarlığının yeniden üretici

si, çağdaşlaştırıcısı olmak anlamında bir Türk şairi de

ğildir. Başka türlü söylendikte, Nazım Hikmet’in geliş

tirdiği sosyalist, materyalist duyarlığın bu ülkenin epis- 

temolojik, ontolojik ve fenomenolojik dünyasında; kül

türel, zihinsel ve sanatsal haritasında, tasavvurunda bir 

karşılığı yoktur. Şunu demek istiyorum: Nazım Hik

met’in şiirinde dışavuran epistemolojik, ontolojik ve fe- 

nomenolojik dünyanın dili, zaten başkalarının geliştir

diği bir dildir. Dolayısıyla Nazım’ın konuştuğu dil, Na- 

zım’ın ürettiği bir dil değil; başkalarının ürettiği, Na- 

zım’ın ise burada tekrarladığı ve tükettiği bir dildir. O 

yüzden Nazım’ın durumu, tıpkı hayatı gibi trajiktir.

Burada geliştirmeye çalıştığım argümanlar, Yılmaz 

Güney bahsinde daha fazla geçerlidir. Yılmaz Güney, 

daha önce dominant olarak klasik Amerikan sineması

Kök-paradigmalar, müslüman bireylere, 

gruplara ve toplumlara hem bir '̂yol hari
tası'' sunar; hem de örnek bir toplumsal 

pratikler ve kurumlar dizgesi geliştirme

lerine imkan tanır.

nın dilini (anlatım yapısından, star sistemine, çekim öl

çeklerinden mizansen anlayışına, ses düzeneğinden 

filmsel tüketim kalıplarına kadar tüm sinemasal kodla

rını) kullanan veya burada yeniden üreten (tekrarla

yan) Yeşilçam Sineması’na son vermiş ve bu anlamda 

Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatmış öncü bir 

sinemacıdır. Yeşilçam sinemacılarının (yönetmenleri

nin, yapımcılarının, işletmecilerinin, teknisyenlerinin) 

Türkiye’ye taşıdıkları klasik Amerikan / Hollywood Si- 

neması’nın kodlarını veya dilini kırmış; yerine Avrupa 

Sanat Sineması’nın kodlarını Türkiye’ye aktarmış bir 

sinemacıdır Yılmaz Güney. Hepsi bu! Yılmaz Güney’in

ve Yılmaz Güney’i izleyen 

Ömer Kavur, Zeki Ökten, 

Erden Kıral vesaire gibi 

“Yeni / Genç Sinemacı- 

lar”ın Türkiye’de sinema

da yaptıkları şey, bir Türk 

Sineması değildir; Avru

pa Sanat Sineması’nın

------------------  (ağırlıklı olarak Italyan

Yenigerçekçiliği ile Fran

sız Yeni Dalgacılığı’nın) kodlarını (yani konuştuğu) 

film dilini Türkiye’de biraz kendilerine benzeterek ye- 

niden-üretmek (tekrarlamak) olmuştur. Kısaca söyle

mek gerekirse. Yılmaz Güney ve izleyicileri, Türkiye’de 

bizim anlam haritalarımızdan, sanatsal ifade biçimleri

mizden, estetik duyarlığımızdan yola çıkarak dünya si

nemasına yeni bir film dili armağan etmeyi başarama

mışlar; Avrupa Sanat Sineması’nın formlarını burada 

yeniden-üretmişlerdir. Yani konuşan Türk sineması de

ğil, Avrupa Sanat Sineması’dır. Bu traji-komik durumu, 

yabancı film eleştirmenlerinin ve teorisyenlerinin gör

meleri ama bizimkilerin görememelerini neyle açıkla

mak gerekiyor acaba? “Çift yönlü temassızlık”la mı?

Orhan Pamuk’un hikayesi de Nazım Hikmet ve Yıl

maz Güney için söylediklerimizden farklı değil. Orhan 

Pamuk iyi bir romancıdır. Ama Orhan Pamuk bir Türk 

romancısı mıdır? Bence hayır!

Görüldüğü gibi Türkiye’nin en temel sorunu “dil” 

sorunu: Dünyaya kültürde, sanatta, düşüncede yepyeni 

bir dil armağan edememe, kendi diliyle konuşamama 

sorunu. Mimar Sinan gibi, Yunus Emre gibi, Abdülka- 

dir Meraği gibi, Mevlana gibi. Gazali gibi özgün bir dil 

geliştiren ve özne olarak konuşan büyük düşünürler, sa

natçılar, yazarlar yetiştirememe sorunu.
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İmkanların ‘*DiV'jn İmkanları:

Ya Da Pratiğin. Teorisini Yapmak

Heidegger, "Dil, varlığın evidir” der ve ekler; "İnsan, var

lığın evinde (yani dil’de) iskan eder. Düşünce üretenler ve 

sözcüklerle (bir şeyler-YK) yaratanlar, bu evin muhafızları 

olan kişilerdir” (1996: 217).

Bir şeyler icat ve inşa etmekle, bir yere iskan etmek 

arasında kopmaz bir ilişki vardır. Bir şeyler icat ve inşa 

edebilmek için, bir yere iskan etmek gerekir. İskan et

mek, her zaman, inşa etmekten önce gelir. Bir yere is

kan etmeksizin, bir şeyler inşa edebilmek son derece 

zordur, (ibid.: 348). He-

idegger’in inşa-iskan iliş

kisini açımlarken geliştir

diği mantık veya argüman 

son derece çarpıcıdır: "İn

şa ettiğimiz için islcan etme

yiz; isican ettiğimiz için ve is

kan ettiğimiz zaman inşa 

ederiz; çünkü biz iskan edi

cileriz" (ibid.: 350). Zira

"ancak iskan edebildiğimiz zaman, inşa edebiliriz” (362). 

"Bir şeyin özü hakkında bize bir şeyler söyleyen şey dildir. 

Ancak bir şartla: Ne zamanki diUn özüne sadık kalır, saygı 

duyar ve vakıf olabilirsek.” (348).

Heidegger’in dilin, iskan ve inşa süreçlerinde gördü

ğü işleve ilişkin söyledikleriyle dilin gerçeklik, anlam ve 

düşünce üretiminde gördüğü işlevleri irtibatlandırmak 

gerekiyor. Heidegger’in argümanlarının ilk bakışta dili 

sabitleştirdiği ve dolayısıyla insanı pasif bir konuma 

yerleştirdiği düşünülebilir. Ancak Heidegger’in iskan 

etme eylemi bağlamında söylediklerine dikkatle bakıl

dığında Heidegger’in insanı aktif bir konuma yerleştir

diği görülebilir, diye düşünüyorum. Bir kültürün ürünü 

ve yeniden üreticisi olarak dil, ancak kendisine iskan edil

diğinde aktif olarak işleyebilir. Dil’e ve dolayısıyla bir 

kültürün anlam dünyasına ve anlam haritalarına iskan 

edilmediği zaman, dil’in ve dolayısıyla kültürün vücut 

bulabilmesi ve mevcudiyetini, canlılığını, varoluşunu, 

yaratıcılığını sürdürebilmesi imkan dahilinden çıkmış 

olur. Burada dil ve dolayısıyla kültürün vücut bulabil

mesi, ancak insanın bir özne olarak dil’e ve kültür’e is

kan edebilmesi ile mümkün olabilir. Başka bir deyişle, 

insanın konuşabilmesi ve eyleyebilmesi bir dil’e ve do

layısıyla kültür’e iskan etmesinden sonra sözkonusudur. 

İnsanın bir dil’e ve dolayısıyla kültür’e iskan,etmemesi 

durumunda anlam üretimi devre dışı kalmış olur.

Bu açıklamalardan yola çıkarak, insanın, bir dil’e ve

Bir toplumun anlam haritalarınm ve 

anlamlandırma pratiklerinin kaynağı 

olan kültürün iskan ettiği ve yeniden 

üretilmesine aracılık ettiği dil’e (dolayı

sıyla kültüre) nasıl iskan edeceğiz?

dolayısıyla kültüre iskan etmesi durumunda yepyeni im

kanlar icat ve inşa edebilmesinin mümkün olabileceği

ni ve ancak bundan sonra bu imkanların kültürün an

lam haritalarını yeniden üretmeye ve yeni anlamlandır

ma pratikleri geliştirilmesine zemin hazırlayabileceğini 

söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle, yeni söylemler ve pra

tikler geliştirebilmenin yolu, dil’e ve dolayısıyla kültüre 

iskan etmekten geçiyor.

Burada cevabı aranması gereken yakıcı mesele şu: 

Bir toplumun anlam haritalarının ve anlamlandırma 

pratiklerinin kaynağı olan kültürün iskan ettiği ve yeni

den üretilmesine aracılık ettiği dil’e (dolayısıyla kültü

re) nasıl iskan edeceğiz? 

Ve iskan ettiğimiz 

“yer”den nasıl yeni imkan

lar ve bu imkanları hayata 

geçirebilecek nasıl yeni bir 

dil veya “söylemsel pratik” 

geliştirebileceğiz?

Şerif Mardin, Bediüz- 

zaman özelinden kalkarak 

Türkiye’de din ve değişim 

sorununu incelerken bu konuda ilginç bulgulara ve so

nuçlara ulaşır (1989). Mardin önce, İslam’ın, insanla 

Tanrı arasındaki kişisel bir inanç meselesi olarak algıla

nan bir din olmadığını; aksine İslam’ın hayatın en kü

çük ayrıntılarına kadar nüfuz eden siyasi, toplumsal ve 

ekonomik hayatın ve eylemlerin temellerini sunan ve 

yapılandıran toplum, insan ve dünya tasavvuru olduğu

nu ve önerdiğini tespit eder ve ardından da müslüman

lığın müslüman bir toplumun kendisini yeniden üret

mesine imkan tanıyan süreçleri araştırır. Vardığı sonuç 

şudur: Müslüman bir toplumun kendisini yeniden üre

tebilmesi, müslüman birey ve grupların hepsinin paylaş

tıkları ortak bir “İslaıni dil” (Islamic idiom) geliştirebil

meleriyle mümkündür. (Mardin: 1989: 3).

Burada Mardin’in “ortak bir İslami dilin geliştiril

mesi” şeklinde ifade ettiği durumla, Heidegger’in “dil’e 

iskan ederek özne olunabileceği” şeklinde özetleyebile

ceğim durum arasındaki benzerliğe dikkatinizi çekmek 

isterim.

İslami bir dil’in icadı, teori ile pratiğin bütünleştiril- 

mesiyle mümkün olabilir. Mardin, Bediuzzaman örne

ğinden yola çıkarak, müslümanlığın anlam haritaları

nın, müslüman bir toplumun kendisini nasıl yeniden 

üretebildiğini ve üretebileceğini kültürel antropolog 

Victor Turner’ın "dil” kavramına ve “zihin/düşünce sis

temleri soykütükçüsü ve kazıbilimcisi” Foucault’nun 

"söylemsel pratilc” kavramına başvurarak gösterir.
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Tumer’ın “dil”den anladığı şey kısaca şöyle: “Dil”, 

dili oluşturan kök-paradigmakr aracılığıyla anlam üretir. 

Kök'paradigmalar, birey ve gruplara kültürel haritalar su

nan; bireylerin ve grupların kendi kültürlerinde yeni bir 

yol (imkan) bulmalarını sağlayan anlam kümeleridir.

Mardin’i izleyerek (1989: 1-15), müslüman bir top

lumun nasıl kendisini yeniden ürettiğini ve bunun için 

gerekli olan "îslami dili" nasıl icat ve inşa ettiğini şöyle 

özetleyebiliriz: Müslüman bir toplum, müslümanlığıh 

kök-paradigmalarından oluşan anlam haritalarından 

yola çıkarak müslüman birey ve grupların dünya, insan, 

nesne ve Tanrı arasındaki ilişkileri anlamlandırmaları

nı mümkün kılacak sosyal pratikler (veya “söylemsel 

pratikler”) yani yeni bir îslami dil geliştirerek kendisini 

yeniden üretir.

Kök-paradigmalar, müslüman bireylere, gruplara ve 

toplumlara hem bir "yol haritası” sunar; hem de örnek 

bir toplumsal pratikler ve kurumlar dizgesi geliştirmele

rine imkan tanır. Türkiye gibi hayali ve naif bir kültür 

ve medeniyet değiştirme çabasına soyunan müslüman 

bir toplumun yaşadığı bir ülkede, müslümanlığın kök- 

paradigmaları ve dolayısıyla anlam haritaları olumsuz- 

landığı için, bu durum, bir kültürel şok ve çatışma ya

ratmış; dolayısıyla bir vakum (boşluk) oluşturmuştur. 

Sistemin adeta din haline getirdiği sekülerliğin, insanın 

hem iç, hem dış dünyasını veya insanın hem özel, hem 

de kamusal hayatını müslümanlık kadar anlamlandıra- 

bilecek köklü anlam haritalarından yoksun olduğunun 

apaşikar ortaya çıkması, insanları bu şoku, çatışmayı ve 

vakumu aşmanın yollarını araştırmaya itmiştir.

Müslümanlığın anlam haritalarını olumsuzlayan sis

temin bir otorite, hegemonya ve meşruiyet krizi yaşa

ması, Türkiye’de alternatif söylemlerin ve .pratiklerin 

geliştirilmesini icbar etmektedir. Bugün Türkiye’de 

müslümanlığa dayalı söylemlerin -hem de kitleselleşe

rek- yeniden güçlenmesinin ve yeni bir dil geliştirebil

me potansiyeline sahip tek ve en güçlü alternatif söy

lemsel pratik haline gelmesinin nedenleri burada gizli

dir. Bunun bir başka çarpıcı göstergesi de, seküler siste

min, varlığını sürdürebilmek için îslami söylemlerle 

mücadeleyi, bunları etkisiz hale getirmeyi öncelikli he

def ve strateji haline getirmesidir. Seküler sistem, böyle 

yapmakla farkında olmaksızın îslami söylemleri özne 

konumuna yerleştirmiş olmakta ve Nurdan Gürbilek’in 

Foucault’dar) kalkarak Türkiye özeline uyarladığı kav- 

ramsallaştırmayla, îslami söylemleri özne olarak "konuş

maya kışkırtmakta”dır (1993).

Aslında burada yeni bir "îslami dil" geliştirebilmek 

için yepyeni imkanların suyüzüne çıktığını, keşfedilme

yi beklediğini görmek gerekiyor. Dünyada, "insanm/ öz

nenin yokolu§u’’ndan (Foucault), "toplumun iptali"nden 

(Baudrillard), "anlam krizi ve özgürlük l<aybı"ndan (We- 

ber’den Habermas’a kadar klasik ve çağdaş sosyal teoris- 

yenlerin tümü), izafiliğin ve nihilizmin mutlaklaştırıl- 

masından ve "seküler aklın ötesi”nden (John Milibank, 

Peter Berger) sözedildiği; Türkiye de ise insanı kesin 

olarak özne konumundan nesne konumuna düşüren 

akıl tutulmasının bir başka formu olan değillemeci ak

lın her şeye sirayet ettiği bir ortam, adalet, infak, birr, 

liardeşlik, "haksızlıklar karşısında susmamak”, en geniş an

lamıyla cihad, tesanüd (dayanışma), ihsan, ittika, kanaat

karlık, diğergamlık, hilm, silm, "gönül ve ruh zenginliği" gi

bi temel îslami kök-paradigmaların yeniden icat edil

mesini mümkün kılacak; düşüncede, kültürde, sanatta, 

siyasette ve gündelik hayatta yeni bir "îslami dH"in ge

liştirilmesini dayatan bir ortamdır.

Burada dikkat çekilmesi gereken nokta şu: Her 

alanda yeni bir dil’in icat ve inşa edilebilmesi ancak za

af gibi görünen durumları imkanlara dönüştürecek, im

kanları çoğaltabilecek, komplekslerden arınmış, Mevla- 

na’nın pergel metaforunda dile getirdiği gibi bir ayağı 

burada, diğer ayağı ile tüm dünyalara, ufuklara açılabi

lecek, uzanabilecek dürüst, ahlaklı, şahsiyetli, heyecan, 

coşku ve aşk sahibi, yepyeni zihinsel, kültürel, toplum

sal ve siyasi yol haritaları çizebilecek öncü kişilerin var

lığıyla mümkün olabilecek bir şeydir. Burada Türki

ye’de böyle bir öncü kuşağın öncüsü olacak yeni bir dü

şünür tipinin oluşmaya ve bu kişilerin ilk ürünlerini 

vermeye başladıklarını belirtmekle yetiniyorum. ■
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İMKANLAR DİLİ OLUŞTURMAK

MUSTAFA TEKÎN

Bugün geldiğimiz noktada çok farklı somnlann 

tartışma konusu olduğu ortamda, bir “dil” so

runu yaşadığımız dikkati çeken ilk unsurlar

dan biri oluyor. Çok farklı anlam dünyalarına ait 

kavramların farklı ağızlarda “lalettayin” kullanılması, 

her şeyin kendi anlam dünyasındaki bütünlüğünden, 

tarihinden, bağlamından koparılarak tanımlanması, 

teorik olarak dil sorununun düşünsel boyutta teza

hürleri gibi görünüyor. Pratik alanda durum daha da 

karmaşık bir hal alıyor. İşin teorik boyutunun deru- 

nundan haberdar olmayan geniş kesimin kafası ise 

oldukça karışık. Hangi kişisel ve toplumsal tutumla

rın, hangi “dil”e denk geldiği konusunda da tam bir 

sarahat hakim değil.

Tercüme ve Telif Dil

Bugün toplum olarak tutturduğumuz dilin, bir “tercü

me dili” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Çünkü yapılan iş, özgün bir “dil” tutturmak yerine, 

farklı kültür dillerindeki kavramların bizdeki karşı

lıklarını aramaktan öteye gidememektedir. Halbuki 

kendi asli dinamikleri üzerinde yükselen, kendi top

lumsal kromozomları ve kodlarıyla örtüşen bir dil 

tutturabilmek için, “te’lif ’ bir dil anlayışıyla hareket 

etmek gerekecektir. Zira toplumun kullandığı kav

ramların ve oluşturmaya çalıştığı anlam dünyasının, 

bu toprakların ve toplumsal hafızanın yabancısı ol

duğu kodlara karşılık gelmesi, tercüme diller sebebiy- 

, le'bir anlaşmazlığı ve konuşma zorluğunu da berabe

rinde getirmektedir. Aynı zamanda bu, hem düşünsel 

hem de pratik boyutta farklı kültürler ve medeniyet

ler arasında bir gidip gelmeyi sonuçlamaktadır. Şüp

hesiz bu durum, diğer kültürleri öğrenmekten farklı 

bir şeyi ifade ettiği gibi, kendi içine kapanma anlamı

na da gelmemektedir. Çünkü dünya ölçeğinde hakim 

kültürün bütün değer ve kavramlarını, kendi anlam 

dünyamızda bir yerlere yerleştirmeye çalışmak farklı

dır, onları kendi anlam dünyaları, tarihi ve süreklili

ği içinde kavrayarak anlamlandırmaya çalışmak fark

lıdır. Bu zamana değin tercih edilen birincisi olduğu 

için biz, tutturduğumuz dile “tercüme dili” diyoruz. 

Bu bağlamda çokça kullanılan bir söylemi ifade ede

lim; “dünyanın gittiği yeri görmek gerekir.” “Dünya

nın gittiği yeri görmek”, bulunduğumuz konumun 

farkında olmak, söyleyeceklerimizi söylemek ve ya

pacaklarımızı yapmak açısından bir anlam taşır. Yok

sa bu söylemi çokça dile getirenlerin kastettiği gibi, 

dünyanın akışına kendimizi kaptırmak anlamına gel

mez/gelmemelidir. Zira hakim dünya kültürünün tut

turduğu dil çerçevesinde gittiği yer, bizim, bu toprak

ların insanının gitmek istediği yer olmayabilir.

Tercüme dil, farklı kültürlerdeki kavramların, 

kendi anlam dünyamız içindeki birebir karşılığını 

arayarak (tercümede olduğu gibi) yoluna devam et

mektedir. Hüsrev Hatemi’nin de belirttiği gibi Os

manlı’dan bu yana aydınlarımız, karşılaştığı batılı 

kavram ve metinlerde geçen Hz. İsa’yı (as) Hz. Mu- 

hammed (sav); İncil’i Kur’an-ı Kerim vb. şeklinde 

tercüme ederek (yani Hz. İsa yerine Hz. Muhammed; 

İncil yerine Kur’an-ı Kerim kelimelerini koyarak) 

anlamışlardır. Bu da satır aralarına ve karşılaştığı me

tinleri oluşturan “akıl yapısı”na dikkat etmeden bir 

dil kullanımını meydana getirmektedir. Sözgelimi, 

“kul” kelimesinin İngilizce karşılıklarını aradığımız

da, karşımıza “servant=hizmetçi” veya “slave=köle”
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kelimeleri çıkmaktadır. Fakat bunlar “kul” kelimesi

nin tam karşılığı değildirler. Bu durum, öncelikle o 

kültür yapısının “kulluk” kelimesini bizim anladığı

mız şekilde anlamlandıramadığını ve kulluğu ancak 

hizmetçilik veya kölelik düzeyinde algılayabileceğini 

ima eder. Allah’a (cc) kul olmayı, Allah ile insan 

arasında özel bir ilişki biçiminde kavrayıp hayatının 

gayesi haline getiren bir zihniyet için kulluk bir amaç 

iken, onu “kölelik” olarak algılayan bir zihniyet için 

kulluk, sıkıntı haline gelmektedir. Bu bağlamda öz

gürlük kavramı da farklı kültürel dünyalarda farklı 

manalar kazanacaktır. Bizim anlayışımızda özgürlük, 

Allah ile bir anlam kazanırken, diğer kültürde Tan- 

rı’dan bağımsızlaştıkça 

özgürleşilecektir. Zira 

kulluğu kölelik kelimesiy

le karşılayan bir zihni ya

pı, kölelikten azat olmak 

için kullukla ilgili tüm 

kayıtlardan kurtulmak zo

rundadır.

Anlaşıldığı kadarıyla 

bir tek kelime veya kavramı bağlı bulunduğu anlam 

dünyasından kopararak tercüme yoluyla almak, ön

celikle bir anlam ve meşruiyet sorunu çıkarmaktadır. 

Çünkü sadece bir kelime tercüme edilerek sorun so

na ermiyor. Tam aksine, anlam dünyası bir bütünlük 

ve içiçe geçen yapılardan oluştuğu için sorun oluştu

ruyor. Yeni bir anlam dünyası da beraberinde geliyor. 

Belki, o tercüme edilen kavram özelinde sorun halle

diliyor gibi görünüyor. Fakat arkasından tercüme edi

len o kavram çerçevesinde diğer yapısal unsurların 

tekrar tanımlanması ve anlamlandırılması gerekiyor. 

Böylece son tahlilde özgün bir dil oluşmadığı gibi, 

toplumsal hayatın teorik ve pratik boyutlarında ge

netik bozukluklar ortaya çıkıyor.

Fakat tüm bu anlattıklarımız, acaba her kültürel 

yapının kendi içine kapanmasını mı ifade etmekte

dir? Böyle bir risk bulunmakla birlikte (bu da insani 

anlayışlardan kaynaklanır) kastettiğimiz bu değildir. 

Tarih boyunca kültürler ve medeniyetler arasında et

kileşim her zaman olmuştur. Diğer kültürel yapıları 

kendi bütünlüğü içerisinde öğrenmek, anlamaya ça

lışmak gereklidir. Bu gereklilik, durduğumuz yeri gör

mek ve yapacağımızı yapmak bakımından anlamlı

Bir dilin imkanları, kısaca o toplumun 

kendisine ait en temel değerleri, bu çer

çevede tarih boyunca oluşmuş tüm üre

timleri, o üretimleri gerçekleştirirken 

kullandığı epistemolojik çerçevesidir.

dır. Yoksa bu bir “devşirmecilik” konumuna gelme

melidir. Aynı zamanda takdir edilmelidir ki, tercüme 

dili anlayışıyla bir dil oluşturmak söz konusu olamaz. 

Çünkü “dil” her şeyden önce özgün olmalıdır. Öz

günlük konusuna ileride değineceğimiz için şimdilik 

burada bırakıyoruz.

Böyle bir tercüme dilinin .oluşmasında, “ondan 

bizde de var” mantığıyla hareket etmenin de büyük 

payı vardır. Bir oryantasyon değişimi neticesinde, 

hakim paradigmanın değerlerinin hiçbir eleştiriye ta

bi tutulmaksızın “zaten bizde de var” denilerek alın

ması, eklektik bir dil tutturulmasına sebep olmakta

dır. Böylece hiçbir tarihi, sosyolojik vs. tahlile gerek

bırakmadan “kavram 

devşiriciliği” yaygın hale 

gelmektedir. Bu şekilde 

Fukuyama’nın “tarihin 

sonu” tezi, dışarıdan da 

bir kez daha te’yid edil

mektedir.

Bu tutumun çok aşi

kar bir biçimde, ne üze

rinde temelleneceği kendi irfan ve akıl yapısını, ne 

de diğer kültürel temelleri ve akıl yapılarını çok iyi 

tanımadığı ortadadır. Bu tutum seçici değil, toptan

cıdır ve bir teslimiyetin ifadesidir. Çok açık biçimde, 

bu tutumun özgün bir dil yakalaması mümkün değil

dir. Çünkü, yöneldiği/merkeze aldığı kültür yapısı 

kendi aklına yabancıdır ve kendisini o merkezde ta

nımlamaya ve anlamaya çalışır.

Bir toplumun kullandığı/tutturduğu dilin yapısını 

bilmek önem taşır. Çünkü bu dil, onu kullananların 

imkan ya da imkansızlıklarını ele verir. Bu sebeple 

bir toplumun kullandığı dil, onu besleyen öğeler, o 

dili çerçeveleyen epistemolojik akıl yapısı ve nihayet 

bu çerçevedeki imkanları dikkate alınmadıkça, o 

toplumun kuruntudan, hayalden, beklentilerden 

kurtulması söz konusu olamaz. Şüphesiz her toplum 

beklentilere sahiptir ama bu beklentiler, imkanları 

çerçevesinde olmalıdır.

Osmanlı’nın tarihin belirli bir döneminde hakim 

bir kültür olarak Batı ile tanışmasının ardından, o za

mandan bu yana geçen süreçte, toplumdaki dil bir 

dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm, kendi dokusun

daki kodların tedrici değişmesiyle meydana gelmiştir.

40 Ümran-Eylül .2001



İMKANLAR DİLİ OLUŞTURMAK / TEKİN

II. Mahmud döneminden itibaren yavaş yavaş eski 

kodların yanma yeni kodlar eklenmiş, bu dualite bir 

müddet sonra yeni kodların baskın hale gelmesiyle 

yeni bir şekil almıştır. Nitekim Osmanlı, daha önce

leri batıyı “küffar” şeklinde eski kodlar çerçevesinde 

tanımlarken, daha sonra bu tanım “modern” şeklin

de farklılaşmıştır. Tanzimat’tan itibaren ortaya çıkan 

ilk aydınların tartıştıkları “meşrutiyet, eşitlik vs.” gi

bi kavramlardan da anlamaktayız ki, yeni bir dil top

luma hakim olmaya başlamaktadır.

Bu noktada o günkü aydınlar arasında yaygın ha

le gelen “İslam terakkiye (ilerlemeye) mani değildir” 

ve “İslam terakkiye manidir” şeklindeki iki söylem 

üzerinde durmalıyız. Ger

çekte birbirine zıt gibi gö

rünen bu söylemler, aslın

da aynı dili kullanmakta

dırlar. Bu söylemlerde, do

layısıyla bu söylemlerin di

linde “ilerleme” merkeze 

alınmaktadır. Dolayısıyla 

“ilerleme” anlayışı veri ka

bul edilerek bu söylemler dile getirilmektedir. Ba- 

tı’daki lineer tarih anlayışı ve neticede “geri” ve “ile

ri” gibi kategoriler, son tahlilde o kültürel dilin ayrıl

maz parçalarıdırlar. Osmanlı da bu dilden oldukça et

kilenmiş ve bir müddet sonra kendi dili bulanıklaş- 

mıştır. Yine aydınlarca sorulan “İslam dünyası niçin 

geri, kaldı?” formatındaki bir soru da aynı zihni yapı

yı taşımaktadır. Aynı zamanda bu söylemler, o za

mandan bu yana bizim nasıl “savunmacı” bir dil ge

liştirdiğimizi de göstermektedir.

Farklı Marazi Diller

“Savunmacı dil”in bilinçaltı, her halükarda kendine 

güvensizliği ve “öteki” dilin peşinen üstünlüğünü ka

bul etmeyi içerir ve kendi dilini ötekinin diline yak

laştırdığı oranda kendisini başarılı sayar. Aynı söy

lem ve soruların bugün de sorulduğunu dikkate alır

sak, “savunmacı dil”in hâlâ kullanıldığını görürüz.

Savunmacı dilin dışında bu paralelde oluşan bir 

takım farklı diller vardır. Bunlar; sloganik, ideolojik 

..  . ye değilleme dili olarak sıralanabilir. Bu noktada bel

,...... : ' ̂ ii.kısaca bunlardan da bahsetmeliyiz. Yukarıda ken-

i i l

Tanrı ile insan arasında bir dualite (zıt

lık) öngören batılı, bunu insan-insan, 

insan-tabiat ve diğer tüm ilişkilerine de 

yansıtmıştır. Bu, Batı medeniyeti ve 

kültür dilinin ayrılmaz parçasıdır.

dine ait bir dil oluşturamayan toplumların, konuşma 

ve anlama zorluğuna düşeceklerini ifade etmiştik. İş

te bu dillerin, (sloganik, ideolojik, değilleme) tabiri 

caizse toplumdaki marazın dildeki tipik tezahürleri 

olduğunu söyleyebiliriz.

Sloganik ve ideolojik dil, toplumların kendi üze

rine kapandığının ve her şeyi bir söylem düzeyine in

dirgediğinin göstergesidir diyebiliriz. “Kurtuluş........

. . . ‘dır/dir” şeklindeki sloganlarda kendisini gösteren 

bu dili, çok geniş toplumsal katmanlarda bulabiliriz. 

Sloganik dil, çok geniş ve derinlemesine bir anlama 

ve tahlile yer vermeden son sözü söylemekte ve insa

ni, tarihi vs. yönleri ıskalamaktadır. Böylece slogan

daki yargıyı bütün bo

yutlarıyla anlayacak bir 

bilgi gözlerden kaçırıla

rak, her şey birkaç keli

meye sığıştırılmaktadır. 

Dolayısıyla karşımıza 

bir müddet sonra, sağ

lıklı bir görüntü olma

yan “zip”lenmiş kayıtlar 

çıkmaktadır. Şüphesiz sloganlar toplumda heyecan 

unsurunu canlı tutmakla birlikte, toplumun slogan

lar yoluyla anlaşması ve her şeyin sloganlara boğul

ması, sağlıklı bir durum olmasa gerektir.

İdeolojik dil ise, çok farklı toplumsal boyutlara sa

hip bir bütünlüğü sadece bir boyuta indirgeyerek ifa

de eder ve tabiatı gereği çatışmacıdır. “İdeolojik dil”, 

kendisini hakimiyet anlayışına kilitleyerek hem tüm 

boyutları içeren bir dilin kurulmasına engel olur, 

hem de anlama ve tanımayı imkansız hale getirir. Bu 

bağlamda dinlerin birer ideolojik dil yoluyla ifadesi 

ve farklı ideolojik dillerin, toplum içinde sağlıklı bir 

kavrayışı beraberinde getirmediğini söyleyebiliriz. 

İdeolojik dil farklı enstantanelerden birini, oluştur

mak istediği imaja göre seçerek vizyonuna koyar. Bu 

ise işin sadece bir boyutudur. Tarihi de bu çerçevede 

yeniden okumaya tabi tutarak, oradan kendisine uy

gun malzemeler devşirir ve tarihi yeniden kurgular.

Değilleme dili de, kendisini imkanlar sunan değil, 

eleştirici söylemle inşa etmeye çalışan dildir. Şüphe

siz bir kişinin veya toplumun “ben şu değilim” deme

si, onun ne olduğuna dair bize bir bilgi vermez. Fakat 

bir zamanlar “sağcı değilim” ifadesinin solculuğa.
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“solcu değilim” ifadesinin sağcılığa delalet etmesi, 

ancak bir dualite mantığıyla hareket edenler için bil' 

gi verici olabilir. Kişinin veya toplumun, “ben şu de' 

ğilim” dedikten sonra, ne olduğunu ve olduğu şeyin 

imkanlarının nelerden ibaret bulunduğunu belirtme

si gerekir. Çünkü, sadece “değilleyerek” kendisini in

şa etmek mümkün değildir. Bu bağlamda değilleme 

dili bir toplumun kendisini ifadesinde ve anlatımın

da eksik bir dil olmaktadır.

Yukarıda zikrettiğimiz özellikler, bir toplumun 

sağlıklı bir dil oluşturamaması sonucu kendisini ifade 

ederken tutturduğu marazi dillerdir. Bunlardan hiç

biri, tek başına bir toplu

mun kendisini ifade 

ederken kullanabileceği 

sağlıklı diller olmadığı 

gibi, özgün bir dil de ola

mazlar.

“Batılı D ir ’in Te^ 

mel Özellikleri

Batılı kültür, tabiatla ilişkisinde de çatış  ̂

maçıdır. İlişkiyi, insan ve tabiat kavram

larını karşı karşıya koyarak algılar. Tabi

atla, gizemi ve büyüsünden arındırarak 

matematiksel bir tarzda ilişki kurar.

Bugün dil açısından geldiğimiz noktayı bu şekilde be

timledikten sonra, tercüme yoluyla aldığımız ve “ta

rihin sonu” kavramsallaştırmasıyla insanlığın nihai 

olarak ulaştığı iddia edilen değerlerin çerçevelediği 

kültürel dilin, üzerinde temellendiği öncülleri ele 

alabiliriz. Bu kültür dilini oluşturan bir çok unsurdan 

bahsedebiliriz. Fakat burada çok önemli ikisini zik

retmekle yetineceğiz.

Öncelikle Batı’daki mevcut dilin, kendi medeni

yet ve kültür dili olmak bakımından özgünlüğünü be

lirtmeliyiz. Bu dil, Batı’nın tarihi süreci içerisinde 

oluşan bir birikimin dilidir ve Avrupa medeniyetinin 

imkan ve imkansızlıklarını da içinde barındırır. Bu 

dilin bir kültür ve medeniyet dili olmasının öncelik

le, kendisini öncülleri itibariyle diğer kültür ve me

deniyetlerden farklılaştırmasına bağlı olduğunu ifade 

etmeliyiz. Şüphesiz bu farklılaşma, salt formda teza

hür etmez. Daha ziyade, o medeniyetin kendi “akıl” 

yapısı ve epistemolojik çerçevesinde bir farklılaşma 

söz konusudur.

Bu bağlamda, batılı kültür dilini oluşturan en te

mel özelliğin dualizm ve çatışma olduğunu belirtme

liyiz. “Batı aklı” diye o kültür ve medeniyet dairesi

nin epistemolojik yapısını, düşünce tarzını ve hatta 

pratik kurumsallaşmasını belirleyen bir kavramsallaş- 

tırmadan bahsedeceksek, -ki bahsetmeliyiz- o aklı 

oluşturan yapı dualistiktir. Bu dualite Zeus-Promete 

ilişkisi ile temellenir. Çok iyi bilindiği gibi Promete, 

insanın mutluluğu için Tanrı Zeus’tan ateşi çalmıştır. 

En temelde Tanrı ile insan arasında böyle bir dualite 

(zıtlık) öngören batılı, bunu insan-insan, insan-tabi- 

at ve diğer tüm ilişkilerine de yansıtmıştır. Bu, Batı 

medeniyeti ve kültür dilinin ayrılmaz parçasıdır.

Ortaçağ boyunca dini ve dünyevi otoriteler ara

sındaki mücadeleler, bunun bir örneğidir. Yine Ba-

tı’daki sınıfsal yapı ve 

onlar arasında oluşan 

aşılmaz dualite, bir müd

det sonra aynı bakış açı

sının iki farklı yönünü 

oluşturan fikir sistemleri 

getirmiştir. Sermaye sa

hipleri ile proleterya sı

nıfı arasındaki ilişki, bu 

'dualiteye dayanır ve bunu “Batı aklı” ile aşmak im

kansızdır. Sermaye sınıfına dayalı kapitalizm ile pro

leterya sınıfına dayalı Marxizm, bu dualiteleri bir kez 

daha göstermektedir. Proleterya, haklarını savunmak 

için mücadele etmek zorundadır ve bu durum, sendi

ka gibi kurumlan ortaya çıkarmıştır. Son tahlilde ba

tılı, tercihini hep birinden yana yapmak ve diğeriyle 

mücadele etmek durumunda kalmaktadır.

Yine Batılı kültür, tabiatla ilişkisinde de çatışma

cıdır. İlişkiyi, insan ve tabiat kavramlarını karşı kar

şıya koyarak algılar. Tabiatla, gizemi ve büyüsünden 

arındırarak matematiksel (niceliksel) bir tarzda ilişki 

kurar. Son tahlilde bu, tabiatın tahrip edilmesi ile so

nuçlanmıştır. Bugün küresel ölçekte yaşanan ekolo

jik dengesizlik, bu mantalitenin sonucu olarak görü

nüyor.

Batı’da insan ile ilişkiler de keza “biz” ve “öte- 

ki”ler arasında cereyan etmektedir. “Öteki” dönüştü

rülmesi gerekendir. Bu düşünüş biçimi nihayetinde 

totaliterliğe kapı açmıştır. Çünkü “öteki” dünya öl

çeğinde hep dönüştürülmeye (modernleştirilmeye) 

çalışılmış ve tek bir hakikatin (Batı aklı. Batı mede

niyeti) dikte ettirilmesi söz konusu olmuştur.

Yine Tanrı ile ilişkilerde de bu dualitenin hakim
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olduğunu görüyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz dini ve 

dünyevi otorite arasındaki mücadeleyi, Tanrı ve in' 

san arasındaki “özerklik” mücadelesi şeklinde de 

okumak mümkündür. Kimi zaman Tanrı’nın, (dini 

otoritenin) kimi zaman insanın (dünyevi otoritenin) 

üstünlüğüyle devam eden mücadele, “Deizm” ile ye

ni bir şekle bürünmüştür. İnsan ile Tanrı’nın karşı

lıklı özerklik alanlarının belirlendiği (insanın özerk

lik alanı dünya, Tanrı’nın ki ise bir ahiret) bu durum, 

şüphesiz dualitenin aldığı yeni boyutu göstermekte

dir. Fakat bu uzlaşmacı tutumla birlikte, çatışma 

mantığının hala sona erdiğini söyleyemeyiz. Çünkü 

Gilles Kepel’ın-ifadesiyle 

“Tanrı’nın intikamı” şek

lindeki ataklar, mücade

lenin Batı kültüründe ha

la devam ettiğini göster

mektedir.

Bu dualistik yaklaşım 

ve çatışmacı mantık, ba

tılı kültür dilinin ayrıl

maz parçasıdır. Belki “dil oluşturmak” konusunda bu

rada can alıcı bir vurgu yapılmalıdır. Batı’nın kendi 

akli yapısı ve epistemolojik çerçevesi aynı kaldıkça, 

bundan sonra geliştireceği yapıların hiçbiri, şu anda 

kullandığı kültür dilini aşamayacak ve dualistik-ça- 

tışmacı anlayışın bir versiyonu olmaktan öte gideme

yecektir.

Batılı kültür dilini belirleyen ikinci önemli öge, 

dünya ve insan merkezli olmasıdır. Bir başka deyişle 

batılı kültür dili hümanist ve sekülerdir. Bu, son tah

lilde insanın üzerindeki tüm otoriteleri reddeden, 

kurtuluşu insar'‘a yönelten ve hayatı dünya merkezli 

algılayan bir anlayışı yansıtır. İnsan merkezli olarak 

kurulan bu dil, insana ait en yetkin unsur olarak ka

bul edilen “aklı” yüceltir. Bu ise nihayetinde, dinsel 

ve metafiziksel söylemi “spekülatif’ kabul eden ras

yonalizmin hakimiyeti demektir. îslami anlayışta bir 

yere bağlanarak anlayan “akıl”dan tamamen farklı 

olarak, batı anlayışında akıl (reason), sebep-netice 

bağı içerisinde anlar. Dinin aşama aşama sosyal öne

mini yitirdiği bir süreci anlatan sekülerlikte, dünya- 

ahiret sürekliliği kaybolmuş ve bunlar farklı birer ka- 

t;çgori olarak algılanmışlardır.

, Sekülerlik, Batı kültüründe dünya-ahiret gibi

Batılı insanın Tanrı, eşya, insan, top

lum vb. ne bakışında bir süreç sonucun

da oluşan kültür dili de dualistik, çatış

macı, hümaniter ve sekülerdir. Bü, Ba- 

tı’nın temel özelliklerini yansıtır.

farklı dualiteler oluşturarak insanın kimliği ve kişili

ğini parçalar ve bütünlükten uzaklaştırır. Nihayetin

de insan, çatışan kimliklere sahip olur. Sekülerlik, 

dünya merkezli bir anlayış olduğu için dünyada bir 

“yeryüzü cenneti” tasarlar. Bu, hemen, burada ve 

şimdi için yaşam demektir. “İyi yaşam” deyimi bu du

rumu çok iyi anlatmaktadır. .Buradaki “iyi”, maddi 

öğelerle içi doldurulan bir kelimedir.

Batı ile ilgili anlattıklarımızı kısaca dil oluşturma 

bağlamında özetleyecek olursak, Batı’lı insanın Tan

rı, eşya, insan, toplum vb. ne bakışında bir süreç so

nucunda oluşan kültür dili de dualistik, çatışmacı,

hümaniter ve sekülerdir. 

Bu kültür dili, Batı mede

niyetinin temel özellikle

rini de yansıtmaktadır. 

Bu dilin oluşumu. Batı 

aklının ve epistemolojik 

yapısının özelliğiyle ya

kından ilişkilidir. Ba- 

tı’nın kültür dilinin özel

liklerini burada anlatmamız boşuna değildir. Önce

likle, bu kültür dilini tercüme ederek alan her toplu

mun, bu dile yabancı olduğunu vurgulamak içindir. 

Çünkü tarihi boyunca böyle bir dualite, çatışma vb. 

yaşamamış bir toplum, tercüme ederek aldığı dil ile 

ilgili anlam sorunu yaşayacaktır. Bugün batı-dışı top- 

lumlardaki kavram kargaşası, tam da bu noktada dev

reye girmektedir.

Bir “D il” Oluşturmanın Temel Çerçevesi

Aslında buraya kadar anlattıklarımız, bir dilin na

sıl oluştuğunu, şu anda evrensel ölçeklerde yaygın 

olan hakim kültürel dilin yapısını ve niçin farklı bir 

dil oluşturmanın gerekli olduğunu bize göstermekte

dir. Zira “tercüme dil” ile yapılan iş, yukarıda temel 

özelliklerini belirttiğimiz baskın kültürel dilin bir 

versiyonu olmaktan kurtulamayacaktır. Bu bağlam

da, etkin bir dilin hangi özelliklere sahip olması ge

rektiğini inceleyebiliriz.

Her şeyden önce dil özgün olmalıdır. Özgünlük

ten kastettiğimiz şey; ilkin taklit olmamalı ve sonra 

tercüme bir dil kullanılmamalıdır. O  yapının kendi 

tarihi sürekliliğini ifade etmeli ve farklı kültürlerden
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kavram, değer vs. devşirerek kendine özgülüğünü 

bozmamalıdır. Özgünlük bir dilin oluşumunda çok 

önemlidir. Çünkü tutturduğunuz dil özgün olmazsa, 

öncelikle diğer kültürler tarafından ciddi bir muha

tap kabul edilmezsiniz. Sözgelimi; durmadan Batı’nın 

kültür diline öykünen bir toplumu. Batı bile ciddi bir 

muhatap olarak kabul etmez. Zira, taklit her zaman 

ve her yerde taklittir ve aslı gibi değildir. Söylemler, 

sanat eserleri, toplumsal yapılar gibi dilin ete kemiğe 

bürünmüş tezahürleri, dinleyenler, bakanlar ve yaşa

yanlar için “orijinallik” ifade etmelidir.

Yine bir dil iddialı olmalı, savunmacı ve kon- 

jonktürel olmamalıdır.

Bu ifadelerle biz dilin salt 

bir kültür olmaması ge

rektiğini kastediyoruz.

Bunu özellikle postmo

dern söylem içerisinde 

kültürün taşıdığı anlam

dan farklılaştırmak için 

yapıyoruz. Bilindiği gibi

postmodern söylemde her fikri bütün, kendisini kül

türel kıldığı ölçüde postmodernite içerisinde yer ala

bilir. Bu ise, o fikri bütünün hakikat iddiasından vaz

geçmesiyle mümkündür. Oluşturulan dil Allah, ka

inat ve insan hakkında çok geniş, bütünsel bir görüş 

sunar ve sunduğu bu görüşler bir imkanlar çerçevesi

dir. Bu, zımnen insanları zorlamadan kendi imkanla

rının “iyi” olduğu imasını taşır. İddiası olmayan bir 

dilin takdir edilir ki, “konuşan felçli”den farklı bir 

durumu olmayacaktır. Tabii burada salt bir iddianın 

da işe yaramayacağmı belirtmeliyiz. Çünkü temeli, 

çerçevesi ve hatta imkanı bulunmayan bir iddia, hi

tap ettiği çevrede hiçbir yankı bulamayacaktır.

Birkaç yüzyıldan bu yana devam eden modernleş

me sürecimizde oluşturduğumuz savunmacı dil, gö

rülmektedir ki, özellikle aydınlar arasında bir panik 

havası doğurmakta, onları tarihi bugünde durarak ye

niden okumaya ve tasnif etmeye götürmekte, merke

ze aldığı kültürü olumlamak için kendi kaynakların

dan ve tarihinden malzeme devşirmeye itmektedir. 

İşin bir diğer boyutu, savunmacı dil kendisini açama- 

yan, sloganlara boğulan bir dildir. Sözgelimi “hüma

nizm” kavramı çok yaygın halde kullanılıyorsa, İslam 

dünyası bunu “İslam Hümanizmi” şeklinde kavram

Modernleşme sürecimizde oluşturduğu" 

muz savunmacı dil, özellikle aydmlar 

arasında bir panik havası doğurmakta, 

onları tarihi bugünde durarak yeniden 

okumaya, tasnif etmeye götürmektedir.

sallaştırarak Hz. Peygamber (sav) döneminden başla

yarak insan ve değeriyle ilgili malzeme (ayetler, ha

disler, tarihi örnekler vs.) aramakta ve böylece İs

lam’ın insana verdiği değeri ispatlamaya çalışmakta

dır. Bu, savunmacı bir pozisyondur. Halbuki aksi bir 

düşünce, İslam’ın insana değer vermediğini ima et

mez ve insanı anlatan tek kavramın hümanizm oldu

ğunu da göstermez. Bundan dolayı savunmacı dil, 

kendi özgünlüğünü yakalayamaz.

Yine söylemlerini zaman ve mekanla sınırlayan 

bir dil de sağlıklı değildir. Bununla anlatmak istedi

ğimiz; dili şekil kalıplarına indirgeyen, sadece kendi

zamanı ve mekanı ile sı

nırlayan bir yapıya boğ

maktır. Dolayısıyla dilin 

konjonktürel olmaması 

gerekir. Şayet oluşturu

lan dilin, toplumların 

kendi etnisite, din, coğ

rafya ve zamanlarını aş

ması isteniyorsa -ki dil 

böyle olmalıdır- sadece o toplumların insanlarıyla sı

nırlı bir dil olmaması gerekir. Yani dil, “insan”a hitap 

etmelidir. Aksi halde çatışmacı bir dil kurulur. Söz

gelimi Osmanlı’daki sanat eserleri özelinde oluşan 

dile baktığımız zaman, bu dilin en temel kaynakla

rından birinin din olduğunu görürüz. Fakat cami gibi 

en özel -cami İslam toplumlarına özeldir- yapıların 

bile, sadece müslümanlara hitap eden bir dil oluştur

madığını görebiliriz. Bu anlamda tarih boyunca oluş

muş her özgün dilin zamanı, mekanı vs. aşan bir ya

pıda olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda da kısmen bahsettiğimiz ve biraz daha 

açmayı istediğimiz bir husus daha var; kanaatimizce 

bir dil, imkanlar çerçevesinde oluşmalıdır.'’Bu ifade 

bir yandan dilin kendi içinde bütünlüğünü, diğer 

yandan eklektik olmaması gerektiğini ima eder. Bir 

dilin imkanları, kısaca o toplumun kendisine ait en 

temel değerleri, bu çerçevede tarih boyunca oluşmuş 

tüm üretimleri, o üretimleri gerçekleştirirken kullan

dığı epistemolojik çerçevesidir. Bütün bunlar, Cabi- 

ri’nin tabiriyle o toplumun “akıl yapısı”nı oluşturur. 

Bir toplum, bu imkanlarının dışına çıktığı zaman ek

lektik bir yapı kuruyor demektir. Dolayısıyla onun 

kendi içindeki bütünlüğü bozulur.
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İşin diğer boyutu, dil bir imkanlar çerçevesi olma

lıdır. Dilin bir imkanlar dili olması özellikle iki şeyi 

ima eder; “imkanlar dilinin” oluşması, bir yandan o 

dilin kendisini refere ettiği kaynaklara dayalı olarak 

insanın yapıp etmelerinde bir imkan-imkansızlık ala

nı meydana getirirken, diğer yandan bu dilin açılım 

yapabilmesi ve kendisini üretmesi açısından da 

önemlidir. Dil öyle olmalıdır ki; çağın insanı o dille 

karşılaştıkları zaman, beğendikleri ve beğenmedikle

ri ile “lehinde ve aleyhinde olan şeyleri” anlamalıdır. 

Böylece o dil, insanlara imkanlarını açmış olur. Özel

likle “lehinde ve aleyhinde olan şeyler” ifadesine ba

karak (bu İmam-ı 

Azam’ın fıkıh tarifidir.) 

salt emir ve yasaklardan 

oluşan bir dil kastettiği

miz zannediliTiemelidir.

Fakat bu, dilin bir meşru

iyet zemini çerçevesinde 

oluşması gerektiğini ima 

eder.

Bu meşruiyet zemini kaybedildiği zaman, dilin sa- 

bitelerinin de kaybedilmesi riski vardır. Bugün “rek

lam” mantığıyla tutturulan dil, kendi imkan ve im

kansızlıklarını açmak yerine “albenili” bir şekil al

maktadır. Bilinmelidir ki, bir başkasına kendisini be

ğendirmek endişesiyle, “bizde daha iyisi var” mantı

ğıyla özgün bir dil oluşmaz. Tabii bu durum, kendi as

li dinamiklerine güven duymamak ve hatta inanma

mak anlamına gelmez. Fakat takdir edilmelidir ki, 

beğendirme ve satış mantığıyla oluşturulan dil, kırıl

gan ve sloganiktir. Bugün insanlara beğenecekleri 

söylemlerle hitap edilerek, bir dil tutturmanın im

kanları berhava edilmektedir. İmkanlar çerçevesi 

olarak oluşmayan dil, daha çok diğerini değilleyerek 

kendisini kurar ve ister istemez çatışmacıdır.

İmkanlar dilinin açılımı ve üretimi gerçekleştir

me açısından önemi daha büyüktür. Zira bir dil, salt 

özgünlük ve bütünlük sağlama endişesiyle kendi içi

ne kapanıp önünü tıkayabilir ve üretim yapamaz ha

le gelir. Halbuki dilin imkanlar çerçevesinde olması, 

her zamanda açılım yapabilmesini ve üretimini 

mümkün kılar. Bu da, toplumların tıkandıkları her 

noktada yeni bir menfez açabilmeleri demektir. Bu 

anlamda yapılması gereken şey, dili imkanlar çerçe

Dil Öyle olmalıdır ki; çağın insanı o dil

le karşılaştıkları zaman, beğendikleri ve 

beğenmedikleri ile “lehinde ve aleyhin

de olan şeyleri” anlamalıdır. Böylece o 

dil, insanlara imkanlarını açmış olur.

vesi oluşturan bir konumda oluşturmaktır. Böylece 

dil, hem anlam daralmasına uğramaz, hem de daha 

sürekli olur.

Dil kendi içerisinde bir bütünlük taşımalıdır. Bu, 

dilin eklektik olmamasını da kapsar. Böylece o dil, 

kendi içinde anlam ve meşruiyet sorununu da aşmış 

olur. Zira toplumların tercüme ettikleri bir takım ye

ni kavram ve söylemler, o yapıda bütünlüğü bozduğu 

gibi, anlam ve meşruiyet sorunu da yaşayacaktır. Yu

karıda değindiğimiz hümanizm kavramı ele alındı

ğında, bu, bazılarınca “insan” kelimesi etrafında oluş

turulmuş evrensel bir kavram olarak düşünülebilir.

Fakat, bu kavramın çıktı

ğı tarihi bağlam dikkate 

alındığında durum deği

şecektir. Hümanizm, her 

şeyden önce bakışın 

Tann’dan insana çevril

diği bir durumu ifade 

eder. Bu bakımdan hü

manizmin iki temel özel

liği vardır; insanın üstündeki tüm otoritelerin ve öte 

dünya anlayışının reddidir. Buna göre, hümanizm 

kavramının “insancıllık” olması fikrinden yola çıkı

larak kendi anlam dünyamıza eklenmesi, toplumu- 

muzda ve dilimizde Allah, insan ve ahiret konuların

da sahip olduğumuz anlam bütünlüğünü yeniden göz

den geçirmemizi zorunlu kılacaktır.

Geçmişten bu yana yapılan bu tür alıntılar, top-' 

lumda hem kavram kargaşasını beslemiş, hem de an

lam haritasını bozmuştur. Yalnız burada bir hususu 

hatırlatmak gerekiyor; bu tür kavramları kendi dü

şünsel bağlamları ve tarihi süreklilikleri içinde kav

ramak, kendi dilimizi sorgulamak, açılım yapmak 

açısından bir anlama sahiptir. Dil oluşturmak demek, 

tarihi tekrar etmek demek değildir. Bu anlamda İs

lam dünyasının farklı kültürlerle karşı karşıya gelme

si, yüzleşmesi önem taşır. Modern kültürle karşılaş

mamız neticesinde ilk başta oluşan reaksiyoner tavır, 

yerini daha çok “anlamacı” bir tavra bırakmaya baş

lamıştır. Bu durum, önümüze çok geniş bir imkanlar 

alanı sunmaktadır. Fakat bu imkanları “mümkün” 

hale getirmek, yine bu toprakların insanının çabala

rıyla da ilişkilidir. Bir başka deyişle, imkanlar dünya
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sı mümkün hale gelebilmenin garantisi değildir.

Bugün kanaatimizce, dilin oluşmasının önündeki . 

en büyük engellerden birisi de tanımlanmayı kabul 

etmek ve dışairıdan tanımlamaya teslim olmaktır. Bu 

ise, bir alan daralmasına sebep olmaktadır. Çünkü 

her tanımlama bir müdahaledir ve tanımlanan kendi 

kategorileriyle düşünemediği gibi kendi dilini de ko

nuşamaz. Bugün İslam dünyasını radikal İslam, siya

sal İslam vb, kategorilerle ele alan tanımlama dışari' 

dandır. Sözgelimi; Siyasal İslam kavramını ortaya 

atan da, “Siyasal İslam’m İflası”na karar veren de 

kendi dilimiz değildir. Bu tanımlamalar da tıpkı di

ğerleri gibi seküler (parçalayıcı) bir zihni yapının 

ürünüdür. Halbuki bu dinin adı İslamdır ve İslam di

nine mensubiyetini belirten herkes de “Müslüman” 

olarak adlandırılır, “Allah bundan daha önce de, 

bunda (Kur’an’da) da sizi ‘Müslümanlar’ olarak isim

lendirdi.” (22/Hacc, 78)

Bununla bağlantılı olarak oluşturulan dilde, kul- 

İanılan kavramların “toplumsal hafıza” tarafından 

anlamlandırılması büyük bir önem taşır. Yukarıda 

verdiğimiz örneği burada da devam ettirecek olursak, 

hümanizm kavramı hakkında bugün toplumumuz, 

“insan” vurgusunun dışmda pek bir bilgiye sahip de

ğildir ve hümanizmdeki insan anlayışım, M evlana 

Celaleddin Rumi’deki insan anlayışı ile örtüştürecek 

biçimde kullanır. Mevlana’yı hümanist yapma çaba

larının altında da bu zihni saik yatmaktadır. Bunun, 

tarihi bugünden okuma biçiminin tipik bir tezahürü 

olduğu hemen ortaya çıkmaktadır. Kavramların, de

ğerlerin de içinde bulunduğu tüm üretimlerimizi 

içinde barındıran “toplumsal hafıza”, gerek teorisin

de gerekse pratiğinde bu tür kavram ve değerleri ha- 

tırlayamamaktadır. Uzun süreden beri toplumsal ha

fızada oluşan bu karışıklık, toplum içindeki iletişimi 

de farklı diller üzerine kaydırmaktadır. Bunun vardı

ğı sonuç ise toplumun konuşamamasıdır. Çünkü top

lumlar da insanlar gibi bir hafızaya sahiptir ve konuş

mak bir dile sahip olmakla mümkündür. Dili besle

yen hafıza dumura uğradığında sağlıklı bir iletişim 

imkansız hale gelmektedir. ■

DİL-KjJiTOR-MEDENfİET/ “U İU 'İN İM KAN LAR I

Sonuç Yerine_

Buraca kadar, sağlıklı bir dilin oluşumunda dikkat 

edilmesi gereken ana noktalara temas etmtye çalış

tık. Şüphesiz dil sorunu, tarihi, sosyolojik vs. yönle

riyle ele alınması gereken uzun bit konudur. Fakat 

biz, bir makalenin sınırları çerçevesinde öncelikle bir 

durum tespiti yaparak şu anda'tutturduğumuz dilin 

tercüme bir dil olduğunu, özgün bir dilin ise “tercü

me" değil, “te’lif ’ olması gerektiğini vurguladık. Ar

kasından bu tercüme dilin oluşum sürecini Osmanlı 

özelinde kısaca vermeye çalıştık. Bu süreçte ortaya 

çıkan “marazi” dilleri ve hangi özellikleri taşıdığını 

belirttik. Bunlara marazi dememizden de anlaşılmak

tadır ki, bir çok sıkıntılı toplumsal durumumuz bu 

dillerde tezahür etmiştir. Daha sonra, bugün kullan

dığımız tercüme dilin, kendisini refere ettiği batı di

linin temel özelliklerini verdik ve burada özellikle 

batılı dilin bir anlamda öncüllerini oluşturan çatış

macı, hümaniter ve seküler özelliğine dikkat çektik. 

Bu dilin bundan sonraki üretimlerinin, bu öncüller 

üzerinde yükselen başka versiyonlar olacağını ifade 

ettik.

Bütün bunlardan sonra bir dil oluşturmanın genel 

şemasını çizmeye çalıştık. Burada özgünlük, bütün

lük, eklektik ve konjonktürel olmama gibi özellikle

rin yanı sıra, bilhassa dilin “imkanlar çerçevesi” şek

linde oluşturulması gerektiğini vurguladık. Yazımızın 

başlığını da oluşturan bu vurgu, her şeyin olduğu gi

bi kavram ve değerlerin de tüketimden nasibini aldı

ğı çağımızda, kavram kargaşası ve devşirmeciliğine 

de dikkat çeicmektedir. Ahlaki ilkelerle paradoks 

oluşturacak biçimde, kendi meşruiyet zeminine uy

gun olmayanları “uygun” hale getirmek için girişilen 

bu çabalar, imkanlar dili oluşturamamakta, çoğun

lukla kendi meşruiyet çerçevesini kaybetmekle so

nuçlanmaktadır. Toplumsal alanda sıkıştıkça tercü

me dili yeniden üreten ve panik havasıyla o ürettiği 

kavramlara sarılan insanlar, imkanlarmı görmedikçe 

özgün bir “dil” oluşturamayacaklarının da farkına 

varmalıdırlar. Fakat, öncelikle kendimize güven duy

mamız gerekiyor. Tabii bunun için büyük bir tarihi 

birikimimizin bulunduğunu, sanırım hatırlatmamıza 

bile gerek yoktur. ■
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d il  BAĞLAMINDA DIN VE “ISLAM DİLİ”

MUZAFFER EMÎN GÖKSU

U
mran’ın daha önceki bir sayısında herme- 

nötik bağlammda din üzerinde durulmuş, 

Kur’an’ın anlaşılması konusunda bazı ka

naatler serdedilmişti. Özellikle bizim yazımızda İs

lâm’ın anlaşılmasında önemli noktalardan birisinin 

dil olduğu, bir din dilinin bulunduğu ve bunun belir

lenebilmesi gerektiği kısaca belirtilmişti. Bu yazımız

da konuyu biraz daha açmaya çalışacağız.

Aslında din dili üzerinde net bir şeyler söyleyebil' 

mek için, gelenek, sembolik dünya, modem birer 

oluşum'olarak teknoloji ve ideoloji, ve nihayet dini 

mesajın özü ve şekilleiiişi gibi farklı konuların göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. Hernen be

lirtmeliyiz ki biz bu çok yönlü konuda sorunu ortaya 

koymak ve bazı ön bilgiler vermekle yetineceğiz. Ya

sımızda önce dil ile ilgili epistemolojik (felsefi) dü

zeyde genel bir bilgi verdikten sonra, din dilinin ne 

olduğu, tarihsel arkaplanı, benzeri olgulardan onu 

ayıran şeyin ne olduğu belirtilmeye çalışılıyor. Din 

dilinin sorunlarıyla devam eden yazı İslâmi dil konu; 

sundaki bazı on bilgilerle son buluyor.

Genel Olarak Ya Da Felsefi Anlamda Dil

Dil genel olarak, din, bilim, felsefe, sanat gibi tarih' 

sel {manevi) varirk olgularını, yerine göre oluşturan, 

geliştirip tespit ederek kuşaktan kuşağa aktarma göJ 

revini yerine getiren beşeri bir mekanizmadır.

Dil insanla birlikte vardır ama (felsefi bir deyim

le) sırf bir insan başarısı değildir, (Mengüşoğlu, 1983, 

242 )j yaratılışına yerleştirilmiş bir yetenektir. Yani 

kullanımında ve geliştirilmesinde payı ne olursa oh

sun dil, bütünüyle insanın bîr kendi başarıcı değildir. 

İslâmi anlayışımıza göre de Allah insanoğluna 

(Adem’e) isimleri öğretmiş ve böylece de diğer hay.- 

vanlardan farklı bir dile sahip olmuştur. İnsan, dil sa

yesinde geçmişle bir bağlantı kuruyor, geleceğe iliş

kin tasarımlarda bulunabiliyor.

Dil ilk bakışta nesnel bir dünyanın yansıması gibi 

.gözüküyorsa da dil ile varlık arasında yalın ve tek 

.yönlü bir ilişki yoktur. Bu ilişki karşılıklıdır ve aynı 

zamanda dilden varlık dünyasınadır. Öyle ki önce 

veya yalnızca dilde kurulmuş gerçeklikler vardır. Me

selâ Antikçağ’da etiğin (değer ve ahlâkın) bilgisel ol

duğu, bunu da ancak dilin gösterdiği ileri sürülmüştü. 

Buradan hareketle Sokrates b ilgililik ile ahlâklılığı 

aynı şeyler saymış; iyi konuşmanın sağlıklı düşünme

ye, bunun da iyi bir dil bilgisine bağlı olduğunu sa- 

vunmMştu. Sözgelimi “hakkaniyet” değeri önce bir 

bilgi idi ve ilk inşa biçimini de dilde bulmuş oluyor

du.

Dilin şüphesiz bir kültürelliğİ vardır, yani diğer 

toplumsal olgularla paralel yürümektedir. Onun için 

de meselâ toplumlann incelik ve kabalıkları, objektif 

ya da sübjektif bakışları, teorik ya da pratik eğilimle

ri, dilde yansımalarını bulur. Onun için de toplumla-" 

rın farklı deyimleri, atasözleri ve hatta özel övrrie ve 

yerme kalıpları vardır (Mengüşoğlu,1983, 249). 

Çünkü pek çok yerde enlotionel denen ve alan dışın

dakilerin pek rahat; algılayamadığı aktlar yer alır. 

Meselâ vahy kavramı din ile ilişkisi olmayan birisi 

için anlaşılmaz bir şey olabileceği gibi, içkin bir kül

türe sahip olan Batılı için de Müslüman’ın algıladı

ğından çok farklı bir anlam taşır. Yine (meselâ) Rah
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man ve Rahim gibi İslâm’daki eksen kavramların,; 

dünyanın en yaygın ve en çok kullanılan dili İngiliz--; 

ce’de tam karşılıkları yoktur, tıpkı pek çok teknik 

kavramın da Doğu dillerinde karşılıklarının olmadığı 

gibi.

Dil bize sadece dış gerçekliğin bir kopyasını ver

mez, bazı durumlarda gerçekliği fiilen kendisi kurar, 

suje objeyi kendisine katar. Ne var ki dil burada seçi

ci davranır, görmek istemediğimiz “kör noktaları” 

saklar, olmasını istediği yerlere ekler yapar. Böylece 

de avantaj ve dezavantajlar birlikte işler. Meselâ ko

nuyu anlaşılır kılabilmek için (benzetmelere ve bazı 

soyutlamalara dayalı) bir kavramlaştırma yapar. Ama 

bu hep bir çerçeveleyip sınırlandırma getirdiğinden 

olumsuzluklar da taşır.

Dilin etkisi çoğu kere durup dururken hissedil

mez.. Problem yeni şartlar karşısında kurulan ilişki

lerde kendini gösterir. İşte dil burada devreye girer; 

anlama, yorumlama gibi kelimelerle ifade etmeye ça

lıştığımız şey de budur.

Dilin bir söz ile ilgili olan dar ve özel; bir de şekil, 

tarz ve davranış biçiminde kendini gösteren geniş ve 

genel iki türünden söz edebiliriz. Gerçi dil deyince 

ilk elde akla birincisi geliyorsa da her beşeri olanın 

kendine has söz dışı ifade biçimleri de vardır. Meselâ 

bir İlâhi, musiki formunda bir dildir, hem de bir nevi 

din dilidir.

Gelinen bu son noktadan hareketle denebilir ki 

teknik anlamda her şeyin bir özel dili vardır: Günlük 

dil, bilim dili, teknoloji dili, tıp dili, ahlâk dili, vb. gi

bi. İşte bu özel dillerden birisi Din Dili’dir. Din dili 

değersel bir dünya olarak, eylemsel olduğu kadar dil

sel bir olgudur. Öyle ki günlük dilden aldı

ğı kavramları bile daha incelikli, deruni, 

salt mantıksal olmanın ötesinde kalbi bir 

muhtevaya döker.

Asıl konumuz olan din dilinin içeriğini 

analize geçmeden önce, kavramın kendisi

ni kısaca tanıtmak ve lehçe ve söylem gibi 

olgularla irtibatını açıklamak yararlı ola

caktır.

Dil, Lehçe ve Söylem

::Şenf^ardfnıT'dini oluşumlar kişi ve olayları değer

lendirebilmek’için dini dil, özellikle de lehçe ve söy

lemin ortaya konulması gerektiğini belirtir. Belli 

anahtar kavramlardan oluşan bu dilsel alan bir kültür 

çevresinde toplumsal ilişkilerden kaynaklanmaktadır 

(1994, 11). Burada dikkat edilmesi gerekli önemli 

nokta din ile ilgili dilin, dini açıklamaya yarayan, 

sosyal içerikli bir olgu olduğudur. Halbuki bu yazının 

üzerinde durmayı amaçladığı dil, dini anlamayı, me

sajını algılayabilmeyi sağlayan dildir. Sonuç olarak 

burada bir kavramlaştırma sorunu vardır. Bu bakım

dan, sorunu her haliyle çözmek gibi bir iddiada bu

lunmaksızın kısaca bir kavramlaştırmada bulunmak 

istiyoruz.

Din ile ilgili dilin iki temel şekli vardır: Din dili ve 

dînî dil. Din Dili aşağıda söz konusu edileceği üzere di

nin kendine has, işten deruni bir ifade biçimidir. 

Dini dıştan anlatan bir dil değildir. Din Dili; genel 

dilin imkanlarını paylaşıyor ve diğer dil alanlarıyla 

ortak yönleri bulunuyorsa da, edebiyat dili, tıp dili, 

teknoloji dili gibi özel bir dildir. Daha basitleştirerek 

söylemek gerekirse roman ve şiirin kendisi bir edebi

yat dilidir. Ama şiiri ve romanı açıklayıp eleştiren 

yazılar bir edebiyat dili değil, (edebiyat dünyasına ait 

anlamına) bir edebi dildir.

Bu analizden de hareketle hemen belirtelim ki 

Dînî Dil, din ile ilgili her türlü bilgi vermeyi amaçla

yan bir dildir. Bir başka deyişle, içinde dini kavram

ların yer aldığı; dinden, meselâ Allah, Peygamber ve 

Vahiy’den bahseden, bir dildir. Bu açıklamalar elbet

te dine aittir,- dinileştirilmiş bir ifadedir.

Dînî Dil, dini anlamaya ve açıklamaya yarayan bir
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dildir. Bir Müslüman’ın Hristiyanlık’ın 

teslis inancı üstüne yaptığı dini açıklama

larda olduğu gibi. Anlatılanlara mutlaka 

katılmak gerekmez. Burada anlamaktan 

çok açıklama amaçlanmaktadır. Bir sanat 

eserinin kabaca mantıksal yargılarla anla

tılmaya çalışılması gibi dine dışarıdan bir 

bakış, dini bir anlatış biçimidir. Dışarıdan 

bir niteleme özelliği taşıdığı için, yerine 

göre, bir karşı eleştiriyi veya taraftarlığın 

getirdiği bir meşrulaştırımı ifade edebilir.

Böylece de bu açıklama biçimi yerine göre 

bir mensubiyet ideolojisi, yerine göre de bir karşıt 

ideoloji görevini yerine getirebilir. Yine dini dil, salt 

bilimsel daha doğrusu pozitivistik yaklaşım alanında 

daha belirgin olarak gördüğümüz bir dildir.

Din ile ilgili olarak bu alanda gördüğümüz diğer 

iki olgu Lehçe ve Sö ı̂lem’dir. Bunların Din Dili veya 

Dinî dil ayırımından öte temel esprileri, şartlara göre 

oluşmuş bir dini ifade biçimi olmalarıdır. Mardin’in 

ifadesiyle Lehçe, toplumsal ilişkilerin belli bir alanın

da kullanılan özel bir dildir. Söylem ise bu lehçenin, 

daha belirgin pratik kaygıların aracılığıyla şekillendi- 

rilişidir (1994, 11).

Demek ki lehçe bir yer ve zamandaki dini olu

şumların açıklanması için kullanılan ve anahtar kav

ramlardan meydana gelen bir ifade biçimidir. Lehçe, 

dinin dışarıdan anlatımı olması nedeniyle sosyolojik

tir de. Fiili durum hakkında sağlıklı bir bilgi için leh

çenin çözülmesine ihtiyaç vardır.

Söylem ise din çevresinde kurulmuş pratik kaygı

ların yönlendiriciliğinde şekillenmiş yorumlardır. Bu 

bakımdan bir sövme ve sıradan bir külhanbeyi ağzı 

olmamak kaydıyla bir din karşıtı söylemden bile söz 

edilebilir.

Lehçe de söylem de dini bir içten algılama biçimi 

olarak işledikleri sürece bir din dili özelliği gösterir

ler, yoksa bir dînî dil düzeyinde bulunurlar. Dînî dil el

bette anlamsız ve önemsiz değildir. Doğası itibariyle 

dünyevi olan bir şeyin dinileştirilmesinin en önemli 

yollarmdan birisi dînî dildir. Ancak bizim burada asıl 

üzerinde durmak istediğimiz din dilidir. Tarih boyun

ca “Din”in kendini en önemli ifade biçimi de bu ol

muştur. Dîn dilinin kendini açıklamaya geçmeden

■ • • - ■ " d

önce, tarihsel arkaplana bir göz gezdirmek yararlı ola

caktır.

“Din Dillenin Tarihsel Arkaplanı

Gerçekten de dil sadece ferdi bir etkileşim aracı ola

rak değil, her türlü birliktelik için de önemli bir role 

sahiptir. Geniş anlamda dil, esasen bir cemaat olayı

dır. Geçmiş çağlarda imparatorluklar kapsamlı bir ge

nel dile dayandıkları gibi, modern çağların milliyet

çiliği de kendini öncelikle özel bir dil üzerine kurma

ya çalışmıştır. Bu dil politikası, içinden çıktığı eski 

imparatorluk dilini parçalama veya farklı grup dille

rini tek bir dile dönüştürme şeklinde cereyan etmiş

tir. Osmanlıca’nın yerine Türkçe’nin inşası bunun 

açık bir örneğidir.

Evet dil bir cemaat olgusudur. Cemaat ise en be

lirgin biçimini bir ideolojiye ya da tarihsel olarak da

ha genel geçer haliyle bir dine inananlar çerçevesin

de gösterir. Modem dünyanın farklı uluslarını kapsa

yan bu cemaat bir ortak din diline sahipti. Ander- 

son’un ifadesiyle tarihte çok az şey Sulu Takımadala

rından Fas’a kadar uzanan Islâm Ümmetinin, Paragu

ay’dan Japonya’ya Hristiyanlığın, Srilanka’dan Kore 

Yarımadası’na kadar Budist dünyanın kapsadığı top

raklar kadar göz kamaştırıcıdır. Büyük kutsal kültür

ler (ki buna Konfüçyanizm de eklenebilir) dev cema

at tasarımları barındırıyorlardı. Ama Hristiyanlık, İs

lâm ümmeti ve kendisini Çinli değil, dünyanın mer

kezi olarak niteleyen Orta Krallık bile, ancak kutsal 

bir dil ve yazı aracılığıyla hayal edilebilirdi. Yalnızca 

İslâm örneği üzerinde duralım:
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Maquindanaolar, Mekke’de dillerini bilmedikle' 

ri, özel iletişim kuramadıkları Berberilerle karşılaştık

larında yine de birbirlerinin ideograflarını anlayabi' 

liyorlardı. Çünkü her ikisinin de paylaştıkları kutsal 

metinler, yalnızca klasik Arapça olarak mevcuttu. Bu 

anlamda tıpkı Çin karakterleri gibi klasik Arapça da, 

seslerden değil, işaretlerden bir cemaat yaratmaya 

hizmet ediyordu. Büyük klasik cemaatlerin hepsi, 

kutsal bir dil aracılığıyla, dünya ötesi bir iktidar düz

lemiyle kurdukları ilişkiden ötürü, kendilerinin koz- 

mozun merkezinde durdukları tasarımına sahiptiler. 

Latince’nin, Pali’nin, Arapça’nın ya da Çince’nin 

kapsayabileceği alan bu 

yüzden teorik olarak si' 

nırsızdı. Hatta söz konusu 

dil, ne kadar ölü, konuşu

lan dilden uzak olursa o 

kadar iyi, bu durumda saf 

bir işaretler dünyasına 

ulaşmak için ilke düze

yinde herkesin eşit imka

nı oluyordu (Anderson, 1995, 27).

Mayasını kutsal dillerin oluşturduğu bu klasik ce

maatlerin niteliği modern ulusların hayali cemaatle

rinden farklıydı. Bu kritik fark, eski cemaatlerin ken

di dillerinin kutsallığına inanmaları ve buna bağlı 

olarak cemaate üye olma konusundaki görüşlerinden 

kaynaklanıyordu. Mevcut dilin etkinliği sahiplerine 

özel bir çıkar sağlamadığı gibi, benimseyenleri de ba

sitleştirmiyordu.

Geçmişin büyük cemaatlerinin bu sessiz dilinin 

şimdiki zihniyete ters düşen en önemli özelliği, sem

bollerinin keyfi olmamasıydı. Yani o halleriyle gerçe

ği temsil ediyorlardı, ama bu sadece mantıksal değil

di. Bunun için İslâmî gelenekte Kur’an-ı Kerim yakın 

zamana kadar kelimenin tam anlamıyla çevrilemez 

olarak tasarlanıyordu. Buna göre de Kur’an, sözlük 

anlamların ötesinde işaretlerle anlatılan ve bir başka 

dile aktarılamayan bir yöne sahipti. Bundan dolayı 

onun yerine bir başka şey konamazdı. Ontolojik ger

çek ancak tek ve ayrıcalıklı bir temsil sistemi ile kav

ranabilirdi. Diğer hakikat dilleri Latince, Çince gibi 

Kur’an Arapçası da böyle bir temsili anlatım yolunu 

izliyordu (Anderson, 1995, 29). Bir sembol olarak

Allah Adem’e isimleri öğretmiş ve böy- 

lece de diğer hayvanlardan farklı bir di

le sahip olmuştur. İnsan, dil sayesinde 

geçmişle bir bağlantı kuruyor, geleceğe 

ilişkin tasaruTilarda bulunabiliyor.

Hilal müslüman topluluğun. Haç Hristiyan cemaatın 

sınırlarını çizip pekiştiriyordu.

Bu süreçte başka diller yok sayılmamıştı, ama o 

ortak dil, bir inanç çerçevesinde dönüştürülmüştü. 

Modern dönemlerde yayılmacılık, iletişimin yeni bo

yutlar kazanması, teknik kökenli bir işaretler sistemi

nin yaygınlaşması, ulusçuluk ve özel halk dillerinin 

ön plana geçişi, o geleneksel büyük din dillerini gün

cellikten bir hayli uzaklaştırdı. Dolayısıyla da mo

dern dünyada din dilinin kavranması, başlı başına 

çaba gerektiren bir iş haline geldi.

“Din D ili”: Dini 

Doğrudan Anlama Yolu

Ünlü Bilgi Sosyologu G. 

Gurvitch, Levy-Bruhl’a 

dayanarak, aslında din 

dilinin yalın, nesnel bir 

dil olmadığını, bir “mis

tik katılım” gerektirdiği

ni söyler. Ona göre mistik katılım, modem dünyada

ki biçimsel mantığın yerini dolduran duygusal bir do

ğa üstü kategorisidir (1985, 203). Söz konusu mistik 

katılım, 19. yüzyıldan beri bilinen ve en somut ifade

sini Dilthey’ler de bulan “manevi bilimler” farkı ve 

bunları kavrama yönteminin “doğrudan”lığı (veya 

dolaysızlığı) ile yakından ilgilidir. Şüphesiz doğrudan 

da olsa bu kavrayış öncelikle bilgiseldir.

Esasen ahlâk ve din konuları genel olarak eski 

çağlarda metafizik, ortaçağlarda teolojik, yeni çağlar

da epistemelojik çerçevede ele alınagelmiştir (Poy

raz, 1995, 15). Bu son bilgisel ele alış, etik sorunları

nı daha bir zihinsel, dolayısıyla dilsel hale getirmiştir. 

Esasen olgusal bir önermenin etiksel hale gelebilme

sinin en önemli ve pratik yolu dilde bir değer yükle

medir. Meselâ “yağmur yağıyor” şeklindeki bir nesnel 

(nötr)önerme “hele şükür, eyvah,..” gibi nitelemeler

le değer yüklenmiş olur.

Koç’un belirttiği gibi aslında din dili derken kas

tedilen şey There vata Budistleri için Pali, Yahudiler 

için İbranice, Müslümanlar için Arapça anlamında 

eski veya kutsal bir dil demek değildir. Din dili ilâhi

yatçılar tarafından ortaya konulmuş bir teknik dil
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anlamına da gelmez. Tanrı, vahy, ibadet, gibi bazı di

ni kavramların kullanılmış olması da bir dilin din di

li olmasını gerektirmez. Yine “Müslümanlar Hz. Mu- 

hammed (a.s.) in Peygamber olduğuna inanırlar”, 

“Hristiyanlar Hz. îsa (a.s) nın ulûhiyetini kabul eder

ler” gibi cümleler de birer bildirme kipidirler ve din 

dili ve kullanımıyla ilişkileri yoktur. (Hatırlayalım ki 

bunlar birer dînî dil ürünüdürler).

Din dilinin, tarihsel ve antropolojik bir ifade ol

ma düzeyini aşıp inanç bağlamında bir rol oynaması 

ve kanaate dayalı bir ifade özelliği taşıması gerekir. 

Bir başka deyişle dînî bir ifadenin, normal bağlamlar

da hayata karşı çok kap

samlı ve temel bir tutu

mu dile getirmesi ve bu 

durumu çağrıştırıcı nite

likte olması; ikinci olarak 

da bu tutumun nesnesi

nin bir bağlanma ve tesli

miyet nesnesi olması ge

rekir (Koç, 1995, 7).

Meselâ inanmış bir kişi Allah hakkında konuşur

ken, iyi, doğru, güzel yargılarının rol aldığı bir tasvi

rin ötesinde, kendisini bu değerlere yönelten şeylere 

atıfta bulunur. Kişisel heyecanların yanında, kap

samlı, çok yönlü bir kanaati dile getirir. Bu kanaat 

dili, bilim gibi gerçeğin bir yönüne değil, ona topye- 

kün atıfta bulunur. Bir araç gibi işlemez, onun için de 

hayata ve mukadderata yön veren bir bakış açısı ola

rak yer alır. Din dili dini açıklamaz, anlatır/ ifade 

eder. Son yüzyılın epistemolojik tartışma konuların

dan birisi olan “anlama - açıklama” ikileminde din 

dili, daha çok anlama kutbuna ait bir iştir. Buna kar

şılık dini dil genelde açıklama alanında yer alır.

Din dili, ideoloji gibi peşin bir nesnel gerçeklik

ten hareket etmediği için “biz” ve “başkası” ikilemi 

üzerine oturmaz. Din dili huşu uyandıran bir dildir, 

referansını Tanrı’dan alır, onun için de (Koç’un ör

neğiyle) “Salihler kurtulmuştur” önermesinin, bir 

ateist için karşılığı yoktur (1995, 12). îçinde olmak

sızın sergilenen bir beyan da ancak din ve Tanrı üs

tüne bir “konuşma” olabilir. Halbuki bunun aksine 

bir dua, bir teşbih, sadece bir durumu tasvir etmez, 

aynı zamanda bir yaşantıdır. Örneklendirmek gere

Büyük klasik cemaatlerin hepsi, kutsal 

bir dil aracılığıyla, dünya ötesi bir ikti

dar düzlemiyle kurdukları ilişkiden ötü

rü, kendilerinin kozmozun merkezinde 

durdukları tasarımına sahiptiler.

kirse Hz. Peygamber (a.s.) in “Ey her şeyi halden ha

le dönüştüren Allahım, bizim halimizi de daha iyi 

hallere dönüştür!” şeklindeki duası, Allah hakkında 

sırf bir bilgi vermiyor, onun dönüştürücülüğü, ilgili 

bir niyazın içinde duygulu bir biçimde ifade ediliyor 

ki işte din dili de burasıdır.

Din dili ifadelerle ilgilidir ve cümleden farklı ola

rak özel bazı nitelikler taşır. İfade ise ya “Kur’an 610 

yılında vahyedilmeye başladı” gibi bilgi vermeye yö

nelik bir önerme; ya “Kur’an’ın vahyedilmiş bir kitap 

olduğuna inanıyorum” cümlesinde olduğu gibi bir tu

tum ve davranışı veya bir infiali dile getirme; ya da

“Yiyiniz içiniz ama israf 

etmeyiniz” şeklinde bir 

emir veya yasak; ya da 

“Günahlarımdan arın

mak istiyorum” cümle

sinde olduğu gibi söz ile 

bir durumu beyan eden 

eylem belirtici bir anlam 

taşır. Sonuç olarak da 

din dili, ifade biçimlerinin hepsini kapsar.

Dili tüm ifade biçimlerini kapsayacak şekilde kul

lanırsak, cümlelerin dışında da bir din dilinden söz 

edebiliriz. Burada sahih bir din dili, sözlü ifadelerin 

yanında, bir inanç ve yaşam, bir kanaat ve tutum 

uyandıran nesnelerdir de. Meselâ bir Hz. Meryem 

tablosu, bir vaaz, dini duygular uyandıran hakiki bir 

din dili olmayabilir. Ama Mevlânâ Celalettin Rû

mi’nin Mesnevi’sinde yer alan bir anekdot hikayede

ki “Allahım, sana nasıl dua edeceğimi bilemiyorum. 

Bir gün çadırıma misafir olarak gelirsen sana süt ik

ram ederim..” diye niyaz eden çoban motifi (kurallı 

din anlayışında doğruluğu tartışılsa bile) bir din dili

dir.

Üstelik din dili kapalı bir dildir de. Meselâ “Allah 

Kerimdir” ifadesi çoğu kere Allah’ı tanımlamak ve 

bir sıfatını belirtmek için değil; Allah’ın cömert ol

duğunu, onun inayetiyle içinde bulunulan sıkıntıla

rın gelip geçeceğini ve dolayısıyla da sabırlı olunma

sı gerektiğini anlatmak için kullanılır.

Gerçekten de din dilinin semantik, sentaktik gibi 

genel problemlerinin yanında, teşbih ve tenzih gibi 

dolaysız; sembolik ve mecazi gibi dolaylı anlatım yol
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lan vardır. Hatta kurgusal/ mantıksal bir süreç olan 

pozitivizmin açıklayıcılığının, tecrübi hayatın kavra- 

yıcılığının dini ifadede önemli rolleri vardır. Üstelik 

bunlar sosyal psikolojik bir süreci kapsarlar. Din dili 

bütün bunların yanında ve ilişkili olarak kendine has 

problemleri bulunsa da özel bir perspektifi içerir.

“Din D ili”nin Özellikleri ve

Bu Çerçevede Bazı Sorunlar

Yukarıda da işaret edildiği üzere Din Dili, genel ola

rak son iki yüzyılın yaygın tartışma konularından bi

risi olan “anlama - açık

lama” ikileminden “an

lama” ya ait bir iştir. Fel

sefi bakımdan anlama 

herhangi bir (maddi - 

manevi) objeyi, araya 

herhangi bir fizik, man

tık veya matematik ilke

si koymaksızın bir “doğ

rudan” kavrama biçimidir.

Esasen anlama, başta din olmak üzere tarihsel (ve

ya manevi) varlık alanı olarak nitelenen hukuk, dil, 

sanat, gibi beşeri olguların algılanma yolu kabul edil

mesidir. Anlamanın temel şartı da mümkün oldu

ğunca obje- suje ayrılığını gidermek, içten kavrama 

yolunu izlemekti. Bunun için de önerilen ilk kural 

kavranması gerekli şeyi ortak ilgi alanına almak ve 

sevmektir. Sade bir örneklendirmeyle bir kişi Dede 

Efendi’yi (tabi kültürel dünyasını) ve müzik tarzını 

sevmiyorsa, ortak bir ilgi alanında değil demektir. 

Dolayısıyla da bu büyük musiki ustasının bir şarkısı

nı, bir peşrevini ya da yürük semaisini anlaması 

mümkün değildir. Tabi anlamaksızın yapacağı bir 

açıklama da Dede Efendinin parçasını yansıtmayan, 

onun üzerinden ama (yerine göre red üstüne kurulu) 

kendi kişisel eğilimlerini beyandan ibarettir. Bunun 

gibi din ile antipati dışında bir ilişkisi bulunmayan 

kişinin, din ile ilgili ifadelerinin onu anlama ile bir 

bağlantısı olamaz.

Din dilinin ortalama olarak anlamaya yönelik bu

lunduğunu kabul edersek o bu haliyle pozitif mantı

ğa bir hayli uzak bir mesafede bulunuyor demektir. 

Esasen pozitif mantık, tüm nesnellik iddialarına rağ

Anlama, başta din olmak üzere tarihsel 

(veya manevi) varlık alanı olarak nite

lenen hukuk, dil, sanat, gibi beşeri ol

guların algılanma yolu kabul edil

mesidir.

men önemli bir kısmı zihinsel-kurgusal olan bir olgu

culuk üstüne kuruludur. Halbuki din dili olgusal de

ğil, sembolik bir dünya görüşüne dayanır. Esasen mo

dern çağlarda din dilinin önemli sorunlarından birisi 

semboller dünyasının geçirdiği sıkıntıdır.

Ünlü sosyal bilimci Habermas’a göre, sosyal bilim 

literatüründe yaygın olan iki toplum tipinden birisi 

olan geleneksel toplumlar, diğer bazı özelliklerinin 

yanında, insanları arasında gündelik/ sembolik bir di

lin kullanıldığı toplumlardır. Buna karşılık modern 

toplumlar üyeleri arasında işaretsel bir dilin geçerli 

olduğu toplumlardır (1993, 44 vd.).

Buradaki anahtar kav

ramlardan sembol, kendi 

dışında bir gerçeği temsil 

eden şeydir. İşaret ise bir 

toplumla irtibatı fazla ol

mayan, teknik ve yalın 

bir temsil sistemidir. Bu 

______________________  konu ile yakından ilgile

nen Şerif Mardin’e göre 

işaret, toplum içinde kullanılmakla beraber anlamı 

nötr olan bir soyutlamadır. Kara yolları üzerindeki, 

bir sürücüyü dikkatli olmaya çağıran inek resmi bir 

işarettir. Buna karşılık kızılbayrak bir semboldür, ka

rışık ve uzantılı çağrışımlar taşır; bir topluma, düşün

ce ve inanç sistemine özgülüğü daha fazladır (Mar

din, 1990, 90).

İşin gerçeği din gibi inceliklere sahip bir olgu da

ha çok sembolik bir dünya ile ilgilidir. Bilgisayarın 

ikonları (işaret sistemi) ile dinin temel gerçeklerini 

anlayıp anlatmamız kolay değildir. Çünkü o kendin

den vazgeçmesek de bir başka dünyanın, teknoloji

nin dilidir ve bu dil getirdiği avantajlara rağmen din 

dilini olumsuz etkilemektedir.

Gerçi bu gelişim sürecinden yalnız din etkileniyor 

değildir, diğer diller de bu olumsuz gelişmeden payla

rını almaktadırlar. Meselâ sanat bunların başında 

gelmektedir. Semboller dünyasının sarsılmasıyla ede

biyat dili bir hayli ırgalanmıştır. Deyimlerin, atasöz

lerinin, hatta şiirin eski önem ve anlamlarını yitirmiş 

olmaları bu değişimin ürünüdür.

Bu sembolik dünya ile de bağlantılı olarak din di

linin bir diğer önemli sorunu kültürel sekülerleşme- 

dir. (ki Weber’e göre simgesel dünyanın gerilemesi
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de bununla ilgilidir). 15. yüzyıldan günümüze belir

gin hale gelen sekülerleşme, kültürün içkin hale gel

mesidir. Bu durum din alanında sujeden objeye yöne

len projeksiyon sisteminin kaybolması, onun yerini 

dıştan bir etiketleme sisteminin almış olmasıdır. Bu 

süreçte artık dinilik, özde değil şekilde, görünürlük

lerde aranır. Bu gelişmenin en çaıpıcı örneklerini yi

ne dini sanatta buluruz.

Meselâ rönesans sanatçıları da konularını çoğu 

kere dinden seçmişlerdi. Ne var ki ortaya çıkan Hz. 

İsa ve Meryem tabloları sekülerleşmiş bir dini sanat

tı. İlgilenenlerde bir dini vecd uyandırmıyor, çünkü 

dine ait konular olsalar 

da dinin projeksiyon sis

temini taşımıyor, sözgeli

mi Meryem masum yüzlü 

herhangi bir kadın, İsa 

güçlü adalelere sahip her

hangi bir erkeği resme

den birer çağdaş tablodan 

ibaret..

Bu açıdan bakıldığında modern çağlarda dini an

latan nice metin, kendine dini konu edinmiş seküler 

bir söylemdir. Çoğu kere bir şeyi ispata yöneliktir. 

Halbuki din dili dikte etmez, zorla kurmaz; insanın 

aklına ve vicdanına hitap eder ama ispat ve ikna yo

lunu izlemez. Ne var ki modern çağlarda din, bir di

ni dil biçimi olan söylem halinde ele alınmaktadır. 

Söylem etkin hale geldikçe de deruni eylem azalmak

tadır.

“İslâm D ili”, Lehçe Ya Da Söylemi

Önce belirtmeliyiz ki bu, ayrıntılı çalışmalar isteyen 

bir konudur ve şimdi biz burada kısaca bazı noktala

ra işaret etmekle yetineceğiz.

Bir kere yukarıda belirtildiği üzere din dili dar an

lamda grup ve ulusa indirgenemeyen bir cemaat dili

dir. Cemaat içindeki güncelliğini ve sürekliliğini de 

belli simgeler, kelime ve deyimlerle ifade edilen bir 

etkileşim sistemiyle sürdürür. İslâm için de bu böyle- 

dir.

Konuşma ve eylemlerin belli yerlerine serpiştiril

miş, bilincinde olarak kullandığımız kavram ve de

yimler, söz konusu ettiğimiz İslâm Dili’nin önemli bir.

Din dili dikte etmez, zorla kurmaz; insa  ̂

nın aklına ve vicdanına hitap eder ama 

ispat ve ikna yolunu izlemez. Modern 

çağlarda din, bir dini dil biçimi olan 

söylem halinde ele alınmaktadır.

yönünü oluştururlar: Bismillah, Elhamdülillah, İnşa- 

allah, Sübhanallah, Estağfirullah,.. bu kavramlardan 

bazılarıdır. Bir güzel şey görünce “Maşaallah” demek, 

bir ölüm haberini duyunca “İnna Lillah...” demek 

Kur’an’ın tavsiyelerine uygun olarak hayatın tüm 

alanları için Allah’tan bir referans almak demektir. 

Hatta Kur’an’ın Ehli Kitab’a “Gelin ortak bir kelime

de (yani Allah kelimesinde) birleşelim” çağrısı, söz 

konusu ettiğimiz “İslâm Dili”nin dikkat çekici bir ör

neğidir. Şehirler arası bir yolda kaza yapmış bir ya

bancı turiste problemini sorduğumuzda gülümseyip 

ellerini sallayarak, o kendine has aksanıyla “çok şü

kür çok şükür” dedi, 

önemli bir şeyinin olma

dığını, bizimle daha iyi 

anlaşabileceğini düşün

düğü ortak bir dille ifade 

etti.

Hemen her din dili

nin oluşmasında bilgin 

kişilerin önemli bir rolü

nün olduğu gibi İslâm dilinde de ulemanın tarihsel 

olarak kayda değer bir rolü olagelmişti. Bu rol kendi

sini yalnızca bilişsel bir çerçevede değil, aynı zaman

da bir yaşama örnekliğinde gösteriyordu. Deyim ye

rindeyse bir “hal dili” olan yaşama örnekliği din dili

nin önemli bir parçasıdır. Günümüzde İslamcı aydın 

diye nitelenen çoğu kişilerin halk üzerindeki etkin

liklerinin azlığı yaşama örnekliğinin azlığındandır. 

Bir de halk- siyasetçi ikileminde ulema Emevilerden 

Osmanlıların belli bir dönemine kadar, siyasetin dı

şında idi. Bu durum onlara seçkinciliğin dışında kal

malarını ve gerektiğinde hakkaniyet çerçevesinde 

eleştirebilme hakkını veriyordu.

İslâm Dili her haliyle mantıksal olamaz, bir gizem

li manevi yolunun olması gerektiğinde şüphe yoktur. 

Esasen iki yüzyıldan beri Fas’tan Endonezya’ya kadar, 

İslâm dünyasındaki pek çok Yenilikçi hareket, çokça 

eleştirmiş olmalarına rağmen tasavvuf ve tarikat çiz

gisinden bir şeyler alarak hareketlerine manevi bir 

soluk kazandırmaya çalışmışlardır ki bu, bizim üzerin

de durduğumuz nokta açısından anlamlıdır.

İslâm mevcut sosyal bozuklukları onaylamayan, 

hakkaniyet dışında bir eksene taraf olmayan bir dil

dir. Başka bir deyişle öncelikli hedefi sosyal güç, bi
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lim veya sanat değil, ahlaki yapılanmadır. Bu açıdan 

bakıldığında o bir potansiyel imkan alanıdır. Başarı 

veya sonuç, bir rasyonel verim olarak alınamaz. Çün

kü Islâm’da hemen her din gibi sonuç, her haliyle 

dünyevi bir sonuç olarak alınamaz. Bir başka deyişle 

öbür dünyaya inanç sebebiyle sonuç hanesi çoğu ke

re kapatılamaz.

İslâm (ve dolayısıyla İslâm dili), sosyal, ekonomik, 

siyasal, hayatın bütün alanlarını ilgilendirir, her şeye 

nüfuz eder. Ancak yukarıda söz konusu ettiğimiz 

Lehçe, Müslüman toplulukların kendini yeniden 

üretme sürecinde kullandığı kavramlardır. Bir başka 

deyişle fertler için kültürel haritalar olarak iş gören, 

anlam kümelerini tamamlayıp, kişilere kendi kültür

leri çerçevesinde bir yol bulma imkanı sağlayan olu

şumlardır (Mardin, 1994, 12).

Kurulan Lehçe şartlara bağlı olarak ortaya çıktığı 

için, Türkiye’deki dini Lehçe de siyasal baskıların 

gölgesinde, taraftarlıklar ve karşı oluşlar çerçevesin

de doğmuştur. Bunun için de kullanılan İslâmî kav

ramlar farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Mese

lâ “Gazi”, din savaşçısı demek iken, onun aşkınlığın- 

dan da yararlanarak ulusal mücadele kahramanını 

ifade etmek üzere kullanılmıştır (Mardin, 1994, 13). 

Birileri Gazi unvanının kullanılmasından siyasal ya

rar sağlarken Müslüman, kavramın güncelleşmesin

den mutluluk duymakta, sonuç olarak lehçede birle- 

şilmektedir.

Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet dönemi Tür

kiye’sinde İslâmî süreç; mahrem, rızık, namus, hak, 

kanaat, adalet, gibi kavramlardan örülü bir lehçe 

oluşturmuştur. Bu kavramlar İslâm kökenli ise de 

mevcut şartlara göre yeniden önem ve anlam kazan

mışlardır. Meselâ haramın Kur’anı anlamı ile (hari- 

mine el uzatmak ifadesinde olduğu gibi) harim farklı 

manalardadır. Mesela harim, kendisini var kılmada 

bir tepkiselliği ifade eder.

Mardin’in ifadesiyle böyle bir dönemin dini ki

tapları bile doğrudan Kur’an’a dayalı metinler değil, 

ilmihaller, Necatülmü’minin, Siretünnebi, Mevlid, 

Gaza Kitapları,'Yusuf ile Züleyha gibi aşk kitapları

dır. Tabi bu birikim göz önünde bulundurulmadan 

mevcut müslümanlık süreci yeterince açıklanamaz.

İslâm açısından söyleme bakmak için önce ne ol

duğunu hatırlayalım: Söylem, lehçenin esnekliğini

ifade etmek üzere kullanılan ve kullanıcının toplum

sal konumuna, geniş bir temalar dağarcığı içinden 

yapılan seçime, mesajın özel şekillendirilişine ve ni

hayet seçilmiş temaların taşıdığı anlamların gündem

deki amaçlara uyacak hale dönüştürülmesine imkan 

sağlar (Mardin, 1994, 19). Söylem, kullanıcıların, 

özel bir topluluk olduklarının altını çizer. Söyleme 

aşinaysak bunun hangi topluluğa ait olduğunu da 

kestirebiliriz. Daha basitleştirerek söylemek gerekirse 

dini'grup, cemaat ya da tarikat kendilerine ait bir 

söylemle birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

Söylem günlük hayatta, işi söze indirgemek anla

mında da kullanılmakta, çağımızda din anlayışları

nın eylemsel olmaktan çok söylemsel hale geldiği ka

bul edilmektedir. Şüphesiz din dilinin, tabi bu arada 

İslâm’ın söylemle bir ilişkisi vardır. Ancak din dili 

sözlü anlatım ve hele bir açıklamadan ibaret değildir.

Sonuç

Şüphesiz en azından üslûp, tarz ve tavır olarak özel 

bir din dili vardır ve bu İslâm için de geçerlidir. Va

kıf olmamız gerekli din dili, lehçe ve söylemden da

ha öncelikli ve İslâm’ı anlamaya yönelik bir ifade yo

ludur. Bu, İslâm’ın, bir projeksiyon sistemi olarak iş

lediği ve inanç, düşünce ve davranışlarımızın arka 

planını oluşturduğu bir anlama ve ifade etme yoludur 

ve böylesi güncelleşmiş bir din dili sorunumuz vardır.

İşin gerçeği bu yazımızı daha çok İslâm ile ilgili 

bir dile ayırmamız gerekiyordu. Ancak sorunu ortaya 

koyabilmek için genel bir tablo çizmekle yetindik. 

Şüphesiz bu alanla ilgili ciddi çalışmalar gerekiyor. 

İnşaallah konuya gelecek sayımızda “İslâmilik ve Bi

limin İslâmiliği” ile devam edeceğiz. ■
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S öylemek bile fazla: her edebiyat belli bir kül

türel ortamın ürünüdür. O  kültürel ortamın 

istese de dışına çıkması imkansızdır. Yazarın 

fantezileri de o kültürel ortamın ürünü olarak dışa 

vurur. Yazar kendine ne denli serbest duyumsarsa du' 

yumsasın, fantezisini ne denli salıverirse salıversin, o 

serbestlik de, o fantezi de, son tahlilde, sözü geçen 

kültürel ortamın eseri ve hasılası olarak ortaya çıkar.

Böyle bakınca, edebiyat ürününün, ait olduğu 

kültürün bir göstergesi olduğunu ileri sürebiliriz de

mektir. Başka bir deyişle, o edebiyatın anlamını orta

ya koymak (onu herhangi bir bağlamda okumak) ay

nı zamanda o kültürü de okuma demeye gelir: Edebi

yat kültürün bir göstergesiyse o edebiyatın okunması, 

o kültürün okunmasına uzanır.

Demek ki, en temelde verili kültürün varbulun- 

duğu kabulünden yola çıkıyoruz. Gerçekten de Türk 

tarihinin başlıca kırılma noktalarının kültür üstünde 

etkide bulunduğu ve oluşan her yeni kültürün de 

kendine özgü yeni bir edebiyat ortamını aştığı, yakın 

tarihimizin Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dö

nemi kesitlerine bakarak tespit edilebilir. Uzun ve 

köklü bir geleneğin ürünü ölan Divan Edebiyatının 

ırası ile sonraki dönemlerin ırası arasındaki farklılaş

manın arası giderek açılarak devam etmiştir. Öyle ki, 

günümüz edebiyatına bakıldığında, bu edebiyatın ar

kasında Divan Edebiyatı gibi bir geçmişi barındırdı

ğını iddia ve fark etmek imkansız görünmektedir. 

Ama biliyoruz ki, hiçbir kültür bulunduğu yere ley

lekler tarafından havadan bırakılmamıştır: Geçmişi

ni inkar etmiş olan veya geçmişiyle irtibatını kopart

mış olduğunu ileri süren bir kültürün arkasında da 

kendi geçmişi durur ve her şeye rağmen halihazır kül

türü bir biçimde beslemeye devam eder.

Divan Edebiyatı, Osmanlı Müslüman kültürünün 

bir hasılasıydı. Dolayısıyla yüzyıllar boyunca oluşmuş 

bulunan İslamî-tasavvufî mazmunlar, bu edebiyatın 

ırasını oluşturmada ön almıştı. Bu edebiyatın anlaşıl

ması onu îslam kültüründen yalıtarak bakıldığında 

imkansız kalır. Tanzimat dönemi edebiyatı biçim ba

kımından Divan Edebiyatına benzese de, içerik bakı

mından ondan farklıdır. Tanzimat, belli bir bağlam

da İslam’ın inkarına müncer olsa da, taşıdığı niyetler 

açısından aynı indirgemenin yapılması mümkün gö

rünmüyor. Tanzimat hareketi, son tahlilde idari ve 

adli düzenlemelerden ibaret sayılabilir. Tanzimat ha

reketinin söz konusu ırası onun edebiyatına da doğ

rudan yansımıştır. Nitekim artık hürriyet, vatan gibi 

kavramlara da kasideler yazılabilmiştir. Kıssadan kısa 

öyküye, mesnevi veya menkıbeden de romana geçiş 

denemeleri yaşanmıştır.

Özellikle İkinci Meşrutiyet dönemiyle birlikte, bu 

yeni türler edebiyatımızın esaslı unsurları arasında 

yer almıştır. Tevfik Fikret’in isyancı ve “insancıl” şi

irlerinin bu döneme rastlaması veya daha doğrusu bu 

dönemde yazılmış olması, ancak bu dönemde yazıla

bileceğinden başka bir anlama gelebilir mi? Keza 

Mehmet Akif in toplumsal eleştiriye yer veren şiirle

rinin aynı dönemin ürünü olması anlamlı değil mi

dir? Servet-i Fünûn Edebiyatının, hem değişimi talep 

eden, hem talep ettiği değişimi yansıtmaya çalışan 

ırası, dönemin siyasal ve toplumsal değişiminin, da

hası dönüşümünün edebiyat alanındaki yansımasın

dan ibarettir dense yeridir.

Fecr-i Âtı ise, söz konusu değişime ve dönüşüme 

coşkucu (romantik) bir rayiha ve çeşni getirmiştir.
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Bu coşkucu çeşni, Cumhuriyetin ilk 

10-15 yılında meydana getirilen ede- 

biyatm tutumunu da öncelemiştir di

yebiliriz. Anadoluculıık/hamaset ya

pan, milli duyguları kışkırtmaya yö

nelik popüler edebiyat, kendi arka

sında böyle bir coşkucu geçmiş bul

muştur.

Aslında, Cumhuriyet döneminin 

başlarında (1940’lara kadar) ortaya 

çıkmış ve ürün vermiş yazarlar ve şa

irler topluluğunun beslendiği kültürel 

kökler, geçmişini Cumhuriyet önce

sinde bulur. Tanzimat döneminde bi

çimsel değişiklikten çok, içerik deği

şikliğini öne alan şairlerine kar!şilık.

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında' 

ürün veren şairleri de biçimde. y,e^ 

lenmeyi umursamamış, fakat içerik 

yenileşmesini öne almıştır. Nitekim Necip Fazıl’ın şi

iri bu bakımdan tipik bir örnek oluşturur. Necip Fa- 

zıl’ın şiiri heceyi esas almıştır, ama heceye kentli bir 

kimlik kazandırmıştır. Onun terennüm ettiği içerik, 

değindiğimiz bağlamda ne Yunus Emre ile, ne Kara- 

caoğlan ile, ne tekke şairlerininkiyle karşılaştırılabi

lir. Necip Fazıl’ın şiiriyle ilk kez, şiirimize kaldırım

lar, otel odaları, bacalar, tabiattan uzaklaşma ve artık 

denizin haritalardan görüldüğü bir iklim gelmiştir. 

Entellektüel kriz yaşantısı, ukde, Allah arayışı, çan 

seslerinin getirdiği ürperti gibi kente ve kentliye 

mahsus yaşantı biçimleri de, gene ilk kez bu şiirle te

rennüm edilmeye başlanmıştır. Artık hanların, han 

duvarlarının, kervansarayların değil, fakat kaldırım

ların ve otel odalarının yaşandığı bir döneme girilmiş 

ve o dönemin özelliklerini ve insanını yansıtan şiir

ler yazılmaya başlanmıştır. Dahası da var: Divan şiiri

nin temelini oluşturan dini-tasavvufi yaşantı da, bu 

yeni şiirle birlikte metafizik bir anlayışı denemeye 

başlamıştır. Bu sonuncu husus, bence, dikkate değer 

bir anlam taşıyor. Bu anlam şudur: Divan şiirinin ya

zıldığı dönemde, şairin doğal kültür ortamı da kendi

liğinden bir Islami ortamdı, oysa bahsettiğimiz Cum

huriyetin ilk döneminden başlayarak günümüze ka

dar gelen süreçte artık İslam ne inananların gündelik 

yaşantısında ve ne de zaten resmi yaşantıda yer bulu

yordu, Bilakis, İslam hayatın dışında tutulmaya çalı-

Necip Fazıl

şılıyor, dini hayatın yerine seküler 

bir hayat tarzının ikamesine teşeb

büs ediliyordu. Bu yeni insan tipi de 

Osmanlı insanından farklı nitelik, 

özellik ve ıra taşıyordu. Fakat her şe

ye rağmen, bu yeni insan, doğum ta

rihi itibariyle Cumhuriyet öncesine 

aitti, ürünü Cumhuriyet dönemine 

rastlasa bile.

Cumhuriyet döneminin kendine 

özgü şiir çıkışını Orhan Veli ve ar

kadaşları Oktay Rıfat’ın ve Melih 

Cevdet’in “Garip” diye adlandırılan 

şiir telakkisi temsil eder. Bu şiir, 

hem biçim, hem içerik bakımından 

tam bir başkaldırı ve bir hercümerç 

şiiridir. Artık klasik şiir kalıplarına 

(vezin ve kafiyeye) riayet edilmedi

ği gibi, içerikte de günübirlik haya

tın, o hayatın hurda teferruatının şiire girmesine yol 

açılmıştır. Her şey alaya alınmış, her şey gülünç hale 

getirilmiştir. Bu şiirdeki insanın tanıdığı hiç bir kut

sal değer kalmamıştır. Aşk, ölüm, zaman gibi kav

ramlar bütünüyle unutulmuş veya gülünçleştirilmeye 

çalışılmıştır. Artık ulaşılamayan sevgili yerine vesi

kalı yar geçmiştir. Nefsin yoksulluğu ve yoksunluğu 

ve buradan çıkılarak ulaşılabilecek yücelikler yerine 

“cep delik cepken delik” demekle yetinen bir insan 

çıkartılmıştır karşımıza. Bu şiirin ve bu edebiyatın 

“teorisini” de, aynı izlekleri düzyazıda denemek iste

yen Nurullah Ataç’m yazılarında buluyoruz. Ataç da, 

aslında, temel bir ilkeden değil, fakat temel bir duy

gudan yola çıkıyordu, o da, geçmişi yok saymak iste

yen bir eğilimin duygusuydu. Ataç’a göre “Batı’da 

erimemiz” gerekiyordu, bunun için de geçmişimizi 

tümüyle silmek ve ondan tümüyle arınmak gereki

yordu. Geçmiş dönemin edebiyatı iyi de olsa redde

dilmeliydi, aslında geçmiş denilen zaman kategorisi 

yok edilmeliydi. Geçmişi hatırlatabilecek her ne var

sa silinmişti. Üstüne basılıp geçilmeliydi. Ataç, za

man zaman duygusuna yenilip de eski şiirden bir ör

neği beğendiğini itiraf edecek olsa, ertesi gün hemen 

kendini tekzip etmekten geri durmaz ve böyle bir 

duygusallığa yer verdiği için kendini ayıpladığını iti

raf ederdi. Onun dil konusundaki arılaşma anlayışı

nın çıkış noktası da, dilin anlaşılabilir bir hale geti
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rilmesi ve yeni bir düzyazı dili kuml- 

ması gibi bir düşünceden değil, fakat 

eski dilin geçmişi hatırlatabileceği 

kaygısından kaynaklanır. Necip Fazıl 

da, onun bu tutumunu 1940’lı yılla

rın başlarında “edebiyatımızın se

vimli kumkuması” diye nitelerken, 

sonradan fikrini değiştirmiş ve aynı 

Ataç’a “edebiyatımızın sevimsiz 

kumkuması” demiştir.

Sözü geçen dönemin (1930’lu,

40’lı yıllar) “örnek” şairlerinden biri 

de Nazım Hikmet’tir. Başlangıçta 

“kurallarına uygun” (yani vezinli ka

fiyeli) şiirler yazan ve geleneksel te

maları terennüm eden Nazım Hik

met, şiirdeki asıl çıkışını hem biçim

leri bozmak suretiyle gerçekleştirdiği, 

hem de yerli kültürlerimizde karşılığı 

bulunmayan bir doktrinin (sosyalizmin) sözcülüğüne 

teşebbüs ettiği şiirleriyle yapmıştır. Aslında Nazım 

Hikmet’in bu şiirini, aynen Ataç’ın yazısı gibi okuya

biliriz. İkisi de, kendi yerli kültürünü ve yerli kökünü 

reddetme ve kendine bir kök araştırma işini başka 

kültürlerde gerçekleştirme konusunda birleşirler ve 

buluşurlar. Ne var ki, biri ötekini burjuva devrimcisi; 

öteki de berikini proleter devrimci olarak görür. Yer

li kültürümüze sahip çıkmak isteyenler nezdindeyse, 

her ikisinin işgal ettiği mevki birdir. Çünkü ikisi de 

yerli kültürü reddetme ve onun yerine yabancı bir 

kültürü ikame etme noktasında ittifak halindedir; bu 

yabancı kültürü ikame etme sadedinde başvurdukları 

.yöntem birbirinden ayrılsa da..

Orhan Veli’nin şiir telakkisi çok geçmeden 

1950’li yıllarda tepkisini ve karşı atağını bulmakta 

gecikmedi. İlkin Attila Ilhan’ın münferit çıkışıyla, 

sonra da İkinci Yenicilerin çıkışıyla. Nazım Hik- 

met’se bu dönemde, yaşadığı talihsizlikler dolayısıyla, 

hem şiiriyle hem şahsi itibariyle unutulmaya terke- 

dildi, 1960’lı yıllardaki yeni gelişmelerin içine giri- 

linceye kadar..

Orhan Veli şiirine ilk tepki Attila Ilhan’dan gel

di, o, şiire yeniden aşkı, lirizmi, şairaneliği sokmayı 

başardı. Büyük kentin aşık, serseri meşrep, duygusal 

ve maceracı, coşkulu ve esrik, aynı zamanda parasız 

ve cesur delikanlısı bu şiirde yeniden hayat buldu.

Nazım Hikmet

Yeniden diyoruz, çünkü bu tipin ilk 

örneği Necip Fazıl’ın ilk şiirleriyle 

verilmişti. Attila İlhan, bir bakıma 

Necip Fazıl’ın “kaldırımlar”ında ge

zinen veya yol alan insanını, bir ba

kıma da: “Yeryüzünde yalnız benim 

serseri/Yeryüzünde yalnız ben derbe

derim” diyen insanını çoğaltmıştır 

diyebiliriz. Şu farkla ki kaldırımlar 

“sisler bulvarı”na dönüşmüş olarak 

veya ikinci sınıf otel odaları Emper- 

yal Oteli halinde varlığa gelerek. Ge

ne de bu iki şiir arasında, ilkinin me

tafizik arayışa zemin olmasına karşı

lık, İkincisinde metafizik kaygılara 

asla yer verilmemesi noktasından or

taya çıkan farklılığı göz ardı etme

mek gerekiyor.

Attila İlhan anlaşılır bir şairdir, 

duygusal ve şairanedir. Attila Ilhan’dan sonra ortaya 

çıkan bir şairler kümesi (İkinci yeniciler) ise, yer yer 

şairane de olsalar, anlam bakımından bulanık bir gö

rüntü verirler. Onların en belirgin vasfı, belki de, şi

iri kelimeye indirgemiş olmaları noktasında ortaya 

çıkar. Kelimelerle oynaya oynaya öyle bir noktaya 

gelirler ki, şiirde, nerdeyse kelimeden başka bir şey 

bulmak ve görmek imkansız hale gelir, üstelik her ke

lime yeni bir metafor olarak zuhur eder. Dönemin 

(1950’li yılların ikinci yarısı) başat şiir tartışması an

lamın anlamı ve anlamsızlığı üzerinde temerküz eder. 

Şiir kitaplarının adları bile tuhaflaşmıştır: Üvercinlca, 

Bakışsız Bir Kedi Kara, Dünyanın En Güzel Arabistanı, 

Yerçekimli Karanfil, Mısıricalyoniğne.. bu kitap adları, 

aslında İkinci Yeni şiiri en güzel anlatan simgeler 

(göstergeler)dir.

Aynı dönemin öykü alanı, fazla üstünde durulma- 

masına rağmen, bence Türk edebiyatının gerçekleş

tirdiği en yüksek ve uzun mesafeli atılımlarından bi

rini gerçekleştirmiştir. Bu kuşak, kendinden önce 

belli bir birikime yaslandı, Ömer Seyfettin’den başla

yarak Memduh Şevket Esendal, Refik Halid, Osman 

Cemal, Cevat Şakir (Halikamas Balıkçısı), Fahri 

Celal, Peyami Safa, Ahmet Hamdi, Kenan Hulusi, 

Sabahattin Ali, İlhan Tarus, Ümran Nazif, Tarık 

Buğra, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, 

Haldun Taner ve nihayet Sait Faik ve daha bir çok
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.İmzanın emeğini taşıyan bu külliyat, yeni bir öykü 

dilinin oluşumunu çoktan hazırlamıştı. 1950’li yıUai' 

da temayüz eden öykücüler gerek biçim denemeleri 

yaparken, gerek içerik çeşitlemelerine girişmeleri sı

rasında bu zengin birikimin varisi olarak hareket et

ti. Nezihe Meriç, Tahsin Yücel, Naim Tirali, Özcan 

Ergüder gibi bağımsız imzaların yanında ve arkasında 

adeta yeni bir kuşak ve topluluk sökün etti. Adnan 

Ozyalçıner, Erdal Öz, Ferit Edgü, Demir Özlü, Orhan 

Duru, Bilge Karasu gibi imzalar bu atılımın temel taş

ları olarak sayılabilir. Öyküdeki atılım, romanla öykü 

arasındaki mesafenin öykü lehine bozulmasına yol 

açtı. Roman, daha uzun

ca bir süre hantal kımıl

danışlarını sürdürürken, 

öykü alanında gerek içe

rik çeşitlemesi bakımın

dan, gerekse biçimsel de

nemeler açısından geniş 

bir spektruma yayılan ba

şarılar gerçekleştirildi.

1960’lı yıllarda (bu demektir ki 27 Mayıs hükü

met darbesinin arkasından gerçekleştirilen yeni ana

yasal düzenin getirdiği farklı açılımlar çerçevesinde), 

siyasal alanda olduğu kadar edebiyat alanında da, 

Türk edebiyatı yeni bir değişim evresine girdi. 1965 

tarihinden başlayarak Nazım Hikmet’in şiirlerinin 

yeniden yayınlanmaya başlaması solcu edebiyatçılar 

arasında bir şok etkisi yaptı, şairler ve yazarlar solcu 

kimliklerini öne çıkartarak ürün vermeye başladılar. 

Bu dönemde yazan şairler her ne kadar şiir kalitele

rinden ödün vermemeye çalışarak ve çoğu kez İkinci 

Yeni’nin getirdiği dil zevkinden yararlanarak ürün 

vermişlerse de, bir yandan da siyasal söylemden vaz

geçme niyetinde bulunmadıklarını gösteriyorlardı. 

Ahmet Arif, o yıllarda yeniden okuyucusu ile buluş

turuldu. Bir uçtan da kaliteli, kalitesiz bir sosyalist 

edebiyat curcunası alıp başını gitti. Edebiyat ve dü

şünce adına o günlerden hatırlanabilecek en dikkate 

değer olay, belki de, bir yazarlar ve şairler ordusunun, 

yaşadıklarım farzettikleri bir özgürlük havasının tadı

nı çıkartmaya koyulmuş olmalarıdır.

O tarihlerde, henüz Türk edebiyatında, kendini 

Müslüman olarak adlandıran yazarlar ortaya çıkma

mıştı, Sezai Karakoç’un Diriliş dergisi, gelenek olarak 

Büyük Doğu’nun devamı sayılsa bile, ondan daha

Yazar müslümanca bir tavra ve perspek

tife sahipse, o, ele aldığı insanın kimli

ği ve ele aldığı konunun mahiyeti her 

ne olursa olsun, onu müslümanca de

ğerlendirebilecektir.

farklı bir retorik geliştirme çabası içinde görünüyor

du. Edebiyat yorumlarında, İslami izleklere değil, fa

kat metafizik atmosferin varlığına vurgu yapıyordu. 

İslami söylemi ancak fikir alanında açık seçik beliri

yordu. Gene de. Diriliş, o dönemin, edebiyat alanın

daki ve İslami söylemi giderek öne çıkacak olan ya

zarların toplandığı bir dergi olarak tek dikkati çeken 

hareketiydi. 1969 yılında Ankara’da Nuri Pakdil, Er

dem Bayazıt, Akif İnan ve bu satırların yazarı Edebi

yat dergisini çıkartmaya başladı. Bu dergi, bir yandan 

“yerli” edebiyata vurgu yaparken, bir yandan da söz

cülüğünü yapmaya çalıştığı “yerli edebiyatın” ürünle

rinden örnekler sunuyor

du, Nuri Pakdil’in Biat ve 

Batı Notları adını taşıyan 

denemeleri, Akif İnan’ın 

Edebiyat ve Medeniyet 

üzerine denemeleri ile 

Hicre adını taşıyan şiir

_________________ _ kitabı, keza Erdem Baya-

zit’in Sebep Ey adındaki 

şiir kitabı, Cahit Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam 

adındaki şiir kitabı ile İns adındaki öykü kitabı, Ala- 

eddin Özdenören’in Güne^ Donanması, Osman Sa- 

n ’nın Bir Savaşçıdır Kalbim şiir kitabı, İsmail Kıllıoğ- 

lu’nun Ateş Yalımı Üstünde Bir Toplantı adındaki öy

kü kitabı, gene bu satırların yazarının Hastalar ve Işık

lardan sonraki Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm adlarını 

taşıyan öykü kitapları. Edebiyat hareketinin ürünleri 

olarak su yüzüne çıkmıştır. Bu yazarlar, o tarihte ken

dilerini herhangi bir adla lanse etme ihtiyacını duy

mamışlarsa da, Ahmet Kabaklı Türk Edebiyatı Tarihi 

adını taşıyan ansiklopedik çalışmasında onları “Yeni 

İslamcı Yazarlar” olarak sunuyordu.

1976 yılının sonundan başlayarak aylık Mavera 

dergisi yayınlanmaya başladı. Bu derginin müteşeb

bisleri Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nazif Gürdo- 

ğan, Aleaddin Özdenören, Akif İnan ve bu satırların 

yazarı olarak sayılabilir, Mavera’nın, Büyük Doğu’dan 

başlayarak Diriliş ve Edebiyat dergileri ile süren fikri 

geleneğin, o tarih itibariyle son halkası olduğu kabul 

edilir. Mavera'nm kendinden önceki dergilerden ba

zı farklılıkları olmuştur. Bir kere, öncekiler gibi solo 

olmaya heves etmemiş, bilakis koro olmaya ve çok 

sesliliğe özen göstermiştir. Diğer bir özelliği ise, ede

biyat tarihimizde İslami edebiyat tartışmaları ilk kez.
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bu derginin sayfalarında yer almıştır. Bu durum önem 

taşıyor. (70’li yılların siyasal alandaki çalkantılı ve 

karışık ortamında, deyim yerindeyse her kafadan bir 

ses çıktığı dönemde, bir edebiyat telakkisinin adını 

koymak ve onu tevile sapmadan konuşmaya ve tar

tışmaya açmak önem taşıyordu. Mavera dergisi bu 

harekete öncü olmuştur. Öte yandan Mavera, ortada, 

kendisinin biricik bir dergi olarak görünmesini de 

reddetmiş, yeni dergilerin çıkmasına, yeni teşebbüs

lere manevi ve gerekiyorsa maddi teşvikçi olarak ka

tılmıştır. Kıyam, Güldeste, Yönelişler, Kayıtlar, Yedi İk

lim ve daha başka dergilerin çıkmasına destek olmuş

tur.

İmdi burada, bir ede

biyat dilinin ne olduğunu 

sormak suretiyle mülaha

zalarımıza devam etme

miz gerekiyor. Dil, bir ba

şına “anlam” demektir.

Dil, kelimelerle ya da ke

limeler kombinesyonuyla

bir anlamın başkalarına aktarılmasını sağlar. Ama 

dil, aynı zamanda, bir “anlam verme” sürecini de içe

rir, “Anlam” denilen kavram, olayın ya da eşyanın 

içinde kendiliğinden durmaz, onu insan oradan bu

lup çıkarır. Bu demektir ki, anlamın bulunup çıkar

tılması zihinsel bir sürecin hasılasıdır. Anlam, bulun

duğu yerde mutlak ve tek olarak durmadığı için, bila

kis o oluşturulması gereken bir olgu olduğu için, sayı

sal olarak sihiri yoktur; oluşturulduğu kadar anlam 

var olur.

Öyleyse bir edebiyatın anlamı nedir dendiğinde, 

ona atfedilen anlamı sorguladığımız anlaşılır. Yahut da 

bu edebiyat neyi anlatıyor sorusuyla, bu edebiyatm 

anlamı nedir sorusu örtüşmüş olur. Soruyu bu hale 

dönüştürdüğümüzde, bu demektir ki, bir edebiyatın 

neyi anlattığını sorduğumuzda, onun o şeyi nasıl an

lattığı sorusu da uç verir. Ve burada yeniden “edebi

yatın dili” kavramına dönmüş oluruz. Edebiyatın dili 

nedir sorusu, bizi şu cevaplarla karşılaştırır:

1. Edebiyatın, başka sanatların (sinemanın, tiyat

ronun vb) diline dönüştürülemeyen kendine mahsus 

dili,

2. Edebiyatın anlattığı şeyi nasıl anlattığı.

Birinci şıktaki belirleme, yani edebiyatın başka

sanatların diline dönüştürülemezliği konusu, edebi

Öyleyse bir edebiyatın anlamı nedir 

dendiğinde, ona atfedilen anlamı sorgula

dığımız anlaşılır. Yahut da bu edebiyat 

neyi anlatıyor sorusuyla, bu edebiyatın 

anlamı nedir sorusu örtüşmüş olur.

yatın yalnız ve yalnız, gösterge olarak kelimeyle sınır

lı bulunduğu gerçeğine göndermede bulunuyor. Bu 

demektir ki, edebiyat, ne sinema gibi hareketli, renk

li ve sesli göstergelere başvurabilir; ne de tiyatro gibi, 

dile getirilen edimleri sahnede canlandırma imkanı

na sahiptir. O yalnızca kelimenin gösterge olarak 

kullanılabilmesi imkanına maliktir ve yalnızca keli

meyle sınırlı ve kısıtlıdır. Edebiyat dilinin bu özel du

rumu, bizim şu anda üzerinde durduğumuz bağlamın 

dışına düşüyor. Biz, burada, edebiyatın anlattığı şeyi 

nasıl anlattığı sorunuyla ilgileniyoruz. Edebiyatın, 

değindiğimiz bağlamda (yani konusunu nasıl anlattı

ğı bağlamında) neyi an

lattığı sorusunu öne çı

kartıyoruz.

O halde sorunumuzu 

şöyle bir soruyla açığa 

vurabiliriz: Türk edebiya

tı neyi anlatıyor ya da

______________________  onun anlamı nedir? Bu

soru, Türk edebiyatı neyi 

gösteriyor, sorusuyla özdeştir. Soru, Türk edebiyatı 

neyin yerine geçmiştir biçiminde de sorulabilir. Bu 

sonuncu durumda gösterge (burada Türk edebiyatı) 

ile gösterilen (bu edebiyatın anlattığı) arasındaki 

“özsel ilişki”nin nasıl kurulmuş olduğu sorununa ge

çit verilebilir. Doğal olarak böyle bir özsel ilişkinin 

nasıl kurulmuş olduğu irdelenirken, bu ilişkinin ku

rulabilmiş olup olmadığı, bunun nedenleri, daima 

önümüze çıkabilecek sorunlar cümlesindendir.

Ancak biz konuyu fazla uzun tutmak niyetinde 

değiliz. Konuyu günümüz kesitinde edebiyat ve gele

nek arasındaki korelasyon bağlamıyla sınırlı tutmak 

yeterli olacaktır. Halihazırda, bu topraklar üzerinde 

yaşayan Türk insanının geleneği denildiğinde, esas 

olarak, bundan ne anlaşılmak gerekir? Veya bu gele

neğin özünü oluşturan asıl unsur nedir? Bu sorunun 

cevabı, bizi, doğrudan İslam’a götürür. Her ne kadar 

Türk insanının göçebe kültüründen tevarüs ettiği ve

ya şamanizmden bazı ufak tefek ritüelleri halen sür

dürdüğü gibi iddialara yer vermek mümkün olsa bile, 

aslında, Türklerin Müslüman olmadan önceki gele

neklerinin de İslami pota içinde eritilmiş olduğu ka

bul edilirse, onun bütün geleneğinin, aslında İslam 

dini tarafından oluşturulmuş olduğu açığa çıkar ve 

kabul görür sanıyorum. Bizim klasik edebiyatımız
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(Divan edebiyatı), tekke edebiyatımız ve halk edebi

yatımız (biz bu ayırımın biraz yapay olduğunu kabul 

etmekle birlikte açıklamada kolaylık sağlaması bakı

mından kullanılmasında sakınca görmüyoruz), bu ül

kede yerleşmiş olan İslam dinine mahsus kültürün, 

bu kültürün yoğurduğu insanın edebiyatıdır. İslam 

dinine izafe edilmeden bu edebiyatın anlaşılabilmesi 

imkan dışı kalır. Söz konusu kültür ile o kültür için

de değinilen edebiyatı ibda etmiş olan insan (şair) 

arasında organik bir ilişki varbulunmakta idi. Meyda

na getirilmiş olan mazmunlar, doğrudan, içinde yaşa

nılan kültürün göstergelerinden ibaretti. Ancak bu 

yazının başında değindiğimiz, bu kültürün kırılma 

noktalarında (Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet) 

yeni bir edebiyat oluşturulma mecburiyetiyle karşıla

şılmıştır. Bu süre içinde, bu kültürün, unsuru değil, 

hayır, aslî cevheri olan İslam, edebiyattan uzaklaştı

rılmıştır.

Daha da kötüsü, bir takım kötü ve korkunç imam 

tipleriyle, bir takım sahtekar din adamı tipleriyle, di

ne karşı düşmanca bir tavır takınılmıştır. Burada, bu 

tiplerin gerçekte varbulunup bulunmaması değil 

önemli olan; bu tiplerin, din karşıtı bir tavır almayı 

sağlamak için kullanılmış olmasıdır. Nitekim benzer 

durum, toplumcu edebiyat için de söz konusu olmuş

tur, orada da, işçi-işveren, emekçi-sermayedar, ağa- 

maraba arası çatışmalarda, işveren veya ağa daima 

kötü niyetli, insanlık dışı bir mahluk olarak gösteri

lir. Onların gerçek hayatta, bir insan olarak ihraz et

tiği karakterleri hep sadet dışı tutulur ve göz ardı edi

lir. 1940’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar sü

ren bir tür lümpen edebiyat, bu türden şablonlar üze

rine kurulmuştur. Köy romanlarında bu tutumun iyi

ce cılkı çıkartılmıştır. Bu yaklaşım tarzı, ideolojiktir 

ve bizim klasik edebiyatımızın şairlerine bütünüyle 

yabancıdır. Klasik edebiyatımızın şairi ile içinde ya

şadığı kültürü arasında organik bir ilişki ve bağlantı 

varbulunuyordu. Hiciv, elbette, o zaman da vardı. 

Ama o hiciv, kendi kültürünün özgül mazmunlarını 

kullanıyordu. İdeolojik yaklaşım tarzı ise “modern za- 

manlar”a özgü bir tutumun sonucudur. Demek oluyor 

ki günümüzün bir tür şairi ile onun içinde yar aldığı 

kültür arasında organik bir ilişki ve organik bir bağ

lantı kalmamış bulunmaktadır. Durum, belki bir ba

kıma şairin (burada şair kelimesini geniş anlamıyla

ve her türden yazarı kapsayacak anlamda kullanıyo

ruz) sorumluluğunun dışında bulunuyor, çünkü, ni

hayet şair de içine doğduğu ve içinde yaşadığı kültü

rün edebiyatını yapıyor, diyebiliriz. Ancak her şeye 

rağmen, bu şairin, dine ve özelde kendi dinine karşı 

düşmanca bir tavır içinde bulunduğu göz ardı edilme

mek gerekiyor. Bu durum, solcu yazarların dindar ol

masını beklediğimiz biçiminde anlaşılmamalıdır. Ya

zar dindar olmayabilir, yazar ateist olabilir, ama onun 

din karşısındaki tutumu başka bir şeydir ve bu tutu

mun düşmanca olmaması beklenir. Çünkü bu kültür, 

resmi hayattan tardedilmiş olsa bile, yaşanan hayat

ta, o kültürün her üyesi gibi yazarını da besleyen ve 

ona kaynaklık eden kültürdür. Yazar, keyfi tutumla

rıyla bu kültürün dışına çıkma imkanını bulamaz. O, 

bu kültürü beğense de, beğenmese de, onun hasılası

dır. Dahası bunun bilgisinde ve bilincinde olmasa bi

le, bu gerçeklik değişmeden kalır.

Olayın bir veçheden görünüşü böyledir. Öte yan

dan, Müslümanın halihazırda gündelik hayatını din

den yalıtılmış bir ortamda sürdürdüğü hususu da bir 

gerçektir. Siyasi, hukuki, iktisadi veçheleri dinden 

kopartılmıştır. Yaşanan seküler hayat ortamında dine 

muhsus ritüeller de, çoğu kez kutsal muhteviyatından 

boşandırılmış olarak icra edilebilme mecburiyetiyle 

karşılaşmaktadır. Çünkü faiz yasağının ya da zekat 

farziyetinin dinin öngörülerine ilişkin sonuçlarını 

doğurabilmesi ancak kendi özgül ortamlarında icra 

edilebilmesiyle imkan dahiline alınabilir. Böylece, 

müslümanın içinde doğup yaşadığı ve öldüğü bir “İs- 

lami çevre”nin varbulunmayışının günümüz müslü

man yazarını tehdit eden gerçeklerden biri olduğunu 

ileri sürebiliyoruz.

Günümüz müslümanları, daha önce yaşanmamış 

olan ilgi çekici bir tecrübeden geçiyor ve karşımıza 

çeşitli tiplerde müslümanlar çıkıyor: 1. İslamdışı bir 

toplumda, müslümanlığının bilincinde olmadan ya

şayan müslümanlar, 2. Aynı İslamdışı dünyada müs

lüman olarak hayatta kalınabileceğine inananlar, 3. 

Oportünist araçlarla da olsa İslamdışı dünyayı İslami- 

leştirme çabasında olanlar (bilginin ve teknolojinin 

İslamileştirilebileceği kanısını taşıyanlar), 4. Her 

türlü oportünizmi reddederek müslümana mahsus 

dünyanın İslami araçlarla kurulabileceğine inanan

lar.
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Günümüzde ve bu ülkede, halen bu müslüman 

tiplerinin tamamı kendilerine özgü hayatlarını de

vam ettirmektedir. Birinci şıkta belirtilen müslüman 

tipi, çoğu kez, İslam’ı ve kendi müslüman kimliğini 

de reddetmektedir. Ancak onların bu red hali keyfi 

bir durumdur. Nitekim milletlerin kritik anlarında, 

onlar, kendilerine yakıştırdıkları kimlikle değil ve fa

kat mensubu bulundukları dinin veya kültürün onla

ra verdiği kimliğe göre muamele görmektedirler. Bos

na olaylarında yaşanan durum bunun örneğidir, ora

da yaşayan insanların bir kısmı müslüman kimliğin

den habersiz olarak yaşıyor olmalarına rağmen savaş 

esnasında onlara müslüman olarak ve müslüman ol

duklarına göre bir muamele yapılmıştır ve bu savaş 

Boşnaklara müslüman olduklarını hatırlatmak ve on

lara müslüman bilinci vermek gibi bir işlev ve mis

yon yüklenmiştir.

Şimdi bütün bu belirlemelerden sonra yeniden o 

kritik noktaya dönüyoruz: Edebiyatçı da, her insan 

gibi, içinde yaşadığı reel kültürel ortamın ürünüdür. 

Onun dışına çıkma imkanı yoktur. Dolayısıyla o or

tamın (çevrenin, kültürün) edebiyatını yapmaya hü

kümlü bulunur, biçimindeki bir hipotezden hareket 

ederek ne söyleyebiliriz? Böylece müslüman yazarın 

ibda ettiği eserin fiktif bir düzlemde kalacağı, çünkü 

onun gerçek dünyada nesnel bir karşılığının bulun

mayacağı sonucuna varılacaktır. İşte, 1970’li yılların 

ortalarından başlayarak, yoğun biçimde, 80’ li yılla

rın ilk yarısına kadar olan dönemde, özellikle Mave

ra dergisinde bu tartışmalara yer verilmiştir. Bence 

bu tartışma günümüz için de anlamını korumayı sür

dürüyor.

Aslında çetrefil bir sorunla karşı karşıya bulundu

ğumuz teslim edilmelidir. Bir defa, İslamdışı bir hayat 

ortamında yaşayan yazarın durumu nedir? İkincisi, 

böyle bir müslüman yazarın eserine konu teşkil ede

cek insanın ve onun çevresinin durumu bakımından 

manzara nedir? Burada, aslında Islami eserin mahiye

ti ile ilgili bir karara varmamız gerekiyor. İslami eser, 

konusu da illa İslami olması beklenen ve öyle olması 

gereken eser midir? Yoksa konu ve insan her ne olur

sa olsun, önemli olan müslümanca yaklaşım tarzı mı

dır?

Biz, burada, yazarın müslümanca tavrının öne 

çıkması gerektiği hususundaki kanımızı bir kez daha

belirtelim (Bkz. Ruhun Malzemeleri, “Yazarın Tavrı 

Önemlidir” başlıklı yazı ve o bölümdeki öteki yazılar,

İz Y. 1999, s. 14-67). Yazar müslümanca bir tavra ve 

perspektife sahipse, o, ele aldığı insanın kimliği ve 

ele aldığı konunun mahiyeti her ne olursa olsun, onu 

müslümanca değerlendirebilecektir. Burada önemli 

olan kullanılan malzemeler değil, fakat o malzemeye 

anlamını veren ruhtur. İnsan veya eşya malzemesi ne 

olursa olsun, yazar onu müslümanca bakış açısından 

değerlendirebiliyorsa, o konuya müslümanca bir an

lam verebiliyor veya yükleyebiliyorsa, İslami bir eser 

meydana getirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Meğer 

ki, İslami eser denildiğinde sadece ilahi, nefes vb. alt 

türler akla gelmesin!

Yazarın müslümanca tavrına “öznel karşıhk’’ şül; 

(subjektive correlation) adını vermemiz uygun olur wyIS, 

diye düşünüyorum. T.S.Elliot, kuramına nesnel kar- J ■'

şılık (objektive correlation) adını veriyor ve bunun- f 

la, eserde dile getirilmiş olan gerçekliğin dış dünyada ‘v'İPfe 

bir karşılığı (correlation) bulunup bulunmadığını 

araştırıyordu. Biz, yazarın müslümanca zihinsel dona

nımının yeterli olup olmadığını bilmek istiyoruz.

Şöyle ki, dış görünüşü itibariyle İslami malzemeler 

kullanılmış olmakla birlikte (örnekse Dante’nin İlahi 

Komedya'sı veya Picasso’nun İslami hat sanatına 

benzeterek yaptığı tablolar), bizce bu malzemelerde 

içselleştirilmiş olan ruhun İslami mi, yoksa İslamdışı 

mı olduğu hususu önem kazanıyor. Nitekim ne Dan

te’nin eserine, ne Picasso’nun çizimlerine İslami eser 

diyebiliyoruz. Malzemeler İslami olmakla birlikte, bu 

eserler İslamdışı bir kültürün (Hristiyanlığın) ürünü 

sayılır, çünkü o kültürün ruhuyla yapılmışlardır.

Bütün bunlardan sonra müslüman yazarın içinde 

yaşadığı İslamdışı kültürün ve müslümanca dona

nımdan yoksun bir zihin yapısının ona yöneltilmiş 

tehditin en tehlikelisi olduğunu söyleyebiliriz. Yazar 

söz konusu güçlüklerin üstesinden ancak kendi kişi

sel çabasıyla başa çıkabiliyor.

Her şeye rağmen, çeşitli dergiler çevresinde top

lanmış, birbirinden farklı sanat ve edebiyat telakkile

rine sahip yazar ve şairler toplulukları, söz konusu 

tehditlerin aşılabileceği, hatta aşılmış olduğu husu

sunda varbulunan beklentilerin boşa çıkmayacağını 

gösteriyor. ■
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R
omain Rolland, “İnsan hakikati kendisinden 

çok, başkalarını da hakiJiatten çok sevmelidir" 

diyor. Doğrusu öz, öz olduğu nispette de sa' 

kat bir söz. Rolland’ın etkileyici görünen söylemi, 

maluliyetini öncelikle antropocentric originine 

borçlu. İnsanı merkeze almayıp; yolu, Hakikat’ten 

çevreye doğru anlayanlar için hiçbir değer ifade et' 

meyen bu sözün, kendince bir gerçekliğe doğru ha' 

reket edenler için de güvenilir bir harita ortaya 

koyduğu söylenemez. Ancak, başkalaşanlar müstes

na... Zira bu söz çerçevesinde; insanın başkalaştığı 

nispette egosunu hakikate tercih edebilir bir mah' 

luka dönüşeceğini söylemek de pekala mümkün.

Hakikat telâkkisinin kutsal olanla örtüştüğü 

Türkiye ve benzeri coğrafyalarda bu başkalaşmanın 

kendini yeniden anlamlandırma, yeniden tanımla' 

ma ve dolayısıyla baştan bir dil oluşturma gayretiy' 

le koşut olması gerekliliği ortada iken; gerek “ezber” 

referansların terki gerekse “baskın” ödünç dilin 

muğlaklığı bu sürecin Russellyen bir paradoksa dö' 

nüşmesine sebep olmakta. Türkiye müslümanlari' 

nın (özellikle 90 sonrası) Russell’ın öngördüğü şe

kilde kendilerini ne olduklarına göre değil ne olma

dıklarına göre tanımlamaya zorlanması (veya zor

landıklarını sanmaları), (her şuur sahibi gibi) bilin' 

cini dille kuran bu kişilerin dolaylı bir dile sürükle

nişinin birinci sebebini teşkil etti. Bu zorlamada 

müessir etkinin hakim aktörlerin dayatmaları oldu

ğu görüşü her ne kadar koca bir yanılsama olsa da 

şüphesiz bunun bütün bütün kulak ardı edilebilir

bir tespit olduğu da söylenemez.

Kaostan kozmos yapan kalıp olan Logos’un

(Türkiyeliler için) esaslı kırılma noktasını her ne 

kadar Harf İnkılabı teşkil etse de, zaman içerisinde, 

Habermas’ın vecizeleştirdiği şekilde; geleneğin ile' 

tişimi mümkün kılan değil, iletişimsel aklı tehdit 

eden bir şey olarak görülmeğe başlanması, bu zorla

ma istikameti, istemli, dolayısıyla dönülmez bir yo

la çevirdi. Doksanlı yıllara gelindiğinde ise bir za' 

manlar söylem kipinde gerçekleşen sosyalist-İslam 

gibi garip tartışmalarına gösterilen yerinde ve sert 

tepkinin, eylem kipinde açıkça görünür hale gelen 

kapitalist/liberalist -İslam garipliklerine göste- 

ril(e)memesi, zaman içinde dilinde bu yöne evril- 

mesi sonucunu doğurdu. Müslüman camiada bu 

pratik süreç içinde oluşan, içe yönelik doğrudan, dı

şa yönelik dolaylı, ikili dil kullanımının ise önce bir 

mecburiyet, sonra taktiksel bir gereklilik, daha son

ra hakikatin ta kendisi olarak algılandığı görüldü. 

Bu ikiliğin çift taraflı anlayış zorluklarının yanı sıra 

tam anlamıyla etik bir zafiyet ortaya çıkardığı da 

muhakkaktı. Bu tür ikili dil kullanımının ister İs

lam’daki riyakarlığa karşı temel norm olan İhlas’ı 

zedelediğini isterse de Searle’de ki gibi içtenlik ko

şulunu ortadan kaldırdığını düşünelim; bu aymaz 

tavrın sonuçta dikkatsiz nazarlardan bile saklanma

sı mümkün değildi ve öyle de oldu.

Fakat herhalde, (bu süreç mecburi görülüp, ka

bullenilip; gayet saf bir edayla) dışarıda duran ve 

davet edilenlerden bu muammayı çözüp, kullanılan 

dolaylı dilden asıl maksadı anlamaları bekleniyordu 

ki, bu tür bir taktiğin bile kendi içinde bir anlamı 

olsun. Böyle bir çabanın(!) anlaşılamazlığına dola

yısıyla komikliğine dair acaba bir şeyler demek ge
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rekir mi.. Anlaşılmazdır, zira; anlam doğası gereği 

her zaman bir bağlam içinde yer alır. Bir şey üzerin

de düşünmeye yönelik her çaba da bir altyapı ve 

bağlamın içinde yer alır. Bu, düşüncenin sınırlılığı

nın bir parçasıdır. Düşünce bütünü açıkça kavraya- 

madiği için, onun yalnız bir yanını alır ve ondan so

yutlanmış bir yönü kavrar, geri kalanı ise bağlam 

olarak değerlendirir. Dolayısıyla düşünme yorda

mıyla bir şeyi bütünüyle kavramak imkansızdır. Gö- 

del’e göre bunun matematikte bile böyle olduğu göz 

önüne alındığında dışarıda duranları soyutlanmış 

bir içerikle baş başa bırakmak hiç de sahih bir davet 

olmasa gerek. Birileri yapılanın zaten bir davet de

ğil, gemide yer alanları sahil-i selamete çıkarma ça

bası olduğunu söylüyorsa, bu başta maksatla ters 

düşmek olacağı gibi, gemidekilerin (özellikle gemi

de bu süreç içinde doğanların, yani genç kuşağın) iç 

dilin mi yoksa dış dilin mi muhatabı olduklarına 

karar verememesi gibi garip ve acayip bir sonucunu 

da doğuracaktır.

Son zamanlarda ise bütün bu zaafiyetlerin orta

dan kalkmak üzere olduğu göri.ilüyor. Zira artık 

müslüman camianın ödünç dili sevdiğini, sahiplen

diğini ve kendi içinde de bu dilin hakim olduğunu 

söylemek gayet mümkün. Günümüzde bu evrimin 

son halkasını teşkil eden (eylem-söylem gereklili

ğinde tam anlamıyla teslim olmuş, çoğunluk) 3.

Kuşak İslamcıların(!), geçirdikleri süreçleri takip 

edebilecek imkanları elden kaçırmış olmaları ise 

durumu ayrıca acıklı kılıyor. Düşüncenin yolunun 

(dolayısıyla dilin), gerçekliğin baskısından kaçama

yacağını “mondain/bu dünyanın insanı” olarak 

müslümanlar kabul etse bile birilerinin, Alphone 

Kan-’dan çalıntı “ne kadar değişseler o kadar aynı 

kalıyorlar” demeleri zihni iğdiş olmuş bu dönem 

müslümanının hafıza kazanımına açılan belki de 

tek kapı. Eğer tabii birileri, bir yerlerde o eski(mez) 

dillerini hala muhafaza edebiliyorlar ise...

Başa dönersek; bu durumda yapılması gereken 

her halde Aristo’daki gibi ak insan olduğunu ispat 

için zenci olmadığını ispat etmeğe girişmekten çok 

(zira toplumsal çeşitlilik Wittgenstein’in beyaz ka

ğıdı sadece siyah bir nokta taşımaz); kişinin kendi

sini olduğu gibi tanımlamasının biricik imkanını 

taşıyan geleneksel dille barışmaktır. Zira aksi halde 

Ebheri’nin ortaya koyduğu gibi bu durumda beyaz 

olarak algılanmak tamamen raslantısal olacaktır. 

Ve Türkiye müslümanları kendilerini ne olmadık

larına göre ifade etme garabetinde ısrarcı olduğu 

müddetçe gerçekten beyaz ırktan mı, sarı ırktan mı 

yoksa melez mi oldukları gibi soruların zihinlerde 

saklı kalmasının yanı sıra, bugün değilse bile gele

cekte bir gün mutlaka kendi varislerince de hesaba 

çekileceklerdir. Belki de kendi çocuklarınca. ■
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£
ok uzak olr 

ğine katkı 

tabakaları, 

izelliğivle ile

ok uzak olmayan bir geçmişte kadın güzelli- 

sağladığına inanılan kilolar, yağ

1, yarım yüzyılı aşkın bir zamandır 

güzelliğiyle ilgili değerlendirmelerde çirkin, ta

hammül edilmez fazlalıklar olarak algılanıyor. 

1930'lu yılların modasına bakılırsa, henüz modelle

rin bugünkü anlamda zayıf sayılamayacağı görülür. 

Günümüze yaklaşıldıkça ölçüler daralıyor, kilo düşü

yor, vücut inceliyor, boy uzuyor. Kadınlar şişmanlık

larını ifade eden sözler karşısında, yüz yıl önce kapıl

madıkları kötü duygulara kapılıyorlar. Beden, yoke- 

dilmek istenen kusurlu 

parçalarından üçüncü şa

hısla sözedilirken, yeni

den parçalanıyor ve ya

bancılaşıyor. Yağlara ve 

selülitlere karşı koymak 

için sürdürülen disiplinli 

hayat kadınların beden

leriyle mazoşistçe ya da

cezalandırıcı, eziyetle ve nefretle yüklü, olduğu haliy

le kendini kısmen veya tamamen redde dayalı bir 

ilişkiye girmeleriyle sonuçlanıyor. Feminist yazarlar 

bu öz nefretin ardındaki nedenlerden birinin cinsel 

olarak olgunlaşmamış imgeye verilen kültürel değe

rin yarattığı çelişki olabileceğini ileri sürerler. Büyü

düğü için kendini cezalandırma, beden olarak görül

düğü ve savunmasızca görüldüğü, istenilmeyen, nef

ret edilen kelimelerle tasvir edilmek üzere, bütün du- 

yusallığıyla birlikte görüldüğü için, sıskalığıyla cin

selliğini örtüp gizlemek için başvurduğu zor, acı ve

ren yöntemlerle cezalandırma. Kilolarının duyusal 

düşkünlüğün, kendini kontrol edememenin, oburlu

Güzellik bir din, güzelleşme ritüelleri de 

dinsel ritüeller gibidir. Sanki dünyevi bir 

dinin müminine ödül olacak cennet, otuz 

yaş civarındaki ne çok ham ne de fazlasıy

la olgunlaşmış görünüşlerini sunar kadına.

ğun göstergesi olarak algılanması karşısında cezalan

dırma. Ve bu zayıf noktalar zayıflama endüstrisi tara

fından sürekli çoğaltılırken, azalan veya çoğalan ki

lolarını hayatının merkezine yerleştiren kadını, var

lığını kat kat bedenleştiren bir gelişmemişliğin, hali- 

sünasyonun zemininde sabitler.

Bugün diyet ve diyetle ilgili çeşitli tutum ve alış

kanlıkların bulaşmadığı insan yok gibi. Giddens, ça

ğımızın hastalığı olarak isterinin yerini yemek düzen

sizliklerinin almasının tesadüf olmadığını yazmıştı. 

Çünkü diyet fiziksel görünüşü, özkimliği ve cinselliği

birbirleriyle, bireylerin 

başa çıkmaya çabaladık

ları toplumsal değişimler 

bağlamında bağlantılı- 

yor. Mesele vücut biçimi 

olmaktan çıkartılarak, 

bir zihniyet problemine 

dönüştürülmüştür. Kilo 

vermeli, saçınızın rengi

ni değiştirmeli, sabahları ormanda koşarak ciğerleri

nizi temizlemelisiniz. Ama bu kadarıyla da yetine

mezsiniz. Sağlık ve güzellik vaad eden bir sürü kurum 

sizi bedeninizin sağlığı ve güzelliğine ilişkin şüphele

re sevkettikten sonra, kendi sağlık ve güzellik kalıp

larına uydurmak isterler. Öyle; görünüşte kimse sizi 

ağır rejimlere, ameliyatlara girmeye zorlamaz ama ile

tişim araçlarından, reklam panolarından yönelen gü

zellik imajları, işaretli beden imgeleri, görsel idealle

re ilişkin yeni yeni tanımlar, seyirci olarak oluşan tü

ketici kadını yeniden ve yeniden bedeni aracılığıyla 

kendini algılamaya sevkeder.

Barthes, gövdelerin çeşitliliğinden sözetmişti. La
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ik gövde, seküler gövde... Fizyoloji uzmanlarının, bil' 

ginlerin, hekimlerin konusu olan gövde yanında bu- 

dunbilimi ilgilendiren, estetiğin ilgilendiği gövde. 

Estetik dinden koparken beden de sekülerleşmiştir. 

Sekülerleşmeyle birlikte görüntüye, imgeye dönüştü

rülen gövde olarak “suret”, bir tür cinsel tüketim ma

lı olarak, bir ölümsüzlük rüyası olarak kurulmaktadır. 

Herkesin en büyük kaygısına dönüşen zayıflama iste

ği ise bedeni düşsel bir gençlikte tutma isteğini yan

sıtır ki bu da aslında ölümsüzlük özleminin ta kendi

sidir. ̂ Gövdeye ilişkin bu parçalayan bakışın yanın

da, insanların gövde veya beden görüşleri, bedenleri

ni algılama biçimleri de 

farklılaşmıştır. Güzellik 

yarışmalarına katılan ka

dının beden görüşüyle, 

tesettürlü kadının beden 

görüşü, kadın olarak kim

liklerinin farkını belirler.

Bu durumda bir değil en 

az iki kadın cinsinden sö- 

zetmek gerekir.

Tüketici toplum, ileri sürülen örnek modeller 

karşısında oluşan kendinden memnuniyetsizliğe çö

züm olarak Susan Willis'in tespit ettiği şu sloganı öne 

sürer: Kendine yeni bir sen al!^ Sanki yeni ya da fark

lı olmak sırf logolarla markalarla sağlanabilir şeyler- 

!';î  Örnek bedenler hiçbir zaman nötr bedenler de- 

oysa, sunumlarındaki evrenselliği, modernli- 

ili''' 'ı' I telkin eden dille birlikte, batılı kadınların beden- 

İtrine ilişkin bakış açıları ve değerlerle kodlanmışlar- 

Görünürlük hemen ardından gelen kitleselleş- 

^ g ö r ü n m e z l i ğ i  getireceği için, hiçbir görüntü 

' mhai değildir. Bir zamanlar güzelliği kadının iyi bir 

evlilik yapması için bir garanti anlamına geliyordu; 

şimdi ise iş hayatındaki başarısının garantisi gibi gö

rülmektedir. Güzellik, temelde görünümü ile ilgili ol

mayan, 'fakat kadının hayat tarzı için çeşitli reçeteler 

sunan bir mit olarak, kadın suçluluğunu sömüren bir 

güçtür. “Çirkin kadın yoktur, güzel olmayı bilmeyen 

kadın vardır” denilir çünkü; ama bu o kadar da ma

sum bir ifade sayılmaz. İtalyan edebiyatının ünlü is

mi Dacia Maraini Sınırsız Bir Suçlu’da, günümüz dün

yasında bedenin nasıl bireye tahakküm ettiğini ve 

kadınların özgürlüklerine kavuşma mücadelesinin,

Modem kadın, “bedenim benimdir” sloga

nından yola çıkmaktadır. Ancak bedeninin 

moda, reklam, pornografi sektörlerinin bir 

aracı olmasına da engel olmadığı gibi, karşı 

çıkmanın gerekçelerinden de yoksundur.

nasıl yeni bir esaretle sonuçlandığını konu alıyordu. 

Maraini, insanlık tarihinde ilk kez hiçbir tarihi döne

mi ve sözü temsil etmeyen kadınların, yani top mo

dellerin ilahlaştırılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir 

güzellik anlayışının, kadınlar üzerinde oluşturduğu 

baskıyı irdeliyor. Kadınlara yapılan bu baskı, bir gö

rev, sosyal gelişme, mutluluk anahtarı, sınıfsal göster

ge halini almış durumdadır. Fitness center'dan çıkıp 

elektrikli ısıya koşuyor ve estetik ameliyat için sık sık 

bıçak altına yatıyorlar. Bu bir çeşit 21. yüzyıl işken

cesiyle kadınlar toplama kamplarındaki esirlere ben

ziyorlar. Bu yeni delilik biçiminde mükemmeli arar

ken ilahiyi yakalama an

layışı da gizli. Kadın be

deniyle mükemmele 

ulaşma istemi ve estetik 

kaygıları abartma dun.ı- 

munda yeni bir tür şid

det ve ayrımcılık var.

Beden giderek taşın

ması zorlaşan bir yük gi

bidir. Örtülerinden sıyrılarak teşhir edilen beden 

sanki, piyasanın uygunluk ölçülerini giyinmeye zor

lanarak cezalandırılmaktadır. En fazla yüz elli yıl ön

cesine kadar bedenlerinden kurtulmak isteyen Hıris

tiyan kadınlar manastırlara kapanırlardı. Aziz Gi- 

le'nin söylemine göre, beden adeta kendi pisliğinde 

yuvarlanan bir domuzdu çünkü, duygular ise aklın 

düşmanıydı. Beden duyguların yönlendirilmesine ol

duğu kadar arzuların gerçekleştirilmesine aracılık et

tiği için de cezalandırılmalıydı. Benzer bir şekilde 

Protestanlık da beden üzerinde yoğun kontrol uygu

lamaktaydı. 17. yüzyıl Püriten hareketi mutfak kültü

rü ve tüketime dair kısıtlamalarla doluydu. Max We

ber'in Püriten sosyolojisi üzerine yazdıkları, kapita

lizmin çileci kökleri ve bedenin kontrolüne ilişkin 

bir çalışma gibidir. Vejetaryenlik, yiyecek diyetleri, 

beden egzersizleri, oruç. Manastıra kapanan kadınlar 

bedenlerine hakim olarak ruhlarını kurtarmak isti

yorlardı. Bugün ise anonim bir beden hedefi yolunda 

bedenlerinden kurtulmalarını mümkün kılan bir kur

tuluş ideolojisiymiş gibi jimnastik salonlarına ve es

tetik cerrahiye koşuyorlar. Manastıra kapanmak söz- 

konusu edilmese de, ruhun kurtuluşu, ölümsüzlük bu 

kez bedenin kamusal alanda görünürlüğünü temin
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etmekle sağlanacaktır sanki. Yine vejetai'yenlik, yi

yecek diyetleri, beden egzersizleri, oruç... Neredeyse 

kamusal alana bir şekilde katılmakta ısrarmm diyeti 

gibidir, kadının zayıf, aç ve hasta olarak dolaşması. 

Kadınlar bu yoran, yıpratan, aşındıran sürece, nere

deyse dinsel bir adanmayla, kendilerini gerçekleştir

mekte oldukları gibi bir inançla dayanabilirler. Gü

zellik bir din, güzelleşme ritüelleri de dinsel ritüeller 

gibidir. Sanki dünyevi bir dinin müminine ödül ola

cak cennet, otuz yaş civarındaki ne çok ham ne de 

fazlasıyla olgunlaşmış görünüşlerini sunar kadına. 

Ölü ve renksiz erkek kamusal alana giren kadın için 

güzellik ritlerinin, şiir ve dua gibi güçlendirici bir et

kisi vardır belki de. Batı ülkelerinde, özellikle 

ABD'de bu konuda yazılan bir çok kitapta güzellik 

mitinin ritüellerinin, yeri özellikle kamusal alanda ve 

yine özellikle sosyal köken itibarıyla dini ritüellere 

gündelik yaşantılarında büyük önem vermiş bulunan 

kadınların hayatında çözülmüş ve boşalmış bulunan 

dinin yerini aldığından sözediliyor. Güzelliğe ilişkin 

sağlığı da kapsama iddiasında olan ve “sağlıklı olan 

kadın zaten güzeldir” şeklinde de özetlenen yeni ha

yat tarzı kadınlardan yaşantı tarzlarında çeşitli tıbbi 

açıklamalarla zorunluluğu pekiştirilmiş olan alışkan

lıklar edinmeyi, belli egzersizlerin belli saatlerde

muntazam bir şekilde yapılmasını, farklı etkilefe sa

hip krem türlerinin günün belirli saatlerinde belirtil

diği şekilde ve belli miktarlarda itinayla sürülmesini 

bekler. Cennet ya da güzellik, bu yolda çile çekmeye 

azimli ve tahammüllü olmayı gerektirir; bir zamanlar 

azize olarak ödüllendirilmenin Tanrı yolunda acı 

çekmeye tahammüllü olmayı gerektirmesi gibi... 

Cenneti güzellik enstitülerinde aramaya çağıran bu 

yeni din, yeni azizeler üretmektedir. Julius Evola'nın 

deyişiyle, masum ve cinselliğini geri planda tutan 

Mei7 em Ana figürünün yerini, Aydınlanma'nın dört 

yüzyıl süren yeni insan, varlık ve beden tanımlarına 

bağlı olarak bugün masumiyetle alay eden ve cinsel

liği de dahil kendini her açıdan ve büyük çabalarla 

yeniden kuran, bedenini ve varlığını bir yap-boz oyu

nu gibi kullanan kadın olarak sunulan Madonna fi

gürü almıştır.

Modern kadın, “bedenim benimdir” sloganından 

yola çıkmaktadır. Ancak bedeninin moda, pazarla

ma, tanıtım, reklam, pornografi sektörlerinin bir ara

cı olmasına da engel olmadığı gibi, karşı çıkmanın 

gerekçelerinden de yoksunlaşmaktadır. Bu arada çıp

laklık ve giyinikliğin anlamları da çarpılmaktadır. 

Çıplak artık giyinik veya örtülü olmayan değil, gü

nün modasına uygun giyinmeyen ve makyaj yapma

yan olarak gösterilir.
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Eskiden, yani mesela miladi bin yıllarında Hazre- 

ti Meryem'in izinden giden kadının bedenine hakim 

olarak ve bedenini görünmez kılarak, bedeni yoluyla 

çile çekerek ruhunu kurtarabileceğine inanılırdı. 

Şimdi ise kadının bedeninin görünürlüğünü onayla

yan bakışlara hazırlamak üzere bedenine hakim ola

rak, bedeni yoluyla çile çekerek kendini dünyevi an

lamda gerçekleştirebileceğine ve cennette varsayıldı- 

ğı gibi hep otuz yaşında görünebileceğine inanılmak 

isteniyor. Gençliğe yapılan vurgular, ölümsüzlüğü 

kazanma arzusunun işaretleridir. Kimsenin yaşı yü

zünden belli olmayacak. Bir kadın eğer gerçekten is

tiyorsa ve bu isteğiyle il

gili gerekliliklere yeteri 

kadar iman ediyorsa, yaşı 

bedeninden, mimiklerin

den anlaşılamayacak. İfa

de iğneleriyle yüzlere 

gençlik yıllarının ifadele

rinden biri aşılanacak.

Renk açıcı kremlerle is

terse esmer isterse sarışın olacak. Peki ya bakışlar? 

Lenslerle gözlerin rengi değişse bile, bakışlarda her 

zaman aynı tedirginlik okunacak: Yeniden ve yeni- 

,l' ■,'dî n aynı yollardan geçilerek otuz yaşın görüntüsüne

i f -fdonme çabalarının korkusu. Beden aracılığıyla çile. 

■!||0a da çocuksu, cinselliğin gereklerinden boşandırıl-

Müslüman kadın Allah'ın rengiyle bo  ̂

yanmış bir güzelliği tercih etmesi ve ha  ̂

yat tarzını da etkileyecek bir bütün ha

line geldiği tesettürüyle dilsizleşmekten 

ve gövdeleştirilmekten kurtuluyor.

' ' m'iş yapıntı bir beden; Barbie. Beden ideolojisinin 

kanlı, acılı, çileli içeriği, bedensizleşmeye özlem duy

mayı getiriyor. 68 cinsel özgürlüğü depresyonunun 

ardından sanal cinsler, sanal ilişkilerle ayakta kalma 

umudu. Karşı cinsten yorulunca, kendi içine kapa

nan tutkular veya narsizm; bunun da ötesinde, bede

nin yüklerinden tamamiyle kurtarılmış siberbeden- 

ler. Bir ağ matriks olarak tasarlanan küresel iletişim 

uzayı, eşanlı olarak hem hiçbir yer hem de herhangi 

bir yer olan siberuzay. Matriks. Latince, anne veya 

ana rahmi. Bir tür koza. İnternet aracılığıyla oluştu

rulan fanteziler dünyasında, yeniden kurulan beden

ler. Sorunlu ve sorumluluk isteyen dış gerçeklikten, 

ilahi boyutu inkar edilirken yük olan bedenden sanal 

matriks ortamına, internetle üretilen sanal bedenle

re, insan-makine karışımı siberbedenlere geçiş. Gel- 

gelelim bu sanallıkta da yine kendi bedeninin inkarı 

olarak püriten gelenek tezahür etmektedir. Hiç de 

bedenden kurtulunmuş değildir. Şu var ki beden ye

ni işaretlemelerle cisimsizleştirilmek üzere bir etkin

lik alanına dönüştürülmektedir ve böyle bir kendine 

kapanışta da bir tür çilecilik vardır.

Ya bedene müdahalenin sınırlan üzerine neler dü

şünmeliyiz? Günah kaynağı sayılan bedeni açmanın, 

bu bedenle kamusal alana çıkmanın ve objektiflere 

poz vermenin tazminatı “günah” sebebi etten müm

kün olduğu kadar kurtulmakla ödenebilirmiş gibidir. 

Jane Fonda'run aslında ince bir kadın olmakla birlik

te şişmtmlamaktan çok korkan annesi, kilo alırsa faz

la etlerini keseceğini söylermiş. Yüzyılın başından bu 

yana kadınları kendilerini kesip biçmeye götüren bu

şişmanlık korkusunun bir 

sürü geleneksel kontrol 

aracının yanı sıra, fotoğ

raf ve gazete, sinema ve 

video gibi görüntüyü tes

pit ederek çoğaltan ve 

yayan araçlar alanındaki 

gelişmelerden bağımsız 

olmadığını düşünüyo- 

mm. Neredeyse yüz yıldır güzel ve çekici olana ilişkin 

ölçüleri moda, reklam ve sinema endüstrileri oluştu

ruyor. Bu araçlarla sürekli ideal güzellik imgelerinin 

hücumuna maruz kalan kadınlar, aynı zamanda yayı

lan imgelerle özdeşleşmelerini engelleyecek, bu im

gelerin hücumuna karşı bir direnç ve özgüven kayna

ğı teşkil edecek manevi donaiıımlardan yoksunlaş- 

maktadırlar. Güzellik “cennetine” adanan bedenler 

tüketim sektörünün bir parçasına dönüşüyor; tüketi

len bir “şey”e indirgeniyor. Beden artık kimseye ait 

değil, “kendi” bedeni değil; merkezden yayılan en

düstriyel bir imge! 1999'da ABD'de yapılan bir araş

tırmaya göre gençlerin yüzde 45'i görüntüsünden 

memnun değildir ve yüzde 75'i de diyet yapmaktadır. 

Kadınları Batılı bir tipe dönüştürecek bütün işlemle

rin yanmda plastik cerrahiye başvuruların da hızla 

yayıldığı Hindistan'da, perma ücreti bir işçinin aylık 

maaşına denktir. Bedene ilişkin ilahi sorumluluğun 

inkarı veya gözardı edilmesiyle birlikte, bir taraftan 

dünyevi arzuları ve güzelliğe ilişkin idealleri kontro

lünde bulunduran merkezlerce işaretlenmenin çatış

masını yaşayan bedenler, bir taraftan da kişinin özü

ne egemenliğini kanıtlamanın ya da özüne yüklenen 

dünyevi veya reddedilen uhrevi değerleri incelemesi

nin deney ya da gösteri alanı haline geliyor.
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Yukarıda sözünü ettiğim nedenlerle, sağlık mese

lesi ve zorunlu estetik ameliyat ihtiyacı olmadan be

dene neşterle müdahale feminist Fransız sanatçı Or- 

lan'ın pratiğinde (şimdilik) uç noktalara varmakta

dır. Geçirdiği ameliyatları “etsel sanat” olarak tanım

layan Orlan'ın 5. Uluslararası İstanbul Bienali'nde 

de yeralan “eseri”, ameliyat saatlerini konu alan vi

deo gösterisiydi. Nedir, kendisini “bir multimedya sa

natçısı, çok disiplinli ve/veya disiplinlerarası bir sa

natçı” olarak tanımlayan ve performansını” “Azize 

Orlan'ın Yeniden Dünyaya Gelişi, Madonna, Baki

re”, gibi dinsel imgelere başvurarak aktaran Orlan'ın 

sanatı ve sanat anlayışı? Orlan'ın sanatı “kimliğe, ka

dınlığa, gövdenin içinin görünmesine ait yerleşik ta

bulara, Hıristiyan geleneğe, medikal pratiğe, tekno

lojiye ilişkin “önemli” somlar sorduran bir pratik” 

olarak tarif ediliyor. 1990 yılından bu yana yaklaşık 

yedi estetik operasyon geçiren 1947 doğumlu Orlan, 

bu ameliyatlar sırasında sadece lokal anestezi almış, 

yani ameliyat sırasında ayık bulunmuş. Ayrıca ameli

yat odasını sanatını icra etiği bir performans mekanı 

. olarak düzenlemiş. Ameliyatı yapan doktorlar ve per

sonel, Orlan'ın seçtiği ve çeşitli tasarımcılara hazır

lattığı kostümleri giymişler. Ameliyat odası, Orlan'ın 

sanatını icra ettiği mekan olarak, çeşitli aksesuarlar

la donatılmış. Orlan ameliyat başlamadan önce (du

anın yerini tutan) çeşitli metinler okuyor ve geçirdi

ği ameliyat başından sonuna kadar videoya kaydedi

liyor.

Orlan bu ameliyatları daha güzel olmak veya gü

zellik mitini protesto etmek amacıyla çirkinleşmek 

için yaptırtmıyor. Mesela elmacık kemikleri bölgesi

ne konmak üzere tasarlanan implantları Orlan şakak 

kemiklerine koydurtuyor. Ya da gelecekte Japonya'da 

tasarladığı bir ameliyatla Maya heykellerinde olduğu 

gibi alnında büyük bir burun oluşturmayı hedefliyor. 

Hedefini, “...yağıyla, etiyle bedeniyle yeni objeler ya

parken kadın ve erkek kimliklerini bozundurmak, er

kek söylemi tarafından tanımlanan güzellik stere- 

otiplerini yerinden oynatmak ve böylece bedenine 

ilişkin tarihsel ve kültürel hegonomik söylemlerden 

özerklik elde etmek” olarak ifade ediyor. Bu pergor- 

mansın ilk başında. Yunan mitolojisinden tanrıçala

rın temsillerini bir bilgisayar yardımıyla karıştırarak 

otoportresini oluşturmuş. Temsil ettikleri güzellik

için değil, öyküleri için seçtiğini vurguladığı “tanrı

çalar” şunlar: Diana: Tanrılara ve insanlara boyun 

eğmediği, etkin hatta saldırgan olduğu, bir gmbu yö

nettiği için; Mona Lisa: Sanat tarihinin rehber kişi

liği, nirengi noktası olarak, güncel güzellik ölçütleri

ne göre güzel olmadığı için; Psyche; Diana'nın tam 

karşıtı olduğu, kırılgan ve zayıf olan yanı çağrıştırdı

ğı için; Venüs: Bir Rönesans imgesi olduğu ve 

Psyche ruh güzelliğini temsil ederken, Orlan'ın mü

cadele ettiği etsel bir güzellik fikrini temsil ettiği 

için; Europa: kendini serüvenlere bıraktığı, yüzü uf

ka dönük olduğu için...

Orlan, medyada ileri sürüldüğü gibi ameliyatları 

bu tanrıçalara benzemek için yaptırmadığını ısrarla 

belirtiyor. Bu kadın kişilikleri onun için ilham örü- 

leri olmuşlar ve simgesel olarak da çok derinlerinde 

yer alıyorlar. Kendi imgesiyle bu imgeleri karıştırdık

tan sonra, herhangi bir ressam nasıl yapıyorsa, onu 

gizlice hazırlayan imgelerin görünmesine izin verme

den son portre ortaya çıkana kadar, durmak ve imza 

atmak mümkün olana kadar bütün üzerinde öyle ça

lıştığını ileri sürüyor. Doğal olarak amaçladığı eser'i 

oluşturmak için, fırça yerine neşteri kullandırtıyor. 

“Etsel sanat”ını Hıristiyan geleneğe bir karşı koyma 

olarak tanımlamakla birlikte, Hıristiyanlıkta kabul- 

lenildiği gibi bedensel acıyı bir arınma aracı olarak 

görmediğini ifade ediyor. Gelişen tıp acı çekmemesi

ni sağlıyor. Böylece Hıristiyanlığın inkar ettiği “be

denin hazzı” prensibini öne çıkartarak, teknolojik ge

lişmeler karşısında Hıristiyanlığın acı prensibinin gü

lünçlüğünü ortaya koymuş olduğuna inanıyor. Orlan 

“sanat” felsefesini, Hıristiyanlığın kutsallarını ve te

rimlerini tersyüz ederek açıklamaya önem veriyor. 

Etsel sanatını, Hıristiyanlığın kelamın beden bulma

sı prensibine değil, bedenin dile dönüşmesi, bedenin 

kelam bulması prensibine dayandırdığını anlatıyor.^

Demek ki Orlan'ın gövdesi, onun dili, konuşma 

aracı; sanatı ise Meyda Yeğenoğlu'na göre “ya kadın 

olup hepten bir gövdeden ibaret olacaksın ya da biz

zat gövdenle konuşma konumunu edineceksin” şek

lindeki ikileme bir cevap olarak ileri sürülüyor. Or

lan'ın “sanatında” azize olmak artık yalnızca çıplak 

bedenin değil, bedenin içinin de görünmesini gerek

tiren bir noktaya ulaşmıştır. Kadın sanatçıların cesa

retlerini kanıtlamaları için eserlerinde “anlatmaları”
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istenir bazen. Kadın iç organlarını Orlan'ın yaptığı 

gibi cerrahi bir ameliyatla teşhir edince, gerçekte ne' 

yi gerçekleştirmiş oluyor? Birey olarak kendisini be' 

deninin tek sahibi olarak gören kadının, “Allah'ı 

neşterlerimiz altında görmedikçe varlığını kabullen' 

meyeceğiz” diyen bilim adamlarının izini sürerek, be' 

deninin tarihsel ve söylemsel olarak taşıdığı işaretle' 

ri kazıması mıdır Orlan'ın “sanatı”? Bedenin kesilip 

biçilmesi, yapılıp bozulması suretiyle, Hıristiyanlığın 

kadını aşağıladığı ve günaha mahkum ettiği için uzak 

düşülen “kutsal” anlamlarından arıtılması mıdır? İn' 

sanı ölümle birlikte mutlak bir yokoluşun beklediği 

bir inanç seviyesinde, kadın olarak yaşlandıkça “ol' 

mak” için başvurulan çarelerin ve kullanılan fırsatla

rın giderek tükenmekte oluşu duygusu mudur yoksa, 

bedenin derinliklerini keşfetmeye ve teşhire sürükle

yen? “Olma”ya ilişkin imkanlar kitleselleşerek öne' 

mini yitirirken, fiziki varlığının derinlerine dönük 

keşifler-icatlar yoluyla, simgesel olarak çok derinle' 

rinde yeralan ilham örüleri tanrıçaları varlığında 

simgesel olarak da olsa somutlaştırarak, ölümsüzlüğü 

mü aramaktır?.. Sebebi her ne olursa olsun, bir takım 

kanıtlamalar uğruna yine bir çile; fakat, kişinin ken' 

di arzusunu ve rızasını dini olarak kabullenilen, kut' 

sal sayılan terimleri tersyüz edecek şekilde ifadesi, çi' 

lecinin yaşadıklarına dair tasvir ve tarifleri, ürperti 

duyulsa bile seyretmeye, üzerinde düşünmeye değer 

bulunan bir eyleme dönüştürüyor. Saıtre'ın elini si' 

garayla yakmak gibi okuyucusunu irkilten eylemlere 

kalkışan kadın kahramanlarını hatırlatan kendi ca' 

!nını acıtmayı, yakmayı, kendi mülkü olan bedenini 

: kendi elleriyle eksiltmeyi veya artırmayı göze alma

ayrıcalığıyla bir varoluşu hissetme ve bu hissi olduğu 

gibi duyurtma eylemi! ,

Fakat bu kanlı “sanat”a ilişkin izahat, neticede sa' 

nıldığı gibi/kadar acı hissedilmediği veya çekilenlere 

atfedilen yüksek anlamlar nedeniyle yaşanılan acıla

ra değdiği söylense bile, aşk, güzellik ya da din uğru' 

na yüzyıllardır çilelere katlanan kadınların da kendi 

durdukları noktada inançları yolunda çile çekerken 

hiç de bizim tasavvurumuzdaki gibi acı ve aşağılanma 

hissetmemiş olabileceklerini ve din adına veya din 

yolunda maruz kaldıkları-müdahalelerle kendilerini 

daha güvenli hissettikleri, hatta hu müdahaleleri var' 

lıklarının dili gibi algılamış olabileceklerini düşün'

dürtüyor. Orta çağda zalim kocasının eziyetlerine 

katlandığı için azize ilan edilen kadın, bugün, despot 

modacıların direkiflerine boyun eğerek, moda tapi' 

nağının azizesi oluyor; bedenleştirilmeye itiraz eden 

“kahraman” Sovyet kadını olarak, süssüz giysileri, 

formaları! iş önlükleri ve cımbız değmemiş yüzüyle, 

kişisel duygularını ve düşüncelerini komünist toplum 

ütopyası için bastırarak, “azizeleşiyor”. Varlığını be' 

lirlemeye ve tanımlamaya çalışan ideolojiler ve din' 

ler karşısında özne olarak gücünü ve potansiyellerini 

kanıtlamak isterken, sanat ve felsefe sunağında ken' 

di kanını akıtıyor. Eski azizeler “bacı” olabilirdi, mo' 

damn kırışıksız yağsız aksaçsız bir yaşlanmaya adanan 

“azizeleri” ise ne bacı ne de sevgili olabiliyorlar.

Modern kamusal alanın da en belirgin özelliği budur 

işte: Orada erkek vardır, kadın vardır ama ağabey, üS' 

tad, dost, kızkardeş, bacı yoktur. Ölüm gerçeği aşıla' 

madiği için insanı belli bir çağda donduran gençlik 

imgeleri vardır burada ama mesela “nine” yoktur ya 

da marjinalleşmektedir. Sanki bir kadına en büyük 

iltifat, yaşından ne kadar da genç göründüğünü ifade 

etmektir! Erkeğe “centilmen” sıfatını kazandıracağı 

düşünülen davranış kalıplarına göre kadın, 2000 yılı

nın yaz aylarında Diyanet İşleri başkanlığı tarafından 

müftülere verilen, görgü kurallarının belletilmesi gi

bi bir başlık da içeren kursta bir müftüye, kadınlarla 

iyi ilişki kurmak için nasıl konuşalacağı öğretilirken 

verilen bir örnekte ortaya konduğu gibi, “Ooo, nasıl' 

siniz efendim, ne şıksınız, bugün ne kadar güzel görü

nüyorsunuz böyle!” şeklinde kalıplarla iltifatlar edil' 

mesi gereken bir karşı cinstir. Erkek yaşlı da olsa, oğ' 

lu yerinde de olsa, “karşi't cins olarak erkek”tir. Ki' 

şinin karşısındakini kendi tabii zemini ve derinliği 

olan görgüsüyle değil de aktarma görgü kurallarının 

tanımladığı şekilde görmeye zorlandığı bir zeminde 

sürmektedir, “çağdaş” olarak gösterilen sosyalleşme... 

Bu zeminde kimlikler kayganlaşıyor, konumlar ve za' 

manlar muğlaklaşıyor.

Yukarıda nine'nin görünüşleri, yaşları, davranıŞ' 

lan ve konuşma biçimleriyle bir merkeze çekilen ka' 

dınlar arasında giderek maıjinalleştiğine değindim, 

başka yaş ve konum dilimlerinde varoluş biçimleri de
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genç ve güzel ya da yaşına rağmen genç ve güzel gö

rünen kadın ve bu kadınların görüntülerini tespite 

ve ifadeye eğitilen erkek tiplerinin yayılmasıyla, mar- 

jinalleşmektedir. Hayatın bütünselliğini ve cinslerin 

doğasını hiç dikkate almayan bu yaklaşımla gelen 

çerçevelemeler, kadınların ve erkeklerin hayatları

nın bütün safhalarını fıtratlarının gerektirdiği gibi 

yaşayarak kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirme 

süreçlerini de tehlikeye atıyor.

***

Orlan'ın “sanatı”, insanı ölümle birlikte mutlak bir 

yokoluşun beklediği bir varlık görüşünde, kadın ola

rak yaşlandıkça “olmak” için mümkün fırsatların gi

derek daralmakta olmasından mı ileri gelmektedir 

yoksa?.. Orlan bedeninin mutlak hakimi olarak 

onunla oynama, onu değiştirme veya bozundurma 

hakkına inanıyor. Mutlak mülk olarak beden, derin

liklerine keşfe çıkıldıkça, ultrason cihazlarıyla gize

mini yitirerek, şeffaflaşarak haritası çıkarıldıkça bir 

tür dünyevi ölümsüzlüğe kavuşulabilirmiş gibi...

Orlan'ın ilham örüleri tanrıçalar, bedenin ve 

varlığın hakikatlerini dünyevileştirerek daraltan bir 

geleneği temsil ediyorlar. Bedenselliğin dünyevi an

lamını çarpıtan yorumuyla Hıristiyanlığın verdiği bir 

aradan sonra, yukarıda sözünü ettiğimiz gelenek, Rö

nesans'la birlikte Batı kültüründe yeniden tezahür 

ederken, bu “ruhani” kültürün ilahi, manevi boyutla

rını budamaya başladı. Rönesans'ın ardından Hıristi

yanlığın hakikati kendisinde barındıran semavi/ru

hani insanına karşılık, yersel ve tensel insanın herşe- 

yin aslı, merkezi ve temeli kabul edildiği yeni bir fel

sefi söylem ortaya çıktı: Hümanizm. İnsanın, ilk gü

nahın kefaretini ödeyecek biçimde yaşamasını en 

soylu eylem olarak gören ortaçağ anlayışının tersine, 

hümanistler, yaratıcılık ve doğaya üstün gelme mü

cadelesine ağırlık veriyorlardı. Hümanizm ile, yitik 

insan tininin ve bilgeliğinin yeniden doğmasına 

umut bağlanmıştı; bunun yolunun da ilkçağın Yunan 

ve Roma uygarlıkları ile onların değerlerini yeniden 

keşfedip benimsemekten geçtiğine inanılıyordu. Bu 

dönemde özellikle edebiyat ve sanatta etkisini hisset

tiren hümanizm düşüncesi, en belirgin olarak Röne

sans dönemi resim ve yontuculuk eserlerinde kendi

sini göstermektedir. Mikelanj'ın çıplak heykelleri, bu 

dönemde Avrupa'da insanın ruhundan bedenine yö

nelen kültürel değişimin göstergeleridir. Çağdaş 

yontu sanatının büyük ustası Henry Moore'un Nort- 

hampton'daki St. Matthew Kilisesi için yaptığı Ma

donna ile Çocuk İsa (1943) isimli yontuda, Meryem 

ve İsa son derece sıradanlaştıkları gibi, Moore'un il

kel ve arkaik heykele, Amerika ve Afrika yerli hey

kellerine duyduğu ilginin etkisiyle, melez bir görüntü
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kazanmışlardır. Ali Haddadadil'in kaydettiği gibi, 

Mukaddes Meryem resimleri arasında yapılacak bir 

karşılaştırma da, Rönesans öncesi ve sonrası in- 

san/kadm görüşü üzerine ortaya çıkan görüş farklılık' 

larını teşhis etmemizi sağlar. Rönesans öncesi resim

lerde Meryem, sanki çarşıda pazarda görülen kadınla

rın cinsinden olmayan bir kadın gibi gösterilmekte

dir. Yüzünde ona meleksi ve semavi bir vaziyet bah

şeden bir iffet ve haya halkalanmıştır. Ressam Mer

yem'i çevresinde gördüğü güzel kadınlar gibi çizme

meye gayret göstermiş, bu bakımdan ona manevi bir 

güzellik vermek için bü

tün hünerini seferber et

miştir. Rönesans sonrası 

dönemlerin ressamları 

ise, Meryem'i semadan 

yere indirmekte; İsa'nın 

annesini resmetmek için, 

çarşı-pazardaki güzel ka

dınlar arasından birini

model olarak seçmektedir. Bu yeni resimlerde Mer

yem dünyevileşmiş, o mukaddes haya ifadesinden 

yoksunlaşmıştır. O  artık zahiri güzelliğiyle beğeni 

toplamayı bekleyen bir Meryem'dir. Modacı Fred 

Davis, Batı sanatındaki erotizm-iffet geriliminin ha

la en çarpıcı örneğinin, Jean Fouquet'in Meryem ve 

Çocuğu isimli tablosu olduğunu ileri sürmektedir. Bu 

tabloda Fouquet'in hamisi, Fransa kralı VII. Char

les'ın metresi olan Agnes Sorel'in modellik ettiği, 

“yüzü iffetle parlayan” bir Meryem vardır; büründüğü 

kocaman pelerinin altındaki dar elbisesinin açık ya

kasından göğsünün tekini, yüzündeki iffetli parıltıyla 

tezat teşkil eden bir ifadeyle, kucağındaki İsa'ya uzat

maktadır. Semavi/ruhsal Meryem ile dünyevi/tensel 

Meryem'i biraraya getirirken, Fouquet, Batı sanatın

da içinde bir çelişki ve kararsızlık barındıran bir yö

nelimi haber vermektedir.

Bu kendi içinde çelişkili ve kararsız yönelim, yüz

yılımızda kadının onu aşağılayan, dışlayan ve sınu- 

landıran “erkekegemen” gelenek ve kültür karşısında 

özgürleşme talebindeki yüce hedefler yanında, kolay

lıkla tenselleşmesiyle de neticelenen bir noktaya çe- 

kilebilmiştir. Davis'in Batı'daki kurumsallaşmış mo

da döngüsünün başlangıcı olarak, 14. yüzyıldaki Bur- 

gonya saray yaşamını göstermesi de, Rönesans döne

minin değişen insan/beden görüşünün moda gibi de

ğişken ve kararsız bir kurumla uyumundan kaynak

lanmıştır. Moda tektipleşmeyi öngörürmüş gibi ya

parken, bedenler parçalanmakta, bütünlüğünü yitir

mektedir Davis'in ortaya koyduğu gibi, o dönemden 

günümüze dek moda, sadece bu mecrada olmasa bile, 

sürekli olarak Batılı erkeklerle kadınların toplumsal 

kimliklerinde tekrar tekrar meydana gelen istikrarsız

lıklar üzerinde gelişmiştir. Bugün, moda alanında ol

duğu gibi, kendini cinsel imalarla donatma konusun

daki arayışın da tek taraflı bir biçimde kadınların sır

tına bindirilen bir yük

YENİ AZİZELER / AKTAŞ

Her zaman ateist olduğunu vurgulayan 

Fallaci, 1991 yılında kansere yakalandık

tan sonra, bir İtalyan gazetesine “Allah’ın 

varlığını anlamak ve O'na yakınlaşmak 

için çaba gösterdiğini” söylemişti.

oluşturduğu konusunda 

birçok akademisyen gö

rüş birliği içindedir.4

Modanın erotizm-if

fet geriliminden yararla

nırken kaçınılmaz olarak 

içine düştüğü kısır dön

gü, kadının tenselleştiril

mesi karşısındaki feminist eleştirinin. Batı kültürü

nün uçlar arasında gidip gelen beden görüşünün te

ori ve pratikteki “ilke” somnu üzerine düşünmeye 

sevketmektedir bizi. Lynne Segal gibi pornografi ile 

mücadele eden feministler hep, “kendilerini gocun

duran şeyin açık çıplaklık değil, kadınların cinsel 

yönden nesneleştirilmesi olduğunu” söylerler. Sanki 

iki çıplaklık türü arasındaki farkı belirleyecek olan, 

bu çıplaklığa yönelen “bakış” olmaktadır. İyi ama bu 

niteleyici “bakış”ın gocundurmayan anlamı, nasıl 

tespit edilebilir ve güvenceye alınabilir? Bakışları na

sıl tasnif edebilir, nasıl denetleyebiliriz? Şüphesiz bir

çok feminist kadın sırf ten olarak görülmekten muz- 

dariptir ve sırf ten olmadıklarını kanıtlamak isterler

ken de Orlan'ın “pratiğinde” uç noktalarına ulaştığı 

şekilde, tenlerine yoğunlaşmayı, tenleriyle uğraşmayı 

sürdürürler.

Feminizm bir dönemde çirkin ve kendinden 

memnun olmayan kadınların ideolojisi olarak görü

lürdü; bugün ise feministler arasında bile tepki göre

cek kadar “süslü”, aynı zamanda da Orlan'ın “sa- 

nat”ında olduğu gibi “kanlı bıçaklı” feminizm anla

yışları ve eylemleri karşımıza çıkıyor. Germaine Gre

er “iğdiş Edilmiş Kadın” başlıklı makalesinde, tıp
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teknolojisi ilerledikçe değiştirilemez veri olarak be

den kavramının yitirildiğini ve bedenlerin hızla, on

larla ne isterse yapılabilecek “bize ait şeyler’ e dönüş

tüğünü yazmaktadır. Bu dönüşümle birlikte kadın be

deninin dışı her türlü model yenilemeye elverirken, 

içi de taranmıştır. Örneğin hamilelik sırasında dü

zenli ultrason kullanımı fiilen mazur görülemez ama 

kimse bundan da vazgeçemiyor. Şeffaf hale getirilen 

kadın bedeninin gizemi yitirilmiştir ve bu yitimin ka

dınların kendilerini tasavvur edişleri üzerinde bir et

kisi olmalıdır. Eğer kadınlar kendilerini katı değil ge

çirgen ve oldukça “arızalı” algılıyorlarsa, bu bizi şa

şırtmamalıdır. Kadınların hamile kalmamak için baş

vurdukları, doruğu “rahmin kazınması” olan bütün 

yöntemlerin kadın bedenini bozduğunu, sakatladığı

nı ve tahrip ettiğini yazan Greer'e göre, feminist re

toriğin zaferi, bu organik realiteyi maskeliyor. Bütün 

özgürlük nutuklarına rağmen zengin, modern, batılı 

kadın sürekli, aralıksız sakatlanıyor.

Feminist tecrübeler “annnelik barbarlıktır” diyen 

Shulamith Firostene'nin görüşlerini çürütürken, 

Lynne Segal çocuk odasına dönmenin zevkini anla

tan yazılar yazmaya başlamıştır. Kuruluşçu feminizm

den özselci feminizme, “erkeksi” feminizmden “dişil” 

feminizme; bugün 'iktidar ideolojisi” olarak gösteri

len bir takım müdahaleler ve ölçüler, zaman zaman 

kadın özgürlüğünün göstergeleri olarak anlaşılabil

miştir veya bugün değerleri takdir edilmeye başlanan 

dini ve fıtri birçok kurum ve özellik (aile, annelik, kı

rılganlık, özveri yeteneği, vs) zamanında kadınların 

kurtuluşu yolunda ayak bağı sayılabilmiştir. 70'li yıl

larda aile kurumunu ve aşkı eleştirdiği Bizi Aşktan 

Koru isimli kitabıyla ün kazanan Susanne Brogger, 

doksanlı yıllarda ailenin yaşlıları, çirkinleri ve güç

süzleri himaye edebilecek tek kurum olduğunu yazdı. 

Her zaman ateist olduğunu vurgulayan Fallaci, 1991 

yılında kansere yakalandıktan sonra, bir İtalyan gaze

tesine “Allah'ın varlığını anlamak ve O'na yakınlaş

mak için çaba gösterdiğini” söylemişti. Fallaci ayrıca, 

bu zor döneminde acılarını ve sıkıntılarını paylaşa

cak bir evladı olmadığı için çok üzüntü duyduğunu 

da belirtmişti. Julia Kristeva gibi feminist düşünürler, 

herkesin, her kadının kendi bireysel dilini bulması 

üzerinçde duruyorlar şimdi.- Yukarıda, Yeğenoğlu'nun 

Orlan'ın sanatında okuduğu “kadın olarak tamamiy-

le gövde olma ya da kanlı bıçaklı bile olsa gövdesini 

konuşturma” ikileminden sözetmiştik.

Bü ikileme daha uygun bir cevap veya bu ikile

min dışında kalan bir çözüm ve duruş, müslüman ka

dının mahremiyet görüşü ve tesettürü niye olamasın? 

Örtülü giyim tektipleşmeyi öngörmez; bedenlerin bi

ricikliğini ve bütünlüğünü ileri sürer. Elbette önce 

kaynaklara bakarak müslüman kadının hıristiyan 

hemcinslerinde olduğu denli özsel olarak aşağılanmış 

bir “beden” hikayesi olmaması gerektiğini düşünürüz. 

Uygulamada cinsel suçların ilk sorumlusu olarak gös

terilerek “kapatıldığı” olmuşsa da, müslüman kadının 

cinselliği ve doğurganlığı bir günah kefareti olarak 

yorumlanmamıştır. Kendisini Hıristiyan gelenek kar

şısında kuran modemizm insanlarm öz mülkleri ola

rak tanımladığı bedenlerini diledikleri gibi kullanma 

hakkını ileri sürerken, İslamiyet bedeni tıpkı ruh gi

bi Allah'ın bir emaneti olarak tanımlamakta ve bel

li bir disiplin içinde bulunmaya çağırmaktadır. A l

lahın rızasını kazanması için bedeninden vazgeçme

si gerekmiyor müslüman kadının; varlığını duyumsa

mak ve dillendirmek için bir neşterin yardımıyla 

gövdesinin derinliklerini açığa vurması da gerekmi

yor. Allah'ın rengiyle boyanmış bir güzelliği tercih 

etmesinin bir sonucu olarak, hayat tarzını da etkile

yecek şekilde bir bütün haline geldiği tesettürüyle 

dilsizleşmekten ve gövdeleştirilmekten kurtuluyor. 

Eğilim ve tercihleri, maddi özelliklerini inkar etme

mesi ve küçümsememesi ile birlikte bedenine mane

vi bir açılım da kazandıran bir dünya görüşünün di

siplinine dayandığı nispette, fiziki varlığının ötesin

deki/derinlerindeki varlığını da güçlendiriyor ve dil

lendiriyor. ■
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KUTSALIN TÜKETİMİ VE DİNDARLIK

HAYRETTİN OĞUZ

K
utsalın tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Üstelik 

kutsalın dindarlar eliyle tüketildiği bir çağda 

yaşıyoruz... Her değerin tüketimine dayanan 

çağımızın en temel unsurlarından bir tanesi de kutsalın 

tüketimidir. Michelet Rönesans döneminden söz eder

ken, Tanrı’nın dışındaki her şeyin tanrı olduğu bir dö

nem olarak başlar anlatımına... Batı dünyası için Röne

sans, çağdaşlaşma, gelişme, değişme, ilerleme, modern

leşme bir anlamda kutsalın tüketimiyle ilgili bir olguy

du. Rönesans sonrası oluşan'-yeni din ve dindarlık anla

yışı çerçevesinde kutsalın tüke t̂imini yapanlar kilise 

karşıtı çevrelerden ziyade daha çok din adamları sınıfı 

ve dolayısıyla dindarlar kesimi oldu. Zaten doğal olarak 

bir şeyin tüketimini onun içinde bulunanlar, onunla 

muhatap olanlar yapar. Batı dünyası bağlamında kilise

yi bitiren yine kilise olmuştur. Hıristiyanlığı protestan- 

laştıran ve onu modern batı kapitalizmine uygun bir din 

haline getirenler de papazlar, onların yeni din yorumla

rı ve bu yoruma uygun olarak zaten tarihsel şartlardan 

dolayı hazır hale gelmiş ‘inananlar’ topluluğu olmuştur.

Gelenek ve mitolojiden kurtularak ‘çağdaşlaşmaya 

ve akıllılaşmaya* (̂ .alışan insanlar, bu kez modernliği bir 

sihir, mitos ve ‘gelenek’ haline getirmişlerdir. Akıl, araç 

olmaktan çıkmış, amaç haline gelmiş ve bir anlamda ir

rasyonel bir konuma indirgenmiştir. Bilim ve teknik in

sanların yeni mitosları ve sihirleri olmuştur. Heister- 

mann’ın deyimiyle bilim ve teknik sayesinde hayatın 

bütün görünen alanlarında kimsenin inkar edemeyece

ği, isteyerek vazgeçemeyeceği ilerlemeler ve gelişmeler 

oldu, bununla beraber onda gittikçe çoğalan bir huzur

suzluk, düşmanca bir güç, yabancı bir kuvvet de hissedi

liyor. Hayat bağları şeyleştirildi. İnsanın iç dünyası yok

sullaştı, tek boyutlu hale geldi, mekanikleşti, yabancı

laştı. Bilimin gelişmesiyle birlikte bir profanlaşma, yani 

kutsallığın yitirilmesi de söz konusu oldu. Dolayısıyla bu

süreç sonucunda din ve ahlak tesirsiz hale geldi. İnsan 

hem Tanrı ile hem de diğer insanlarla olan canlı bağla

rını yitirmiştir.

Din artık bir nesnedir, bir metadır. Hayatın sıradan 

bir unsurudur.. Toplumsal anlamda müthiş bir ilgisizlik 

öne çıkmıştır. İnsanın mabedin yanında veya içinde ol

ması farksızlaşmaktadır. Hatta ibadetin içinde olması 

bile anlamsız hale gelmektedir. Çünkü mekanik insan 

duyarlığını yitirdiği için niçin ibadet ettiğini, niçin ta

pındığını bile bilmemektedir. O gizemini yitirmiştir, 

kadere karşı sağırdır, hiçbir aşkın değer onu ilgilendir

memektedir. Tabiatı mekanikleştiren insan kendini de 

mekanikleştirmiş, hem tabiatın hem de kendisinin kut

sallığını yitirmiştir. Her şeyi sekülerleştiren insan ken

dini de sekülerleştirmiştir. Veya aşkınlıkla tüm canlı 

bağlarını kopararak kendi seküler hale gelen insan kap

sadığı alanları da sekülerleştirmiştir. Sekülerleşen insan 

kişiliğini yitirmiştir. Bu anlamda insanın dindar olması, 

ateist olması da önemli değildir. Çünkü gerçekte insa

nın yitirdiği kendi kutsallığıdır. Nitekim modem dö

nemlerde dindar insan ile ateist insan arasındaki ayrım 

bile olumsuz anlamda tükenmiştir. Yaşayış, eşya ve ha

diseleri algılama ve yorumlama bakımından nitelik ve 

nicelik farkı kalmamıştır ateist ve dindar arasında. Di

ğer deyimle ateist daha dindar (ama ne olduğu belirsiz 

bir dindarlık) tavırlar takınırken, dindar da daha ‘ateist’ 

(yine ne olduğu belirsiz ateizm) tavırlar takınmıştır.

Rönesans ve reformla birlikte ama din adamlarının 

ve dindarların yardımıyla Tanrı’yı bu dünyadan kovan 

insan, artık modern dönemde de kendini kovmayla kar

şı karşıya. Kendine yabancılaşma sorununu çözemiyor. 

Kendini dinleyemiyor, kendini bulamıyor, kendini an

layamıyor, çünkü kendi olamıyor. Kutsalını tüketerek 

kaybeden insan artık yapayalnız. Yalnızlığını gidermek 

amacıyla ürettiği kutsallar da onu tatmin etmiyor. Di
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nin yerine koymaya çalıştığı seküler sanat ve estetik 

onu daha da sığlaştırıyor. Sembol üretemiyor artık, de

ğer dünyası kayboldu.

Son dönemlerde yeniden dine dönmeye başladı in

san... Döndü de... Ancak bu dönüş onun gizli kalanı, 

saklı kalanı da tüketmesine yol açtı. Maalesef son yüz

yılımızda ve bilhassa son yarısında dinle ilgili geride ka

lanı da dönüştürdü insan... Çünkü modem dindar insan 

kendini hiç sorgulamadı. Kendini hiç yanlışın odağı 

olarak görmedi. Kendini tek belirleyici olarak kabul et

ti. Batılı dindar insan doğu dünyasına yöneldi. New age 

hareketleri dedi, budizm dedi, İslam dedi, taoizm dedi 

yeni arayışlara girdi. Ama bu kez de girdiği toplumlara 

benzeyeceğine, girdiği toplumları ve buranın insanları

nı da kendine benzetmeye başladı.

İslam ülkeleri de modernleşmeye, batılılaşmaya baş

lar başlamaz insanını da kaybetmeye başladı. Müslü- 

manlar her ne kadar batının dini ve ahlakı dışındaki 

her şeyi alabileceğini söyleyerek dinine ve ahlakına sa

hip çıktıysa da, belli bir süre sonra dininin ve ahlakının 

da değişmeye başladığını gördü. Çünkü insan, kültürel 

ve zihinsel olarak değişmeye başladığında dinini algıla

ma ve yaşama biçiminin değişeceğini bilemedi, kestire- 

medi. Kendi içinde alabildiğince yürüyeceğine, kendi 

dışında olabildiğince kayboldu. Ne kendini bulabildi, 

ne de başkasını, ne kendi olabildi, ne de başkası. Nite

kim artık aynalara bile bakamaz oldu. Çünkü baktığı za

man aynadaki aksin kendisi olamayacağını çok iyi bili

yor. Bunun için de korkuyor. Bugünkü dindar insanın 

kaygısı, kendini farketmenin kaygısıdır. Çünkü kendini 

farkettiği zaman yeni bir hamleye, yeni bir harekete 

başlamak zorundadır. Nefsini değiştirme çabası insana 

ağır gelmektedir. Bunun içindir ki aynalara bakmadığı 

gibi, hafızasına da başvurmamaktadır.

Bugün müslüman ülkelerde de din tüketimi, kutsa

lın tüketimi ‘model’ dindar kesimlerce yapılmaktadır. 

Tıpkı yüzlerce yıl önce batılı ülkelerde olduğu gibi. 

Müslüman ‘din adamları’, ‘aydınlar’, ‘elitler’ ve ‘sosyete’ 

aracılığıyla din bir anlamda ‘yeniden yorumlanarak’ 

topluma sunuluyor. Din bir tüketim nesnesi haline ge

tiriliyor. Bizim ülkemizde de tek boyutlu hale geldiğini 

farkeden insan dini yeniden inşa etmeye kalkıyor. Batı 

bilim ve teknolojisini dogma olarak kabul eden müslü

man insan kendi değerlerini değişmesi gereken unsurlar 

olarak algılıyor. Alabildiğine değiştiriyor. Ancak şunu 

anlamıyor ki değişen gerçekte yine kendisi olacak. 

Çünkü değiştirdiğini sandığı din asla değişmeyecek te

orik anlamda, o kendi pratiğini din yapacak ve bundan

hiçbir zaman bir tatmin bulamayacak. Bulamayınca da 

bu kez daha çok yalnızlaşacak. Hiç kuşkusuz her insanın 

yalnızlığı bir faciadır. Ancak müslüman insanın yalnız

lığı daha büyük bir faciadır. Dolayısıyla onun bunalımı 

ve paradoksları daha fazla olacaktır. Nitekim çeşitli bi

çimlerde bunun örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bugün müs

lüman insan da kutsalını yitirerek, sekülerleşti ve ken

dine yabancılaşarak, sıradanlaştı.

Oysa batıya çok hevesli ve iştahlı görünen, batının 

tüm değer yargılarını alan müslüman insan batı kültü

rünü tüm boyudarıyla ‘adam’ gibi sorgulayabilirdi. Ama 

bunu yapamadı, başaramadı. Batılı insan en azından 

Tanrı ile Aklı arasında bocalarken, müslüman insanın 

bocalaması bu denli de olamayacaktı. Müslüman insan 

Tanrı ile Batılı değerler arasında bocalayacaktı. En 

azından batılı insan bunu kendi sosyal ve kültürel se

beplerinden dolayı yaparken, müslüman insan neden 

böyle bir hesaplaşmaya girdiğini bile anlayamayacaktı. 

Nitekim süreç böyle olunca o da bir süre sonra kendisi 

olamayacaktı. Daha doğrusu ne olduğunu anlayamaya

caktı. O da tıpkı batılı insan gibi bir medyuma dönüş

meye başlayacak ve tamamen dışarıdan yönetilen bir 

‘birey’ olacaktı. Diğer deyimle onun ‘bireyleşme’ süreci 

belki bir kulluktan kurtulma! olarak nitelenecekti ama 

bireyselleşmenin ne olduğunu da anlayamayacaktı. Kul 

olduğunda bulduğu alanı bile bulamayacaktı birey oldu

ğu zaman... Çünkü insan kendi kutsallığını yitirmekte

dir. İnsan içinde yaşadığı mekanı ve zamanı sekülerleş- 

tirerek, içinde yaşadığı zaman ve mekanı kutsal olandan 

soyutlayarak kendini merkeze koymuştur, güya kendini 

kutsallaştırmıştır ancak gerçekte insan kendi kutsallığı

nı yitirmiştir. İnsan kendini merkeze koyarak kendini 

kaybetmiştir ve bulamamaktadır. İnsan kendini egemen 

kılarak, kendini otorite ilan ederek, egemenliğini ve ik

tidarını kaybetmiştir.

İslam dünyasında ve Türkiye’de çeşitli araçlarla dini 

ve kutsalı tüketen insanlar sonuçta yine dindarlardır. 

Dindarlar dini geldikleri yere yeniden dönüşte bir araç 

olarak kullanmaları gerekirken, genellikle kendi çıkar

ları için veya başka çıkarlar için amaçsallaştırmışlar ya 

da araçsallaştırmışlardır. Din insanı yaratanın rızasına 

ulaştıran bir araç olmaktan çıkınca ve modernlik gibi, 

egemen değerler gibi pek çok unsurun aracı konumuna 

girince din olmaktan çıkmıştır. Bunun içindir ki din ve 

kutsallık tüketilmiştir. Dini gönlünden, ruhundan ve 

fıtratından soyutlayan insan bugün dinsiz bile olama

maktadır. Ne inandığına inanan ne de inanmadığına 

inanmayan bir konumdadır. ■
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B
u yazımda Türkçe’nin geleceğinden bahsede^ 

ceğim. Ama ne bir kâhin ne de bir münec

cim olmadığıma göre gelecekten haber vere

cek değilim. Yapmak istediğim dünün ışığında bugü

nü değerlendirerek yarın neler olabileceğine dair bir 

tasarımda bulunmaktan ibarettir.

Kültür Toplumu: Dil İle Var Olabilen Birlik

İnsan, tarihsel bir varlıktır; yani var oluşu tarih ile, 

zaman boyutu ile mümkün olabilen bir varlıktır. Bu 

şu demektir: İnsan birey olarak hayata başladığında 

kendisinden önceki atalarının başarılarını tevarüs 

eder. Bu tevarüs süreci öğrenme ile mümkün olur. 

Sonra her nesil kendi başarılarını tevarüs ettiği başa

rılara eklemleyerek bir sonraki nesile öğretir, yani 

aktarır. Bütün bu tevarüs edilip miras bırakılan başa

rılar toplamına kısaca “kültür” diyebiliriz. Kültür ak

tarımını mümkün kılan yegâne vasıta ise “dil”dir. Dil 

olmazsa başarıi-^nn öğrenilip öğretilmesi, aktarılması; 

insana tarihsellik boyutunu kazandıran sürecin işle

mesi mümkün olmaz. Toplum hâlinde yaşamak insa

na has bir yaşama biçimi sayılamasa da tarihselliğin 

doğurduğu “kültür toplumu” olma niteliği insana 

hastır. Ve söylediğimiz gibi bunu mümkün kılan “dil” 

adını verdiğimiz varlık alanıdır. Şu hâlde şöyle diye

biliriz: Eğer dil varlık alanı olmasaydı, tarihsel varlık 

alanına sahip bir canlı türü olarak insan var olama

yacaktı, yani insan bir kültür toplumu oluşturamaya

caktı. Nitekim, hepimizin bildiği kimi hayvan türle

ri -karınca, kurt, arı vs. gibi birçok canlı türü- toplum 

halinde yaşamakta, ancak bunlar bir toplumsal belle

ğe, tevarüs edilip aktarılan bir kültüre sahip bulun

mamakta, tarihsel boyuttan yoksun oluşları yüzün

den yüzyıllardır yaklaşık olarak aynı biçimde yaşa

maktadırlar. Bunun sebebi tarihselliği ve kültür akta

rımını mümkün kılacak bir dile sahip olmayışlarıdır.

İnsanın toplum hâlinde yaşamasının bir başka 

hikmeti de bilişip tanışmadır. Şöyle de diyebiliriz: Bi

lişip tanışıyor olmak insan toplumunun ayırıcı nite- 

liklerindendir; ancak bu biliş ve tanış olma durumu 

yalnızca eşsüremli olmaktan ziyade artsüremli boyutu 

da olan bir olgu olarak değerlendirilmelidir. Biz, za- 

mandaşımız olan insanları dil aracılığıyla bilip tanı

dığımız gibi bizden önceki nesillerin yapıp ettikleri

ni, yani başarılarını da dil ile tanırız. Bilişip tanışıyor 

olmak aslında anlaşıp paylaşıyor olmak demektir. 

Böylece toplumlar kendilerine özgü ortak paylaşım

lardan oluşan bir kültürel kimlik oluştururlar. İnsa

nın üretmediği, ancak tevarüs ettiği, kendi başarıla

rını eklemlediği bu başarılar bütünü, yani kültür o 

toplumun kimliğini oluşturur. Eğer başkalarına ben

zemeyen bir toplumdan bahsediyorsak aslında başka

larından farklı olan bir kültürden bahsediyoruz, de

mektir. Söylediğimiz gibi bunu mümkün kılan dildir.

Diyesimiz şudur ki: Nasıl insanın varlığı dil ile 

mümkün olabiliyorsa, bundan daha bağlayıcı bir şe

kilde kültür toplumunun varlığı da dil ile mümkün

dür. Daha bağlayıcı bir şekilde diyoruz; zira dili olma

yan bir insanın hayatiyetini sürdürmesi belki tasarla

nabilir bir şeydir, ancak dili olmayan bir toplum ta

sarımı mümkün değildir. Dil yoksa toplum da yoktur. 

Demek ki, aslında bir dil’in geleceğinden bahseder

ken o dil ile toplum içi iletişim kuran ve kültür akta
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nmını sağlayan toplumun geleceğinden bahsediyo- 

ruzdur. Elbette birer birer yok edilmedikleri sürece 

herhangi bir toplumun bireyleri üreme yoluyla var

lıklarını sürdüreceklerdir; ancak tarihsellik bağmı 

mümkün kılan dilin ortadan kalkması kültürel zinci

rin kopmasına, toplum hafızasmın ve dolayısıyla 

kimliğinin yok olmasına sebep olacağı için, o dil ile 

iletişim kurmayan toplumlar başka bir kimlik edinip 

başka bir kültüre eklemlenirler. Şöyle diyebiliriz: Hâ

lâ aramızda Sümerlerin, Hititlerin, Lidyalıların so

yundan gelenler yaşamaktadır; ne var ki, bunların 

hem eşzamanlı hem de artzamanlı olarak toplumsal 

bağlarını sağlayan dilleri ortadan kalktığı için artık 

bu toplumlar yaşamıyorlar. Eski Türk halklarından 

olan İdil boyu Bulgarları başka bir Türk toplumunun, 

yani Kıpçakların içinde kendi dillerini kaybettikleri 

için bugün Bulgar halkından bahsetmek mümkün 

değildir. Aslında yine bir Türk halkı olan Tuna boyu 

Bulgarlarının durumu bize etnosun admın taşınması

nın kültürel kimliğinin taşınması anlamına gelmedi

ğini gösteren ilgi çekici bir örnektir. Türk dilli olan 

Tuna Bulgarları, dillerini unutup Slavlaşmışlar; hâlâ 

Bulgar etnonimini taşımakla birlikte tarihsel Bulgar 

kimliğini kaybetmişler; yeni, Slavyen bir halk olarak 

ortaya çıkmışlardır.

Bütün bu söylediklerimizin özeti olmak üzere şu

nu ifade edebiliriz: Dili, bir toplumun kültürel kimli

ğini mümkün kılan bir varlık-alanı olarak görüyoruz. 

Bu varlık alanı toplumsal olanı dışından değil için

den sarıp sarmaladığı, onun biçimini aldığı için, dile 

baktığımız zaman toplumun ne olduğunu da görebili

riz. Bu durumda kültürel bir kimlik sahibi olarak 

Türkler gelecekte şu iki yoldan birine girmiş olacak

lardır: Türk dilli ve tarihsel Türk kültürel kimliğini 

taşıyan bir toplum olmak veya Türk dilli olmayan bir 

toplum olmak. Ben tarihsel kültürel kimliğin taşıyı

cısı olan dilini unutup da yine de bu tarihsel kimliği 

doğal akışı içinde sürdüren bir topluluk bilemiyorum.

Bir Toplum Nasıl Var Olabilir?

Artık buradan itibaren şu soruya cevap aramalıyız: 

Bir dilin hayatiyetini mümkün kılan şartlar nelerdir?

Yukarıda dedik ki, dil bir toplumu sarıp sarmalar, 

onun biçimini alır. Bu aslında şu demektir: Dil bir 

toplumun aynasıdır. İnsan başarılarının tümü dilde 

bir karşılık bulur; çünkü herhangi bir “şey”in varlık 

alanına çıkabilmesi ancak dilsel varlık-alanında kar

şılığının olması ile mümküdür. “Gösteren”! olmayan 

bilinemez. Eğer bir şey’in var olduğunu biliyorsak 

onun göstereni vardır, yani dilsel göstergeler siste

minde yerini almıştır; ister ana dilden olsun, ister 

ödünç alınmış olsun. Şu hâlde biz toplumun diline, 

dil kategorilerine bakarak kimliği ve kültürünün ni
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teliği konusunda açık bilgiler edinebiliriz. De

mek ki, dil nasıl bir toplumun varlığını mümkün 

kılıyorsa, toplum da başarılarıyla dilini geliştir- 

inektedir. Diyebiliriz ki, bir dilin zenginliğinden, 

gücünden söz ediyorsak, aslında o dille iletişim 

kuran toplumun zenginliğinden ve gücünden ya

hut fakirliğinden, zayıflığından söz ediyoruz de

mektir.

11. yüzyılda yaşayan İslâm âlimi İbn Hazm, 

dillerin güçlü ve zengin oluşuyla o dili konuşan 

toplumların siyasî ve iktisadı durumu arasında 

bir doğru orantı bulunduğunu söyler. İnsanlık ta

rihi ve günümüzdeki durum bu görüşü kuvvetle des

teklemektedir: Siyasî ve İktisadî güç, bilhassa bir ara

da olduğunda o toplumun dili güçlenmekte, kavram

sal genişliği artmakta, diğer diller üzerindeki tesir 

alanı genişlemektedir. Kendi tarihimize bakarsak, 

Türklerin nihayete ermekte olan ikinci bin yılda 

güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıktığını, siyasî güç

lerinin artmasına paralel olarak dillerinin de güçlen

diğini, kavramsal zenginliğini artırdığı gibi, tesir coğ

rafyasını da genişlettiğini gömrüz. İkinci binin başla

rında Anadolu’da Türkçe konuşulmazken yaklaşık 

dört yüz sene içerisinde Türkçe bütün Anadoluya, 

Balkanlara hakim olmuş; Arabistan, Kuzey Afrika, 

Yunan yarımadası Türkçe konuşulan veya Türk

çe’nin ortak dil olduğu alanlar hâline gelmiştir. Bu 

imkânı Türkçe’ye sağlayan, onu konuşan toplumun 

enerjisi, üstün başarıları olmuştur. Toplumun başarı

larının azalması dilin gücünü zayıflatan unsurlar ara

sında yer almaktadır. Elbette gelecekte Türkçe’nin 

ne olacağı Türklerin ne olacağından, gelecekteki 

Türkçe’nin gücü yine gelecekteki Türklerin gücün

den bağımsız olarak ele alınamaz.

Birkaç yüzyıldır Türkçe, Türklerin siyasi varlık 

alanlarının daralmasına paralel olarak daralıp küçül

mekte, etki alanını azaltmakta. Örnek olarak 18. ve

ya 19. yüzyılı ele alırsak kendi zamanında Türkçe 

olarak nitelenen herhangi bir metin -bugühlerde ter- 

kedilmekte olan bir söylemle- Adriyatik’ten Çin 

Seddi’ne kadar uzanan bir dolaşım alanı bulabiliyor

du kendine. Belgrad’dan yola çıkan biri anılan coğ

rafyayı sadece Türkçe konuşarak gezebiliyordu. Bu

gün ise dünya coğrafyası değişmiş, bu coğrafyada 

Türklerin oynadığı rol küçülmüş; “Türkçe” yalnızca

mmm
Türkiye’de konuşulan dili ifade eder olmuştur. Orta 

Asya ve deşt-i Kıpçakta yaşayan halklar Stalinci uy

gulamalarla Türk olmaktan çıkarılmış Tatar, Kazak, 

Kırgız, AzerbaycanlI olmuşlar; her birine ayrı bir ulu

sal kimlik, yerel bir dil, özgün birer alfabe verilerek 

bütünden uzaklaştırılmışlardır. Bizim entellektüelle- 

rimiz de anılan coğrafyada Türk dilli halkların yaşa

dığını ancak son on yılın gelişmeleri sayesinde far- 

ketmiştir. Bugün herhangi bir Türkçe metnin yuka

rıda anılan coğrafyada tedavülü mümkün görünmü

yor.

Bir Dil Nasıl Zenginleşir?

Bir toplumun ayakta durabilmesi ancak başarılarıyla 

mümkündür. Üretmeyen toplumlar yok olmaya 

mahkûmdurlar. Varlığını sürdürmek isteyen her top

lum ileriye doğru adımlar atjnalıdır.’Bu bağlamda ye

rinde sayan toplumların bile varlıklarını sürdürme 

şansları çok fazla değildir. Peki, bir toplum hangi ba

şarıları gösterirse varlığını, hayatiyetini sürdürme im

kânı bulur? Kanaatimce herhangi bir toplumun ön

celikle zihinsel alanda üretken olması gerekir. Çün

kü kavramları ve nesneleri doğuran zihi'nsel alandaki 

üretimdir. Bu alanda üretici olmayan, ancak başkala

rının ürettiğini alıp satan toplumların da her zaman 

bir var oluş tehlikesi altında yaşamalarını sürdürme

leri kaç'ınılmazdır. Zihinsel alandan kastımız esas ola

rak felsefe, bilim ve sanat üretimleridir. Bunların bir 

piramide benzeyen bütün insan faaliyetlerinin en te

pesinde yer aldığını düşünüyorum. Eğer bunlar ara

sında da bir sıralama yapmamız gerekirse en üste fel

sefî düşünceyi, ondan sonra bilim ve sanat faaliyetle
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rini koymaİLy.12 . Çünkü bilimi de sanatı da üreten fel

sefî düşünce olsa gerektir. Bu zihinsel alan her türlü 

yeniliğin., kavrayışın, buluşun ortaya çıktığı alandır. 

Bir toplum düşünce imal etmiyorsa kendi orijinalite

sini yitirir; kendi kavramlarını üretemez. Bir süre 

sonra bakar ki, başka toplumların kavramlarıyla ko- 

nufuyor, başka toplamların terminolojisiyle algılıyor 

dünyayı. Hemen arkasından gelen ve sırtını felsefî 

düşünceye, yani teorik alana dayayan bilim, bilgiyi 

ve teknolojiyi üretir. Piramidin en tepesi toplumun 

aklı ve yüreği mesabesindedir. Burası temiz ve canlı 

©Iduğu sürece toplum üretken ve sağlıklı olur. Dilin 

gücünü belirleyen de felsefî düşüncenin ve bilimsel 

üretkenliğin gücüdür. Bu alanlarda üretken olmayan, 

tembel olan bir toplum elbette ihtiyaçlarını başka 

toplumların üretimlerini tüketerek karşılamak zorun' 

da kalır. Üretmeden tüketmek siyasî ve iktisadı alan

da olduğu gibi dil alanında da bir büzülmeye, giderek 

yok olmaya götürür. Felsefe ve bılİm üretmeyen bir 

toplum Önce kelimeler almaya başlar; sonra kendi di

lini yetersiz görüp dilini değiştirmeye kalkışır. Baş- 

döndürücü bilimsel gelişmelerin yaşandığı günümüz 

dünyasında tek tek kelimeleri, kavramları karşılama

ya, çevirmeye kalkışmak çoğu zaman onları üretmek

ten daha yorucu bir iş halini almakta ve bunun yeri

ne bu başarıların ortaya konulduğu dillerin kullanımı 

gündeme gelmektedir.

Türkçenin geleceğini bu açıdan değerlendirirsek 

iç açıcı bir manzarayla karşılaşmayız: Türkiye’de hâlâ 

bir felsefe geleneği kurulmuş değildir, güçlü bir felse

fî fealiyetten söz etmek mümkün görünmüyor. Felse

feci gibi görünenlerin çoğu aslında bu işe hevesli ay

dınlar. Bunun sebeplerini elbette siyasal yapının öz

gür düşünceyi kısıt lay ıcılığında arayabileceğimiz gibi, 

entellektüel tembellikte ve dahası felsefî geleneğin 

©İmayışında aramak da mümkündür. Netice olarak, 

orijinal teorilerle, yeni kavramlarla Türk entellektü- 

ellerinin, bilim adamlarının ufkunu açacak bir felse

fî başarıdan bugün için yoksunuz. Buna bağlantılı 

olarak bilim üretimimizin de dünyayla kıyaslandığın

da yok mesabesinde olduğu görülüyor.

Güçlü bir dil olduğu kabul edilen İngilizce ile bu 

noktada bir karşılaştırma yapmakta fayda var: Bilgi

sayar teknolojileri ile ilgili çalışmalar aşağı yukarı 

kırklı yıllarda başlamış, günümüze gelindiğinde bu

çalışmalar İngilizce’ye orta büyüklükte bir sözlük 

hacminde yeni kelime veya anlam kazandırmıştır. 

Yine uzay teknolojisiyle ilgili çalışmaların İngilizceye 

getirisi on beş bin kelime civarındadır. Biz ise bu za- 

inanı kısır siyasî çekişmeler ve çatışmalarla doldur^ 

duk. Bugün bu devasa sözvarlığına karşı tercümeden 

başka bir yol bulamıyoruz. Oysa iş tercümeyle, -keli

melere karşılık bulmakla olacak gibi görünmüyor. Şu 

halde diyebiliriz ki, Türkçe’nin geleceğini belirleme

de önümüzdeki yüzyılda felsefî düşünceye, daha doğ-- 

rusu her türlü düşünceye n£ kadar özgürlük tanınaca

ğı, bilimsel özgürlük ve üretkenliğin ne derece müm

kün olacağı, önemli bir etken alacaktır.

Mektebin Hocaları İngilizce Konuşur Tiçırlairı!

İnsanların ana dillerini edinmeleri çocukluktan baş

layıp devam eden bir süreçtir. Dil edinimi belki yak

laşık olarak ergenlik çağının sonlarında, üniversite 

yıllarında büyük ölçüde tamamlanmış sayılabilir, 

ama sona ermez. İnsan ölünceye kadar dilini öğren

meye, geliştirmeye devam eder. Asıl dil eğitiminin 

ise iki safhası vardır: Birincisi ve aslî olanı okul ön̂ . 

cesi, İkincisi ise okul dönemi. Hepimiz ana dilimizin 

temelini ailede, sokakta öğreniriz. Okulda bize öğre

tilen okuma yazmanın dışında standart dildir. Okul 

bizfe, felsefî ve bilimsel düşünceye hazırlayan bir dil 

başarısı kazandırır. Felsefe ve bilim kavramlarının 

birçoğunu okul döneminde ediniriz. Okul dönemin

de iyi bir dil eğitimi almamış bireyin o dilin standar

dını elde etmesi mümkün olmaz. Türkçe’nin gelece

ğini tahmin etmeye çalışırken İşte okul döneminde

ki bu dil eğitimi meselesine de bir projeksiyon tutma

mız gerekir. Burada iki durumla karşılaşıyoruz; 1} 

Türkçenin iyi öğretilememesi 2) Öğretim dilinde 

Türkçe’den uzaklaşma.

Bu maddeleri kısaca ele almak istiyorum. Türkçe

nin öğretilmesi konusunda eğitim ve öğretim aygıtı

mızın pek de başarılı olduğu söylenemez. Liseyi biti

ren bir öğrencinin zengin bir Türkçe dağarcığına ve 

Türkçe kullanım kapasitesine sahip olduğunu söyle

mek son derece zordur. Bırakalım konuşmayı, sadece 

kaligrafi konusu olarak yazı yazmada bile bir standart 

tutturulabilmiş değildir. Orta halli bir öğrenci kendi

ni güzel Türkçe ifadelerle.anlatmaktan, birazcık ede

78 Ulnratt,ByM -20$l

http://www.cvisiontech.com


TÜRXÇENfN  G E L E C ^ l / DEVELİ'

bî ve felsefî tat verilmiş söylemleri anlamaktan Hiah- 

rumdur. Daha birkaç yıl öncesine kadar ilkokul öğ

rencileri yoğun bir sınav baskısı altında beş yıllannı 

test çözmekle geçiriyorlar, ne doğru dürüst bir kem- 

pozisyon yazıyor, ne de tahtaya çıkıp herhangi bir ko

nuda konuşma konusunda eğitiliyorlardı. Bugün de 

durum çok değişmiş değildir. Kırk elli kişilik sınıflar

da bİT Türkçe öğretmeni hangi düzeyde dil eğitimi 

verebilir ki?

Bundan daha da vahim olan bir durum, yabancı 

■dille eğitim virüsünün bugün ilkokullara, hatta ana- 

okullarına kadar yayılmış olmasıdır. Devlet paradok

sal bir biçimde kendi varlığını tehdit edebilecek bir 

gelişmeye kendisi destek vermekte, yabancı dille eği

tim yapan okullar açmakta; hatta hep tenkit edilen 

Cumhuriyet öncesi medreselerinde bilim dilinin 

Türkçe olmayışı durumu yeniden yaratılmaktadır. 

Bugün yabancı dille eğitimde şöyle bir duruma ulaşıl

mış bulunuluyor; Yabancı dille eğitim o eğitimi ve

ren kurumlara itibar kazandırmakta ve Türkiye'nin 

en itibarlı üniversiteleri de yabancı dille eğitim ver

mektedir. Bu üniversiteler arasında ODTÜ’yü, Boğa

ziçi’yi; Bilkent, Koç, Sabancı gibi özel üniversiteleri 

saymalıyız. Bunlar devlet aygıtının başında oturacak 

birinci sınıf aydmlan, teknokratlan yetiştirmektedir

ler. Gazetelerin “İnsan Kaynakları” sayfalarında ne

redeyse Türkçe ilan yok gibi. Bir toplumun kendi di

lini bırakıp da başka bir toplumun / üstün gördüğü bir 

toplumun diliyle eğitim yapmasındaki yıkıcı ve kah

redici aşağılık kompleksini bir yana bırakalım. Böyle 

bir eğitim sistemi asıl Türkçe bilim dilinin, termino

lojisinin yok olmasına sebep olmaktadır ki, bilim di

line yukarıda verdiğimiz kıymet göz önüne alındığın-' 

da son derece zararlı sonuçlar doğurması kaçınılmaz

dır. Yabancı dille eğitim gören veya veren bilim 

adamlan kendi buluşlarını bile bu yabancı dil aracı

lığıyla isimlendirmekte, Türkçe adların onları bilim

sel alanın dışında bırakacağını düşünmektedirler.

Wanted!

Bir işadamı niçin yabancı dilde ilân verk? Elbette ya

bancı dili iyi bilen eleman istihdam etmek için. Son

ra da bu elemandan o yabancı dili kullanmasını ister. 

Bugün birçok büyük şirkette iletişim dili Türkçe de

ğildir. Gününün sekiz on saatini yabancı dil ortarrıın- 

da geçiren adamın ana dili güdükleşmekte, hele aile

lerde eşlerin ikisi de iyi derecede yabancı dİl biliyor

sa iş Türkçeyi bırakıverme noktasına varmaktadır. 

Benim vaktiyle “Livaneli sendromu” olarak isimlen

dirdiğim bu durumda birey artık yabancı dilin keli

melerini günlük hayatın bir parçası olarak algılamak

ta, Türkçesi gerektiğinde “Abam, buna ne derlerdi 

Türkçede?” gibi ifadelere başvurmaktadır. Tepeden 

başlayan bu Türkçeden kaçışın sonuçları elbette 

Türkçe ve Türk kimliği açısından hayırlı olmayacak

tır. Sözümüzün başında vermeye, çalıştığımız teorik 

yaklaşımda ifade ettiğimiz gibi dil, kültürel kimliğin 

ne olduğunu belli eder; eğer dilinizi terkederseniz 

■kültürel kimliğinizi de terketmiş olursunuz.

Bu olumsuz tablonun ardından kendimce iyi bul ■ 

duğum haberlere geçiyorum:

Bugün Türkçe son yıllarda Türklerin iktisadı vm 

•siyâsî sıçramalarına paralel olarak kendine yeni im

kân alanları keşfetmiştir. Herşeyden önce Avrupa’da 

yaşayayan TC vatandaşı insanları Türkiye Türkçesi- 

nin etki alanını ve gücünü artıran unsurlar olarak de

ğerlendirmek gerekir. Ancak Avrupa’da yapayalnız 

birakılmış iki milyonun üzerindeki insanın Türkçe’ye' 

katkısı ancak pasif dinleyici olarak olur ve Türkçe 

Avrupa’da konuşulan bir “azınlık dili” olmaktan öte 

geçmez. İkinci ve üçüncü kuşakla başlayan kültürleş

me sürecinde Türkçe'nin ikinci planda kalıyor olma

sı bu fırsatın kaçırılmak üzere olduğunun işaretidir.. 

Nitekim Avruda bu kuşaklardan edebiyatla uğraşan

ların pekazı Türkçe'yi kullanıyor. Yine de Türkçe'nin 

sesinin daha geniş bir coğrafyada duyulması açısın

dan bu insan potansiyelinin önemli olduğunu unut

mamak gerekir.

Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan du

rum da Türkçe için yeni imkân alanları açmıştır. Bu

rada Türkçe derken Türkiye Türkçesini kastediyo- 

‘tum. Buralarda açılan resmi ve özel okullarda yüzler

ce insan Türkiye Türkçesini öğreniyor. Türkçe b'ir 

metnin anlaşılabilirlik alanı hızla genişliyor. Eğer 

Türkiye Türkçesi iyi işlenir, uygun araçlar oluşturu

labilirse Türk dünyasındaki ortak iletişim aracı olma

sı muhtemeldir. Uydu üzerinden yayın yapan onlarca 

televizyon ve radyo kanalı Türkçe’nin hayat süresini 

uzatan, onu destekleyen, etki alanım genişleten b ir  

Tim ler değerindedir. ■
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Ve Rab dedi: “îşte hepsi aynı millettir ve 

hepsinin dili aynıdır. Gelin inelim ve 

birbirlerini anlamasınlar diye dillerini bozalım.

(M.11,6-7)

il, insanın iletişimidir. Diğer insanlara be

yanıdır. Eğer yeryüzünde mevcut bütün in

sanlara anlatacak bir şeylerimiz varsa jest ve 

mimiklerle, el ve beden dili ile anlatır, yetmezse şe

killer çizer, eşyayı gösterir, hayvansal sesler çıkarır, 

en sonunda patlayıp “elinin körü, su istiyorum” deriz.

Bu size fazla karmaşık geliyorsa bebekler ana-ba- 

basına meramını böyle anlatmaya çalışır. Doğuşta 

hiçbirimiz ana dilimizi içimizde taşıyarak gelmiyoruz. 

Ana dil biraz da bebeğin anasının dilidir. Bebekle 

anne arasında burada sayamayacağımız kadar çok ile

tişim dili vardır: Ancak dil (konuşma) büyümenin ve 

yetkinliğin göstergesidir. Çocuğun büyüdüğünü ko

nuşmaya başlaması, kullandığı kelime ve kurduğu 

cümlelerin yetkinliği ile anlamaya başlarız. “Çocuk 

ana dilini öğrenirken aslında o, kendi beyninde ilgi

li dilin sistemini de programlamaktadır. Eğer çocuk 

dilin düzgün konuşulduğu bir ortamda büyürse, o tak

dirde gramer kurallarını ayrıca öğrenmeye ihtiyaç 

duymadan düzgün konuşabilmektedir.”^

Dil öğrenimi küçüğün, büyüğe, zayıfın güçlüye, 

cahilin bilgiliye, tabi olanın efendisine, yönetilenin 

egemene karşı öykünmesidir. Bu nedenle çocuklar 

kadar milletler de hakim milletlere, egemen olanlara 

öykünerek önce dillerini, sonra zihinlerini tağyir 

ederek değişirler. Aslında önce insan tercihini yapar 

sonra buna göre gerekçesini oluşturur. Dilin tabii ge

lişimi dışındaki her müdahale o dile tabi olanların 

zihniyetini değiştirmek için yapılmaktadır. Yabancı

dilleri bir bilinçle ve sadece dil öğrenmek amacıyla 

öğrenmek aynı zamanda bir iktidar ilişkisinin başlan

gıcıdır. Burada sözü edilen bir iktidar ilişkisi olarak 

dil öğrenimidir.

“Bir dilin, insan zihninin duygu, düşünce ve ha

yallerini ve dış gerçeği temsil etmesi, zihnin kaza- 

nımlarını muhafaza etmesi ve hem etkili bir iletişim, 

hem de verimli bir terbiye vasıtası olması için, dil 

sembollerinin ve dil yapısının istikrarlı olması şarttır. 

Dil bir vasıtadır.”̂  Bu vasıta ile insan kendini, dü

şüncelerini, hayallerini vb. karşısındakine anlatmak 

istemekte bir anlamıyla varoluşunu ifade etmektedir. 

Bir varolmanın söz konusu olmadığı bir yerde konuş

manın, bunu sağlayan dilin bir durumu, bir gerçeği 

anlatan yapısı anlamsız kurallardan oluşan bir yapı

dan ibarettir.

İnsanın mçnsup olduğu milletin dilini yeterli bir 

anla(t)ma yeteneği kazanabilmesi; o dildeki bütün 

kelimeleri doğru telaffuz ederek, imlasına ve kendi 

kurallarına uygun bir şekilde dilin bütün imkanlarını 

kullanarak yazılı ve sözlü anlatabilmesidir. Her mil

letin dili farklı olsa da dillerin varlığı ilahi bir hediye 

ve atalardan bir bağıştır. Bunu gelecek nesillere güç

lenmiş bir şekilde ve yaygın bir anlayış birliği sağla

yarak devretmek herkesin toplumsal bir görevidir. 

Farklı düşüncelerin varlığı aynı zamanda dilin ifade, 

gücünün zenginleşmesi ve güçlenmesidir. Bu yönde 

farklı düşüncelere karşı iktidarların düşünce yasağı 

getirmeleri; konuşmak isteyen insanın ağzını kapat

ması gibidir. Belki bu sembolik nedenle son zaman

lardaki eylemlerde eylemcilere verilen en büyük ceza 

ağızlarının kapatılması olmaktadır.

Fatih adı koyan tek millet biziz. Bu,kadar çok “Fa
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tih” adı vermek, asıl adı olan Sultan II. Mehmed’e 

bir vefa değil; olsa olsa milletin fetih coşkusunu gös

teren bir işarettir. Halbuki derin saygısından dolayı 

'Muhammed’i Mehmed yapan ve bundan da Meh- 

metcik’i üreten bir dil inceliği Türkçe’de var. 600 Yıl 

önce Anadolu’yu gezen Ibn Batuta seyahatnamesin

de' “Bursa’nın hakimi Osmancık oğlu Ihtiyarü’d-din 

Sultan Orhan Beğ’dir. Cık, Türkçe’de küçük mana

sında takıdır.”3 demekte ve bunun tarihî derinliğini 

bugünden anlamaktayız. Dil bir anlamda milletlerin 

bilinçaltıdır. Bu süreç binlerce yılda oluşan bir duyuş, 

aıılama ve ifade gücü kazanır. O  millete mensup her

kes kelimelerin ruhunu içinde hisseder ve anlamını 

kavrar.

Dil, kendini ifade eden milletin karakterini gös

terir. Toplumun en alttan en üst hiyerarşiye kadar di

lin kullanımı önemli bir ifade tarzıdır. Kumm ve ku

ruluşlara verilen adlara varıncaya kadar kendini ele 

veren bir işaret vardır. Türkler sultanlarına bile kü

çük manasında “cık” takısı ekleyerek, sultanı ve te- 

bası ile tevazu içinde iken mesela Farsça ihtişamlı bir 

dildir ve hitabette zirveye çıkan bir görkeme ulaşır. 

Dile bu karakterini veren Acem mübalağası her 

alanda kendini gösterir. “İşkenceler eski rejim döne

minde olanlardan daha beter, daha insanlık dışı ol

du. Hergün bir yığın insan, İslam adına idam edil

mektedir. Keşke bu cumhuriyete “İslâmî” demese, 

İslam Cumhuriyeti admı koymasa idiler! Bugünkü 

dönem Rıza Haiı döneminden de, oğlununkinden de 

beter.”"̂ Bunu dilin iktidarı ile iktidarın dili konusu

na iyi bir örnek olarak görebiliriz.

Egemenlere tabi olanların zihniyetlerinde meyda

na gelen değişimin farkında olmadan sadece dille il

gili itirazları ve bu yöndeki mücadeleleri yenilmekle 

sona erecek bir yoldur. Hakim olan bir milletin dili 

de hakimiyetini sürdürür ve karıştığı dillerin aleyhi

ne bir büyüme, bir istila yeteneği kazanır. “1950’de 

yayınlanan Dilbilimde Marksizm Üzerine adlı broşü

ründe Stalin, güçlü ve zayıf diye iki kategoriye ayır

dığı dillerin birbirine karışması haldcında şunları ya

zıyordu:

“İşin doğrusu, bu karışmadan genelde dillerden 

biri galip çıkar, gramer sistemiyle temel sözcük dağar

cığını komr ve doğasında içerilen gelişim yasalarıyla 

uyum içinde gelişmeyi sürdürürken, öteki dil, üstün

lüğünü gitgide yitirip yok olur gider. (Stalin, Conced-

ning Marxism in Linguistics, 1950 Soviet News broşü

rü,s.21)”5

Geçmişte Türkçe; Faı\sça ve Arapça ile karşılaştı

ğı ve sonraki dilllerin lehine bir gelişme meydana ge- 

lip,Türkçe alt tabakanın, yönetilenlerin dili olmakla 

sınırlı kaldığı dönemler olmuştur. Ancak iktidarı 

kullananlar; hakim olmanın vasıtası olarak gördükle

ri bu gelişmeyi Türkçe aleyhinde bir sürece dönüş

mesine zemin hazırlamamışlardır. Bugün batıya karşı 

aynı üstünlüğe sahip olduğumuz ileri sürülemez. Bu 

dildeki fakirleşmeden daha çok zihniyetin değişimi 

ve ufukların daralması, dünyaların küçülmesi ile ilgi

li bir fakirleşmedir.

“On dokuzuncu yüzyıl yasaları köleleri azat etmiş

tir, ama köleliğin izlerini ortadan kaldırma girişimi 

sırasında köle ticaretine ilişkin bütün arşivler yakıl

mıştır. Köleler resmi olarak özgürdüler ama geçmişle

ri yoktu. Aile kimliği olmayınca, ortak bir geçmiş 

oluşturmaya çalıştılar. Köklerine döndüler. Bu, onla

rın siz gençlerin dediği gibi, egemen güçlere karşı 

çıkma biçimidir.

Doğu medeniyeti kendini ifade ederken metafizik 

bir dünya kurar ve manevi değerlerin önem kazandı

ğı bir zihniyeti yansıtır. Batı maddi hakimiyetin, zen

ginleşmenin, kazanmanın dünyası içinde bir atmos

fer kurmaktadır. Doğu iklimi gönüllerin iklimidir, 

batı uzaya yönelen bir bakışın doğal atmosferidir. Bu 

atmosfer, televizyonda görülür, müdahale edilir, yağ

mur bombalarına vücut vermiştir, uçaklarla gözlene

bilir, meteorları yakar ve insanlar onu delebilir. Bu 

teknolojik gelişimin, daha çok üretmenin ve kazan

manın doğal sonucudur. Çevre sorunlarına yol açar, 

yazın kar yağar, kışın çöl sıcağına neden olur.

“Doğu düşünce tarzları ile Batının düşünce tarzla

rı arasındaki farklılık (...) doğal olarak bu tarzların 

ifade edildikleri dillere de yansır. Bu da, bazı Doğuya 

özgü fikirlerin Batı dillerinde ifade edilmek istenildi

ğinde, Batı dillerindeki özgün terim yetersizliği ve 

özellikle de bu dillerin çok az metafizik olmailan ne

deniyle birincilerden kaynaklanan ikinci bir güçlük 

oluşturur. Zaten sonuç itibariyle bu, her tercümede 

söz konusu olan ve dilbilimsel olduğu kadar coğrafi 

olarak birbirlerine çok yakın olan diller söz konusu 

olduklarında bile az çok var olan güçlüklerin daha bir 

artmasıdır. Bu sonuncu durumda bile birbirlerine te

kabül eder kabul edilen ve çoğu kez aynı kökenden
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türemiş olan terimler bazen birbirinden çok uzaktır.

...her dilin, özellikle onu kullanan halkın zihniye

tine uyarlanmasının gerektiği açıktır ve her halkın 

diğerlerinden az çok farklı olan, kendine özgü bir zih

niyeti vardır. Etnik zihniyetlerin bu farklılığı aynı ır

ka mensup olanlar ya da uygarlığa bağlı olan halklar 

söz konusu olduğunda nisbeten azalır.”^

Batının Doğu terimlerini ifade etme güçlüğü kar

şısında Batı değer ve terimlerinin Doğu dillerindeki 

karşılıklarının da tam anlamıyla ifade edilemediği 

söylenebilir. Batı demokrasilerinin doğuda tam yer

leşmemesi tercüme güçlüğünden çok zihniyet soru

nudur. Bir medeniyet, tarih içindeki tecrübesinden 

hareketle bir yönetim sistemi çıkaramamış değildir. 

Tabi olmanın neticesi bütünüyle batıya benzemek ve 

onun kurumlan ile güçlenmek istemiştir. Amaç ege

men olmak olunca bunun dili batı terimleri ile konu

şan doğulu despot yönetimlere vücut veren bir neti

ceye dayanmıştır.

Batının egemenlik yollarından biri mahalli dille

re özgürlük vermektir. Ortak duyuşların ifade güçlü

ğü yanında etnik diller, etnik zihniyetlere vücut ve

rerek düşüncelerin ve dünyaların daralmasına yol 

açar. Mücadeleye dayalı iktidar ilişkileri dilin fakir

leşmesine neden olur. Bürün terimler çatışma ve ge

rilim dilinin anlamlarına sıkışır kalır. Artık laiklik, 

egemenlik, anayasa, anayasal vatandaşlık, bölücülük, 

irtica, köktendincilik, ulusal güvenlik gibi terimler 

milletçe ortak kabul bulan anlamlan yerine, iktidar 

diline ait kelimeler olarak parçalayan, parçalanan bir 

düşünce tarzının ürünlerine dönüşmüştür. Siyasi bağ

lamda tartışılan Kürtçe, Kürtlere ait bir dil, bir du

rum olmaktan çıkmış, çatışmanın bir aracı, parçalan

manın bir yolu, batı egemenliği

nin bir aleti haline gelmiştir. Ye

ni bir çatışmaya, çözümlenemez 

sorunlara yol açan bir dil arayışı

nın, asırlardır sahip olduğu daya

nıklılığa ve gücüne rağmen Türk

çe’nin baş edemediği sorunlarla 

Kürtçe’yi karşı karşıya bırakır. 

Kendine bir zemin oluşturma ye

rine çatışmanın bir unsuru haline 

dönüşmüş bir dile ulaşma arayışı

o dile bir darbe ve dil mensupla

rına bir zulüm olduğu gözden ka

çırılmak istenmiş ve sadece bir temel hak ve hürriyet 

sorununa indirgenmiş olmaktadır.

“Dil ilmi ile uğraşanlarca kabul edilmiş bir haki

kattir ki ‘her dil sadeliğe ve kolaylaşmaya doğru git

mektedir’; işbu gidiş, genel kültürün ilerlemesinden 

doğar. Düşünce durulaştıkça ve bulanıklıktan kurtul

dukça karışık ve kapalı tasavvurlardan da kurtulur; 

dil de perişan ve dağınık kuralları atarak durulaşır ve 

maddilikten maneviliğe doğru gider.”®

Türkçe bilim dili olabilir mi, edebiyat ve hitabet 

için yeterli mi, İngilizce karşısında gerilemekte mi

dir, insanımız 300-500 kelime ile konuşarak bir fakir

leşmenin, duyuş ve düşünce fukaralığının içine mi 

itilmektedir tartışmaları sürüp giderken Türkiye tâbi 

bir ülke haline mi gelmektedir, bütünüyle bağımsızlı

ğını kaybetmekte midir tartışmaları gözden kaçmak

tadır. Siyasi, ekonomik bağımsızlığı zedelenen bir ül

kenin kültürü de dili de zedelenecektir. Ancak bir 

güce tâbi olmayanın dili yetkin ve güçlü olacaktır. 

Sürekli krizler içinde boğuşan ve insanları daraltılmış 

bir geçim endişesi içinde boğulan bir ülkenin dil ik

limi de böyle bir yetkinliğe ulaşma çabalarından çok 

siyasi çatışmaların daralttığı kavram ve terimler çer

çevesinde tartışılan bir girdaba ve kaosa teslim ola

caktır.

Türkiye; bir yanda dilini ve sesini kaybetmiş, si

yasi, ekonomik, kültürel bir kuşatma içinde iken, di

ğer yanda Las Vegas şartlarında pırıltılı ancak kof bir 

hayatı yaşayanların ve bu hayat tarzını sürekli toplu

ma kakan bir medya anlayışının makasına alınmıştır. 

Aydınlar toplumun duygu ve düşüncelerini edebî bir 

seslendirmeye yönelmemiş, çağdaş hayatın yeni kav

ram ve terimlerini toplumun anlayacağı bir dile ter

dil me
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Tehlikeli olan zihniyet değişikliğine paralel bir 

şekilde dilin, kelimelerin anlam kaymalarına uğ

ramasıdır. Artık insanlarımız ortak bir dünyanın 

kelimeleri ile konuşmamakta, konuşulan keli

meler aynı anlamları çağrıştırmamaktadır.

cüme edememiş ve Türkiye herkesin kendi içine ka

pandığı bir çıkmaza varıp dayanmıştır. Kendi duygu 

ve düşüncelerini ifade edemeyen, içinden çıkan ay

dınlar tarafından ifade edilmediğini gören toplum, 

dilinin imkanları ile konuşmayı bir yana bırakmış ve 

tepkilerini kaba, saldırgan ve beden dili ile ifade 

eden bir dilsizliğe dönüş başlanmıştır.

Çocuklarına Vural, Hıncal, O cal... gibi iç dünya

lara ait hisleri ad olarak; Melissa, Selin, Suzan, Aylin 

... de olduğu üzere kendi olmaktan çıkmaya teşne bir 

açılım yaşayarak pervasız ve fütursuz bir hayat yaşa

yanlar ile herkesin çocuklarına Fatih adı koyduğu bir 

çıkış arayanların or

tak bir dili olması 

mümkün değildir.

Hem İngilizce 

hem İbranice Laila,

Eskidji... adındaki iş

yerleri ile batı hayat 

tarzının egemenliğini 

ve sosyal patlamanın

adresini gösterirken, pazarlarda meyve-sebze artığı 

toplayarak ayakta kalmaya çalışanların aynı Türkçe 

ile anlaşmaları mümkün değildir.

Türkçe’nin yerini İngilizce alması veya Türk

çe’nin yerine İngilizce kelimelerin kullanılması tek 

başına sorun da değildir. Sorun bir zihniyet değişimi

dir. Zihniyet değişimi ile Türkçe olan kelimelerin 

içeriği boşalmakta, kelimelerde anlam kaymaları 

meydana gelmektedir. Bu boşaltma faaliyetinin tek 

taraflı bir çaba olduğu da söylenemez. Bir taraftan da 

siyasi, ekonomik, kültürel kazanımlar için kullanılan 

kelimelerin -mesela İhlas, Fazilet, Saadet, gibi keli

meler- artık sahip olduğumuz zihniyetin ifadesi ol

maktan çıkmış batılı anlamların tercümesi haline 

dönüşmüştür.

Zaman ve mekanla ilgili olarak anlam değişmele

rinin olması doğrudur. Bu dilin yaşaması ve gelişme

si için gerekli olabilir. Tehlikeli olan zihniyet deği

şikliğine paralel bir şekilde dilin, kelimelerin anlam 

kaymalarına uğramasıdır. Artık insanlarımız ortak 

bir dünyanın kelimeleri ile konuşmamakta, konuşu

lan kelimeler aynı anlamları çağrıştırmamaktadır. Ih- 

las binlerce insanın mevduatlarını iç etmenin örtüsü, 

Fazilet siyasi bir açık artırmanın aleti haline dönüş

müştür. Faziletli olmak için gerekli bütün donanım

ların yerini bir partiye üyelik formu sağlayabilmekte

dir. Bu anlam kaymalarının zararı insanımızın güven

li bir geleceğin, iş ve aş arayışının çabası olmaktan 

çıkmış ülkeyi terkedip kendi olmaktan çıkmaya va

ran bir neticeye varıp dayanmıştır. Buna karşılık Ley

la’yı Laila yaparak yabancılaşanların hayat tarzı ve 

dilleri ile de bir yabancılaşmanın içinde oldukları ke

sindir. Eğer bir dil bu zihniyetler ve hayat tarzları ara

sındaki farkı bütün keskinliği ile ortaya koyan bir 

yetkinliğe ulaşmamışsa, dilin sorunlu veya sorunsuz 

olmasının ne anlamı vardır?

Zihniyet değişikliği en açık şekilde “Alamancı”

denilen insanımızın 

macerasında gözlen

mektedir. İlk giden

ler yeterli para kaza

nıp anavatana dön

mek için sağlıklarını 

kaybeden bir mahru

miyet içinde Türki

ye’yi bir özlem olarak 

içdünyalarında büyütüyorlardı. Şimdikilerin tavrı gi

dip bir daha gelmemenin acelesi içinde batan bir ge

miden kaçışı andırmaktadır. Dilin fakirleşmesi bu 

zihniyete vücut veren gelişmelerden bağımsız ele alı

namaz.

Her iktidar kendi dilini oluşturur, artık eylemci

lerin ağzı kapatılır ve sesleri çıkmaz kılınır. Bunların 

ağzını kapatmaktan daha kolay bir yol dillerini boz

maktır. Bugün Türkiye’de yaşanan budur ve Türk

çe’nin temel sorunu da aydınların, edebiyatçıların, 

siyasilerin bütün yakıcılığı ile bu gerçeği dillendir(e)- 

memesidir. ■
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D. MEHMET DO ĞA N

Dil övgüsü, çok başvurduğumuz bir yol. Dilimiz

den hoşnut olmak, veya hoşnutsuzluk unsurla

rını eski dönemlerde aramak yaygın bir alış

kanlık. “Hatalar, kusurlar, kötülükler geçmişteydi, biz bü

tün bunlardan beriyiz, çünkü dilimizi yabancı dillerin bo

yunduruğundan kurtardık...TürJiçe geçmiş yüzyıllarda ol

duğundan çok ileride...” Bu üslupla konuşmak geçen on 

yıllara mahsus bir şeydi. Son zamanlarda böyle konu

şanlar, yazanlar ya kalmadı, ya da sözleri tesir icra ede

mez oldu.

Halbuki, çok farklı, hatta zıt şeyler söylemek için sa

yısız sebep var. Dil düşünmenin, öğrenmenin, bilme

nin, hatırlamanın âleti. Kelimelerle düşünürüz, öğreni

riz, biliriz, hatırlarız. Her bilmediğimiz veya yanlış bildi

ğimiz kelime düşünmemizi, öğrenmemizi, hatırlamamı

zı sekteye uğratır, kısıtlar. İnsanlann bildikleri kelime

ler kadar ufku, dünyası vardır.

Düşüncenin anlaşılabilmesi, öğrenmenin kolay ve 

net olması, kelimelerin ve anlamlarının herkesçe bilin

mesine bağlıdır. Türkçe-edebiyat bilhassa ilk ve orta 

öğretim devresinde bütün derslerin temeli, esası olarak 

kabul edilmelidir. Her öğretim kademesinde başarısızlı

ğın önemli bir sebebi, dilimizin iyi bilinmemesinden, 

iyi öğretilememesinden kaynaklanıyor.

Türkçe “devlet dili”. Anayasa ile korunmuş. Türk- 

çenin resmî dil olduğunu beyan eden maddenin değişti

rilmesi teklif dahi edilemiyor. Türkçe hassasiyeti sözde 

çok kuvvetli, fakat fiilde, uygulamada çok zayıf. Bütün 

öğretim sistemi, Türkçe bilmenin değil, yabancı dil bil

menin önem ve değerini ifade edecek şekilde kurulmuş. 

İyi İngilizce, Fransızca, Almanca vs. bilmek, tercih se

bebi. İyi Türkçe bilmek mecburiyeti, hiçbir zaman ve 

hiçbir şekilde yok!

Türkçe evimizde bile rahat değil. Okulda sıkıntılı.

Türkçe edebiyat tedrisatı gittikçe zayıflıyor. Dilimiz ye

terince öğretilemiyor, kelime haznemiz daraltılıyor. Ya

bancı kelimeler artıyor. Ders kitaplarında ifade zaafları, 

anlatım kusurları çoğalıyor. ’

Türkçe Devlet’de can çekişiyor.

Sokakta, çarşıda pazarda silinmek üzere.

İletişim araçlarında mahalli dil muamelesi görüyor.

Yabancı imlalı TV, radyo isimleri çok sayıda. Rad

yolarda, televizyonlarda bazı program adları yabancı dil

de.

Yabancı dilli öğretim her bakımdan teşvik görüyor. 

Yabancı dil öğrenmekle, yabancı dille öğretim yapmak Icasıt- 

lı olarak birbirine karıştırılıyor. İngilizce tıp, işletme vs. 

okuyanlar, bütün tedrisatı yabancı dille olan üniversite

ler Türkiye’de “resmî dil” ve “devlet dili” kavramlarının 

doğru tanımlanmasını gerektiriyor. Devlet dili Türkçe, 

öğretim dili İngilizce! Bu çelişkinin izahını kim yapa

cak? “Ancak sömürge ülkelerde yabancı dille öğretim yapı

lır!'’ demekle iş bitiyor mu?

Yabancı dille öğretim yapılan okullardan mezun 

olan gençlerimiz, işyerlerinde Türkçe ile karşılaştıkları 

için karmaşa yaşanıyor. Bir süre sonra, iş hayatında da 

İngilizce kullanılması yoluna gidilirse, şaşırmamak la

zım! Bilhassa teknik dallarda, Türkçe ifade zaafı daha 

fazla. Sıkışıldığında İngilizce Türkçenin yerini alıyor.

Sözlüklerimize gittikçe artan oranda İngilizce keli

meler giriyor. Hatta iş o noktaya vardı ki, daha önce 

Fransızca üzerinden dilimize giren kelimeler İngilizce 

telafuzlarıyla kullanılmaya başlanıyor: Nasyon/neyşın, 

nasyonal/neyşınıl, aksiyon/ekşın, multi/malti, kanal/çe- 

nıl, klüp/klap, komünikasyon/komünikeyşın, mik- 

ro/maykro vs.vs..

Sosyal alana, kültürel alana müdahale, adı ne olursa 

olsun, nasıl yüceltilirse yüceltilsin, Türkiye’yi çıkmaza
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soktu, İçinden çıkılması zor buhranlara sürekledi. Söz

lüğümüzü sınırlayanlar, aynı zamanda zihni faaliyet

lerimizi sınırladılar, düşünme gücümüzü tahdit etmek 

İstediler/Bilme ve düşünme kapasitemizin gelişmesini 

istemediler! Yirmi bin kelimelik -o da teklif ve tavsiye 

mahiyetinde- sözlükle ne büyük edebiyat, ne derinle

mesine ilim olabilirdi! Teklif ve tavsiye sözlüğüne daya

nılarak yapılan ilimden de edebiyattan da hayır gelme

di. 21. yüzyılın başında ilim de tıkandı, edebiyat da. 

Devletin en yüksek makamlarının kaleminden her gün 

Türkçe ucubesi yazılar çıkıyor.

Cumhuriyet döneminde bilim, dil, düşünce sınırla

ması, bu alanlara müdahale tarihimizin hiç bir döne

minde görülmedi. Beğenmediğimiz, geri bulup yerden 

yere vurduğumuz medrese kendi programını kendi ya

pardı. Son yüzyıldaki ıslah maksatlı düzenleme dışında 

hiç bir müdahaleye maruz kalmadı. Osmanlı Darülfu- 

nun'u Cumhuriyet'ten sonra on yıl daha yaşadı, kendi

sinden sonra kurulan üniversiteden, yüksek öğretim ku- 

rumlarının hepsinden daha muhtar/özerk bir kuruluştu, 

yani daha “üniversite" idi! Hatta şimdiki YOK mantığı 

ile Darülfünun’un özerkliğini kavramak bile mümkün 

değildir! Seçilmiş olan emini/rektörü. Maarif Vekili ta

yin etmek zorundaydı! Öğretim üyeleri ilmî özerkliğe 

sahipti ve bunun bilincindeydi.

"Darülfünûn" başarısız veya yetersiz olduğu için orta

dan kaldırılmadı. Siyasete tâbi olmadığı için yok edildi! 

Cumhuriyet eğitim ve ilimde -maalesef- çok kötü bir 

gelenek meydana getirdi. İlk öğretimden üniversiteye 

kadar ideolojikleştirilmiş kontrollü/lcontrolcü bir öğre

tim sistemi kurdu. Öylesine kontrollü ve kontrolcü ki, 

dün açtığı okuldan bugün şüpheye düştü. Köy enstitüle

ri de imam hatip liseleri de aynı akıbete^maruz bırakıldı.

Yunus Emre, Nesimî, Hacı Bayram,:-Şe'yhî̂  Necati, 

Zad, Bâkî, Fuzulî, Neşatı, Naima, Şeyhülislam Yahya, 

Aşık Ömer, Nefî, Evliya Çelebi, Karacaoğlan, Nedim, 

Galib, Cevdet Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal, Abdülhak 

Hamid, Tevfik Fikret, Mehmed Akif, Ömer Seyfeddin, 

Yahya Kemal, Abdülhak Şinasi, Necip Fazıl, A. Hamdi 

'JTanpınar, Kemal Tahir, Tarık Buğra... ve diğer yüzler- 

'ce/binlerce yazar ve şair, dilimizi yaşattılar, bize kadar 

ulaştırdılar; biz dilimize hizmet edenleri öldürerek, eser

lerini tam mânasıyla okunamaz hâle getirerek hizmetle

rinin karşılığını vermiş oluyoruz. Kadro dışı bıraktığı

. ..mız her kelime, binlerce eseri okunmaz, yüzlerce şa

iri, yazarı anlaşılmaz yapıyor. Kelimeleri yaşatalım, ye

nilerini kullansak bile onları sözlüğümüzün dışına at

mayalım. Çünkü onları dilimizin malı yapmak için çok 

emek saıfedildi, çok zahmet çekildi.

Bir nesil önce çevirttiğimiz batı klasiklerini şimdi 

"bugünkü dile” çevirerek yeniden yayınlıyoruz. Bugünün 

“bugünkü dH"i, yarının bugünkü dili olmayacak! O ki

tapları yarın yine “bugünkü dile” çevireceğiz! Bir televiz

yon programında karşı karşıya geldiğimiz hayli ünlü bir 

yazar, eserlerini her yayınlanışında gözden geçirip sade

leştirdiğini iftiharla anlatmıştı! Onun vefatından sonra 

bu işi kim yapacak? Kelimelerinden vaz geçen, cümle

sinden, üslubundan, düşüncesinden ve hatta eserin

den vazgeçmiş olmaz mı? Dille meydana getirilen sanat 

eserlerini habire değiştiriyoruz, üzerinde tasarrufta bulu

nuyoruz da niye diğer sanat eserlerinde bunu yapmıyo

ruz? Nigari’nin, Levni’nin minyatürlerini, Çallı’nın, 

Bedri Rahmi’nin resimlerini neden bugünkü anlayışa 

göre yeniden tanzim etmiyoruz? Itri’nin, Dede Efen- 

di’nin bestelerini poplaştırmıyor, arabeskleştirmiyoruz? 

Mimar Sinan’ın eserlerini elden geçirip yeni biçimler 

vermiyoruz?

İlk kitabımızda (Batılılaşma İhaneti, 1975) bir bö

lüm dille ilgili konulara ayrılmıştı. Bu bölümde, dil dev- 

riminin özTürkçeleştirmeden çok, yabancı dillerden ke

lime girişine yarayacak bir zemin oluşturduğu tezi işle

niyor ve 1930’larda hazırlanan kılavuz sözlüklerden ör

nekler veriliyordu. 1970’lerde fazla hissedilmeyen ya

bancı dillere zemin hazırlama fonksiyonu, çeyrek asır 

sonra çok daha kolay görünür hale gelmiştir.

Bir dili kaybediyoruz, kaybettiklerimiz arapça- 

farsça kaynaklı kelimelerden ibaret değil. O kelime

lerle bir bütün teşkil eden tamamen Türkçe menşeli 

kelimeler de aşınmaya (erozyona) uğruyor. Sel önce 

toprağı alıp gidiyor, sonra dayanaksız kalmış kayaları sö

küp götürüyor. Yabancı dil istilası günümüzde daha ön

ce görülmedik şekilde yaşanıyor. Sıradan vatandaş ka

dar, dil malzemesini kullanan yazarlar ve İletişimciler 

kadar, dilciler de çaresiz dürümdalar.

Dil sahasında olup bitenleri “Kültürel soykırım” 

kavramı ile açıklamak rahatsız edici bulunabilir. Ko

nuyla ilgili olanların zihin konforu sarsılabilir. Okuyu

cularımızdan bu kavramı kullanarak vereceğimiz ra

hatsızlıktan ötürü özür dilememiz gerekiyor mu bilmi

yorum! Fakat asıl bu yazıyı okuması gerekenler muhte

melen okuyucularımız arasında yer alamaycaklar. Za

ten asıl mesele de bu. Onlar okumazlar, düşünmezler ve 

rahatsız olmazlar! Fakat hakikat er geç hükmünü icra 

eder! ■
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Dil Denince...

I
* nsan, toplum, zaman ve mekan ayırımı yapma

dan geçerli olan evrensel gerçeklerden biri de 

asli özellikleri kaybetme, yozlaşma, kirlenmedir. 

Boyutları farklı olsa da, maddi ve manevi kirlenme 

bu alemde hep olageldi, dünya durdukça bu hal de

vam edecek.

Çağımızda daha çok teknolojik gelişmelerin do

ğurduğu maddi kirlenme ile ilgilenir olduk. Çevre 

kirliliği temel sorunlarımızdan biri haline geldi. Sa

nayileşme öncesinde dışımızdaki kirlenmeden ziya

de, iç dünyamızdaki kirlenmeye karşı hassasiyet gös

terirdik. Önce ahlak ve maneviyat sözünü daha düne 

kadar dilimize pelesenk etmiştik. İçine düşürüldüğü

müz kültür ve medeniyet buhranı bizi her türlü ma

nevi kirlenmeye açık bir insan ve toplum gerçeği ile 

karşı karşıya getirdi. Artık hiçbirimiz masum deği

liz...

Bu hengâmede zarar gören değerlerimizden biri 

de dilimiz oldu. Dilimizdeki zaaf uzunca bir süredir 

yaşayışımıza, dirliğimize halel getirmekte. Hemcins

lerimizle sağlıklı iletişim kuramaz, hatta düşünemez 

olduk, içinde bulunduğumuz bin yılın başında 

(1070) ölümsüz eseri Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Ha- 

cib çağlar üstü bir kavrayışla dile getiriyordu:

“Uiuj/ca biligke bu tılmaç til

yaruttaçı emi yorık tilni bil"

(Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insan 

aydınlatan anlaşılır dilin kıymetini bil).

Anlayışsızlık ve bilgisizlik girdabından bir türlü 

kurtulamayışımızın bir sebebi de kirlenen dilimizin

insanımızı aydınlatıcı özelliğini yitirmesidir. Daha da 

ileri giderek bu durumun bir ruh daralmasına yol aça

bileceğini söyleyebiliriz. Dil yalnızca bir anlaşma ara

cı olmakla kalmaz, gönlümüze açılan bir kapı olarak 

da ruhi bir boyut kazanır. İnsan, ancak kalbi ve dili 

ile insandır. Ruh dünyamızın, kültürümüzün dışa vu

rumu hal ile olduğu kadar, dille de olur. Mevlana, Yu

nus gibi ulu kişilerde ise, hal ve dil hemhal olur. Dil, 

ruh dünyasının, erdemin anahtarı, şifresi yerine ge

çer. Bu yüzden ünlü Alman filozofu Martin Heidegger, 

“Dil insanın evidir” demiştir. Dilini anlamadığımız 

kişiler arasında kendimizi garip ve değersiz hissederiz. 

Çünkü, dilsizlik yurtsuzluktur da. Bilgi alışverişimizi, 

kültürel beslenmemizi dil ile yaparız. Annemizden 

süt emmek (Yahya Kemal) kadar tabii olan bu hal, 

ancak dilimizi kullanamadığımız zaman fark edilir.

Dil kalbin olduğu kadar, hatta daha çok aklın ay- 

nasıdır(G.W. Leibnitz). Dile getirilmeyen düşünce 

hem var, hem yoktur. Her düşünce sese, söze ve yazı

ya dönüşmelidir. Bu da toplumun ortak hafızası olan 

dil ile olur. Bu manada nesillerin birbirinden devral

dıkları en köklü ve sürekli kültür mirası dildir.

İnsanın kendini ifade etme aracı olan dil ile mü

nasebeti doğuştan başlar, ömür boyu gelişerek devam 

eder. Toplumların da varoluşu, gelişip kökleşmesi 

kendilerine has bir dil oluşturmaları ile mümkündür. 

Dil bir toplumun hem iletişim aracı, hem de kültürü

nün en yetkin anlatım öğesidir. Gündelik hayatımı

za dil ile tanzim ederiz. Konuştuğumuz her kelime 

toplumun doğal süzgecinden geçer. Millet ruhunun 

esasını teşkil eden düşünce ve duygu birliğinin sağ

lanmasında dil bir yapı taşı olmuştur.
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Türkçe’ye Gelince...

Uzak Doğu’dan Batı Avrupa sınırlarına kadar (Le- 

na’dan Tuna’ya) çok geniş bir coğrafyada asırlardır 

konuşulan, dünyanın en yaygın (yaklaşık 250 milyon 

kişi) ve büyük (5000 dil arasında yedinci /A.Ü. TO

MER Başkanı Dr. Mehmet Hengirmen) dillerinden 

biridir.

Dilbilimcilere göre Türkçe’nin olağanüstü bir an

latım, kelime ve terim üretme gücü vardır. Anlaşıl

ması güç felsefi, ilmi ve teknik kelime ve kavramlara 

kolayca anlaşılabilecek Türkçe karşılıklar bulmada 

zorluk çekilmez. Yabancı dilbilimciler bile Türk

çe’nin üstün niteliklerini hayranlıkla dile getirmiş

lerdir. İngiliz Max Müller 1864’te dilimizle ilgili şu 

tesbitlerde bulunmuştu:

“Türkçe’yi sanki bir bilginler topluluğu oluştur

muştur. /Oysa, Kasım Gülek’e göre, ‘Türkçe’miz at 

üstünde şekillenmiştir. Türkler konuşurken dikkat 

edin, kelimeler nal sesleri gibi birbirini izler. / Fakat, 

hiçbir bilginler topluluğu böylesi bir tabiat harikası

nın gücüyle yanşamaz. Türkçe ile en ince duygular, 

umutlar, kuşkular, kanaatler dile getirilebilir. Köke 

heceler veya harfler eklene eklene sayısız anlamlar 

ortaya çıkar. Kök, bir mücevherdeki inci gibi tüm 

görkemiyle göze çarpar.”

Orhun Abideleri’nde (VlII.yüzyıl) görülen yazı 

dili özellikleri XIII. yüzyıla kadar pek değişmemiştir. 

Türkçe’nin Anadolu coğrafyasında bahtının karardı

ğı dönemlerden biri bu yüzyıl olmuştur. İlim dili ola

rak Arapça’ya, edebiyat dili olarak da Farsça’ya te

veccüh artmıştır.

Aşık Paşa ve Karamanoğlu Mehmed Bey’in Türk 

dilinin ikinci plana itilmesine karşı açtıkları -ses bay

rağı- farklı esen rüzgarlara göğüs gererek yüzyılımıza 

kadar geldi.

Türkçe bu yüzyılın başında, 1910 yılında yayımla

nan Genç Kalemler mecmuası ile tabii mecrasına gir

miştir. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılaş

mayı ortadan kaldırmada Ömer Seyfeddin ve Ali Ca- 

nib’in başlattığı hareket hayli başarılı olmuş, dilimi

zin önü açılmıştır. Fakat, Cumhuriyet ile Türkçe tek

rar muhataralı bir döneme girmiştir.

Cumhuriyet’le gelen cebri kültür ve medeniyet 

değişimi dilde de kendini göstermiştir. Yeni bir top

lum oluşturmada dilin kullanılmaması düşünülemez

di. 1928 yılından itibaren dille ilgili bir dizi uygula

ma gerçekleştirildi. 3 Kasım’da Türk Harflerinin Ka

bul ve Tatbiki Hakkında Kanun çıkarıldı. Bu kanu

nun uygulaması 1 Ocak 1929’da başlatıldı. 1930 yı

lında Mustafa Kemal’in bilahare bir dil düsturu hali

ne getirilen ; “ülkesini, yüksek istiklalini korumasını 

bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyundu

ruğumdan kurtarmalıdır” sözü, Ord.Prof. Sadri Mak- 

sudi Arsal’m “Türk Dili îçin” isimli kitabının başında 

yer aldı.

Mustafa Kemal’in dile ilgisi 1930’lu yıllar boyun

ca devam etti. Özellikle 1932 yılı dille ilgili iki 

önemli gelişmeye sahne oldu. 12 Temmuz 1932’de 

Mustafa Kemal’in öncülüğünde Türk Dili Tetkik Ce

miyeti kumidu. 26 Eylül - 5 Ekim tarihlerinde I.Türk 

Dil Kurultayı toplandı. Bu kurultayda Mustafa Ke

mal, dünya dillerinin Türk dilinden doğmuş olabile

ceği görüşünü ileri sürerek, Türkçe ile başka diller 

arasındaki yakınlığın araştırılmasını istedi. Dillerin 

türeyişi, yayılışı ve etkileşimini açıklamayı amaçla

yan bu görüşe Güneş Dil Teorisi adı verildi. Bu ku

rultayda ayrıca, 26 Eylül’ün Dil Bayramı olarak kut
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lanması kabul edildi. 1934’te toplanan II.Türk Dil 

Kurultayı’nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin adı 

Türk Dili Araştırma Kurumu, 1936’daki III. Türk Dil 

Kurultayı’nda da Türk Dil Kurumu olarak değiştiril

di. Bu kurultayda Güneş Dil Teorisi ilkelerini açıkla

mak üzere hazırlanan “Etimoloji, Morfoloji ve Fone

tik Bakımından Türk Dili” adlı kitap tanıtıldı. Bu ki

tap daha sonra 1-8 Nisan 1937’de Bükreş’te toplanan 

Antropoloji ve Tarih Kongresi’ne Türk tezi olarak 

sunuldu.

Türkçe’nin 1930’lu yıllar serancamının arka pla

nında bir medeniyet projesinin dile yansımasını gö

rürüz. Bin yıldır bağlı bulunduğumuz kültür ve mede

niyet değerlerine sırt çevirip. Batılı değerleri tercih 

ederken dilin gücünden yararlanmamak düşünüle

mezdi. Bu amaçla dilde başlatılan tasfiyecilik ve uy

durmacılıkla İslami ve milli nitelikteki kelimeler 

atılmış, bunların yerine Türk dilinin güneybatı yani 

Anadolu grubundan karşılıklar bulmak yerine, ku

zeybatı grubundan, Kıpçak bozkırları ve Güney Sibir

ya’dan Hindukuş dağlarına kadar olan alandaki Türk 

unsurların kültür dili hüviyetinde olmayan halk dil

lerinden karşılıklar bulmaya çalışılmıştır. Böylelikle,

İslam medeniyetini dışlamak adına, Selçuklu ve Os

manlı kültür mirası yok sayılmıştır.

Bu medeniyet değişiminin tarih boyutu da dikka

te alınırsa -ki 15 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik 

Cemiyeti de oluşturulmuştu- bir anlamda toplumu- 

muzun hafızası silinmeye çalışılmış, bu yolla değerler 

sistemimize bağlı fikir üretmemiz kısırlaştırılmıştır. 

Zihinlerdeki boşluğu Batı dillerinden ithal edilen ke

lime ve kavramlarla doldurmak batılılaşma serüveni

mizin en önemli dönemeçlerinden biri olmuştur. 

Halbuki, geçmiş yüzyıllarda bir kelimenin dilimize 

girmesi için, ağızdan ağıza dolaşarak, hatta ninni ve 

masallarla çocuklara anlatılarak toplumun doğal süz

gecinden geçmesi gerekirdi. Dilde başlatılan yenileş

me ve öztürkçecilik hoyratlığı, her dilin tabiatında 

varolan seçme ve ayıklama mekanizmasını ortadan 

kaldırarak, kültürel sömürgeleşmeye dönüştü.

Bu kültürel sömürgeleşmenin yol açtığı doğu-batı 

çatışması çok geçmeden dilde de kendini gösterdi. 

Özellikle 1960’lı yıllardan 1980’li yıllara kadar toplu- 

mumuzda yoğun dil tartışmaları yaşandı. Bu tartışma

larda dil bir kavga aracı olmak bahtsızlığına uğradı. 

Türk Dil Kurumu ve onun yandaşı olanların yürüttü

ğü dilde arılaşma, öztürkçecilik ile dilimizin tepeden 

inme devrimlerle değil, tabii mecrası içinde değişme

sinden yana olan yaşayan Türkçe taraftarları, dilimi

ze sahip çıkma adına, anadilimize açıkça üvey evlat 

muamelesi yaparak, onu şamar oğlanına çevirdiler. 

Bu kavga zamanla dil çatışması olmaktan çıkarak si

yasi bir boyut kazandı. Bazı istisnalar dışında, kimin 

sağcı, kimin solcu olduğunu kullandığı dile bakarak 

ayırdetmek mümkün hale geldi.

Dilimiz, kısır siyasi çekişmelerin aleti derekesine 

düşürüldüğünden beri iflah olmuyor.

“Yabancı Diller Boyunduruğu”

Yirmi birinci yüzyıldan dönüp geriye baktığımızda, 

Türkçe’nin 20. yüzyıldaki macerasının pek de iç açı

cı olmadığını görürüz. Cumhuriyet’in 75. yılında göz 

boyamaya dönük şatafatlı kutlamalara şahit olduk. 

Cumhuriyet’in getirdiklerini kutsayanlar, dilimiz söz 

konusu olduğunda; kazançtan değil, kayıptan dem 

vurmak zorunda kaldılar. 1928’de yakılan dil inkıla

bı ateşinin akıbetinin hayrolmadığı ayan beyan orta
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ya çıkmıştır.

Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 

maddelerinden biri de “Türk ulusunun, Türk devle

tinin dili Türkçe’dir” şeklindeki 3. maddesidir.

Bu madde bir hassasiyetin tezahürü olarak gürüle- 

bilir. Cumhuriyet’in ilk anayasasında bu hassasiyet 

din konusunda gösterilmişti. Dil inkılabından sonra 

dinin yerini dil almıştı.

Gel gör ki, dil konusunda içinde bulunduğumuz 

durum, bu hassasiyetin topluma sirayet ettirilemedi- 

ğini göstermektedir.

. Eğitimde İngilizce baştacı edilirken, Türkçe 

üvey evlat muamelesi 

görmekte, Türkçe dersle

ri kaldırılmaktadır.

. Ailelerin konuşma 

ve yazma becerileri ço

cuklarına örnek olacak 

düzeyde değildir.

. Dilimizde karşılığı 

olduğu halde, yabancı

kelimeler bir üstünlük göstergesi olarak sürekli ola

rak kullanılmaktadır.

. Ticari kuruluşlar yabancı kelimelerden oluşan 

adlar seçiyorlar ve bu adları yabancılar gibi yazıp 

okuyorlar.

. Özellikle gençler yabancı dillere Türkçe’den da

ha çok özen gösteriyorlar. Türkçe’nin kelime dağar

cığından yararlanamıyor, birkaç yüz kelime ile me

ramlarını ifade ediyorlar.

. Dilimizin konuşurken, yazarken doğru ve güzel 

kullanılmaması her geçen gün daha da artmaktadır.

Friedrich von Schiller, “Dil bir milletin aynasıdır.

Bu aynaya baktığımızda kendimizin en gerçek yansı- 
>1

masını görürüz diyor. Yukarıdaki tabloya bakarak, 

dil aynamızdaki yansımanın bize ait olduğunu söyle

yebilir miyiz? Türkçe’nin hali pür melali ortada!

“Dilimizi yabancı diller boyunduruğundan kurtar

ma” adına, Türkçe’nin içine düşürüldüğü keşmekeş 

ancak bir fiyasko olarak nitelenebilir. Türk dili İs

lam’la kazandığımız anlam dünyasından kopartılmış, 

Batı dillerinin boyunduruğuna sokulmuştur. Gelinen 

noktada feryad-u figan etmenin ölüye ağıt yakmak

tan öte bir anlamı olmayacaktır. Ta ki, bir medeniyet 

sorunu ile karşı karşıya olduğumuzu idrak edinceye 

kadar.

Türkçe’nin içine düşürüldüğü keşmekeş 

ancak bir fiyasko olarak nitelenebilir. 

Türk dili İslam’la kazandığımız anlam 

dünyasından kopartılmış, Batı dillerinin 

boyunduruğuna sokulmuştur.

İzan sahibi hiç kimse, dilimizi ne Arapça ve Fars

ça’nın, ne de Batı dillerinin boyunduruğuna sokmak 

ister. Fakat, dilbilgisi kurallarına uygun olarak her 

dil, başka dillerden kelime ve kavram alışverişinde 

bulunur. Hele çağımızın alameti farikası olan tekno

lojik gelişmeler ve küreselleşme karşısında, kendi içi

ne kapanmak mümkün değildir. Ekonomik, sosyal ve 

politik bakımdan küreselleşme taraftan olup da, kül

türe sıra gelince muhafazakar görünmenin hiçbir ge

çerliliği yoktur. İçinde yaşadığımız dünyadaki bütün 

gelişmeler bizi ilgilendirir. Ve bu durumdan en fazla 

etkilenen kültür unsuru dildir. Kültür değişmeleri dil

ile başlar. Meseleye dil 

ve diğer kültürel sembol

ler açısından baktığımız

da, önemli olan aslî özel

likleri muhafaza ederek 

alışverişte bulunmaktır. 

Kendimize malederek, 

özümseyerek alışverişte 

bulunmak, dilimizin ke

lime dağarcığının zenginleşmesine, dolayısıyla ifade 

gücünün artmasına yol açar. Dikkat edilmesi gereken 

husus, etkileşimin hegemonya doğuracak nitelikte 

tek yanlı, olmamasıdır.

Bu konuda Prof. Mehmet Kaplan’ın görüşüne ka

tılmamak mümkün değil: “Dil akan bir nehir gibi 

içinden geçtiği her topraktan bazı unsurlar alır. Her 

medeni milletin konuşma ve yazı dili karşılaştığı me

deniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. 

Bu bakımdan her milletin dili, o milletin çağlar bo

yunca yaşadığı tarihin adeta özetidir.”

Türkçe’nin bugün karşı karşıya bulunduğu temel 

sorun, “yabancı dillerin boyunduruğundan” kurtula- 

mamaktır. Tanzimat’a kadar Arapça ve Farsça’dan 

etkilenen dilimiz, bu tarihten sonra Fransızca’nın ta

sallutuna maruz kaldı. İkinci Dünya Savaşı’nı takibc- 

den yıllardan günümüze kadar ise, İngilizce’nin bo

yunduruğuna girdi. Bugün artık “Türkamerikanca” 

diyebileceğimiz melez bir dil ortaya çıkmıştır. Os- 

manh İmparatorluğu döneminde Fransızca kelimeler 

kullanan kimi aydınlar küçük bir kümeyi oluştur

makta ve halk bunlarla alay edip (monşer, züppe) 

dışlarken, bugün İngilizce kelime ve deyimler toplu

mun her kesiminde, özellikle gençler arasında yay

gınlaşmaktadır. Gençlerin yalnız dillerinde değil,
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giysilerinde de yabancı diller cirit atmaktadır.

Atatürk’ün izinde olmayı bir varlık sebebi haline 

getirenler ve dilimiz haysiyetimizdir diyenler bu du

ruma bigâne kalıyorlar.

Almanya, Fransa, Macaristan gibi ülkeler dilleri

ni yabancı dillerin istilasından kurtarabilmek için dil 

gümrüğü adını verebileceğimiz bir uygulama başlattı

lar. Bu uygulamaya göre, yeni bir buluş yapıldığı ve

ya yeni bir alet icat edildiği zaman herhangi bir ge

cikmeye fırsat vermeden bu kavrama uygun yeni bir 

kelime türetilmektedir. Böylece yabancı kelimeler 

dile girip yerleşmeden karşılıkları bulunmakta ve di

lin yozlaşması önlenebil- 

mektedir. Fransa’da ayrı

ca, 1994 yılında çıkarılan 

bir kanunla, kamuya ait 

işyerleri ve faaliyetlerde 

yabancı ifadeler kullanıl

ması yasaklanmıştır. Son 

yıllarda bizde de TDK ya

bancı kelimelere Türkçe

karşılıklar bulmaya koyuldu. Fakat, bu uygulama di

limize yeni girecek olan kelimeler için değil, yerleşen 

kelimelerle ilgili olarak yapılmaktadır. Böylelikle, 

tam anlamıyla “dostlar alışverişte görsün” denilecek 

bir tavır sergilenmiş oluyor.

Medyanın Dili

Türkçe’nin son 150 yıllık macerasında medyanın ro

lü büyüktür. Bugünkü Türkiye sınırları içinde ilk ga

zeteler 18. yüzyılın son yıllarında başlayıp, 19. yüzyı

lın ilk çeyreğine kadar yabancılar tarafından çıkarıl

mış ve Fransızca olarak yayımlamışlardı. Bu gazeteler 

aylık ve haftalık olarak çıkıyorlardı.

İlk Türkçe gazete, yabancıların çıkardığı ilk gaze

teden 35 yıl sonra, 11 Kasım 1831’de çıkan resmi ga

zete hüviyetindeki Takvim-i Vekayi'dir. Bu gazete çı

kışından kısa bir süre sonra Arapça, Farsça, Fransız

ca, Rumca, Ermenice ve Bulgarca nüshalar da yayım

ladı.

İkinci Türkçe gazete olan yarı resmi Ceride-i Ha

vadis İngiliz William Churchill tarafından 1 Ağustos 

1840’ta çıkarıldı.

İlk Türkçe dergi olan Vekayi-i Tıbbiye, Mektebi

Ülkemizde gazeteciliğin başlangıcında 

dikkat çeken husus, bu işin temelinin 

yabancılar tarafından atılmış olmasıdır. 

İlk gazeteler bilahare çıkan yerli-yaban- 

cı gazetelere model teşkil etmiştir.

Tıbbiye-i Şahane Nezareti’nce 20 Mart 1840 tarihin

de yayımlanmaya başlandı.

1840’larda İzmir ve İstanbul’da birçok Rumca, Er

menice ve Bulgarca gazete çıktı. 1850’lerde iki Türk

çe gazeteye karşılık, bu iki kentte başka dillerde 16 

gazete yayımlanıyordu.

21 Ekim 1860’da Tercüman-ı Ahvâlin yayımlan

masıyla Osmanlı Türk basınında yeni bir dönem baş

ladı. Bu tarih Türk gazeteciliğinin başlangıcı olarak 

kabul edilir. Agâh Efandi ile İbrahim Şinasi’nin çı

kardığı Tercüman-ı Ahvâl özel tesebbüse ait ilk Türk

çe gazete idi ve önceleri yalnız Pazar günleri, daha

sonra haftada üç gün ya

yımlanıyordu. Gazete 11 

Mart 1866’da yayımına 

son verdi.

Ülkemizde gazetecili

ğin başlangıcına dair ver

diğimiz kısa bilgiler, 

medya konusunda nasıl 

bir tablo ile karşı karşıya 

olduğumuzu gözler önüne seriyor. Öncelikle dikkat 

çeken husus, bu işin temelinin yabancılar tarafından 

atılmış olmasıdır. Bu ilk gazeteler bilahare çıkan yer-

li-yabancı gazetelere model teşkil etmiştir. Meseleye 

konumuz açısından baktığımızda, o günden bu güne, 

başta gazete kelimesi olmak üzere, gazetecilik terim

lerinin Fransızca’dan dilimize geçtiğini görürüz. Özel

likle Tanzimat’tan sonra, Fransız kültürü ve Fransız

ca kelime ve kavramlar aydın zümre için olmazsa ol

maz haline gelmişti. Geleneğimizde olmayan gazete, 

dergi, sinema, tiyatro gibi Batı kaynaklı iletişim araç

ları bir başka dünyanın kültürel sembolleri olarak ha

yat tarzımızın değişmesinde birinci derecede etkili 

oldular. Bu toplumsal değişmede en önemli rolü oy

nayan gazeteler, Fransız kültürü ve dilinin daha geniş 

bir kitle tarafından benimsenmesine önayak oldu.

Bu ilk gazetelerin sadece kültürel yabancılaşmaya 

hizmet ettiklerini söyleyemeyiz. Osmanlı toplumu- 

nun şifahi kültürden, yazılı kültüre geçmesinde gaze

teler hayli etkili oldu. Bu yolla yazı dili gelişti, okur

yazarlık arttı. Türkçe’nin edebiyat ve ilim dili olma

nın yanısıra, gazete dili olarak da kullanım sahası ge

nişledi. Buna bağlı olarak dilin kelime ve kavram da

ğarcığı zenginleşti.
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Gazeteciliğimizin kayda değer bir başka yönü de, her 

dönemde devletle içli-dışh yürütülen bir iş olmasıdır. 

İlk Türkçe gazete ve dergi devlet damgasını taşıyor

du. Gazeteciliğimiz irade, nizamname ve kanunlarla 

hep devlet kontrolünde varolageldi. Çağdaş kitle ile

tişim araçlarında da devletin öncülüğü ve belirleyici

liği devam etti. Radyo ve televizyon yayıncılığı 

1990’lara dek devlet tekelinde yürüdü.

Bu durum kültürün resmileştirilmesi, tek boyutlu 

hale sokulmasını doğurmuştur. Bu talihsiz totaliter 

yaklaşımdan Türkçe de nasibini almış, daha önce sö

zünü ettiğimiz uygulamalara maruz kalmıştır. Bu uy

gulamalar kültürel dinamiklerimizi dinamitlemek 

olarak nitelenebilecek bir tutumla gerçekleştirildi. 

Değerler sistemimizin yerine, evrensel değerlere sa

hip olmak iddiasıyla Batı medeniyetine ram olundu. 

Böylelikle toplumumuz bir kimlik sorununun içine 

düştü, günbegün benliğinden uzaklaştı.

Bugün gelinen noktadan hiç kimsenin memnun 

olduğunu sanmıyoruz. Kültür ve medeniyetimize en 

fazla yabancılaşmış olanlar bile, bu ne idüğü belirsiz 

halimizden memnun değiller. Bunun en çarpıcı mi

sallerini dilimizle ilgili yakınmalarda gö

rüyoruz.

Daha önce sözünü ettiğimiz öztürkçe- 

cilik-yaşayan türkçecilik çekişmesi 

1980’U yıllardan itibaren önce hızını kay

betti, sonra da tabiri caizse mülga hale 

geldi. 12 Eylül’den sonra topluma çekidü

zen verme ameliyeleri dilde de kendini 

gösterdi. Dili adeta bir devrim aracı hali

ne getiren Türk Dil Kurumu, Tarih Kuru

mu ile birlikte tasfiye edildi. 1983 yılında 

Başbakanlığa bağlı Atatürk Kültür Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu kurularak Atatürk- 

vari bir tavırla kültürün yeniden tanzimi 

amaçlandı. Bu yeniden tanzimin otoriter 

bir tutumla gerçekleştirilebileceği düşü

nüldüğünden Yüksek Kurum’un başına 

bir emekli general getirildi.

Yeni Türk Dil Kurumu kamuoyunun 

beklentilerine cevap veremedi. Kangren 

haline gelmiş dil meselesine neşter vuru- 

lamadı. Eski bir Dil Kurumu yöneticisi 

başkan yapılınca, dil konusunda net bir

tavır geliştirilemedi. Eskinin yerine neyin, ne şekilde 

konulacağı problem oldu. Dergi ve kitap yayıncılığı 

adet yerini bulsun kabilinden sürdürüldü. Her geçen 

gün biraz daha artan dil kirlenmesine karşı, pek çok 

ülkede olduğu gibi müdalıaleci, tanzim edici bir tav

rın içine girilemedi. Hazırlanan bir kanun taslağına 

bağlı bulunulan Devlet Bakanlığı dahi yeterince sa

hip çıkmadı. Batı dillerinin tasallutuna karşı yapıla

bilen tek şey, daha önce bahsettiğim yabancı kelime 

ve kavramlara Türkçe karşılıklar teklif etmek.

Kaldı ki. Dil Kurumu veya Dil Demeği gibi ilgili 

kuruluşlar üzerlerine düşeni layıkı veçhile yerine ge

tirseler de dil kirlenmesini önlemek mümkün olma

yacaktı. Çünkü, toplumda bir çözülme yaşanıyorsa 

dili bu süreçten soyutlayamazsmız.

1980’li yıllarda toplumumuz, mimarı Turgut 

Özal’ın tabiriyle bir transfonnasyona uğradı. Yeni 

Dünya Düzeni’ne ayak uydurmaya dönük her alanda 

liberalleşme çabaları, varolan toplumsal değişmeyi 

hızlandırdı, şöyle-böyle varlığını sürdüren değerleri

mizi büsbütün geçersiz kıldı. Maddenin hakimiyeti 

tarihin hiçbir döneminde eşine rastlanmayan bir şe
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kilde toplumumuza damgasını vurdu. Toplumun bü' 

tün katmanlarında hissedilen bu alt üst oluştan dili' 

miz de etkilendi ve takibedilen ekonomik politika' 

nın mantığı gereği tıpkı mal ve hizmetlerin serbest 

dolaşımındaki gibi, Batı dünyasının bütün kültürel 

sembolleri, bu arada kelime ve kavramları hiçbir seç' 

me ve ayıklamaya tabi tutulmadan kültürümüzü ve 

dilimizi istila etti.

Cumhuriyet’in Tanzimat’tan devraldığı ve gelişti' 

rerek sistematize ettiği medeniyet değiştirme projesi, 

bütün yollar denenmesine rağmen, 1980’lerin başari' 

sını yakalayamamıştı. İç ve dış dinamiklerin yerinde 

ve zamanında, çağın mantığına uygun bir şekilde ha' 

rekete geçirilmesi, dıştan bakıldığında bir dünya top' 

lumu görünümüne sahip olmamıza yol açtı.

Mahalle bakkalları süpermarket, hemen her tür 

işletme center (media, medical, baby, shopping cen' 

ter gibi), her tür gösteri show, tanıtım, teşhir alanla' 

ri show room oldu. Eskiden böylesi züppeliklere üç 

büyük şehrimizin birkaç caddesinde rastlanırken, 

şimdi kasaba ve köyler de bu kirlenmeden masun ka

lamıyorlar. Bir kanser hücresi hoyratlığıyla, toplum

sal hayatın tek tipleştiğine yüreğimiz burkularak şa

hit oluyoruz.

Bu yozlaşmanın 1990’lı yıllarda artmasını özel

radyo ve televizyon yayınlarının da başlaması, he

men her yerde yapılıyor olmasıyla izah edebiliriz. 

Hiçbir kural tanımadan yapılan bu yayınlar, direnç 

gösterebilecek donanıma sahip olmayan toplumumu- 

zu şirazesinden çıkardı.

150 yıllık gazetecilik kamburumuza, 70 yıllık rad

yo ve; 30 yıllık televizyon yanlışımızın eklenmesinin 

toplumun yüklenilebilecek bir yumuşak karnının 

oluşmasına katkısı büyük oldu.

TRT’nin radyo ve televizyon yayınlarını dil bakı

mından özel radyo ve televizyonlarla bir tutmak 

mümkün değildir. Çünkü, TRT’nin başından beri 

uygulaması şöyle böyle olsa da yayın esasları oldu ve 

spiker, sunucu gibi yayın personelinde seçici davran

dı, eğitmeden mikrofona ve kamera karşısına çıkart

madı. •

1983’te yürürlüğe giren 2954 sayılı Radyo ve Te

levizyon Kanunu’nun 5. maddesinde yayın esaslarına 

yer verilmektedir. Bu maddenin g fıkrası dille ilgili 

olup, “Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir 

Türkçe kullanılması” esasa bağlamaktadır.

Radyo ve televizyon yayınlarında bu yaym esası

na tam olarak riayet edildiğini söyleyemeyiz. TRT bir 

zamanlar öztürkçecilik salgınına yakalanmış, diğer 

devrimci kuruluşlar gibi Dil Kurumu’nun yedeğine 

girmişti. Oysa, dille ilgili hiç ihmal edilmemesi gere

ken bir kural da millete mal olmamış, henüz teklif 

mahiyetindeki kelimeleri kullanmamaktır. Bu kural 

bile kaale alınmadan, uydurulan her kelimenin ka

muya yayılması işini TRT üstlenmişti. Bu yüzden 

Prof. Tunca Toskay’ın genel müdürlüğü döneminde 

bir dil genelgesi ile uydurukça kelimelerin kullanıl

ması yasaklandı. Daha sonra Cem Duna bu genelge

yi yürürlükten kaldırınca; ipten kazıktan kurtulmuş- 

casına tekrar eski tas, eski hamam olmuştu.

1990’lı yıllarda dil devrimciliği tavsayınca, toplu

mun genelgeçer dil anlayışından TRT de etkilendi. 

Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştı

rılması ile Kanun’da yer alan dil esasına uyulması so

rumluluğunu yeterince yerine getirmez oldu. Oysa, 

70 yıllık yayın geleneği ile Türkçe’nin standartlaş

ması, İstanbul ağzının toplumun bütününe benimse- 

tilmesinde TRT’nin belirleyici bir rolü olması gere

kirdi. Hatta bununla yetinmeyip, bir dil bilincinin 

doğmasında, diline sahip çıkan, diliyle gurur duyan

92 Unvan.Eylül .200]



DİL KİRLENMESİ VE "MEDYA" / METE

Dilimizi doğru kullanabilmek için, kültür ve 

medeniyetimize aşina olmanın yanısıra, yak

laşık 200 yıldır yakın ilişki içinde bulunduğu

muz Batı dünyasının dil özelliklerine, en 

azından kelimelerinin imlâ ve telaffuzuna va- 

Icıf olmak gerekir.

nesillerin yetişmesinde bir açık üniversite fonksiyo

nu ifa etmeliydi. Mesleki bakmıdan da yayın dilinin; 

gelişip kökleşmesine önayak olabilseydi, özel radyo 

ve televizyonlar bu ölçüde dil savurganlığı içine gire

mezlerdi. Çünkü, özel radyo ve televizyonların kuru

cu ve yöneticileri TRT’den ayrılan yayıncılar oldu.

TRT televizyonunun dilinin bozulmasının bir se

bebi de yabancı film ve dizilerin çevirileri oldu. İki 

sebeple dil zevkimizle bağdaşmayan, Türkçe’nin ya

pısına ve ruhuna aykırı çevirilerle karşılaştık.

Seslendirmede özellikle oyuncuların yüzlerinin 

görüntüde olduğu sahnelerde, dudak hareketlerinde

senkron (birliktelik) --------------------

sağlamak için

Türkçe söyleyişi ya

bancı dile uydurmada 

zorluklarla karşılaşıl

dı. Bu yüzden bazı ke

lime ve deyimler kı

saltıldı veya original 

dildeki karşılık aynen 

kullanıldı. Mesela,

“Allah kahretsin” yerine “kahretsin” şeklinde kısalt

malar yapıldı.

Çevirilerde ikinci sorun; bu işin yetersiz, ucuz 

mütercimlere yaptırılmasıdır. Türkçe’nin özellikleri

ni ve zenginliklerini bilmeyen bu kişiler, çevirdikleri 

metinde geçen pek çok kelime ve deyimi aynen veya 

kelimesi kelimesine çevirerek dilimize aktardılar. 

Mesela, “bye bye” kelimesini okunuş şekliyle “bay 

bay” diye tercüme etmekte bir mahzur görmediler. 

“Hoşça kal” yerine “kendine iyi bak” gibi bir ifadeyi 

dilimize yerleştirdiler.

Çevirilerle gelen bir başka çarpıklık, kelimelerin 

telaffuz biçimlerinde oldu. Seslendirme sırasında ke

limeler yabancılar gibi telaffuz edildiği gibi, onların 

jest ve mimikleri, selamlaşma biçimleri aynen be

nimsendi. Bu yolla adeta, milletlerarası standartlara 

uyma sayılabilecek bir gayretkeşlik gösterildi.

Netice olarak, yabancı film ve diziler insanımızın 

konuşma ve davranış biçimini son derece etkileyen, 

kendi dili ve kültüıâine güvenini, bağlılığını sarsan 

bir rol oynadılar.

Televizyon yayınlarında karşılaştığımız dil yanlış

lıkları sadece çevirilerden kaynaklanmıyor. Çeviri 

olmayan yayınlarda da dilimize özen gösterilmiyor.

Kelimelerin seçimi ve kullanılışından tutun da, söy

leyiş biçimi, vurgu ve tonlamalar ile dil yapılarıyla il

gili pek çok yanlışlığa şahit oluyoruz. Kelime dağarcı

ğı son derece daralmış, nüanslar ortadan kalkmıştır.

Kelime ve kavramların bir taraftan da tarih, kül

tür ve çağla bağlantıları koparılıyor. Tedaileri olma

yan bir dil, estetik kurallara uygun olarak kullanılsa 

da, sağlıklı iletişim kurmada yetersiz kalır. Dilimizi 

doğru kullanabilmek için, kültür ve medeniyetimize 

aşina olmanın yanısıra, yaklaşık 200 yıldır yakın iliş

ki içinde bulunduğumuz Batı dünyasının dil özellik

lerine, en azından kelimelerinin imla ve telaffuzuna

__________________________ vakıf olmak gerekir.

Türkçe karşılığı bulu

nan yabancı kaynaklı 

hiçbir kelime kulla

nılmamalıdır.

Özel televizyonla

rın yayımlatında ya

bancı kelimeler kul

--------------------  lanmaları bir salgın

haline geldi. Pek ço

ğunun isimleri bile Türkçe değil. Çünkü, referans 

kaynakları ve hassasiyetleri bize özgü değil.

Böyle giderse Türkçe kültür dili olma özelliğini 

her geçen gün biraz daha yitirecektir. Küreselleşmeyi 

dilde, kültürde, medeniyette tek tip hale gelme ola

rak değil, farklı dillerin, kültürlerin zenginleştirdiği 

bir dünya oluşturmak şeklinde algılamak gerekir.

Kitle haberleşme araçlarının, özellikle televizyo

nun yaygınlaştırdığı sanayi çağının kültürü hüviye

tindeki popüler kültür veya kitle kültürünün karak

teristik özelliği, kendi aidiyetlerine yabancılaşmış yı

ğınlar oluşturmadır. Gelişme böyle devam ederse, si

yasilerimizin ağızlarına sakız ettikleri “milli birlik ve 

beraberlik” teranesi, büsbütün anlamsız hale gelecek

tir. Yığın haline gelmiş toplumlara milli sıfatını kul

lanarak hiçbir mesaj benimsetilemez.

Kitle haberleşme araçları kullanılarak içine düşü

rüldüğümüz kültür ve dil sorunları medyanın bir öz

denetime sahip olması fikrini de doğuruyor. Son yıl

larda Şiar Yalçın ve Hakla Devrim gibi bazı yazarlar 

Türkçe’nin doğru ve güzel kullanılması için adeta 

“dil komiserliği”ne soyundular. Televizyonlarda da 

konuyla ilgili programlar yayınlanıyor (atv’de Siyaset 

Meydanı. Bu programın duyurusunu Yeni Şafak gaze
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Türkçe kültür dili olma özelliğini her geçen 

gün biraz daha yitirecektir. Küreselleşmeyi 

dilde, kültürde, medeniyette tek tip hale geh 

me olarak değil, farklı dillerin, kültürlerin 

zenginleştirdiği bir dünya oluşturmak şeklin

de algılamak gerekir.

tesi esprili bir başlık ile yaptı: Dili koruyun please!). 

Dilimizin korunması için bazı gönüllü kuruluşlar ça

ba içindeler. Dil Gönüllüleri Grubu medyayı takip 

ederek, dil yanlışlıklarını tesbit ediyor ve ilgilileri 

uyarıyor. Doğru, etkileyici, güzel Türkçe konusuna 

ve insan ilişkileri alanlarında eğitim veren Diyalog 

Anlatım İletişim adlı özel bir kuruluş, Türkçe’yi doğ

ru, akıcı, anlaşılır ve anlamlı kullananlar arasından 

seçtiği kişilere Diyalog ödülleri veriyor.

Bütün bunlar olurken, bu konuda yetkili kuruluş 

olan RTÜK’ün olan bitene sessiz kalmasını yadırga

mamak mümkün değil. 3984 sayılı Radyo ve Tele

vizyonların Kuruluş

ları Hakkında Ka- 

nun’un Yayın İlkeleri 

başlığı altındaki 5. 

maddesinin t fıkrasın

da dille ilgili düzenle

me getirilmiştir;

“Radyo ve televiz

yon yayınlarının 

Türkçe yapılması...

Türkçe’yi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları 

bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak, milli 

birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak 

çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve 

zenginleşmesini sağlamak...”

Bu madde radyo ve televizyonlarca sürekli ihlal 

edildiği halde, RTÜK’ün bugüne kadar dil ile ilgili 

müeyyide uyguladığına şahit olamadık.

Radyo ve Televizyon Yayınlarında Türk Dilinin 

Kullanımı konusunda, RTÜK veya Türk Dil Kuru- 

mu’nun yapması gereken çalışmayı TRT Kurumu 

yaptı. 26-28 Kasım 1998 tarihlerinde, konuyla ilgili 

uzman ve yayıncıların katılımıyla Geçici Danışma 

Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıya su

nulan tebliğler bilahare kitap olarak basıldı, ilgililer 

ve yayın kuruluşlarına dağıtıldı.

Bu kitabın Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Öneri

leri başlığı ile yayımlanan Sonuç bölümünü aktara

rak yazıma son veriyorum.

“İki gün süren toplantı sonunda, Türkçe’nin 

önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bütün ka- 

tılanlar tarafından kabul edilen ortak görüş olmuştur. 

Sorunlar dört başlık altında toplanabilir:

1. Standart Türkçe tehdit altındadır.

Türkçe yabancı kelimelerin, özellikle İngilizce 

kökenli kelimelerin tehditi altındadır.

Yerel ağızlara ya da alt kültürlere ait kelimeler de 

standart dili tehdit etmektedir. Özellikle çeviri yo

luyla giren farklı deyiş biçimleri Türkçe’nin bozulma

sına neden olmaktadırlar.

2. Türkçe yanlış kullanılmaktadır.

Türkçe’nin yazılı ve sözlü kullanımına ait kurallar

bilinmemektedir. Dilbilgisi, yazım, kullanım ve söy

leyişe ilişkin kurallar bilinmediğinden, özellikle ya

zım ve seslendirme konusunda hatalar yapılmaktadır.

3. Türkçe kötü kullanılmaktadır.

Bir dilin doğru 

kullanılmasının ya- 

nısıra güzel ve etkili 

kullanımı da önemli

dir. Dilin güzel kulla

nımı ise kişilerde es

tetik beğeninin geliş

mesi ile sağlanabilir. 

Estetik beğeni, dola

yısıyla dilin güzel ve 

etkili kullamının ise iyi bir edebiyat ve sanat eğitimi 

ile sağlanabilir.

4. insanlar anadillerini küçümsemekte ve yaban

cı dillere özen duymaktadırlar. Ailelerini, çocukları

nı İngilizce eğitim veren okullara göndermek isteme

si, bazı kişilerin Türkçe karşılıkları varken yabancı 

kelimeleri tercih etmeleri, anadil bilincinin yeterin

ce gelişmemiş olmasıyla açıklanabilir.

Yukarıda sayılan sorunların nedenleri konusunda 

ise şu görüşler dile getirilmiştir:

. Ulusal dil politikasının olmayışı,

. Eğitim eksikliği,

. Dile ait ortak kurallardaki belirsizlikler,

. Bazı toplumsal gelişmeler.

Yapılan bu tesbitler ışığında dile getirilen çözüm 

önerileri şunlardır:

. Ulusal dil politikası hazırlanmalıdır.

. Okullardaki dil eğitimi yeniden düzenlenmelidir.

. Öğretmenler daha iyi yetiştirilmeli, öğretmen ye

tiştiren kurumlanıl ders programları gözden geçiril

melidir.

. Dile ait kurallarda standartlaşma sağlanmalıdır. ■
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TURK DEVLETLERİNİN ORTAK DİL 
MESELESİ

MUHSİN ÎLYAS SUBAŞI

M
illetlerin kimlik kavramını kabullerinde en 

etkin araç dil’dir. Dil’i, aradan çıkardınız- 

mı, toplumun etnik özelliklerini yok etme

niz çok daha kolaylaşır. Bu işin farkına varan Sovyet 

iktidarları, kontrolüne aldığı Türk Cumhuriyetle- 

ri’nde hakimiyetini bu yolla sağladı. Kendi sınırlan 

içerisine kattığı, Azeri, Balkar, Kazak, Kırgız, Özbek, 

Tatar, Türkmen topluluklarına önce, dillerinin farklı

lığını kabul ettirerek, bu yönde tavizsiz politikalar iz

ledi. Onun içindir ki, kaynağı aynı olmasına rağmen, 

bu Türk toplulukları birbirleriyle anlaşamadılar. Ar

kasından, hemen hepsine Türk olmadıklarını, Azeri, 

Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar ve Türkmen olduklarını 

telkin ederek birbirlerine yabancılaşmalarını sağladı.

Sovyet Sosyalist İktidan’nın çökmesinden hemen 

sonra, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 1992’de, “Türkçe- 

nin Uluslararası Şiir Şöleni” ile İLESAM’ın 1994’te 

“Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı”na gelen Türk 

Cumhuriyetleri temsilcileriyle yakın temeslarım oldu. 

Çoğuyla birebir görüştüm. Hemen hepsinin ortaya 

koyduğu temel problem “dil”di. Ne Kazak Türk

men’le, ne Kırgız, Azeri’yle, ne de Özbek bizimle rahat 

bir anlaşma ortamına sahipti. Onlarda, o tarihlerde dil 

taassubunun izlerini üzülerek gördüm. Bir bakıma 

haklıydılar da: Yıllarca, kendi dilleriyle eserlerini or

taya koymuşlardı. Bunu bir çırpıda düzeltemiyorlardı. 

Dilini (daha doğrusu lehçesini) değiştirince, doğal 

olarak kimliğin de kaybolacağını sanıyorlardı. Bunun 

içindir ki, bu toplantılarda ortak dil, ortak alfabe ka

rarlarının alınmış olmasına rağmen, bugüne kadar his

sedilir bir ilerleme olmadı. Sadece, Azerbaycan, bir 

kahramanlık yapıp, Kril alfabesini resmen bıraktığını 

açıkladı ve latin alfabesine geçti. O da bu kararlardan 

beş yıl sonra!..

Peki, bundan sonra ne olacaktır?

Bize göre, bütün Türk Cumhuriyetleri gelecek za

manda kendi varlıklarını devam ettirebilmek için, ön

celikle dil birliğini sağlamayı düşünmelidir. Farklı 

lehçelerle yazmanın kendilerine bir şey kazandırma

yacağının bilincine ne kadar erken ulaşırlarsa, güçlü 

‘Türk Birliği’nin sağlanması o ölçüde erken gerçekle

şecektir.

Bir şeyin de önemi giderek artmaktadır: Artık, 

milletler bile birlikte düşünüp yaşamaya doğru bir eği

lim içerisindeler. “Avrupa Birliği” modeli bu alanda 

atılmış çok önemli bir adımdır. Dilleri, soyları, gele

nekleri farklı olan Avrupalı, refahı ve güvenliği daha 

ucuza sağlayabilmek için böyle bir birlikteliğe doğru 

giderken, aynı dili konuşan 200 milyonluk kitle ne

den ayrı kompartımanlarda kalsın ve neden herkes 

kendi lehçesiyle kendi varlık türküsünü söylesin? 

Devleti yönetenlerin zaafları belki bunlara sudan ge

rekçeler bulabilir ama aydın’ın tavrı böyle olmamalı 

ve halkı bu yönde bilgilendirerek bunu bir toplumsal 

talep haline dönüştürmelidir. Böyle bir ortam için de 

gerekli olan yine herkesin birlikte kullanacağı dil ol

malıdır.

Şu sosyal realitenin de altını çizmek isterim: Bizler 

Anadolu’ya, bugünkü Türk cumhuriyetlerinin varlık

larını sürdürdükleri o topraklardan geldik. Bir alt şuur 

zorlaması olmasaydı, bu millet dilini bugünkü kıvama 

taşıyamazdı. Dil’in coğrafyayla ilişkisinin önemi bura

dan ortaya çıkıyor. Toplumlar geliştikçe buna paralel 

olarak dilini de yenileyip zenginleştiriyor. Biz bu tec- 

rübi macerayı onlar adına bin yıla yakın bir zamanda 

tamamlamış olduk. Artık, kaderimizi on asır geriye 

bahsetmenin bir anlamı yoktur.

Bakınız itiraf edeyim, bir aydın ve bir şair olarak, 

Türk Dünyası’nın değişik bölgelerinden ve ülkelerin

den gelen şairlerin o toplantılarda okudukları şu şiir
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DİL-KÜLTÛR-MEDENİYET/TÜRKÇENİN TRAJİ-KOMİK HİKAYESİ

lerini anlamada oldukça zorlandım:- -

“Kitip baram... Artta yıldar kala, / Yıldar bara art

ta tizihp, Yuk, tüşürlük tügil birihi le / Küngilin Buta- 

gınan üzülüp.” (Başkurdistan Şiiri’nden)

■ “Kıyşınlıkda sınalandı adamlık' / Bu nart sözünü 

sen tüşürdüng esime. / Arı cıllada ullu carsıv kanıgıb, 

/ Köb küreşdi alırga deb cisige.” (Karaçay Şiiri’nden) 

“Kolımda jaksı zat bolsa, / Jam jaksı jandardıng 

barlığına jetetin, / Jam mungdı jandardı bakıttırarak 

etetin. / Tarazığa tartılmas, ölşenbeytin ölşemmen, / 

Tabıyğattın özündey mol sıbağa bersem men.” (Kazak 

Şiiri’nden)

“Kimsege bermem men tuvğan ilimni, / Yatlarm 

koymam men Anatoprakka Kerige almam men ayt- 

kan sözümni, / Dönecek olsam da kara toprakkab” 

(Kırım Şiiri’den)

“Yarim tünde köksimden birden / Kaynak çıka 

başladi bulak. / Tangğa barib ülken bir derya / Akib 

çikti mening köksimden.” (Özbekistan Şiiri’nden) 

“İşing yuk, yazğan çakta min / Uksimmi, ele kü- 

lem. / niçik yazğammm barı / Bir üzim gine bi- 

lem!”(Tataristan Şiiri’nden)

“Ay yüzi cacekmika? / Bağtım çüvayçekmika? / 

Menden gözün ayranok. / Bir zatlar diycekmika?” 

(Türkmenistan Şiiri’nden)

Bu şiirlerin önemli bir bölümünde “Gönül” keli

mesi Yunusu’nun orjinalinde olduğu gibi “Köngül,

köngil” olarak yer alıyor. BıîauV-Gönül”e çeviren bir 

irade birliğine ulaşsak ne kaybedğ^eiz?vYunus’umuz o 

yumuşak iç dünyasını böyle anlatmış ama çok uzaklar

da kalmıştı. Anadolu Türkçesi onu kendi yüreği gibi, 

iç dünyası gibi bizi kuşatan bir sıcaklığa kavuşturdu ve 

yaydı. Daha da ölümsüzleştirdi. Duygularımızın mi- 

hengi haline getirdi. İstenen yalnızca budur. Dilde 

ifade birliğine ulaşmak şuurda ve davranışta birliğe 

ulaşmak demektir. Ortak kaderimizi geliniz ortak üs

lubumuzla yaşayalım!.. Globalleşen dünya sistemi 

içerisinde, bu kollektif anlayışın bizim geleceğimiz 

için kaçınılmaz olduğunun zaruretleri önce dil birli

ğinden geçer. Çünkü insanlar konuştukları dille düşü

nürler. Dil zenginleştikçe düşünce ufku da genişle

mektedir. Dilin sınırlarını kardeş cumhuriyetlerin sı

nırlarına taşırsak, kader birliğimiz ve o oranda da gü

venlik ve refahımız artmış olur!.. Bunu hem kendi 

adımıza, hem de gelecekteki çocuklarımız adına dü

şünmeye mecbur değil, mahkumuz diye düşünüyo

rum...

Dış güçlerin sürdürdükleri propagandalar ve bazı 

mihnrakların baskılarını kırmak zor olsa da, bu ide

alin bizim varlık sebeplerimizden birisi olduğu unutul

mamalıdır. Bunu başardığımız zaman, 200 milyona 

ulaşan homojen bir kitle ve 10 Milyon km^’ye yakla

şan bir coğrafyanın imkanlarım birlikte kullanmanın 

mutluluğuna ulaşmış olacağız. ■
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1 5 yıl önce Great Neck ban

liyösünün trenlerinde gör

düğüm insanların aynısını 

hissediyorum; Kara delik beyaz du

var sistemi olarak adlandırılabile

cek bir sosyal sistem vardır. Daima 

baskın anlatımların beyaz duvarla

rına iğnelenmişiz; biz daima öznel- 

selliğimizin deliğine saplanmış kal

mışız. Bizim kimliğimizi veren ve 

kendimizi bize tanıtan nesnel be

lirlemelerin hepsinin yazıldığı du

var; kendi bilincimizle, duyguları

mızla, ihtiraslarımızla, çok bilinen

o küçük sınırlarımızla ve onları et

rafa tanıtmaya çalışan isteklerimiz

le kendi kendimizi yerleştirdiğimiz 

delikler...”'

Büyüsü “çalınmış” dünyadan 

alıntı yapılmış çarpıcı bir söylem! 

Hiçbir esrar perdesini üzerinde ba

rındırmıyor; sanki insan varlığı 

üzerinden “sis perdesi” kaldırılmış. 

‘İmleyen’ dünyasının sonuna nok

ta konmuş ve yaşam alanına tüm 

çıplaklığıyla geçiş sağlanmak is

tenmiş!

Söylem, düzenlemelerin varol

duğu söz-dizimleridir; dilin bizi 

“yorumlamasını” engelleyecek 

noktaların kaldırılmaya çalışıldığı 

“somut” olarak kabul edebileceği

miz cümle ya da cümleciklerdir. 

Düzenlemeler, belli bir düşünce 

yapısının “görevli” ya da “görevli

ler” tarafından var edildiğini bize 

göstermektedir.

Düzenlemeler özünde kolektif 

yapılardır; kolektif yapılar, düzen

lemeler vasıtasıyla söylemler için

de göstergelerin yeni biçimlere so

kulmasıyla bedenlerimizi, düşünce 

ufkumuzu, şeylerimizi hatta 

“olay”ları birbirine karıştırarak 

“akım” olarak karşımıza çıkarlar.

BAŞLIKSIZ

'N!-:) ! AY!\

“Akımlar” insanoğlunun yapmış 

olduğu yolculukta karşılaşmış ol

duğu “tesadüfi” şeylerin tümünü 

yok etmek için var gücüyle çalışır; 

“modern babanın” çocuğu olan 

“tekno-dünyalar” üretir, “fantas

malar” ortaya koyar, “şimdi”nin 

varolmadığı dünyalar üzerinde ça

lışır.

Bu durum bizim sürekli olarak 

sıkıştırıldığımız varsayımı üzerinde 

düşünmemizi sağlar. Ancak söyle

min üzerine dikkatle eğildiğimiz 

zaman çok farklı bir durumla karşı

laşabiliriz: Söylemler bize egemen

lik fikirlerinin/ kalıntılarının arası

na girmiş “kaçış çizgilerini” göste

recektir. “Kaçış çizgileri” ise “bizi 

dünyadan ayıran büyük camdan 

yapılmış pencerenin yok olduğunu 

görmektir.”2 Bu durum varoluşun 

kıvrımlarına girilmesini sağlar. Va

roluşun kıvrımlarında olmak ise 

rüzgara kapılmış yaprağın durumu

dur; “oluş”ta bulunmanın ta “ken

disidir”. (“Oluş”un kendisidir!)

“Oluş”, söylemin göz ardı et

mek istediği hayatla sanal olmayan 

bir ilişkiye geçmektir. İlişkiye geç

mek ise büyük adımların atıldığı 

terimlerin ve birer yankı, imge ola

bilecek kavramların ortadan kaldı

rılmaya, en azından “bloklar” oluş

turabilmek için geçici bir süreyle 

göz ardı edildiği durum, çalışıldığı 

bir edimdir. Böyle bir sürecin içeri

sinde bulunmak “tekillerin” kolek- 

tiflikler içerisinde kaybolarak “yer- 

siz-yurtsuzlaşmasını” ve bir diğeri

ni bütünlemeyen yeni kişiliklerin 

içine “temas” etmesini sağlayacak

tır. Kaçış çizgileri vasıtasıyla giri

len ve bu süreçler içerisinde ortaya 

çıkan “temas” son noktada “yaşam 

olmayan yerden yaşamı su yüzüne 

çıkarmaktır”.

Yaşam olmayan yer ise söyle

min yapışmış olduğu, “akımın” sü

rekli suyu bulandırmak adına kazı 

çalışması yapmış olduğu, umutsuz

luğun aşılandığı “yuva”dır. Yuva

nın sahipleri çoğunlukla “tekil”ler 

ve “çoğul”lar üzerinde hak sahibi 

olduğunu iddia eden “MAKÎ- 

NE”dir.

Umutsuzluk sadece yaşam ol

mayan yer değildir. Umutsuzluk 

“doğru fikir” olduğunu vurgulayan, 

ısrar eden “BEN”lerin olduğu yer

de de bulunmaktadır. Bu tür “sah

nelerde” “fikirler” unutulmuştur. 

Bu gayet normaldir. Çünkü 

“BEN”ler (ignoramus) praeis 

(phronesis)’ten haberdar değildir.

Unutulmuşluk(haberdar olmak 

istememe!) yolculuğu yok saymak

tır. Yolculuk yoksa “beyaz duvarla

rın kara delikleri” bizi içine alacak

tır! ■

1. Gilles Deleuze, Colaire Parnet, Diya

loglar, s. 70

2. A.g.e., S.79
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BELİRSİZLİKLERİ AŞMAK İÇİN

ATAS( )Y MUF / Ol )0 ? ! '

I
* deolojik ve politik statükola

rın, egemenliklerini hoyratça 

ve bağnazca sürdürebildikleri 

toplumlarda, tarih ve zaman duru

yor, yanlışlıklar ve haksızlıklar sü

rüyor. Statükolara boyun eğen bir 

dil ve söylem, yeni heyecanlar, ye

ni umutlar ve yeni aşklar üretemi

yor. Statükoları bir şekilde meşru

laştıran toplumlarda, hayatın özü

nü/içeriğini yok eden sınırlamalar, 

yavanlıklar, tekdüzelikler, ruhsuz

luklar, dayatmalar ve sıradanlıklar 

yaşanıyor. Sıradanlığı kanıksayan 

bireyler ve toplumlar, yapısal dö

nüşümler gerçekleştiremiyor.

Yapısal dönüşüm yeteneği bu

lunmayan toplumlar, kronik buna

lım toplumlarıdır. Bunalım üreten 

toplumlar, aynı zamanda her alan

da kararsızlık içinde bulunan top- 

lumlardır. Bunalım dönemleri aynı 

zamanda bütün kesimlerin büyük 

bir boşluk ve belirsizlik içerisine 

girdiği dönemlerdir. Bunalım dö

nemlerinde bireyleri ve toplumu 

koşullar teslim alır. Koşullara tes

lim olan bireyler ve toplumlar için, 

mevcut olandan daha iyi bir dünya 

umudu yoktur.

Baskıcı iktidar aygıtları tarafın

dan otomatlar sürüsüne dönüştü

rülen toplumlarda, toplum devleti 

denetleyemez, uyaramaz eleştire- 

mez. Bürokratik devlet uygulama

larında devlet, toplumun tcendi so

runlarına, kendi imkanlarıyla sos

yal birliği sağlayan değerlerin yar

dımıyla yanıt üretmesine dahi izin 

vermez. Tarih boyunca ve her dö

nemde, tüm bürokratik devlet uy

gulamalarında, çok ciddi özgürlük 

sorunları yaşanmıştır, yaşanmakta

dır.

Parçalarla kendini sınırlayan/ 

kısıtlayan bireyler ve toplumlar 

bütünü göremezler. Parçalara ait 

bakış açılarıyla bütüncü bir pers

pektif sahibi olunamaz, içerisinden 

geçtiğimiz son derece hareketli bu 

tarihsel dönemde, özellikle müslü

manların, İslami anlamda evren- 

selci bir bakışla düşünebilmeleri ve 

üretebilmeleri gerekiyor. Bütün 

dünyada ve hayatın her alanında 

derin bir yabancılaşmanın yaşan

dığı bu dönemde, İslami anlam ve 

amaçlara bağlılık temelinde, bu 

anlam ve amaçlara bağlı olanları 

kapsayacak şekilde, bütünleşmeci 

bir dil ve yaklaşım ile, yerel sınırla

rı aşan kültürel, toplumsal, ekono

mik ve politik programlar oluştur

mak bir zaruret halini almıştır.

Bütün toplumları standartlaştı- 

rıcı/ruhsuzlaştırıcı bir işlevi olan 

ve küreselleşme kavramı altında 

sürdürülen, hayatın her alanında 

Amerikan kültürünü, değerlerini, 

ekonomi politiğini ve hayat tarzını 

küresel bir gerçekliğe dönüştürme

yi amaçlayan ve bugünün dünyası

nı belirleyen, ekonomik/poli

tik/kültürel hareketlere ancak İs

lam dünyası anlamlı karşılıklar ve

rebilir. Amerikanlaştırma süreçleri

karşı konulabilir süreçlerdir.

Her tür yorum/yöntem/yakla

şım ayrılıklarını ve benmerkezci- 

likleri, HAK’kın hatırı için bir ta

rafa bırakarak, hepimizi doğrudan 

ilgilendiren temel tarihsel sorun

lar, ortak kaygılar, ortak hassasi

yetler etrafında, ortak özlemlere ve 

ortak aşklara tutunarak, ortak de

ğerler temelinde, ortak bir sorum

luluk iklimi oluşturabiliriz, sürekli 

mazeret üreten zihniyete veda ede

biliriz. Bugünün sesi olabilmek 

için, birlikte hayatın değeri olabil

mek için, güçlü ve derin tutkular

la, güçlü ve derin duygularla, güçlü 

ve derin ilgiler ve umutlarla, ‘afa- 

roz’suz bir ilişki zemini oluşturabi

liriz. Dışlayıcı bir dile ve tarza sa

hip olanlar, sadece kendilerini tec

rit etmiş olurlar. Her dışlayıcı eği

lim've yöntem, zorunlu olarak bir 

içe kapanmayla sonuçlanır.

Küreselciliği anlamak ve açık

lamakla, küreselci olmak kuşkusuz 

birbirinden farklı şeylerdir. Dünya

yı bütünsel anlamda izlemek; özel

likle küresel düzeyde her alanda 

hizmet alışverişinin gerçekleştiril

diği, teknolojilerin, iletişim ağları

nın bütün dünyayı birbirine bağla

dığı, uygarlıkları ve kültürleri bir 

şekilde homojenleştirici gelişmele

rin yaşandığı, yerel ekonomik, po

litik "ve kültürel tercihlerin, dev- 

letsizleştirildiği bir dönemde; bü

yük bir önem arzediyor.

Küresel enformasyon aracılığıy

la bütün yerel/geleneksel sınırların 

ötesine ulaşıyor, farklı yaşama bi

çimleriyle karşılaşılıyor. Küresel 

ölçekte bilgi edinme imkanları ar

tıyor. Türkiye gibi değişime ayak 

uydurma yeteneği bulunmayan is

tisnai ülkeler dışında, siyaset de 

küresel zeminlerde gelişiyor. Bu 

arada, Müslümanların da, dünya
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ya, hayata, olaylara bakma/görme 

biçimleri, dünyayı, hayatı ve olay

ları yaşama/algılama biçimleri 

olumsuz yönde değişiyor. Küresel- 

liğin dayattığı değerlerle, bizim 

inandığımız ve temsil ettiğimiz de

ğerler çelişiyor. Küresel kültür ve 

enformasyon sistemi, egemen ül

kelerin kültür ve enformasyon bi

çimlerini gelişmemiş ülkelere da

yatıyor. Küresel kültürün işgaline 

uğrayan ülkelerde derin bir kimlik 

bunalımı yaşanıyor. Bu ifadeleri

mizle küreselleşmenin tek belirle

yici olduğunu söylemek istemiyo

ruz. Ancak belirtmek gerekiyor ki, 

küreselleşme bugün önemli bir be

lirleyici durumundadır.

Sınırları kaldıran küresel siste

min, dayattığı yeni sınırlar konu

sunda çok duyarlı olmak gerekiyor. 

Bu durumda müslümanların da, 

küresel bir vizyon sahip olmaları 

gerekiyor

Küreselciliğin ortaya koyduğu 

olumsuz sonuçlar doğurabilecek 

etkileşimler ve kültürel homojen

leşme karşısında, küresel gerçek

likle başa çıkabilmek için, çok 

güçlü, çok derinlikli ve çok nite

likli, kültürel, entellektüel, sosyal 

ve ahlaki inşalara, sürekli bir dü

şünsel ve ruhsal devinime çok ihti

yacımız var. Geleneksel doğmatiz- 

me kapanmak ne kadar= tehlikeli 

ise; yenilikçi doğmatizme öykün

mek de bir o kadar tehlikeli olabi

lir. -

Tarihsel sorumluluklar alabil

mek için; düşünsel, entellektüel, 

kültürel ve politik bir varlığa sahip 

olunmalıdır. Duygularıyla ve heye

canlarıyla var olan kitleler; duygu

ları ve heyecanları istismar edile

rek, politik çıkarlar ve ihtiraslar 

adına, temelsiz ve ölçüsüz bir şekil

de yüceltilmemeli; kitleler, etkili 

anlatım biçimleri ve yönlendirici 

nitelikli düşüncelerle yetkinleşti- 

rilmelidir. Düşünce üretenler, yo- 

mm üretenler; gösteri yapmak, ilgi 

çekmek ve gizemleştirmek için de

ğil, insanlığın sorunlarını paylaşa

rak, toplumsallığa katkıda buluna

rak, siyasal bir bilinç ve tavır sahi

bi olarak, çözüm üretmeye çalış

malıdır. Düşünsel, entellektüel ey

lem; her koşulda gerçeğin ifadesi 

olabilecek özgür kılan bir dile sa

hip olmayı gerektirir. Perspektifle

rimizi insanlığı içine alabilecek şe

kilde genişletmeliyiz. Bütün za

manlar boyunca sahiplenilmesi ge

reken niteliksel değerleri ve er

demleri temsil edebilmeliyiz. Öz

gür bir düşünce ortamı, özgür bir 

sosyal ve entellektüel ortam ol

mazsa, hayatın bir anlamı kalmaz.

Hayatın tüm alanlarını bCii'okrasî  

ler tarafından işgal altında tütul-^ 

duğu toplumlarda, gündelik haya

tın sıradanlığı dışında, bir etkinlik 

gösterilemez. Daha güçlü olanın, 

egemen olanın görüşlerini etkisi 

altına girmek, ahlaki alanın dışına 

çıkmak anlamına gelir.

Kendi gerçeğimizi en yalın, en 

içten, en dürüst ifadelerle kitlelere 

olduğu gibi yansıtmalıyız. Hepimiz 

kendi gerçekliğimizin bilincinde 

olmalıyız. Kitlelere umut vermek 

adına, yalan söylemekten vazgeç

meliyiz. Kurumlaştırılmış, yalnızca 

tâbi kılma amacına yönelik gele

neksel itaat biçimleri ve anlayışı; 

bilinçli özneler halinde kendimizi, 

ilişkilerimizi, ifademizi ve tarzımızı 

çoğaltmamıza imkan veriyor. A l

lah (cc) katında şahsi sorumlulu

ğun, şahsi yükümlülüğün esas ol

duğunu unutmamak gerekiyor. ı
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MiTRY VE sin em a  ÜZERİNE

İHSAN  JCAB/L

Dost insan Cem Taylarım anısına

Y
azıya bir parantez açarak 

başlamak istiyorum. Ya' 

zın sıcak ve nemli geçen 

günlerinde aldığımız acı bir ha' 

ber, bizi derinden sarstı, Boğaziçi 

Üniversitesi’nden uzun yıllar be' 

raber olduğumuz, gerçi hiç dersi' 

ni almadığım, ama bana Ameri' 

ka’ya gitmem için referans yaza' 

cak kadar sinema konusunda ya' 

kinen anlaştığımız, uzun ve heye' 

canlı konuşmalar yaptığımız ho' 

c<?lardan Prof. Cem Taylan, ani 

bir şekilde aramızdan ayrıldı. 

Üniversitede verdiği “Sinema' 

Edebiyat İlişkileri” ve ''Üçüncü 

Dünya Sineması” gibi derslerde 

bir kaç kez, kendisinin katılama

dığı zaınarılarda ytrine girmemi 

benden rica etraişti. Hayatın 

maddi aşııılıklarınca keı'^dirü ver- 

ı T ıe k  isteoıeyen ve bunu başaran 

b'r yapısı vardı; tevazu yönünden 

de oldukça ileri gitmiş bir insari' 

dı, r.İtrine hep ince bir alayla yak- 

laşrcdı. Hayatın üzerimize baskı 

yapan her türlü unsuruna karşı 

zaman zaman attığ) kahkahalar

la, o ezici ağırlığa karşı bir set çe

kerdi sanki. En son bir Yaz Oku

lu için New York’a gittiği bu sim- 

sıcak günlerde, ecel onu aramız

dan ayırdı. Ruhu şad olsun...

jean Mitry ve Sinema Estetiği 

kitabının yazarı Brian Lewis’in

belirtimiyle, “Kuzeyli Nanook fil' 

mini ilk kez (en azından hatırla' 

yabildiğim kadarıyla) 1922 Ey' 

lü l’ünde gördüm.” diye yazan 

Mitry’yi okumak ve bu adamın 

elli yıl kadar sonra bile sinema 

hakkında düşünmeye ve yazmaya 

devam edeceğini kavramak çok 

heyecan vericidir.

Asıl Sinemanın Estetiği ve Psi

kolojisi, çok küçük puntolarla iki 

cilt halinde yazılmış 900 sayfa' 

dan müteşekkildir. Bu ciltler 

Montreal’de yaşayan ve hocalık 

yapan Belçika kökenli bir felsefe 

profesörü, siı>.emasever ve 

Mitry’yie iyi arkadaş olan Benoit 

Patar tarafından biıaz kısaltılmış

tır, Bu kısaltılmış (ama hâlâ cö' 

inert) cilt şimdi mevcut ve Mitry 

artık bil sinema incelemesinde, 

sinema hakkında her şeyi söyle' 

meye çalişmakla itham edilmeye' 

etki

Patar’nın ifadesiyle, J. Mitry 

kendi olarak duruyor /̂e hiçbir 

açıklamaya ihtiyacı yok. Mitry’yi 

tekrar okumak, diyor Patar, teş

vik edici ve temizleyici bir alıştır' 

ma. Çünkü Estetik’in yazarı mo 

dadan, katı düşünmeden veya 

yeîleşmiş geleneklerden etkilen' 

meyen, kelimenin tam manasıyla 

bir düşünürdü. Bütün düşünme 

süreci, önce ve özellikle, 'yedinci

sanat’a fenomenolojik (gerçek 

manada) bir araştırıydı. Onun 

gözünde teori her zaman hikaye

nin nihai işlevinin anlaşılmasın

dan türer. Bunun modem retori

ğe uygun olup olmaması onun 

için çok küçük bir önem arzedi- 

yordu veya, daha çok refleksif ve 

eleştirel olan bir polemik geliştir

mesine yolaçıyordu.

Mitry, sinema tarihine ve ye

niden teyid edilen hafızaya dal

mayı bir araştırmacı veya bilim 

adamına mülhem bir sabır ve te- 

vazuyla gerçekleştirdi. Özellikle 

sabır: belli filmleri yedi, sekiz, do

kuz defa görmek, meslektaşları

nın fikirlerine kulak vermek, 

dikkatini (her zaman zor olan) 

algılanan nesnede toplamaya ça

lışmak. Sonra tevazu: daima hü

kümlerini gözden geçirmeye, bir 

olguyu yeniden değerlendirmeye, 

yeni yaklaşımları hesaba katmaya 

hazır olmak. Harika hafızası, si

nemanın büyük dönemine dair 

fevkalade bilgisi, daha fazla öğ

renmek veya halen bildiğini ye

niden keşfetmek yönündeki arzu

sunu yoketmedi. Hükümleri, 

epistemolojik şüphecilik (bazıları 

tarafından metodolojik kuşku 

olarak tabir ediliyor) ve gerçek 

bir uygulamalı film hikayeleme 

teknikleri bilgisi üzerine kurul

muştu. Bu akılda tutularak, genel 

olarak kabul gördüğü gibi Yurttaş 

Kane'in bir şaheser olmaması ve

ya Kırık Fidanlar'm zamanüstü bir 

sanat eseri olması olgusu, onun 

tahlilini veya çalışma metodları- 

nın derecesini asla hükümsüz kıl

maz.
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Yaptığı tahlil nasıl bir biçim 

alır? Önce, Estecik'in yazarı, sine' 

ma dilinin özgün yapısından do' 

layı diğer sanatlarla bir bağlantısı 

olmadığını ileri sürer. Ona göre, 

sinema dilinin karakteristik yanı, 

kelimenin alışılagelmiş anlamıy' 

la bir dil olması değil, hiçbir gö' 

rüntüsel veya edebi gelişim yön

temiyle kıyaslanmayacak bir şe

kilde kendi içinde gelişmiş işaret

lerle temsil edilmesidir. Yedinci 

sanatın sembolik yapısı kesinlik

le çekilmiş nesne veya nesneler

den değil, bunlarla naratif sekans 

arasında kurulmuş düzenleyici 

ilişkilerden türer. Bu bağlamda, 

gerçekçi sinema hiçbir zaman va- 

rolamaz çünkü o algılanan açı, 

seçilmiş ışık ve ifade edilen za

man diliminden gerçeğin bilerek 

inşa edilmesinin bir sonucudur.

Jean Mitry eseri için yazdığı 

önsözde, sinemanın bir düşünce 

konusu olma yolunda ilk adımla

rı atan kişileri anar ve böylece 

nerede durduğunun/duracağının 

ve hangi gelenek içinde yeralaca- 

ğının tespitini yapar. Cendrars, 

Picasso ve Apollinaire’in arkada

şı olan şair Ricotto Canudo, sine

manın geleceği ve imkanları 

hakkında ilk merak edenlerden 

olmuş ve 1911’den itibaren onu 

‘yedinci sanat’ olarak taltif etmiş

tir. Sinemada yeni bir lirisizmin 

güçlü aracını görmöştür. Louis 

Delluc, 1920’lerde Fransız okulu

nun teğmenlerinden biri olma

dan, 1918’den başlayarak, estetik 

bir prensibe ihtiyaç olduğunun 

ilk farkına varan kişidir. Tam an

lamıyla bir kuramcı olmasa da, o

zamanlar keşfi bir öneme sahip 

olan Griffith, ince, Sennett ve 

Chaplin’in çalışmalarında sine

masal anlatımın asli kaynakları

na ilk defa işaret eden o olmuş

tur. Ne var ki, sinemanın ilk ku

ramcısı kuşkusuz, Jean Epste- 

in ’dır; makaleleri, 1920’lerin 

bağlamında oldukça doğru bir şe

kilde temel sayılan araçlara daya

nan görsel anlatımın ilk temelle

rini atmıştır: Kurgu. Germaine 

Dulac, kurgunun dayandığı un

surları tayin etmek ve kendi ‘saf 

sinema’sının nosyonlarını ima 

etmek yoluyla Epstein’ın araştır

malarını takip etmiştir. Şahsi fi

kirleri yazılarından ziyade daha 

etkili bir biçimde filmlerinde ifa

de bulan Abel Gance ve Marcel 

L’Herbier’ye yukarıdan bakılma- 

maya dikkat edilmesini vurgular, 

Mitry. Alman Dışavurumcu oku

lunun en belli başlı temsilcileri 

olan Fritz J. Lang, F. W . Murnau,

Jean Mifry

Lupu W ick ve senaryo yazarları 

Cari Mayer ve Henrik Gallen’in 

çalışmaları da bu çizgide ele alın

malıdır. Mitry, sinema estetiği

nin Sovyet Rusya’da Kuleshov, 

Vertov, Pudovkin ve Eisenste- 

in’ın çalışmalarında sistematik 

ve dikkatli bir şekilde teoriye dö

nüştüğünü belirtir. Özellikle Ei- 

senstein’ın sinema üzerine yaz

dıkları, sinema sanatına dair, es

tetik düşüncesi sınırlı olsa da, 

önemli anlatımlardır. ‘Genel Es- 

tetik’in iki kuramcısı olan Bela 

Balazs ve Rudolf Amheim ’da bu

lunduğunu ileri süren Mitry, 

Amheim ’ın, film etkisini algının 

psikolojisine bağlayan ana hatla

rı kurmaya çalışan ilk kişi oldu

ğunu söyler. Jean Mitry’ye göre 

sinema hayattan ve tam gerçek

likten türediğinden, film imgesi

ni daha başından, bu ‘objektif 

gerçekliğin’ bağlamına yerleştir

mek gerekir. ■
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BEYZADE’NIN SIPİHRİ

İ
ki atın çektiği gösterişli araba 

yalının önünde durdu, Latif 

Çelebil çevik hareketlerle in

di ve kapıya-doğru yürüdü. Arka

sından gelen bir uşak tanburunu 

taşıyordu. Kantemiroğlu, Latif Çe-’ 

lebi’yi kapıda karşıladı. Çünkü bu 

mutad bir ziyaretti, Çelebi her haf

ta meşke gelirdi. İki dost kucaklaş

tı ve içeri girdi. Kahveler beklenir

ken Latif Çelebi merakla sordu:

- Beyzadem, geçen hafta ben 

gittikten sonra acaip şeyler gelmiş 

başına, işittim. Fakat tafsilatını 

bilmek isterim, bir bir anlat.

Kantemiroğlu böyle çok badire 

atlatmışların önemsemez tavrıyla 

konuşmaya başladı:

- Mühim bir şey değil, Branco- 

vanu’nun^ bir oyunu. Fakat çok 

şükür dostlarım var, oyunu boz

dum.

Latif Çelebi, olanlardan kıs

men haberdardı:

- Seni Sakız Adasına sürecek

lermiş gûya.

Fakat Firarı Haşan Paşa bana 

önceden haber verdi.

- Yani ben geçen hafta hurday

ken senin bundan haberin var 

mıydı?

- Hayır, ertesi gün öğrendim ve 

hemen Mösyö Ferriol’e^ gittim. 

Beni sarayında sakladı. Bostancılar 

teslim edilmemi istediler. Fakat, 

Allah ondan razı olsun, Ferriol, 

“bu mümkün değildir, o bana iltica 

etmiştir” dedi. Onun kararlı tavrı 

üzerine Veziriazam vaziyeti oluru

na bıraktı. Senin anlayacağın.

Brancovanu, Kantemiroğlu’nun 

ne kadar sevildiğini, ne nüfuzlu ve 

itibarlı dostları olduğunu bir kerre 

daha görmüş oldu.

: Latif Çelebi kalktı, dostuna 

sevgiyle sarıldı ve:

-: Beyzadem geçmiş olsun. Evvel 

Allah sana kimse bir şey yapamaz, 

müsterih ol, dedi.

Bu arada gelen kahvelerini içti

ler. Latif Çelebi, uşağın köşeye da

yadığı tanburuna uzandı. Kıymetli 

kumaştan yapılmış torbasından çı

kardığı sazı Kantemiroğlu’na uzat

tı:

- Kulağıma iyi gelmedi, bazı 

perdeleri kaydırdım. Fakat gene 

muvazene bulmadı. Beyzadem, ne

dir bunun derdi?

Kantemiroğlu, sol eliyle, uzatı

lan sazı tutarken, sağ eliyle de ya

nındaki sehpadan mızrabını aldı. 

Ehliyetini anlatan bir edayla sazın

perdelerini kontrol etti. Sonra tan- 

burun teknesini dizleri üstüne yatı

rıp ileriye doğru uzattığı sapın ucu

nu yere dayadı. Eşiği kendine doğ

ru biraz çektikten sonra tekrar çal

maya başladı. Arada bir duruyor, 

perdelerden birini kaydırıyor, ye

niden deniyor, bu yeni yeri beğe

nince başka bir perdeyle uğraşıyor

du. Sonra sazı Çelebi’ye geri verdi:

- Bak bakalım beğenecek mi

sin?

Latif Çelebi belli perdelerde bi

raz gezindikten sonra:

- Vallahi sen bir sihirbazsın. 

Yahu nasıl da bir lâhzada bunu bu 

hale getirdin. Ellerin dert görme

sin, kaç gündür sazımı çalamıyor- 

dum, dedi. Sonra sordu:

- Peki bugünki meşkimiz ne?

Kantemiroğlu kendi tanburuna

uzanırken cevap verdi:

- Bir sipihr peşrev yaptım, sana 

onu geçeyim.

- Fevkalade, bayılırım o maka

ma.

Kantemiroğlu, eserini önce 

baştan sona ara vermeden çaldı. 

Sonra usûl usûl meşk etti. Latif 

Çelebi, ilerlemiş sayılabilecek ya

şına rağmen çabuk kavrıyordu. İki 

saat kadar sonra üç hanelik peşre

vi hafızasına aldı. Çünkü bu defa- 

ki, olağanüstü bir eserdi. Latif Çe

lebi sık sık hayranlık nidaları atı

yordu. Peşrevi son defa ikisi baştan 

sona bir kere daha çaldı. Fakat yo

rulmuşlardı. Sazlarını köşelerine 

dayadılar ve önceden sarılmış cıga- 

ralardan birer tane tellendirdiler.

Latif Çelebi:

- Beyzadem, kaçtır söylüyorum, 

şu musiki fennini senin kadar bi

len yok. Maşallah kalemin de iş

lek. Lütfedip bir kitap yaz, senden 

yadigâr kalsın.

- Yazacağım. Hem de öyle bir 

kitap ki benzerini kimse yazmamış.

- Yaşa Beyzadem. Anladığım
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kadarıyla bir tasavvurun var.

' Var. Kitabın iki kısmı olacak. 

Birinci kısım edvar, ikinci kısım 

peşrevlerden ve semailerden teşek' 

kül edecek.

' Anlamadım, nasıl peşrevler  ̂

den ve semailerden teşekkül edê  

cek? Sen de Ali Ufkî gibi nota mı 

yazacaksın?

' Bu Ali Ufkî’den hep balısedi- 

lir. İşte o bir sihirbazmış da, duydu' 

ğu bir nağmeyi hemen kâğıda yâ  

zarmış da, sonra tekrar okurmuş da 

falan filan. Lâkin yazdığı mecmu

ayı gören yok. Anladığım kadarıy

la o Frenk notasıyla yazarmış. Ben 

bu notayı pek bilmem. Fakat bir 

zamandır düşünüyordum, nağme

ler nisyandan nasıl kurtarılır diye. 

Eski edvarlara baka baka nihayet 

emniyetli bir yol buldum.

- De hele neymiş bu yol?

- Perdeleri harflerle gösterme 

esasına müstenid bir usûl.

Latif Çelebi bilgili insandı. Es

ki nazariyatçılardan bazılarının eb- 

cedle nağme yazdığından haber

dardı.

- Ebced gibi mi? diye sordu.

Kantemiroğlu belli ki bu işe

epeydir kafa yoruyordu. Meseleyi 

zihninde halletmişlerin rahatlığıy

la cevap verdi:

- Daha farklı. Ben perdelerin 

remzi olarak perde isimlerinin baş 

harfini kullanacağım.

- Vallahi sen nağmeleri zapt et 

de neyi kullanırsan kullan.

Latif Çelebi, birden, vaktin bir 

hayli ilerlediğini fark etti, uşağını 

çağırdı, uyuklamakta olduğundan 

emin olduğu arabacıya haber ver

mesini emretti. Kantemiroğlu, nü

fuzlu dostunu gene kapıya kadar çı

karak uğurladı. Latif Çelebi:

- Sipihr Peşrev’in, şimdiye kadar 

bana meşk ettiklerinin belki en 

iyisi. Lâkin şu kitap işine nihayet 

girişecek olman gönlüme öyle sü

rür verdi ki, ne yalan söyleyeyim, 

peşrevi unuttum. Neyse haftaya 

tekrar bakarız inşallah, diyerek 

arabaya yerleşti.

Latif Çelebi ertesi gün defterdar 

Davul İsmail Efendi’ye müjdeyi 

verdi. O  da uzun zamandır Kante- 

miroğlu’ndan bir nazariyat kitabı 

yazmasını rica ediyordu.

- En çok da peşrevleri ve sema

ileri yazacak olmasına sevindim. 

Lâkin bunu hakikaten yapabilir mi 

merak ediyorum.

Latif Çelebi’nin Kantemiroğ- 

lu’na güveni tamdı. İsmail Efen- 

di’yi biraz ayıpladı:

- Bilmez misin vaktiyle Ali Uf

kî de yazmış. Lâkin bizimkilerden 

biri çıkıp da o nota denilen şeyi 

öğrenememiş. Mecmuası da kayıp, 

bize efsaneden gayrı bir şey kalma

mış.

İsmail Efendi’nin havsalası, bil

mediği bir nağmeyi, kâğıda çizilmiş 

birtakım işaretlere bakarak çalma

yı veya söylemeyi almıyordu. Fakat 

Latif Çelebiyle tartışmayı uzatmak 

faydasızdı.
:t: )|(

Latif Çelebi o akşam da Buhûrîzâ- 

de Mustafa Efendi’ye meşke gitti.

Yaşlı üstadın da sevincini paylaşa

cağını düşünerek Kantemiroğ- 

lu’nun müstakbel kitabından bah

setti. Buhürîzâde beklediği tepkiyi 

göstermedi. O  da Ali Ufkî’nin hü

nerini duymuştu. Zaten Frenklerin 

nağmeleri yazıp okuduklarını bilen 

çoktu. Çelebi, Buhûrîzâde’nin fik

rini merak ederek sordu:

- Sizce, bir kâğıda zapt edilme

si, nağmelerin unutulmasına mani 

olamaz mı?

Buhurîzâde’nin yüzünden belli 

belirsiz bir gerginlik geçti, şöyle 

'^hafifçe arkasına yaslandı, yutkun- 

^^dü, gözlerini Çelebi’nin gözlerine 

‘ dikti, bir süre sustu. Çelebi «Gali

ba üstadı kızdırdık» diye düşündü. 

Ama Buhurîzâde’nin halindeki de

ğişiklik, kızgınlıktan değildi. Sade

ce, çok değer verdiği bir fikri en 

uygun kelimelerle anlatmaya ha

zırlanan hatiplerin heyecanını çe

kiyordu. Ağır ağır konuştu:

- Nağmelerin unutulması hayıf

lanılacak bir hadisedir. Ben de bes- 

telediklerimin bin yıl sonra bile, 

tek perdesine halel gelmeden çalı

nıp söylenmesini isterim elbet. 

Anlattıklarına göre, Frenklerin 

usûlüyle kâğıda yazılan nağmeleri, 

hiç duymamış biri bakıp okuyor

muş. Ama zannetmem ki, hocası

nın rehberliği olmaksızın talebe 

tekmil incelikleri tebarüz ettirebil- 

sin. Hem Frenklerin musikisiyle 

bizimki bir mi? Onlar yazıp okusa 

bile, bizim musikimizin nâmütenâ- 

hi inceliklerini kâğıt üzerinde ak

settirmeye imkân mı var? Mecbu

ruz biz, talebeyi karşımıza alıp, ese

rin her türlü inceliğini tek tek, ti

tizlikle öğretmeye. Ben şahsen, 

bestelerimi bir kâğıt parçasına 

emanet edemem. Talebenin eseri 

tam olarak öğrenebilmesi için, bi

zim atadan kalma meşk usûlümüz 

en sağlam yoldur. Tamam, bizden 

evvelkilerin pek çok eseri unutul
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muş. Unutulmayanların da kısmen 

veya tamamen değiştiğini anlamak 

zor değil. Kaç defa şahit oldum, 

yirmi yıl önce meşk ettiğim bir ese

rim, bazılarının ağzında tanınmaz 

hale gelmiş. Elli yıl sonra kimbilir 

n’olacak? Fakat, buna mâni olma

nın yolu, nota yazmak değil; tale

beye, meşk ettiği esere sâdık kal

masını temin edecek ahlak ve titiz

liği vermektir.

Latif Çelebi, Buhurîzâde’ye hak 

vermiyor değildi. Ama Kantemi- 

roğlu’nun teşebbüsünün neticesini 

de merak ediyordu. Bir sonraki 

meşk sırasında Kantemiroğ- 

lu’ndan, icat ettiği notasyon siste

mini kendisine öğretmesini ve hiç 

bilmediği bir peşrevi bu sistemle 

yazarak kendisine vermesini rica 

etti. Kantemiroğlu’nun yazdığı no

tayı deşifre etmeye çalışacak, böy- 

lece esere ait inceliklerin notayla 

ne derecede aktarılabileceğini an

layacaktı. Böyle bir tecrübeye 

Kantemiroğlu’nun da ihtiyacı var

dı. Latif Çelebi o akşam hem per

delerin işaretlerini, hem de rakam

lar kullanılarak seslerin uzunlukla

rının nasıl belirtileceğini öğrendi. 

Bütün bir hafta, bildiği peşrev ve 

semaileri, Kantemiroğlu’ndan öğ

rendiği sistemle kâğıda geçirmekle 

uğraştı. Yeniden meşke gittiğinde 

bu sisteme bir hayli alışmıştı. Şim

di sıra, hiç bilmediği bir eserin no

tasını deşifre etmeye gelmişti. Latif 

Çelebi gelmeden, onun için. Gazi 

Giray Han’ın devrikebir mahur 

peşrevini yazan Kantemiroğlu, kâ

ğıdı Çelebi’ye uzattı.

- Sen evde bununla meşgul ol, 

haftaya bana çalarsın. O  zaman 

anlarız yazdığım notanın eseri ne 

derecede temsil edebileceğini. Ki

tabımın birinci kısmını yazmaya 

başladım, epeyce de ilerledi. Ben 

sana bu akşam bu yazdıklarımı

okuyayım.

Latif Çelebi, bu akşam tanbu- 

runu hiç çakmayacak olmasına 

üzüldü ama, henüz yazılmakta olan 

bir kitabı herkesten önce okuya

cak olmaktan duyduğu iftihar bu

nu unutturdu. Hocasının verdiği 

kâğıdı tanbur torbasına koydu ve 

dinlemeye hazırlandı.

Kantemiroğlu sehpanın üzerin

deki küçük defteri alıp okumaya 

başladı. Çelebi, verilen bilgilerden 

olduğu kadar, yazarın üslubundan 

da çok hoşlandı. Yazılması için o 

kadar ısrar ettiği paha biçilmez bir 

eserin yavaş yavaş vücut buluşuna 

tanık olmaktan ayrıca gurur duy

du.

Ertesi gün Gazi Giray Han’ın - bil

mediği bu yeni- mahur peşrevini^, 

hocasının verdiği kâğıtta yazılı bir

takım işaretlere bakarak çıkarmaya 

çalıştı. Başlangıçta oldukça yavaş 

ilerliyordu. Ama ikinci haneden 

sonra hızı bir hayli arttı. Fakat ese

ri bütünüyle takılmadan çalabil

mek için ikinci gün de çalışması 

gerekti. Eseri daha önce hiç duy

mamıştı. Bu yüzden kendi icrası

nın, hocasının icrasına ne ölçüde 

benzediğini bilemiyordu. Ama bir 

noktayı fark etmişti: bu eserde, da

ha önce meşk ettiklerinde olan ba

zı şeyler yoktu. Sabırsızlandı ve 

derse daha beş gün olduğu halde 

Kantemiroğlu’na gitti. Bereket 

versin üstad evindeydi. Çelebi’yi, 

biraz şaşırarak, ama memnuniyetle 

karşıladı. Latif Çelebi, oyalanma

dan konuya girdi:

- Ben bu mahur peşrevi sök

tüm. Fakat bana öyle geliyor ki bu

na bir libas giydirmek lâzım. Şunu 

senden bir dinlesem iyi olacak. 

Kuzum bana şunu bir çalıver lüt

fen.

Kantemiroğlu, tanburunu aldı; 

eşiğin yerinde olup olmadığını

kontrol etti. Sazın teknesini kuca

ğına yatırıp sapını öne doğru uzat

tı ve eşiği biraz geriye çekti. Sonra 

mahur makamından nağmeler ya

parak bazı perdeleri (özellikle ma

hur ve tiz segâh perdelerini) maka

ma göre ayarladı. Gazi Giray 

Han’ın peşrevini çalmaya başla

yınca Latif Çelebi baştan ayağa 

dikkat kesildi. Kâğıda bakarak çı

kardığı nağmelerin, hocasının çal

dıklarıyla aynı olmasından, tanı

madığı bir haz duyuyordu. Kante

miroğlu, tek bir işaretle yazdığı ba

zı uzun sesleri ya birkaç mızrap vu

ruşuyla ya da komşu sesleri de ka

tarak süslüyordu. Birden fazla işa

retle yazılmış motifleri de benzer 

şekilde süsleyerek çalıyordu. Latif 

Çelebi anladı ki, notayı hiçbir şey 

eklemeden çalmak, esere ait bazı 

inceliklerin kaybolmasına yol açar. 

Bu fikrini hocasına açıkça söyle

yince Kantemiroğlu şu cevabı ver

di:

- Evet notayı harfiyyen çalmak 

yetmez. Şu da söylenebilir: bir ese

ri kâğıda geçirirken vurduğumuz 

her mızrabı yazmak gerekmez. Mu

sikimize mahsus icra üslubunu 

kavrayan herkes, biraz sade yazıl

mış olan notaya, lüzum eden ilave

leri yaparak bir eseri hakiki hüvi

yetine kavuşturabilir. Seninle yap

tığımız şu tecrübe bana gösterdi ki, 

yazacağım peşrev ve semailer, en 

azından ana batlarıyla dünya dur

dukça duracaktır, buna artık emi

nim. ■

NOTLAR:

L Yüksek rütbeli bir bürokrat olan 

Hazinedar Latif Çelebi, Kantemi- 

roğlu’nun dostu ve öğrencisiydi.

2. Constantin Brancovanu, Eflak hos- 

podarı ve Cantemir ailesinin raki

biydi.

3. Ferriol, dönemin Fransız.sefiriydi.

4. Kantemiroğlu’nun, Latif Çelebi’ye 

Gazi Giray Han’ın usûlü düyek olan 

bir başka mahur peşrevini daha önce 

meşk ettiğini farz ediyorum. (F.K.)
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aşlayan herşey, çoğun, 

bir coşkuyla başlıyor. 

Heyecanla başlıyor. Biti- 

rişler ise sorgulamayı, iç muhase

beyi getiriyor yedeğinde. Dönüş 

hazırlıklarıyla birlikte binlerce 

düşünce cirit atarken zihnimde 

bir yandan da yaptığım yolculu

ğun derin anlamları, açılımları 

(yeni keşifler için) metafora dö

nüşüyor, yeni boyutlar kazanıyor.

Belki de dışa doğru yapılan se

yahatler, içe doğru yapılan seya

hatin anlamını çözmede ve etki

sini belirginleştirmede yararlı ol

duğu oranda; gerekli ve anlam

lıdır da.

Önceleri düşündüğüm kimi 

konular, bu seyahatim içinde ye

ni yönelimler, açılımlar, gelişim

ler sağladı. Eski sorular yenileriy

le yer değiştirdi. Yol dışa doğru 

uzadıkça, düşünce içe doğru de

rinleşti.

Bu seyahatim esnasında anla

dım ki, “dil öğrenmek”, “din öğ

renmek” için açıklayıcı bir örnek 

olabilir. “Dil öğrenme” girişimi

mizden hareketle “din öğrenme” 

çabamızı anlauılandırmak, yeni

den değerlendirmek belki yanlış

larımızı daha kolay görmek 

mümkün olabilir.

Bir yabancı dili öğrenmek 

üzere girişimde bulunan insan, 

bu girişiminde samimi ve gerçek

çi ise yaşam düzeninden, zihin 

yapısına kadar pek çok alanda 

yeniden düzenlemelere gitmek 

zorunda kalacaktır.

Dinlediği müzik, okuma alış

ŞAM MEKTUBU

MEHMET HARMANCI

kanlığı, kelimelere yüklediği an

lam, anadilini kullanma becerisi, 

kelimelerin farkh dillerdeki an

lam karşılıklarını en uygun biçi

miyle bulabilmek üzere zekasını 

kıvrakça kullanabilme yeteneği, 

daha önce öğrendikleri ile yeni 

öğrendiklerini karşılaştırmalı 

olarak değerlendirebilmesi gibi... 

pek çok alanda kendini geliştir

mek, yerine göre değiştirmek zo

runda kalacaktır. Bunları başar

dığı oranda dili de başarıyla öğre

necek, dilini geliştirebilecektir.

Kişi ne denli istekli, iştahlı 

olursa olsun... Dil öğrenmeye ne 

kadar arzu duyarsa duysun, öğ

renmenin isterlerini yerine getir

mezse dil öğrenemeyecek ve öğ

renimin sonucunda ulaşmayı he

deflediği şeylere ulaşamayacaktır. 

(Ki bu da insanoğlunun mutsuz

luğunun sebeplerinden biridir.) 

Mutsuz olacaktır.

Yani dilin gramerini çözmek, 

kelimelerini ezberlemek, cümle 

yapılarını idrak etmek üzere ça

lışmayan biri elbette ki dili öğre

nemeyecektir. İşin daha vahim 

yanı ise grameri sular seller gibi 

ezberlese de, kelimeleri bir lügat 

hassasiyeti içinde hıfzetse de, 

cümle kalıplarına kitabi anlamda 

hakim olsa da bu parçaları canlı

bir bütün olarak kullanmak üzere 

girişimde bulunmadıkça, o dilde 

okuyup, yazıp, konuşmayı dene

medikçe, o dili bildiğini iddia et

mek o kişiye nasip olmayacaktır.

Nasıl ki dinin emirlerini “bil

mek” ile “yapabilmek” arasında 

dağlar kadar fark varsa, bir dilin 

gramerini yutmak ile o dili selis 

bir şekilde konuşmak arasında da 

fark vardır.

Bir adam, bir dinin emirlerini, 

yasaklarını, kutsal metinlerini vs. 

ezberlemekle o dinin içinde sayı

lamayacağı gibi bütün bunlara 

tümüyle sahip olmasa bile, hatta 

bilginin çok küçük bir parçasına 

'sahip olsa bile, o dinin iman et

me şeklini yerine getiren herkes, 

o din nazarında, dinin neredeyse 

her şeyini bilip hiçbirini kullan

mayan kişiden daha önde ve 

önemde olacaktır.

Yani din kaç kelime bildiğini

ze değil, kaç kelimeyi doğru düz

gün kullanabildiğinize önem ver

mektedir. Elinize geçen, aklınıza 

düşen bir cümleyi ne kadar iyi 

analiz edebildiğinizden önce, 

analiz edebildiğiniz yargılara ne 

denli sadık kaldığınızı önemse- 

mektedir. Ancak bunun ötesinde 

elbetteki sadakatinizle birlikte 

elde etmiş olduğunuz bilgi biriki
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minin büyüklüğü yaptıklarınızın 

çarpanını artıracak, değerini 

yükseltecektir.

Dilin bütün yönlerini derinli

ğine kavramış ve dili her yönüyle 

bilmek becerisini, kullanmak ye

tisini kazanmış birisi “dil öğren

mek” işini en iyi şeklide başarmış 

olmaktan dolayı haklı bir mutlu

luğa sahip olabilir. (Konumuz el

bette ki bu değil, sözümüz bunun

la ilgili değil.)

Öte yandan dili teorik anlam

da öğrenmiş olmasına rağmen ya

bancı bir memlekette o dil aracı

lığıyla ihtiyaçlarını karşılayama

yacak ya da o dilde yazılmış bir 

metni okuyup anlayamayacak 

' kadar o dili kullanmaktan aciz 

olan kimseyle, teorik anlamda 

dile ait pek çok yapıyı bilmeme

sine rağmen o dili, derdini anla

tıp, ihtiyacını karşılayabilecek; o 

dilde yazılmış eserleri okuyup an

layabilecek kadar kullanabilen 

iki kişiyi karşılaştırmak bir yargı

ya varmak söz konusu edilirse.

kanaatimiz o ki ikinci kişi öte

kinden epeyce önde ve değerde

dir.

Çünkü ikisi arasındaki fark, 

bilmekle bildiğini söylemek ara

sındaki fark kadar derin ve bü

yüktür. Dili kullanabilen, dili bil

diğini o dili bilen bir başkasına 

ispat etmek, göstermek için zor- 

lanmazken; öteki, o dili kullan

mak dışında her yolu deneyerek 

aslında dili bildiğini ispatlamaya 

çalışırken, o dili bilmediğini gös

termekten başka bir şey yapama

yacaktır.

Bunun gibi, bir dine inandığı

nı söyleyen inanmış adamlar, 

imanlarının delili olarak kırk de

reden kırk su getirmekle uğraş

maktan vazgeçip o dinin gerekle

rini yapmaya koyulmalıdırlar.

Yani dinlerinin ne kadar adil 

olduğunu ispatlamak üzere kutsal 

metinlerden kanıtlar ileri sürmek 

yerine, kalplerinde kökleşmesi 

gereken, o kutsal metinlere olan 

imanın sonuçlarını yeryüzü sah

nesinde sergilemeliler. Eğer ba

rışçıl bir inanca sahip olduklarını 

anlatmaksa muratları, içlerinde 

ve çevrelerinde barışı tesis edip 

görünür hale getirmeliler...

Bütün insanlık böyle bir yola 

girse, kimin inancı neye hizmet 

eder, insanlığa en faydalı, kendi 

içinde en tutarlı olan hangisidir, 

kolayca anlaşılacaktır sanırım. 

(Bütün insanlığın bu yola girme

sini beklemeden konuya böyle 

bakmaya çalışmak da mümkün 

[mü]!)

Bilginin kendi içinde bile bir 

eylemsellik içerdiğini, “bilmek” 

ile “eylemek”in içiçeliğini, biri

nin diğerini zorunlu kıldığını, 

“biliyorum” diyebilmek için “ey

lemiş olma”nın gerekliliğini bir 

kavrayabilsek, aslında ne çok şey 

bilmediğimizin, ne çok şey eyle

mediğimizin, pek çok şeyi yapmı

yorsak hiçbir şeyi yapmamış ola

cağımızın, farkına varabilir mi

yiz? Ne dersiniz?

Şam'dan şimdilik bu kadar! ■
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“....... Tekleştirmek hapsetmektir,

özünden koparmak ise öldürmektir!"

Dünya tasavvurunu; kendi 

içinde uzun süre kanlı savaşlar 

yaptıktan sonra, yine kanlı elle

riyle kağıda döken, dünyanın geri 

kalanını son damlasına kadar sö

mürmeyi şiar edinen bir medeni

yeti ve onun dünya bakışını kav

ramsallaştırıyor: “T ekleştirmek” 

ve “özünden koparmak”. Dünya

yı, hayatı, bilimi hasılı herşeyi 

kendi varoluş gayesine göre ta

nımlayan, kendi dışındaki tüm 

toplumları ‘öteki’ kabul eden bir 

medeniyeti tanımlıyoruz, batı me

deniyetini. Batı tarihinin aslında 

yegane dünya tarihi olduğu, mev

cut modern zamanın batı düşün

cesiyle şekillendiği ve buna bağlı 

olarak da dünyanın tek hakimi

nin batı olacağı fikri aslında hiç 

de yabancısı olmadığımız iddialar. 

Batı düşüncesine dönüp baktığı

mızda, bu zihni konformizmi kırıp 

farklı şeyler söylemeye çalışan 

çok fazla düşünür görememekte

yiz. Marshall G. S. Hodgson fark

lı düşünen bu nadir düşünürler

den birisi. Bir ‘islamolog’ olması 

ve dünyanın batı dışında geri ka

lan kısmının tarihiyle de ilgilen

mesi onu özgürleştirmiş, böylece 

farklı bir dünya tarihi algısı oluş

turmasını sağlamıştır. Temelde 

batımerkezci tarih anlayışını ve 

bunun yansıması dünya tasavvu

runu eleştiren, özellikle İslam me

deniyeti tarihini dünya tarihinde 

asıl belirleyici etkenlerden sayan 

bir anlayışı savunuyor Hodgson. 

İslam tarihini Ortadoğu ile sınır

landırmaktan ziyade, dünya tarihi

TARİHİ YENİDEN TANIMLAMAK

ÖMER MİRAÇ YAMAN-ZAFEK ÖZDEM/R

ve batı tarihiyle ilişkilendirerek 

tanımlandırmayı benimsiyor ve 

batımerkezci tarih anlayışına dair: 

“Sanayi devrimi ilk burada baş- 

gösterdi diye bir Avrupa tarihi

Dünya Tarihini 
Yeniden Düşünmek

Marshall G. S. Hodgson

anlayışı İngiltere tarihine nasıl 

indirgenemezse, dünya tarihi de 

sanayileşmenin ilk kez buradan 

yayılması hasebiyle batı tarihine 

indirgenemez” eleştirisini getiri

yor.

Yeni bir dünya tarihi yazımıy

la ilgili farklı metod önerileri su

narken, batı tarihinin bir çizgisel 

bütünlükten ziyade kesik kesik 

dönemlerden oluştuğuna dikkat 

çekiyor. Aslında Hodgson’nun İs

lam tarihi ve medeniyetine ısrarlı 

vurgusu, bizi İslam’ın yayılış felse

fesi üzerine düşünmeye sevk edi

yor. Değişimin kalpte ve zihinde 

başladığına inanan, her insanın 

yaşadığı toplumda ifadesine dinin 

genel sınırları içerisinde imkan 

tanıyan, insanı özgünleştirici ve 

düşünceyi arttırıcı yanına vurgu 

yapan bir anlayışa götürüyor. A l

lah’ın Kur’an’da ısrarla, onlarca 

insan modelinden bahsettiğini ve 

mesajın zamanlar ve toplumlar 

üstü olduğuna vurgusu aslında is- 

lami düşünce merkezli dünya tari

hi algısını ve modelini ister iste

mez belirliyor.

Her araştırma dalının sıkıntı

sını çektiği ve Hodgson’un da 

eleştirdiği katı kuralcı ve batımer- 

kezli bilim anlayışının eleştiriye 

tabi tutulması beraberinde düşün

cenin sınırları kırıyor.

İslam’ın hayat bakışını yansı

tacak ve onun yansıması olacak; 

nasıl bir toplum, ekonomi ve aile 

diye düşünürken maalesef günü

müz müslüman araştırmacıların 

bir problemiyle karşılaşıyoruz.

O da, batılı bilim anlayışı ve 

onun kavramları çerçevesinde 

oluşturulan olguların, daha sonra 

Kur’an ayetleriyle adeta hazırla

nan teoriyi destekler mahiyette
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süslenmesi. Bu bakış açısıyla ger

çekten özgün eserler vermek ol

dukça güçleşiyor. Bu sıkıntının 

farkmda olarak bir siyaset felsefe

si oluşturma gayreti içerisine gi

ren T. Abdülkadir Hamid, özgün 

bir eser ortaya koymaya çalışmış. 

Kendisi ısrarla her araştırmanın 

en başta Kur’an’dan hareketle şe

killenmesine, Kur’an’ın vermiş 

olduğu anlayış ve ferasetle konu

ların ele alınmasına vurgu yapıyor 

ki buna katılmamak imkansız. 

Eserinin ilginç ve çarpıcı tarafı ise 

siyaset felsefesini temellendiriken 

Medenî ayetlerden ziyade Mekkî 

ayetleri incelemeye tabi tutması. 

Özellikle A ’raf suresini enine bo

yuna inceleyen Hamid, niçin si

yaset pratiğinin yapıldığı Medenî 

sureleri değil de Mekkî sureleri 

incelediğine şöyle bir izah getiri

yor: “ Kur’an’ın Mekke dönemin

de inen kısmı ve tekrar tekrar ahi- 

retteki hesaplaşmadan ve alemin 

bir gün yok olacağından söz etme

si, İslam dinindeki siyasal inancın 

ta kendisidir. Bu çerçevede siya

set, uhrevi cezaya organik olarak 

bağlanır. Burası, dünya ile ahireti, 

ahlaki değerlerle siyasal çıkarları 

ve ekonomik yararları birbirine 

bağlayan tevhidi siyasal felsefeyle, 

dünyayı ahiretten ve değerleri si

yasetten ayıran “ayrışmacı” siya

sal felsefe arasındaki özde ayrılı

ğın odak noktasını oluşturmakta

dır.” Buradan hareketle İslami si

yaset felsefesi ile batılı siyaset fel

sefecilerin görüşlerini karşılaştır

malı olarak inceliyor. Kitabın di

ğer önemli bölümü ise Rasul dev

letinin uluslararası ilişkilerinin 

incelemeye tabi tutulması. Özel

likle İslam devletinin yahudilerle 

olan ilişkileri kısmı, müslümanla

rın Ehl-i Kitab’ı tanımasının öne

mini bir kez daha pekiştiriyor.

Ancak, İslam tarihine göz attı

ğımızda, hem hıristiyan ve hem 

de yahudilerle kurulan diyalogla

rın bir türlü sağlıklı bir zeminde 

gerçekleşmemesi; bir yandan haç

lı savaşları, diğer yandan hali ha

zırda İsrail devleti ve onunla müs- 

lümanlar arasında kanın kuruma

ması, İncil ve Tevrat’a karşı olan 

önyargılarımızı da ısrarla besliyor. 

Türkiye’de günümüze kadar yapıl

mış Tevrat üzerine araştırmaları 

incelediğimizde bir literatür oluş

turacak kadar bile eser olmadığını 

fark ediyoruz. Ayrıca İslam düşü

nürlerinin yahudilik ve Tevrat 

üzerine yorumlarını da incelediği

mizde farklılıklar olmasına rağ

men bizzat yahudilerin kaynakla

rından neşet eden bir araştırmaya 

pek rastlayamıyoruz. Bu konunun

önemine binaen Baki Adam; Ya

hudi Kaynaklarına Göre Tevrat 

isimli kitabıyla, yahudi rabbilerin 

diliyle mümkün olduğunca yo

rumsuz bir şekilde Tevrat’ı inceli

yor. Bu arada kitapta; tarihte İs

lam düşünürlerinin çokça tartıştı

ğı, bugünkü Tevrat’ın Hz. Mu

sa’ya verilen mi olduğu, Tevrat’ın 

nasıl bir süreçte teşekkül ettiği, 

geçmişte ve günümüzde yahudile

rin Tevrat’a bakışını ve müslü

man bilginlerin Tevrat’ın tahribi 

konusunda yorumlarının ne oldu

ğu gibi soruların cevaplarını da 

bulabiliyoruz.

Yeni bir dünya tarihi ancak ve

ancak; “....Onlar ki, dinlerini bir

eğlence ve oyun yerine koydu

lar....”(7/51) ayetinin muhatabı 

olmayan ve Dünya’yı “Biz, göğü, 

yeri ve bunlar arasında bulunan

ları eğlence için yaratmadık.” 

ayeti gereğince algılayan, ufku 

açık müslüman zihinler tarafın

dan yazılacaktır.

?alııııll Haıınahlııına (öfc
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MARCOS
J l  W A r i l M ' l  ılı l lO N

Sözümüz Silahımızdiır

(Subcomandante Marcos) 

Haz. Juana Ponce de Leon

Jose Saramago bu kitaba yaz' 

dığı önsözde “Meksika’da yö

netici kesim tarafmdan “bar

bar - öteki” olarak tanımla

nan ama ashnda “Meksika 

gerçeğini” temsil eden insan

ları anlamak için gerekli bir 

parçacık akıl ve duyarlılıktan 

mahrum olabilir misiniz” di

ye soruyor. Kar maskeli bir 

gerilla Meksika’lı yerli halkuı 

gözünde kendini aşarak top

lumsal bir kimlik kazandı. 

Marcos, karizmatik kişiliğiyle 

dikkatimizi çekerken gizlice 

elden ele heybelerde, çanta

larda taşınarak ülkeden in

ternet aracılığıyla dünyaya 

yayılan, bize ulaşan bu kitap 

sayesinde onun çevresini da

ha yakından tanıyabiliyoruz. 

“Sözümüz Silahımızdır”, Za- 

patistalar’ın siyasi, toplumsal 

düşüncelerini özetleyen bir

slogan ve Zapatista- 

lar’ın hikayesini anla

tıyor. Uluslararası po

litikalara, küreselleş

meye karşı takındığı 

tavırla ülke sınırlarını 

aşan mücadelenin geli

şimi Marcos’un bildiri

leriyle anlatılıyor. 

Kendi mücadelesini 

bildirilerinde uluslara

rası savaşın bir parçası 

olarak gösteriyor Mar

cos.

Onun edebi, duy

gusal, Latin Amerika 

kültürü’nün izlerini taşıyan, 

onun şahsi dünyasına seya

hat etmemizi sağlayan me

tinler kitapta genişçe yer al

makta. “Maskenin Altında” 

başlığına taşıyan bu bölüm 

editörün tespitiyle Pablo 

Neruda’nın romantizmini, F. 

G. Lorca’nın imgelemelerini 

yansıtmakta, yetişkin hayatı

nın ikilemlerini; aşk, yalnız

lık ve ölüm çatışmasını Italo 

Calvino’yu andırır bir tarzda 

hikaye etmektedir. Marcos 

halkı eğitmek, taraftar topla

mak için yazıyor.

Halkın basit tecrübeleri

nin ürettiği sembolik ifade

lerle kurulan masallarda efsa

nevi Zapatista devrimci ka

rakteri görülüyor. Marcos ve 

Zapatistaların fotoğraflarının 

da yer aldığı kitap hem siyasi, 

ideolojik bir metin hem de 

edebi bir anlatı olarak oku

nabilecek türde.

Bakış Y .,460s.

Yeni Kitaplar

1- Montesquieu’nun Iran Mektupları, 

Montesquieu, Anka, 420s.

2- Türkiye’nin Toplumsal Hafızası, Esra 

Özyürek, İletişim, 349s.

3- Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi , Ti

mothy Mitchell,İletişim, 310s.

4' Bilginin Toplumsal Tarihi, Peter Bur

ke, Tarih Vakfı, 264s.

5- Bir Zamanlar Bir Turan Vardı, Hüse

yin Batuhan, Iş Bankası, 545s.

6- Hadis Problemleri, Enbiya Yıldırım, 

Rağbet, 300s.

7- Kadının Yaratılışı, Cemal Ağırman, 

Rağbet, 285s.

8- Sadettin Tantan, Ferhat Ünlü, Metis, 

239s.

9- Osmanlı İmparatorluğu’nda Sırp Me

selesi, Mehmet Çetin Börekçi, Kutup 

Yıldızı, 199s.

10- iki Kader İki Lider, Harun Özdemir, 

Geyik, 184s.

11- Bilgi Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Asa, 

277s.

12- Geleneksel Hadis Yorumculuğu, En

biya Yıldırım, Rağbet, 315s.

13- Kur’an İlimleri ve Tefsir Yazıları, Dr̂  

Cüneyt Eren, Ekev, 142s.

14' Yasak Kent Buhara, Thierry Zarcane, 

İletişim, 158s.

15- Bozkurtlar “Töreden Partiye”, Erbil 

Tuşalp, Donkişot, 395s.

16- İktisat İlmi, Cavid Bey, Liberte, 347s.

17- Güçlü Rüzgarlar Üzerine Yemin, Mü

cahit Koca, Sur, 96s.

18- Sosyal Devletin Çöküşü ve Sağlığın 

Ekonomi Politiği, İlker Belek, Sorun, 

364s.

19- İran Yolculuğu, Özcan Yurdalan, Om, 

233s.

20- Veysel Hoca’nın Tufan Öyküsü, Mü

cahit Koca, Sur, 86s.
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BALKANLAR VE İTTİHAT TERAKKİ

ERTUĞRUL BAYRAMOÖLU

Son Makedonya olayları ister iste

mez ijısanın aklına İttihat Terakki 

örgütünü ve onların Balkan politi

kasını getiriyor. İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’ni destekleyen en önemli 

gazetelerden Tanin'in başyazarı olan 

Hüseyin Cahit “İttihat ve Terakki’yi 

kuranlar; yaşamı, dünyayı, siyaseti- _ 

bilmeyen deneysiz gençlerdi. Burı-__ 

larda yalnız yüksek bir ateş vardı: - 

Yurt sevgisi” diyerek imparatorluğun' 

son döneminde etkin olan arkadaş

larının tecrübesizliğine dikkat çeke

cektir. Bu tecrübesizliğin Balkanlar

da başımıza getirdiklerini satır başla

rı ile görmek dahi olayın vehametini 

gösterecektir.

II. Abdulhamid Balkan milletle

ri arasındaki en büyük sorun olan ki

lise mallarının çözümünü gündemde 

tutarak birleşmelerini engellemiştir. 

Oysa İttihat Terakki güdümündeki 

Said Paşa hükümeti 3 Temmuz 1910

tarihinde Kiliseler ve Mektepler Ka

nunu çıkararak Balkan Milletlerinin 

birleşmelerinin önündeki en büyük 

engeli kaldırmış oldu.

Bu yetmediği gibi hükümet daha 

sonra kendilerine karşı kullanılacak 

olan son model topların Selanik li

manından Belgrat’a geçişine izin 

; yermiştir.

. Hariciye Nazırı Asım Bey “Bal- 

“kahlardan imanım derecesinde emi

nim” diyerek Balkanlarda meydana 

gelen ittifaklardan ne kadar bihaber 

olduğunu ortaya koymuştur. Kısa bir 

süre sonra Said Paşa hükümeti yıkı

lır ve yerine İttihatçı karşıtlarının 

egemen olduğu Kamil Paşa hüküme

ti kurulur. Bu hükümet ittihatçıların 

Balkanlarda olan kuvvetinden çeki

nerek Balkanlardaki 120 tabur aske

ri terhis eder.

İttihatçılar devletler arası siyase

tin inceliklerinden habersizdirler.

Bu nedenle “Sultan Hamid’in mü

nasip hediyelerle tatyip ve mahiyeye 

(aylığa) bağlayarak temin ettiği Ka

radağ kralcığının bile tahsisatını 

kesmişler ‘meşrutiyette haraç mı ve

receğiz’ yollu bir telakki ile hareket 

etmişlerdir. Yunanistan zaten fiilen 

egemen olduğu Girit üzerinde, Batı’- 

nın da desteği ile hukuki bir taviz 

karşılığında ittifak önermiş red ceva

bı alınca da Bulgaristan’a yanaşmış

tır. Artık Rusya’nın desteği ile Bal

kan devletleri hazırdır.

Balkan devletleri Osmanlılara 

çeşitli sebeplerle notalar vermeye 

başlarlar. Kamil Paşa hükümeti bun

ları yumuşatarak atlatma taraftarı 

iken İttihat ve Terakki savaş için 

gösteriler yapmaktadır ve bunun 

için yüksek öğrenim talebelerini so

kağa dökmüştür.

Savaş başlayınca bu sefer İttihat

çılar askerleri savaşmamaları yönün

de teşvike başlar. Kamil Paşa hükü

metinin Dahiliye Nazırı olan Reşid 

bey hatıratlarında “harbe sevk edi

len taburların, İstanbul’a ve diğer is

kelelere vürudlannda, içlerine ekse

riya sarıklılar, bazen sarıksız hemşeh

riler göndererek, Anadolu askerine 

‘Rumeli’den sana ne, senin vatanın 

Anadolu’dadır. Hayatını feda etme. 

Hükümet haindir, sizi kasten imha

ya çalışıyor.’ zemininde hainane tel- 

kinata başladılar” dediği gibi. Edime 

müdafii Şükrü Paşa Talat Paşa’yı 

Edirne’den niçin gönderdiğini İ. Ha

mi Danişmend’e şöyle aktarmıştır: 

“...Talat Bey’in her günkü faaliyetle

ri hakkında raporlar alıyordum: As

kerleri harb etmemeğe teşvik ediyor 

ve bilhassa Anadolu efradına 

Rumeli’nin kendi vatanları olmadı

ğından bahsediyordu. O sırada düş

man ordusu ilerlemekte ve Edime 

muhasaraya düşmek üzere idi. Tabii, 

böyle bir fesada, daha fazla müsaade 

edemezdim. Talat Beyi çağırttım; 

karşımda askeri vaziyet alan nefer el
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biseli müfside 'Bey oğlum’ diye hitap 

ederek, Edirne’deki gayr-ı tabii vazi

yetini ve bu vaziyetten istifade ede- 

lek yaptığı menfi propagandayı an

lattım. Bu hale bir dakika daha ta

hammül edemeyeceğimi, Edirne’de 

kaldığı takdirde kendisini maazallah 

idam mecburiyetinde kalacağımı ve 

öyle bir mecburiyette kalmak iste

mediğim için, o günkü trenle derhal 

İstanbul’a hareket etmesini emret

tim; tabii, çekildi gitti.”*

Konuyu Z. Aksu’nun satırları ile 

bitirelim: “31 Mart hadisesinde Yıl- 

dız’a telgraflar yağdırıp, balapervaza- 

ne tehdidler savuranlar, bütün Ru

meli’nin İttihad cemiyeti etrafında 

yek vücud olduğunu iddia ederek 

Zaloğlu Rüstemlik taslayan tatlı su 

komitacıları da ortada görünmez ol

muşlardı. Selanik, Manastır, Kal- 

kandelen, Üsküp, Gostivar gibi düş

mana teslim olmak utancını işleyen 

şehirlerin, hamiyetsiz mu’teberânı 

i,,v, ,da hep aynı fırkanın adamlarıdır.

için İstanbul’a yürümeye 

kalkanlar, kendi hürriyetleri ve em

niyetleri için yerlerinden kıpırdama

mışlardır; maalesef orduya yardım da 

.,,etijt>emişlerdir.”

)) ıl" 'i'ıV'v ' ;'*Z. Nur Aksun, Osmanlı Tarihi, c.6 s.48
".'•'l *l‘ Vh v.;h

........  Efkâr-1 Umumiye

Namık Kemal, Ziya Paşa, Nuri Bey 

ve o dönemin tanınmış bazı simaları 

bir gün sandalla Üsküdar’a geçiyor

lardı. Kıyıya yakın hatırı sayılır bir 

fırtına çıkar. Sandal içindekileri ra

hatsız edecek derecede sallanmaya 

başlar. Namık Kemal diğerlerine gö

re daha çok telaş eder. Sandalcı da

hi onu teskin edemez. Sandaldaki- 

lerden Deli Hikmet “be Kemal, ne 

tatlı canın varmış, batarsak ne olur” 

deyince Namık Kemal sandaldaki- 

lerin toplumu etkileme gücünü gös

teren şu ince cevabı verir: “Karde

şim ben sadece canım için telaş et

miyorum. Sandal batarsa efkar-ı 

umumiye (kamuoyu) boğulacak”.

Yusuf Ziyaeddiiı Efendi’nin 
Vasiyetinden

...Paraya, mala o kadar kıymet ver

meyiniz. Çünkü paraya, mala ve em- 

laka meyil ve muhabbetin afeti ze

hirden beterdir... Edebi öğreniniz, 

zengin iseniz itibarınız artar, fakir 

iseniz edebinizle yaşarsınız... Metin, 

muhkem din sahibi, hasep-nesep ve 

iyi görüş sahibi arkadaş seç, ihtiyacın 

olursa sığınağın, vahşette kalırsan 

koruyucun olsun.

...Oğlum yüz nefsin ayinesi, kal

bin delilidir. Yüzün şen olsun, yüzü

nü ekşitme, surat etme, herkesi güler 

yüz ve tatlı dil ile karşıla. Görüşür, 

konuşurken kimsenin sözünü kesme. 

Ayaklarını hayra sarf et; kimsenin 

zararına yürüme.

Yol üstüne, eşik üzerine oturma, 

kendine itibar et, ihtiram mevkiinde 

tut. Bilmiş ol ki kişi kendini nereye 

bırakırsa oradadır. Ciddiyet ve ik

ram mevkiinde bulunursan hürmet 

görürsün.

Elbisenin temizliğine dikkat et. 

Kirli elbise insanı haysiyetten düşü

rür. Elbisenle iftihar etme. Şahısları,

POLİTİKACI

Churchill ile röportaj yapan 

Amerikalı bir gazeteci sorar : 

“Efendim siyasete atılmış genç 

bir insanda ne gibi özelliklerin 

bulunması gerekir”, Churchill 

biraz düşünür ve cevap verir: 

“Yarın, ertesi hafta, gelecek ay 

ve önümüzdeki sene ne gibi ha

diselerin vuku bulacağını önce

den görebilme kabiliyeti”. Gaze

teci cümle bitti zannederken 

Churchill devam eder “ve on

dan sonra da niye olmadığını 

anlatabilme yeteneği”.

dış görünüşe bakarak takdir edenler

den olma. Salihler yoluna git ki ke

male eresin. Sözünde doğruluktan 

ayrılma. Doğru adam, kamil insan

dır. Yalan söylemekten sakın, yalan

cılığı ancak rezil insanlar yapar. Söy

lediğin sözü iyi bilerek söyle, yoksa 

sükut et. Hata edersen hatanı itiraf 

et, tashihe çalış. Kimsenin cismani 

ayıbından bahsetme. Söz söyleyici 

olma; vakar ve haysiyet sahibi ol. 

Bilmiş ol ki akıllının lisanı Jmlbinin ar- 

liasında, ahmağın ise Icalbi dilinin arka

sındadır.

Mecbur kalmadıkça, hüzünlü 

sözleri haber verme. Sana emniyetle 

tevdi edilen sırları sakın ifşa etme.
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BÜYÜK Rü y a l a r  g ö r m ek

YUSUF KAPLAN

üya göremeyen, büyük 

rüyalar göremeyen in

sanların bu dünyaya, ha

yata, insana dak bir beklentileri, 

.olabilir mi?

Veya şu; Bu dünyaya, hayata 

ve insana ilişkin dişe dokunur 

söyleyecek bir şeyleri olan insan

ların rüya görmeden, büyük rüya- 

1ar görmeden yaşayabilmeleri, va- 

rolabilmeleri, soluk alıp verebil- 

■meleri mümkün mü?

Elbette kı, hayır!

Rüya göremeyen insanların bu 

4ünyaya dair söyleyebilecekleri 

hemen hiçbir şey yoktur. Rüya 

göremeyen insanlar, kaygısız in

sanlardır. Kaygısız insanlann “rü

yaları”, geçici hazlar, anlık dp- 

yumlar, ayartıcı avuntulardan 

ibarettir.

Ancak kaygıları olan, mesele- 

1eri olan insanlar rüya görebilir

ler. Kaygılarınız, meseleleriniz ne 

kadar büyükse, rüyalarmız da o öl

çüde büyüktür.

Ufuk ve zihin dünyaları, anla

ma ve kavrama melekeleri, varO' 

luş ve hareket alanları dar olan 

insanlar, büyük rüyalar göremez

ler.

Türkiye, büyük rüyalar görebi

len insanlar ülkesi olmadığı için 

tarifsiz kederler içinde. Türkiye,

bm toplumun tarih yapmasını ve

tarih yazmasmı mümkün kılan o 

engin ve zengin tarihsel tecrübe

sini, kollektif hafızasını, anlam 

haritalarını, bu toplumun ruhunu 

oluşturan temel dinamiklerini 

yoksaydığı; bu toplumu hem bu 

coğrafyaya kapattığı, hareket ve 

varoluş alanını bu coğrafyayla sı

nırladığı, hem de bu toplumun 

dünyayla olan bağlantısını kesip 

attığı için tarihte tatile çıkmış; 

içkiden çıkılmaz bir hal alan ab

sürd sorunlarla boğuşma aymazlı

ğına düçar olmuş durumda.

Şu an Türkiye, tam bit kıâk 

dötıgü, tastamam bir kapana kıstı- 

nlmışlık hali pür melali yaşıyor; 

nefes almakta, şu güzelim havayı 

solumakta bile zorlanıyor. Ürkü

tücü, her şeyi allak bullak eden, 

aptallaştırıcı, ortalığı toz dumana 

veren bir anaforun ortasında ora

ya buraya savrulup; O- kayadan bu 

kayaya toslayıp duruyor,

Türkiye’nin büyük sorunlarla^ 

sarsıcı, silkeleyici, ürpertici so

runlarla boğuştuğunu söylemeye 

gerek bile yok.

Büyük sorunlardan ancak bü

yük rüyalarla düzlüğe çıkılabilir. 

Türkiye'nin yaşadığı sorunlar, ol

mak ya da olmamak; varolmak ya 

da yok olmak arasında tercih yap

maya zorlayacak kadar kontrol

de® çıkmış dürümda.

Yaşadığımız bu devasa sorun

ları, günübirlik, palyatif önlem

lerle; tabansız, panik psikolojisi 

ile geliştirilmiş programlarla hal 

yoluna koyabilmek elbette Li 

mümkün değildir.

Türkiye'nin esaslı bir varoluş 

sorunu var. Türkiye, ne olacağı

na, neden o olacağına henüz ken

disini de, başkalarını da tatmin 

edecek ve teskin edecek cevaplar 

veremediği için tarifsiz kederler 

ıçinde.

Bu milletin elitleri, tarihin 

hiçbir döneminde, yönünü böyle- 

sine şaşırmamış, kendi dinamikle

rini dinamitleyecek, kendi varlık 

nedenini unutacak, yok sayacak 

ve yok edecek kadar kendisine ve 

kendi insanına böylesine işkence 

■ve eziyet etmemişti.

Bu milletin tersi, talihi ve tari' 

hi bu denli rayından çıkmamıştı.

O  halde Türkiye’nin makus 

talihini yenebilmesi için bu varo

luş sorununu hal yoluna koyma

nın yollarını araştırması, bunun 

.için de büyük rüyalar görmeye so

yunması ve büyük rüyalar görebi

lecek gönül, eylem ve zihin erleri 

yetiştirmesi lazım şart. Aksi tak

dirde küçük hesaplar peşinde koj 

şuşturaiı, o yüzden de Türkiye’nin 

ruhunu çalmaktan, dinamiklerini 

ve dinamizmini dinamitlemek

sen, dar alanda kısa paslaşmalar, 

hesaplaşmalar yapmaktan başka 

bir şey beceremeyen sığ, muhte

ris, aç-gözlü küçük adamlardan ve 

bunların Türkiye’yi getirip hap

settiği çıkmaz sokaktan çıkabil

mesi son derece zordur, ■
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HAMİDULLAH’IN SAYESİNDE 
KUR’AN'A AZİZLİK...

D. MEHMET D O Ğ A N

Sunuş

Umran'm TemmutsajiîüTKİa, Üuhammed Hamiduüah’m Beyan Yayıjüan tarafından Türkçe'ye çevrilen AzizKur'an 

ballıklı mealinin Türkçe çeviriüne ilişkin Mehmet Doğanın son derece düzeyli, kapsamlı ve nitelikli bir "eleştiri met

ni”?!! âyımkiTTiiş ve Yaymevi’nden cevabi bir metin istemiştik. Beyan Yayınlan, bize Mehmet Doğan'ın metnine ceva

ben Ahmet Özalp imzalı bir yazı gönderdi. Ancak sözkonusu yazı, kişisel hakaretler, sığ ve ucuz polemikler içeriyordu. 

Mesela yazıda, “şahit, şehadet, şeriat, hidayet, ahlak, ihlas, tevhid...” gibi Kur‘an‘ın temel kavramsal sistemini oluş' 

turan kök-paradigmalann Kur’an’da geçmediği iddia edilebiliyordu. Bu, açıkça polemik ve retorikçilik yapmak değil de 

neydi? Bu yüzden bu yazının, Mehmet Doğan’ın birazdan okuyacağınız cevabi metniyle birlikte yayımlanması halinde 

ancak bir anlam ifade edebileceğine ~ve Yayınevi’nin ısrarla kendi metinlerini tek başına yayımkma talebinin anlamsız 

olduğuna karar verdik.

Kaldı ki, Kur’an'ın kavramsal sistemini ve anlam haritasım ters yüz eden bir Kur’an çevirisini inatla savunmaya kalkı

şan bir metni tek haşına yayımlamak, hem Kur'an'a saygısızlık olurdu; hem de önüne gelenin Kur'arı’ın kavramsal sis

temiyle keyfîne göre oynamasına davetiye çıkarmak anlamına gelirdi. Dahası, böylesi bir girişim, Beyan Yaymlan'nm 

bugüne kadar ortaya koyduğu dürüst ve tutarlı yayıncılık anlayışıyla çeUşmiyor mu?

Burada Incil'in başına gelenleri hatırlatmak yararh olabilir: Bugün Batı'da eşcinseller, ateistler, ateist papazlar, femi

nistler , liberten sosyalistler ̂ kendi keyiflerine göre’’ İncil yazıyorlar. Beyarı Yayınları’nın böylesi bir şey yapmak gibi bir 

niyeti kesinlikle olmasa bile bu tüir girişimlerin, benzer peylerin ydnn'bur/ıda Kur^ajı için-de yapılmaya kalkışılmastm 

kapı aralarTiayacağının hiçbir garantisi yok. '

Acınca gerek küresel, gerekse bkal düzlemlerde İslam’ın anlam haritalannm ve Kur'an’ın kavramsal sisteminin tersyüz 

edilmeye, sekülerleştirilmeye (örneğin “resmi Islam" projelerinin üretilmeye ve topluma dayatılmayd) dolayısıyla müs

lüman kitie/erin müslümaniikla iJifkiIerinin bilinçü olarak sakatlanmaya çalışıldığı son derece /lossos bir ortamda, Islami 

duyarlıklı insanlaun daha basiretli ve ferasetli davranmaları gerekme?: mi?

Kiiresel ve lokal aktörlerin İslam'la kavgayı temel strateji olarak belirledikleri ve müslüman toplumlarda tam bir kara

basan havası estirdikleri, dolayısıyla miislümanlann hayat-memat mücadelesi verdikleri son derece sıkıntıh ve zarllu bir 

zaman diliminde, ümit ve heyecan üretmek ve bunu esash bir birikime dönüştürmek gibi asi! bir “derdi" olan Umran'm 

böylesine hassas bir konuda duyarh olmasından daha doğal ne olabilir ki!'

‘ Unu-an



Y eni bir Kur’an meali (hazırlayıcıları "çevirt demeyi tercih 
ediyorlar) dolayısıyla yazmak mecburiyetini hissettiğim 
"Kur'an'a 'Fransız Kalma'nın Öztürkçe’si!" yazısı üzerine, 

kitabın künyesinde "dil ı/ey^z/m" sorumlusu olarak görünen zat
tan uzunca "apoiojisf' bir cevap geldi ve Yedi İklim'de yayınlandı. 
Okuyucu, elbette benim yazımla bu cevabı kıyaslayacak ferasete 
sahiptir. Her iki yazının üslubu, hassasiyet noktaları da kolaylıkla 
anlaşılmaktadır. Öncelikle ve tekrar belirtmek istiyorum: Bu konu
nun taraflanndan biri değilim! Yani "menfaati o/an" veya "menfa
ati haleldar olan" birisi değilim, dolayısıyla üçüncü şahıs olarak 
konuya yaklaşıyorum. Bu konuda yazı yazmakla ne menfaat, ne 
şöhret, ne itibar... sağlamak gibi bir niyetim, hırsım, hatta heve
sim sözkonusu olamaz. Tamamen hasbî olan çabamın ve değer
lendirmemin taraflarca müsbet karşılanacağı ümidinde idim. Eğer, 
üstünkörü yaklaşsam, yani "konformist davransam, görünüm iti
barıyla çok güzel olan kitabı tanıtan ve öven bir yazı yazar, bunca 
yıllık dostlarımı en azından "tedirgin" etmez ve üzmezdim; daha 
ötesi, bazılarının husume^nm uyanmasına yol açmazdım. Fakat bu 
yazı benim için bir mecburiyet oldu. Uzun süre yayınlamak iste
medim. Sadece ilgililere göstermek niyetinde idim. Fakat bunun 
bir sonuç doğurmayacağı yazıyı okuyanların ortak kanaati olarak 
tezahür edince, yayınlanmasına karar verdim.

1/1 Müslüman mahallesinde “Fransızca’dan çevirme” Kur'an!
Bizim yazımız "iddia ve /steryazısı değildi elbette! Cevabî ya

zı ise ciddî "iddialar ve indî ‘‘/söanarla dolu. İşte temel bazı iddi
alar ve vurgular-ihtiva eden bir cümle;

"Müslüman b ir ülkede, Kur'an üzerine yapılan, özellikle de 
yöntemi, yaklaşımı ile benzerlerinden ayrılan bir çalışma.. . "  Gele
lim bu cümledeki iddiaların, vurgulamaların tahliline:

1. Vurgu "müslüman bir ülkede yapılan" bir iş üzerinde. 
"Müslüman bir ülkede" vurgusuna karşı zorunlu surette müslü
manlığın temel Kitab'ı ile ilgili olarak "gayri-müslim bir ülkede, 
gayri müslimlere yönelik olarak yapılmış bir çalışmanın" aktarıl
ması, esas alınması hususunu düşünmemiz gerekiyor.

2. Vurgu, "Kur'an üzerind' çalışma yapılması hususunda. Ya
pılan iş Kur'an üzerine yapılan bir çalışma sayılabilir mi? "Tercü
me, meal, çeviri" hej neyse, her halükârda "Kur'an üzerine yapılan 
bir çalışma" o \m k  tavsif edilse yerinde olur mu? Hamidullah’ın 
eserinin Kur’an üzerine bir çalışma olduğundan şüphe yoktur. Eli
mizdeki metin için böyle bir sonuca varabilir miyiz? IVletnin başın
daki inceleme ve alt notlar çevirenler tarafından mı hazırlanmıştır? 
Yoksa bunlar da tercüme mi edilmiştir? Yayın kurulu imzası ile ba
şa konulan 6 sayfalık "S unu f Kur'an üzerine çalışma sayılıyor ol
masın?

Kitab-ı IVlukaddes’i Türkçe'ye çevirsek, bu bizim mutlaka Ki- 
tab-ı IVlukaddes üzerine çalışma yapmamız anlamına gelir mi? Bir 
Balzak çevirisi Balzak üzerine veya Balzak’ın çeviri konusu olan ki
tabı üzerine bir çalışma sayılabilir mi?

3. Vurgu, "yöntemi ve yaklaşımı ile benzerlerinden ayrılma

sı"... Elbette en iddialı vurgu bu hükümde aranmalı. Yöntemi ve 
yaklaşımı ile benzerlerinden neden ve nasıl ayrılmaktadır? "Yönte
m i ve yaklaşımı ile benzerlerinden ayrılan" ç m iy e  konu olan Ha- 
midullah’ın Fransızca metni midir, yoksa bu metinden çevrildiği 
ifade edilen elimizdeki metin midir?

Hazırlayıcılar Hamidullah'ın bu husustaki yetkinliğini öve öve 
bitirememektedirler. Bunda tamamen haklıdırlar. IVluhammed Ha- 
midullah, İslâmî ilimler konusunda büyük kabule mazhar olmuş 
gerçek bir otoritedir. Onun yaptığı bütün çalışmalar dikkate değer
dir, "yöntemi ve yaklaşımı" We benzerlerinden ayrılsa da ayrılmasa 
da böyledir. Bu Hamidullah çevirilerinin aynı imtiyazlara sahip ol
masını gerektirir mi? Sayılan nitelikler kendiliğinden çevirilerin de 
niteliği olabilir mi?

Kur’an-ı Kerim’in dili, üslubu, icazı çevirilerine tabiî olarak, 
kendiliğinden, yansıyabilir mi? Kur'an'ın mükemmelliği, çevirinin 
mükemmel olmasına karine olabilir mi? Neden çeviriciler, hazırla
yıcılar Hamidullah'ın yetkinliğini sözkonusu ederken kendi yetkin
likleri hususunda suskun kalıyorlar? (Elbette yaz/m sorumlusunun 
yazısından kendi yetkinliği konusunda malumat sahibi olmasak da 
hayli kuvvetli intibalar ediniyoruz. Diğer isimler hakkındaki yetkin
lik beyanlarından ise tamamen yoksunuz).

Bir kere, konuyla ilgili cevabın dil ve yazım sorumlusundan 
gelmesi, işin adını koymamazı kolaylaştırıyor. Bu yayın, Türkiye’de 
ortaya konulmuş ve genellikle "meaf' olarak isimlendirilen metin
ler arasında bir adla anılmak gerekirse, bundan sonra "Yazımcı 
mea/7" olarak anılmayı hak etmiştir. İlk defa bir meal, "dil veya- 
zınî’ sorumlusu tarafından üstlenilmektedir. Elbette bir mealde dil 
ve yazım önemlidir, fakat ondan daha önemlisi aslî metindir. Dil ve 
yazım sorumlusu aslî metni işleyen kimse değildir. Dil ve imlâ bir
liğini sağlamakla mükellef kimsedir. Bir çok mealin dil ve yazım 
sorumlusu ya hiç yoktur, ya da adının zikredilmesine lüzum görül
memiştir. Herneyse, sözkonusu ettiğimiz yayın bu bakımdan nor- 
mal-dışıdır ve cevabî yazı bu normal-dışılığı ortaya koyduğu gibi, 
bir mânada işin gerçek sahibini de belli etmektedir. (Aslında yapı
lan işe daha uygun bir adlandırmayı daha sonraya bırakıyoruz).

Bu işin aslî sahibi, "m üellifi kesinlikle Hamidullah değildir. 
Hamidullah’ın böyle bir "çevirf'Ğen haberi olduğundan dahi emin 
değiliz. Eğer varsa, umumî bir müsadeden ibaret olmalıdır. Fakat 
şunu kuvvetle tahmin ediyoruz, Türkçe’ye de vukufu olan Haml- 
dullah bizim için bir meal hazırlayabilirdi ve elbette o meal ben
zerlerinden her bakımdan farklı olurdu. Üzerinde tartıştığımız çevi
risi de farklı elbette, fakat bu " M ’ın hangi bağlamda bir "fark' ol
duğunu okuyucuya bırakıyoruz.

Künyede adı geçen diğer isimlerden, "çevirenleı" olarak belir
tilen kişilerin ve "editöı" olarak adı yazılı şahsın, eserin bu hüvi
yetini kazanmasında mühim rolleri olmadığı anlaşılıyor. IVIuhte- 
melen çevirenler metni çevirip teslim ettiler, editör yayına hazırlar
ken, "dil ı/eyaz/m" konusunda da cevabî makalenin sahibi devre
ye girdi. Nasıl olduysa, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde ese
re asıl kimliğini de o verdi! Cevabî yazının tonu, üslubu, yazarının 
metne bir hayli yansıyan asabiyeti bizi bu sonuca götürüyor. "Aziz
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HAMİDULLAH'IN SAYESİNHE KUR’AN’A AZİZLİK / DOĞAN

Kur'an"â6m  taşıyan bu meal, yazının tansiyonundan anlaşıldığı
na göre, "Yazımcı m ea li'W  Elbette asıl metin çevirenler tarafın
dan meydana getirilmiştir. Ancak onlar konuyla ilgili bir beyanda 
bulunmamışlardır. Bulununcaya kadar, bu meale "Yazımcı meali" 
diyeceğiz.

Cevabî yazıda, çeviri üzerine yaygınlaşan olumsuz kanaatler 
"dedikodıJ' olarak nitelenerek de olsa itiraf ediliyor. Demek ki, ba- 
tıis konusu yayın diliyle, üslubu ile, yaklaşımı ve mantığı ile en 
azından konudan tiaberdar kamuoyu tarafından veya bir başka ifa
deyle, sıradan müslümanlar tarafından, gerekli şekilde değerlendi
rilmiş ve eleştirilmiştir.

1/2 "Saygın Okuma" mı, “Saygın Toplayıcı" mı?
Hamidullatı’ın tiazırladığı metin “AzizKur’aff’ değildir, "Le Sa

int Coran''Ğ\ı, bunu tıiç akıldan çıkarmamamız gerekiyor. "A z if ke
limesinin burada, tıem kıymet tıem itıtiram ifade ettiği açıktır. 
"Saygıdeğeı", "muhterem", “mutebeı" Kur'an denilmek istenmek
tedir. Özleştirmeciliğin gitti gitti zamanlarında bu kelimenin yerine 
"saygııi' denmiş olabilirdi. Doğrusu, bu çeviriye yakışanı "Saygın 
Kur'an" olabilirdi, tiatta dafıa da öteye gidilip, "Ahmed"e "çol< övü
len" ĞeuM\Q\ gibi, mesela. W a n " kelimesinin lügavî mânalan- 
na bakılarak "Saygın Toplayıct veya "Saygın Okuma" da denilebi
lirdi! Elbette bu isimlendirmenin de aynı mantıkla savunulması 
pek âlâ mümkündü. "Çokövülerf' dil ve yazım sorumlusuna da bu 
adlandırma gerçekten yakışırdı!

Fakat bunu yapmazlardı tier tıâlde. Çünkü tıiçbir meal, 
Kur'an’ın prestijinden istifade etmekten imtina edemez. Bu durum
da, “Saygın Toplayıct veya "Saygın Okuma" adlandırması ne ka
dar "cuk' otursa da tier tıâlde kullanılamaz! Kapak’ta "Kur'an" ke
limesi geçer, fakat içeride Kur'an’ın özel isimlerinden "Furkan" bi
le çevrilerek verilir! Resulullatı’ın tıas isimlerinden Atımed "çok 
övülen"yap\\n, İslâm’a "teslimiyet denilir!

2/1. Vur geleneğe!
Benim temel yaklaşımımı geleneğin belirlediğini bir kaç satı

rıma bakarak tiemen "saptamı^'laı Gelenek-dışı b ir Kur’an yaMa- 
şımının nasıl olacağını ise ortaya koymamışlar. Çünkü Kur’an, 
Peygamberimize nâzil olduktan sonra "tevatüren" nakledilen bir 
metindir. Ne demek "tevatüren"! "Tevatüryoluyla"demk. O da bir 
metnin birbiri arkasından gelen tiaberciler tarafından verilmesi ve 
nakledilmesi demek. Demek ki Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebubekir zama
nında cem olunurken, toplanırken satiabe, elinde bulunan Pey
gamberimiz tarafından yazdırılmış âyetleri getirmiş, bu âyetlerin 
Resulullatı’ın tıuzurunda yazıldığını iki şatıit göstererek doğrulat- 
mışlardır. Kur’an'm böylece cem edilmesi sizde nasıl bir intiba 
uyandırıyor?

Benim aktarılan bir kaç satırımda, "geçmişi, geleneği, dili, 
kültürü, medeniyeti, yok sayamam" û m llyo ı Siz "geçmişi, gele
neği, dili, kültürü, medeniyeti" yok mu sayarsınız? Bunları yok 
saydığınız zaman zaten Kur’an'la bir işiniz-ilişkiniz kalmaz! "Din 
gelenektir aynı zamanda" cm \es\ nasıl sır! "din gelenektir" şek

linde anlaşılabilir? Ancak bektaşînin âyetin bir kısmını ketmedip 
"namaza yaklaşmayınız" demesi gibi anlaşılır! Böyle anlaşılması 
beni "çevirt konusunda datia fazla tereddüte düşürüyor.

"Doğan'ın yaklaşımı ise, Kur'an'ı geleneğin yorumlayıp biçim
lendirdiği, sınırlandırdığı anlama teslimiyeti öngörüyor" buyurul
muş. Bu tanımlamaya benim ifadelerim sığmamakla beraber, ben 
de diyorum ki, siz geleneğin dışına çıkın, gücünüz yetiyorsa, aslî 
metinden ve doğrudan meal hazırlayın. Dirayetinizi gösterini Ha- 
midullatı’ın Fransızlar için yaptığı işin arkasına sığınmayın. Çün
kü, Hamidullatı’ın metni de geleneğin dışında değildir. Onun met
nini farklı kılan, müslüman olmayan bir topluma yönelik bir çevi
ri/ meal olmasıdır. Hamidullatı öncelikle Kur’an’ı, sonra da tefsir ve 
meal geleneğini çok iyi bilmekte, bu bilgisinin üzerine yeni bir ça
lışma bina etmektedir.

2/2. "Gelenek" nedir veya ille de “tu kaka" mıdır?
Bu mücerret gelenek düşmanlığı nasıl açıklanabilir? Kimler ve 

neden “gelenek düşmantĞ\f?-Büo^umce, çağdaş bir İslâm dü
şünürünün “gelenek' yorumüütıijirti^e okuyalım:

“Gelenekselciler, ^ e /e / ^ İS M ^ | |e m  vatıiy yoluyla insana 
bildirilen kutsal olanı, tıem de insanlık'taritıinde bu kutsal mesa
jın açılması ve kendini göstermesi anlamında kullanılmaktadırlar. 
Bu ilatıî mesaj tıem Yaratılış’la yatay düzlemdeki bir devamlılığı, 
tıem de gelenek tıayatındaki tier tiareketi taritı-üstü Aşkın Hakikat’e 
bağlayan dikey bir rabıtayı anlatmaktadır. Öncelikle gelenek, keli
menin tam anlamıyla dini ve onun bütün vectıelerini kapsayan el- 
din'6'u, olağan anlamında bir gelenek tıaline gelen ve ilatıi mode
le dayanan el-sünne([\f ve gelenek, tasavvufta da görüldüğü gibi 
geneksel dünyadaki düşünce ve tıayatın tier devri, tier aşaması ve 
tier asrını Asl’a bağlayan zincir, yani e/-s/7s//e’dir, Bunun için ge
leneği, kökleri İlatıi Tabiat’daki vatıiyde bulunan, dalları ve gövde
si asırlar boyunca gelişmiş bir ağaca benzetebiliriz. Gelenek ağa
cının özünde din, onun özünde de ağacın yaşamasını sağlayan va- 
tıiyden kaynaklanan bereket bulunmaktadır. Gelenek kutsal, ezelî 
ve ebedî Hakikati; tükenmez tıikmet ile birlikte bu Hakikatin değiş
mez prensiplerinin zaman ve mekândaki çeşitli şartlarda sürekli 
uygulamasını ifade eder. ” (S. Hüseyin Nasr: Modern Dünyada Ge
leneksel İslâm, çev. S. S. Barçkın-H. Arslan, İstanbul 1989, sf. 15)

Geleneği böyle tanımlayan, kavrayan sadece Seyyit Hüseyin 
Nasr mıdır? Elbette değil. Gelenek-yenilik gibi kavramlann din ko
nusunda nasıl anlam-kavram alanlarına satıip olduğunu bilmeden 
günlük tıavaya göre kolayca atıkâm kesmek, efelenmek mümkün
dür. Fakat, mütercimler arasında bulunan ve Rene Genon’dan çe
viriler yapan dostumuzun "gelenek' konusunda günlük tıavaya 
göre şekil alan bir yapıda olduğunu kabul etmek istemiyoruz. Ge- 
non da gelenek konusunda Nasr gibi düşünüyor veya ^ondan da
tia önce olduğuna göre- asıl Genon gelenek konusunda cevabî 
"m akald'm  yazarı gibi düşünmüyor diyebiliriz. Genon tiatta, ge
leneğin Doğu-Batı zıtlığını ortadan kaldırabileceği görüşündedir:

"Batı’nın kendi geleneğine dönmesi, Doğu’yla Batı arasındaki
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karşıtlığı ortadan kaldıracaktır; çünkü bu karşıtlık sadece batı’nın 
sapmış olmasından kaynaklanmaktadır ve gerçekte geleneksel ba
kış açısıyla gelenek düşmanı bakış açısının karşıtlığından ne bir 
fazla ne bir eksiktir. Böylece, geleneğe dönüşün ilk sonuçlarından 
biri de Doğu’yla Batı’nm birbirine çevrilebilir, eşdeğer öğelere sa
hip uygarlıklar gibi anlaşmalannı çok geçmeden mümkün kılması 
olabilir. Böyle anlaşabilmek ancak bu tür ortak öğeleri olan uygar
lıklar arasında sözkonusu olabilir; çünkü bu ortak öğeler anlaşma
nın etkin bir biçimde gerçekleşmesi için gerekli olan sağlam ze
mini oluştururlar. Nasıl b ir kılığa bürünmüş olursa olsun, gerçek 
geleneksel tavır her zaman ve her yerde aynıdır (Vurgu bize aittir). 
Değişik zitınî ortamlara, farklı zaman ve yer.şartlanna göre özellik
le uyarlanmış değişik biçimler, bir ve aynı gerçeğin farklı ifadele
rinden başka bir şey değildir. Ama görünüşteki çokluğun altında 
yatan bu aslî birliği görebilmek için katıksız 'e n te M /M fe 'a la n ı
na adım atmak gerekir. Dafıası, sonuç çıkarma, uyarlama gibi yol
larla lierşeyin kendisinden türetildiği ilkeler de bu 'entellektüel' 
alanda yer alır. Bu yüzden, eğer gerçekten uzun vadeli bir anlayış 
birliğine ulaşılmak isteniyorsa, fıerşeyden önce bu ilkeler üzerin
de anlaşmaya varılmalıdır. Çünkü bunlar, en temel şeyleri temsil 
etmektedirler ve fıatta bunlar tam anlamıyla bir kavrandı mı anlaş
ma kendiliğinden gelir. Bilginin öz fıaiini (veya gerçek metazifik 
bilgiyi) oluşturan ilkeler bilgisi -ilkelerin kendisi gibi- evrensel
dir. " (Rene Guenon; Modern Dünyanın Bunalımı. Çev. N. Avcı, İs
tanbul 1979)

iki gerçek tefekkür safiibi müellifin düşünceleri bizim lıalkımız 
^arasında yaygın şu basitleştirilmiş görüşle tam tetabuk lıâlindedir: 
■..■:vHz. Âdem’den, insanlığın başlangıcından bugüne İlahî din tekdir. 
Hiç bir zaman 'dinleı’ olmamıştır. Yenisi gelmiş, eskisini tamam
lamıştır. ilahi din son tebliğe kadar tahrifata uğramıştır. Son olarak 
Hz. Peygamberin tamamlamasından sonra din apaçık, tahrifatsız 
ortadadır...” Bu ifade, aynı zamanda, hıristiyanlığın, yahudiliğin 
geleneğe, yani asla dönmeleri halinde, muharref metinleri esas it
tihaz etmemeleri hâlinde hanifliğe, gerçek dine dönecekleri dü
şüncesini de içinde taşımaktadır.

2/3. Sıradan müslüman, ortadan giden müslüman, vasat 
müslüman...

Bizim Kur’an çevirisinden tard edilen kelimeleri sıralayarak 
yaptığımız şu cümle: “Allah'a ' ibadet ederim', 'kulluk ederini. Fa
kat aynı anlama gelse ve Türkçe olsa da, 'tapınmani. Allaha 'hamd 
ederimi, 'şükrederim' fakat O’nu 'övmem'I Ona inanmakla kalmam, 
'imari ederim. 'Hamds\ı, 'iman's\ı, 'mümin'sıı, 'rahman's\ı, 'ra- 
him's\ı, 'hidâyetsiı 'tevhids\ı, 'şahits\ı-'şahadets\ı, 'şeriafslı, 
'islânis\ı, 'müslüman's\ı, 'âhiretsiı, 'ahlâks\i,^!^hlas's\ı, 'kadefslı, 
'hayıfsii, 'şeı’s\ı, 'ihsan's\ı. . .bir Kur’a n '^ 'Ş 'te n i yüzden -en 
hafif tabiriyle- yadırgarım!" “ Yazımc('y\ şu'iıukme götürüyor:

"Doğrusu Doğan’ın böyle bir cümleyi 'en hafif tabiriyle'qe^\ş- 
tirmesinin nedenini anlamak zor. Çünkü sözkonusu cümle sıradan 
■bir müslüman için en azından dehşet vericiûlı Buna karşılık

Kur’an’la yakın ilişki içindeki bir müslüman için yalnız demagojik 
bir anlam taşır..."

Bu keskin ve kesin hüküm karşısında, [\/lehmedÂkif, Elmalılı 
l-lamdi Yazır ve Haşan Basri Çantay başta olmak üzere belli başlı 
Kur’an meallerine baktım. Elhamdülillah, başta Mehmed Akif, El- 
malılı ve Çantay olmak üzere, bütün sahanın birinci isimlerinin 
Yazımcim tanımladığı şekilde "Kur’an’la uzak ilişki içinde" ol
dukları kanaatine vardım, müsterih oldum! Kendine "Kur'an'laya
kın ilişki içinde müslüman" sıfatı yakıştıran Yazımcı, gerçekten 
böyle bir ilişki içinde olsaydı, hem Kur’an’da, hem Hadis-i Şerif
lerde tarif edilen müslümanın vasat, ortalama giden, yani “sıra- 
darl' müslüman olduğunu bilirdi. Peygamber Efendimiz, her türlü 
aşırılığı, bilhassa dinî aşırılığı, gereksiz bulmuş, dini iddiayı-iddi- 
acılığı reddetmiş, bunu sohbetlerinde ısrarla belirtmiş ve bu se
beple dinde de aşırılıktan kaçınılması, mutedil olunması genel bir 
kaide olarak müslümanlar tarafından benimsenmiştir. Kur’an’ın 
beyan ettiği. Peygamberin tavsiye ettiği "vasat ümmet" böyle te
şekkül etmiştir.

"Kur'an'la yakın ilişki" (̂ ok yüksek Kur’an bilgisi ve kavrayışı 
olarak ifade edilmek isteniyorsa, Yazimcliwu yukarıda isimlerini 
saydığım meal ve tefsir işleriyle uğraşmış takat mütavazılığı sonu
na kadar elden' bırakmamış gerçekten dirayetli isimlerden daha 
önde gittiğini kabul etmek zorunda olmadığımızı sanıyorum.

Yazımcfnm iddialı ifadelerini, Türkçe’de gelmiş geçmiş en 
fazla kabul görmüş tefsir ve meali hazırlayan, sahasındaki ilmi, di
rayeti ve otoritesi tartışılmayan merhum Elmalılı Muhammed 

ifadeleriyle karşılaştırmayı okuyucunun iz’anına bı-
im:
'Bütün bunlardan maksad Kur'an'ı biraz daha duyurmağa 
p ı r  Bir iki âyetin mânasına ait b ir mefhum edindikten son

ra Kur'anı tekrar okuyan şuurlu bir kimse kelam-ı İlahî ile kelam-ı 
beşer arasındaki farkı duymamak kabil değildir Ûmid ederim ki 
yanlış bir mâna yazmamışımdır, fakat eksiği çoktur; b ir kelimede 
bir veya ik i mânayı anlatabildimse duyduğum veya duymağım bir 
takım mânalar da anlatılmadan kalmıştır Binaenaleyh okuyanlar
dan tekrar tekrar rica ederim k i Kur'an'ı bu yazdıklarımla ölçmeğe 
kalkmasınlar " {Hak Dini Kur'an Dili, Sumş, 18-19)

"Ümmet-i Vasat/Vasat ümmet" neredeyse bütün Kur’an tefsir 
ve meallerinde yer alan bir kavramdır. {BakaraHAS) Çeviriûe bu 
kavramın yer aldığı âyet şöyle veriliyor:

"Ve işte böylece sizi, orta bir toplum kıldık ki, insanlara tanık 
olasınız ve Elçi de size tanık olsun. Senin daha önce yöneldiğin 
kıbleyi, ancak Elçi'ye uyanları, ökçeleri üzerinde geri dönecekler
den ayırt etmek için belirlemiştik Bu o kadar ağır bir iş mi? Al
lah’ın doğru yola ilettiği kimseler için değil. Allah, inancınızı boşa 
çıkaracak değildir Gerçekten Allah, insanlara karşı çok sevecen ve 
m erhametlidir"

Tefhimu'l-Kur'an'a göre, "Ümmet-i VasatA/asat ümmet" \eik\- 
bi başka bir dilde ifade edilmesi imkânsız olan bir kavram geniş-■ 
liğine sahiptir. V  belirli sınırları aşmayan, orta yolu izleyen, di"
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HAMİDULLAH'IN SAYESİNDE KUR'AN'A AZİZLİK / DOĞAN

ğer milletlere âdil davranan ve diğer milletlerle olan ilişl<ilerini hak 
ve adalete dayandıran doğru ve soylu bir toplumdur " (C. 1, st. 
122-123) Peki çeviri bu kavram genişliğini nasıl darlaştırmıştır?
Önce "Orta toplum"di çevirerek. Aslî metinde geçen "ümmef keli
mesi ''topluni' olarak da çevrilebilir. Fakat metnin bağlamı düşü
nülürse, kastedilenin dinî bir toplum, yani "ümmeC olduğu açık
tır. Nitekim, bütün kabul gören meallerde "vasat ümmet"şeKlmûe 
yer almaktadır. Diyelim ki, ''ümmef'ı toplum olarak çevirdik, top
luma farklılaşmış bir mâna yükledik. Peki "sözcüğü sözcüğüne" 
(kelimesi kelimesine, motamot) çeviri iddiasındaysak, "kavini'i de 
“ toplunl' olarak çevirmemiz doğru olur m7{İbrahim/4). "Üm
m etle "km rrf arasında hiç bir fark yok mu? Âyet metninin bütü
nünün bir lâ-dinileştirme ameliyesinden geçirildiğini görmek de 
zor değildir. "Ümmef yerine "toplum", resul/peygamber yerine 
"elçi', "şahid' yerine "tanık', "iman" yerine "inan^' denilmesi 
metni asıl bağlamından bir tıayli uzaklara götürmektedir.

2/4. Söyledi; Yok! Yok!
Gelelim Kur’an’da "/j/f" bulunmadığı iddia edilen kelimelere!
"(Hidayet, atılâk, itılas ve tevtıid)i ise sözcük olarak Kur’an’da 

bulmak mümkün değildir. Bir çeviride bu sözcüklerin ilk üçü olsa 
olsa terim anlamlarının karşı konulamaz baskısı nedeniyle yer ala
bilir. ”

Bu Km  alıntıda iki tıüküm var: Birincisi hu kelimelerin 
Kur'an’datıiç geçmediği... İkincisi ise, buna rağmen terim olarak 
meallerde^çevirilerde yer verilmek zorunda kalındığı...

Birinci yüksek perdeden tıükmü öncelikle ele alalım. "Yazınfi-  ̂
cC burada fevkalade "açıkgöf bir şahsiyet olduğunu "kanıtlıyofl 
Elçabukluğuna getirip "Kur'an'da bu kelimeler hiç yok" Ğ\yoL Ona . 
göre okuyucunun tabiî vasfı da hamakat olduğundan, bu açıkgö
zün söylediğini doğru sanıyor! Kur’an'da "ahlâk' kelimesi yok- ^ 
ıriış. Peki" huluk', neyin nesi? Ve inneke le'3İa hufuktn "azıymin:^ s 
{Şalemfy). Peygamber efendimizi tavsif eden bu %eti H:B. Çan-J:,g; 
tay "Hiç şüphesiz bir ahlâk üzBfindesin sen” şekl inde an- 1  
lamlandırıyor, E lm ^ is s  "Ve her hâlde sen pek büyük bir ahlâk} • 
üzerindesin" şeK\in^j^Ahfâl^' kelimesi ‘'hulk-huluk'uu cem’id ir ,V  j 
yâni çokluk şek lid itj^ka t, Türkçe’de ahlâk kelimesi çokluk olarak -  
yerleşmemiştir, h f i^ îu lu k ’un yerine konulabilecek kelime, 
Türkçe'de " a h lâ k ' İ ^ M B  ^'karaktet' kelimesi ile karşılanabilir 
mi? Çeviricijer böyle yapmıştır. "Ve sen elbette, üs
tün bir karaktere s a ta ln '\  Hamidullah’ın^Fransızca anlamlandı- . 
nrken, ahlâk k e l im ^ j l l  karşılık olarak bulanabilecek "moraf ve- ' '
ya yerine " 1 ^ ^ ^ ' kelimesini seçilesi doğru olabilir. El- L
bette bu atılâk k e l iH ^ ım  yerme Türkçe’de, “ /ca/a/c/e/’ denilmesi
ni gerektirmez. A h t# ^ fim e s in e  sahip olnfesa idik, karakter diye- ,
bilirdik belki. Bakış w a l i l i  Tefsir’ınde bufeabda neler söylüyor:

"Lisanımızda a t^ke lım e s ım n  de evlad kelimesi ğibı.müfred , „ 
makamında is t im a ip jtt  oimöştur Ahlâk haddizatında güzel olan  ̂
huylardır. Çirkin h u ^ to ra  ahîksız denilir Bununla beraber mele- ...
ke ve rusuh esas o ^ ^ d a r g ıa y ı r  veya şerri itiyad etmiş olması- ^

na nazaran ahlâk-ı hasene ve ahlâk-ı seyyie yahud güzel ahlâklı ve 
çirkin ahlâklı diye de tefrik yapılır. 'Huluk azim\\] tefsirinde varid 
olan rivayetler İbn-i Abbas’tan: 1. Azim bir din, 2. Azim bir din ki 
o İslâm’dır. Mücahid’den: Din. İbn-i Zeyd’den; edeb-i Kur'an,
İmam Ahmed, Darimî, Ibn Mace, Nese’i, ibn-i Cerir ve daha diğer
lerinin Seyld İbni Hişam’dan rivayetlerinde demiştir ki, Rasulul- 
lah’ın ahlâkını Hazret-i Aişe’den sordum dedi ki: 'Kur’an-ı okumu
yor musunuz?’ Okuyorum, dedim. İşte dedi: Resul-i Ekrem salla- 
lahü aleyhi vesellem hazretlerinin hulku Kur’an idi. Bunda iki mâ
na vardır: Birisi Kur’andaki büyük mekarim-i ahlâkın hepsi onda 
vardı. Kur’an’ın zecreylediği eksikliklerin hepsinden komnurdu...
Onu anlamak Kur’an’ı tamamen anlamağa mütevakkıftır demek 
olur. Birisi de onun ahlâkı Kur’anda buyrulduğu üzere, öyle büyük 
ahlâk idi ki onu başka bir tarif ile anlatmak kabil değildi demek 
o lur.... ”

İlk okulda "sözlük'le ilk defa karşılaşan bir çocukcağız öğret
menine, telaşlı bir şekilde, tavsiye ettiği sözlükte aradığı kelimele
ri bulamadığını söylüyor. Öğretmen şaşırıyor elbette. Hangi keli
meleri bulamadığını soruyor. "Hiç birini öğretmenim"Ğ\yo\ çocuk. 
“Biliyorum, geliyorum, okuyorum, yazıyorum yok. Bilirim, geli
rim, okurum, yazarım yok. Hatta bilmiş, gelmiş, okumuş, yazmış 
da yok"û\^e  sıralıyor. Öğretmen de ona sözlükte fiillerin mastar 
halinin bulunduğunu, şahıs ekleriyle veya zaman ekleriyle değiş- 

'm iş  şekillerine yer verilmeyeceğim soyluyort  ̂ j
Şimdi de, Türkiye’de dinî bilgi birikiminin en  ̂ r

-lam zeminlerinden bırı olan Diyanet Vakfı İslam 
s/nden kısa bir iktibasta bulunacağız ;

"Hidayet, huda, hedy 'Doğru yola gitmek, doğnffo lu göster
mek' mânasında masdar, 'doğru yol, kılavuzluk’ anitmmda ısım  ̂

Jolarak kullanılır ve ‘amaca ulaştıracak yol ıçın kıFavu^rk etme' di- r
'^yedetanım lanabıtır(:toüs7e^^^ } ’ " '

"Kur'an-ı Kenm’de hidayet kehmesj yer atmam 
f/aseksenbeş yerde gedmektedir Hu kavram Kuı’

'-sigalartnm yanı sıra, hâdî, huda, muhteoî ısıml 
JOÛ’den fazla yerde tekrarlanmakta ve buyuk çoğlj 
"izafeedilmektedir...." (V Ş Yavuz, "Hidayet" Drya,
'Ansiklopedisi)

Ya Kur’an'da "//?/as" yokluğuna ne demeli? Keli 
"hulûs"Ğuı.: \M \ ,  "İhlas sûresi"m yok saydın. Ya bir ço: 
çen, "ahlesû, estahlıs, hâlis, muhlis, muhlisin, muhli

' ihlas sûresinin diğer atfı "TevhJd'û\f Kur’an'da t)U kehmeMn - . 
bu şeklide bulunmamasına'ıaçmen, butun Kur’an'ın "tevhıd" kav 
ramını anlattığını Kaz/mc/dail
çeşitli yönleriyle sayısız âyette dile getirilir " {Şamil ^
lopedisi, "Tevhıd" m d .);

Fakat asıl mesele ô değildir; bir kelirr^nin K u ^ o l d ^ f e » -  j  
şı değil, müsluman bir ^  ̂ ^

* ettiği terminoloji ö n e m lıd ı ı r ^ fe ^  " ’ '
: fında teşekkül etmiş: bu ke^

3irhkte Jıu-% 
çeşitli f ı j l : 

/le birlikte 
;ikla Allah’a 
'^VakfUslam

Vb. ne
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getirilmiştir. Dinî tıassasiyetler bu kelimelerle bağlantılı olarak te
şekkül etmiştir. İşte "namaz, oruç, abdest, peygamber" M\me\e\'\ 
Kur’an’da tıiç geçmemektedir. Üstüne üstlük bu kelimeler Arapça 
da değildir. Fakat bizim din dilimizde bu kelimeler Kur’an’da ge
çen ve Arapça olan "salat, savm, vudu' ve resul" yeme kullanıl
mıştır/ kullanılmaktadır ve bütün mealler, çeviriler ister istemez bu 
kelimelere yer vermektedir!

"Peygamberimif sözü, bütün sıradan mös/ömanlarda itıtiram 
tiissi uyandırdığı tıâlde, onun yerine kullanılan ve mâna olarak 
yanlış olmayan "eiçi' kelimesi tıiç bir tesir uyandırmaz. Elçi keli
mesi ancak tavsif edilerek böyle bir tesir uyandırma imkânına sa- 
tıiptir. Bu durumda, "Aiiah’ın Eiçisi" tamlaması ancak "peygam- 
b e f kelimesinin karşılığı olabilir, Türkçe’de ‘‘saiât yerine “namaf 
denir. Namaz kelimesi tartışmasız şekilde tierkes tarafından kulla
nılır. Türkiye’de müslümanlar namaz l<ıiariar, Türkistan'da ise na
maz ol<uriar İlatıiyat otoriteleri datıi "Kur'an'ın asiîl<eiimesi saiât, 
namaz neyin nesi o/üj/o/'” diyerek bilgiçlik taslamazlar. Buna kar
şılık, dilimizde "saiât", "saiât ü seiâm"6a. geçen tıâliyle yerini bul
muştur. ''Savnt' ve ''vudıJ' kelimeleri ancak dinî ilimlere vâkıf 
olanların bildiği fakat onların da günlük hayatta neredeyse tıiç kul
lanmadığı kelimelerdir. "Oru^' bütün Türk dünyasında “sai/m” 
karşılığı olarak kullanılmakla beraber, 'V M / ’nun Türkiye Türkçe’
sindeki karşılığı "abdesC, Doğu Türkçe’sindeki karşılığı ise "taiıa- 
rertir. Tatiaret Batı Türkçe’sinde abdest karşılığı olarak kullanılma
makla beraber, umumî olarak ''temiziii^' mânasıyla din dilinde ye
rini almaktadır...

3/1. Hatasız kul olmaz!
Yazımcı, usûl yönünden bazı itirazlarda bulunuyor. İlk itirazı, 

"çeviri' metnin, "başi<a dii''6en çevirilerle karşılaştırılarak değer
lendirilmeye "i<ail<ışıimasi'. Biz de bu tiatayı işlediğimizi itiraf edi
yoruz. Peki “başi<a o'//" dediği tıangi dildir acaba? Benim zaman 
zaman başvurduğum, örnekler aldığım meallerin tıepsi, gerçekten 
o "başi<a dıT\ esas almışlardı. Yani Kur’an’ı Kerim’in aslî metni
n i... Elbette Hamidullatı da Fransızca'ya bu aslî metni çevirmeye 
çalışmıştı. Bundaki başarısını başarısızlığını tartışmayacağız. Fakat 
tier şeye rağmen aslî metnin bu Fransızca metin olamayacağını 
söylemekle kalmayacağız, Kur’an dilinin "başi<a d ii" olarak tarif 
edilemeyeceğini de tıiç tereddüte düşmeden belirteceğiz. Hami- 
dullatı’ın çevirisi Fransızca için ne ise, bizim başvurduğumuz me
aller de -en azından bize göre- Türkçe için o konumdadır. Hiç go
cunacak taraf yok, gerek Eim aiıiim  metni, gerekse Çantay^e Di
yanet l/a/r/ifmetni, en geniş kabul gören üç mealdir. Üçü de satıa- 
nın otoritelerinin eseridir ve üçünde de zamanlarının İlmî birikim
leri görülür. Belki bu üç metne başka mealler de eklenebilir. Fakat, 
en çok kabul gören üç meali böylece sıralamak durumundayız. İş
te biz elimizdeki ''çeviri'y\ ekseriya aslî metinden yapılan bu üç 
mealle kıyasladık. İngilizceden, Almanca’dan, Farsça’dan vs. "baş- 
i< f dillerden yapılan dolaylı meallerle/çevirilerle kıyaslamadık.

İkinci itiraz. Aziz Kur’an-ı ''yargıiari<en", tek ölçüt olarak Elma-

lılı Meali’ni kullanmamız noktasında. Önce belirtelim, yazımızda 
bazı görüşler ortaya koyduk, ama bir "yargıiama" yapmadık. Ken
di beyanımızla sâbit olduğu gibi, biltiassa üç meale başvurduk ve;., 
gerektiğinde bunu yazıda gösterdik. Başvurulan tefsirler arasında, 
Tefhimü'i-Kutân da vardı, bunu da kayda geçirdik Buna rağmen," 
Yazımcı b\ı\m Elmalıiı’yı "te/r ö7fö/" olarak aldığımızı beyan ediyor. 
Bu beyanını bir sayfa sonra kendisi de yalanlıyor o""' "

Yazımcı, Elmalılı mertıumu "az-fo/r tanıdığını" bildirerek, tâ- 
bir-i amiyane ile ona bir "/r/yaA'’ da geçiyor. Yine de bu tanımayı 
iyi değerlendirmemiz lâzım. Bizim Elmalılı metninden yaptığımız 
alıntıları nereden alabileceğimiz de ona dert olmuş. Tefsirden ya
pılan iktibasların cilt ve sayfa numaraları verildiği tıâlde bu mera
kının sebebini kavramakta güçlük çekilebilir. Eğer baskı yılı ve ta
rifli vermemişsek, bunun sebebi, gerçek Elmalılı tefsirinin ilk bas
kılardan tıpkıbasım suretiyle çoğaltılmış olması yüzündendir.

3/2. “Kayra" neyin karşılığı?
Yazımcı, bizim ‘'i<ayr^ kelimesini anlayamamamızdan da ra- 

tıatsız olmuş. Nitiayet onun Kur’an’daki "fazi/fadt' kelimesine kar
şılık olarak kullanıldığını beyan ediyor. Bu bizi aydınlattı ve sevin
dirdi. "Pei<i sorun ortadan /ra/W/" mı? Hemen ''i<ayr^' kelimesinin 
geçtiği ifade edilen ve kendisi tarafından tiazırlanan “dizin''e bak
tık.

H u d /m , lsra/20, Loi<manm, Saffat/57, Gam, Alıi<âm , 
Tur/29 âyetlerinde bütün aramalarımıza rağmen "fadi/fazi"\ bula
madık. Buna karşılık, şu âyetlerde "fadt'ı bulduğumuz tıâlde, bu 
sefer de "Çeviri'ûe "i<ayrsi'y\ bulamadık: Bai<ara/QA, 237; Yu
n u s /W , Hud/327\ A/e/77//16,40. Bu arada dizine tiataen bazı âyet 
numaraları konulmuş olduğunu da gördük.

Demek ki, sorun ortadan kalkmamış, ''i<ayr^ kelimesinin ne
ye karşılık kullanıldığı o kadar da açık değilmiş! Demek ki, "söz
cüğü sözcüğüne" çeviri iddiası tıam tıayâlmiş, boş iddia imiş. 
Doğrusu da budur zaten, “ fadi' kelimesi tek olsa da, anlamı tek ol
maz/olmayabilir. Türkçe’de bu farklı anlamlar için farklı kelimeler 
kullanmaktan başka çare yoktur. Ayrıca bundan tabiî bir şey de 
yoktur. Ayrıca, "fadi'la eş anlamlı veya benzer anlamlı kelimeler 
olabilir ve onlar da Türkçe’ye "fadf' gibi çevrilebilir! İddia tıem de 
Kur’an mealinde, tıem de Fransızca üzerinden çeviri yapıldığı tıâl- 
de! Bizi asıl ratiatsız eden bu idi. Yazımcı, Kur'an meali tiazırlayan 
bir kimsenin en sonra aklına gelebilecek ''i<ayrsi' kelimesinden 
tıoşnutluğunu, İsmet Özel’le paylaşarak genelleştirmek istiyor. Şa
irin “Amentiî' şiirinin son bölümünü aktarıyor. Şiirin başka şey, 
nesirin başka şey ve biltiassa Kur’an mealinin bambaşka bir şey 
olduğunun "ayırdınd^' olmadığını bir datia ortaya koyuyor.

Bir Kur’an meali ''şairaneiik' olsun diye yapılmaz. Onu oku
yanların Kur’an-ı Hakim'in mânasını anlamaları, rutıunu kavrama
ları için yapılır. Böyle bir metinde anlam açıklığı esastır. Şiir ise 
müptıemlikten beslenir Onda kolay anlaşılmayan kelimeler kulla
nılabileceği gibi, tıiç anlaşılamayacak kelimeler de bulunabilir 
Hatta datia önce tıiç kullanılmamış, datia sonra da tıiç kullanılma
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yacak kelimeler yer alabilir. Belki de böyle yapılması zaman zaman 
daha şairane olur!

Yeri gelmişken. İsmet Özel'in din ve dil bağlamında düşünce 
ihtiva eden bir yazısından bir kaç satır aktaralım:

"Her milletin kendine biz demesinin tarihten gelen bir sebebi 
var. Bu sebebi ancak o millete mensup olan insanların diliyle di
ninin kesiştiği noktada bulabileceğimizi inkâra yetebilecek bilgi ve 
zekâya sahip bir kimse dünyada henüz kendini göstermiş değildir. 
Dile damgasını vuran din ile dine damgasını vuran dilin birbiriyle 
çatıştığı yerde, işte tam orada 'biz' diyebilen insanlar aynı millete 
mensup olduklannı belirtmiş olurlar."

"Yozlaşmış kişiler biz dediklerinde asla bir milleti işaret et
mezler. Kozmopolitliğin yerini milletlerin arasında aramak yanlış
tır. Bir kozmopolit her milletin aşağısındadır."

"Türklerden Türkiye’den bahsederken ulu orta 'ö/z'zamirini 
kullananlar, giderek diline dolayanlar bunu ne yaptığını bilerek.mi 
yapıyor dersiniz? Besbelli ki hayır. Bunların sözlerinden anladığım 
kadarıyla hiçbirinin 'biz' derken neyi kastettiğinden haberi yok. 
Nasıl olsun ki, Türkiye'de ve Türkler arasında gerek din ve gerek
se dil konusunda donanım sahibi olmanın yüksek bir yer bulma
ya yaradığı vaki değil. Eğer Türkiye’de ve Türkler arasında yüksel
mek istiyorsanız dilinizdeki dininizdeki noksanlıklar size ayak ba
ğı olmayacaktır." {Neyimizle biz oiumz. 26.7.2001 Millî Gazete).

3/3. Şu mealler olmasaydı, “Çeviri” harika olurdu!
Önce tek ölçütümüzün Elmalılı meali olduğunu ilan eden ve buna 
kızan Yazımcı, birden fikir değiştiriyor, "başi<a meaiier de nereden 

diyor. Ona göre, hiç bir çeviri başka bir çeviri ile kıyaslana- 
maz. Çünkü "her çeviri bir tür yorumdur. "Peki nerede kaldı "söz
cüğü sözcüğüne çeviri" iddiası? İşi "Kur'an'ı ille de şunun gibi ya 
da bunun gibi okuyacaksın, anlayacaksın gibi bir dayatma yapıla- 
maz"a getiriyor. "Kimse, bir başkasının anladığı gibi anlamak, an
lamlandırmak zorunda değildir Kur'an'ı. "Bu ilk bakışta doğru bir 
cümle sanılabilir. Kişiye alabildiğine hürriyet tanıyor. Fakat bu hür
riyetin "keyfilik'ien başka anlamı yok. Kıyas kabul etmeyen, eleşti
riye yanaşmayan bir çeviri hürriyeti keyfilikten başka nedir ki? 
Kur’an metni ilgili ilgisiz herkesin uluorta anlamlandıracağı, bu an
lamlandırmayı da dokunulmaz ilan edeceği bir metin midir? 
Kur'an’ı kendi zihniyetine göre anlamlandıran müsteşrikleri, İslâm 
ve Kur’an düşmanlannı ne yapacağız? Onların yaptıklan işler kar
şısında da aynı şeyleri söyleyebilecek miyiz?

Bir sahada iddia ile ortaya çıkan bir kimse, o sahada yaptığı 
işin biricik olmadığını bilmelidir. O sahanın belli başlı eserlerini 
bilmeli, onlan gözetmeli, hatta hazmetmeli, kendi yerini ona göre 
tayin etmelidir. Elbette bunu yapmadan da ortaya çıkmak, iddialı 
olmak mümkündür. Fakat, kendi yapmadığı kıyaslama mutlaka 
başkaları tarafından yapılacaktır. Kocatepe Gamii’nin miman, ken
di eserinin Süleymaniye ile, Selimiye ile kıyaslanmasına kızabilir, 
fakat bu kıyaslamanın yapılmasına ve Kocatepe'nin dört asır önce
ye ait eserlerin mimarî çözümlemelerinden ve estetik değerinden 
hayli gerilerde olduğunun söylenmesine engel olamaz. Elbette

"Çevirt de diğer mealierle kıyaslanacak. Her halde ilmihalle aka- 
id kitaplarıyla kıyaslanmasını beklemiyorlardı! Yahut da romanlar
la ve hikâyelerle kıyaslanmayacaktı. Ya da daha doğrusu bizim işi
miz kıyas kabul etmez mi demek istiyorlar acaba?

Yazımcı, Kur’an’da geçen bazı kelimelerin zaman içinde anlam 
değişmelerine uğradığını bir iki ömekle verdikten sonra "sözcük
lerin tarih içinde uğradığı değişimler ya da terimleşme yoluyla ka
zandığı yeni anlamlar Kur'an'a uygulanamaz Kur'an bu yeni an
lamlar doğrultusunda anlamlandırılamaz Böyle bir anlamlandırma 
çabası, yalnız yanlış olmakla kalmaz kişiyi tümüyle yanlış sonuç
lara buyuruyor. Ve böylece dil denilen varlık hakkında hiç 
bir ciddî fikri olmadığını ortaya koyuyor. Birincisi, sözcüklerin ta
rih içinde değişime uğraması ve terimleşme dolayısıyla yeni an
lamlar kazanmasına karşı çıkıyorsak, bunun yolu o kelimeleri terk 
etmek değil, doğru maksatla ve doğru yerde kullanmaktır. Çünkü 
o kelimeler ne kadar değişim geçirseler de aslî anlamlarını da mu
hafaza etmektedirler. Fakat, onların yerine konulan muhtevasız, 
derinliksiz, hassasiyet ifade etmekten uzak kelimeler metni anla
mamıza değil, metinden kopmamıza yol açmaktan başka işe yara- 
mamaktadır.

4/1. Yaşayan dil, ölen dil, doğmamış dil!
Yazıda, "İslâmî kavramların belirleyicisi olarak yaşayan dilin 

verilerinin kabul edilmesi" ûe eleştiriliyor. (Çoğu zaman öyle ya
pıldığı halde!) Başından başlayalım. Kur'an muayyen bir zamanda, 
muayyen bir dille, muayyen dilin yaşayan haliyle, yani Arapça ve 
"yaşayan Arapça" olarak nâzil olmadı mı? Kendileri tarafından 
"sözlü kültürün ürünü"o\ĞUQU söylenen bu metin başka nasıl izah 
edilebilir? Sözlü kültürün ve anlatımın icaplanna göre biçimlendi
rilmiş bir Kur’an neden gerekli olmuştur? Arapça Kur’an'a duyulan 
gerek, yaşayan Arapça’ya da duyulmuştur da ondan. Sözle anla
şan, yazıdan hayli uzak olan bir toplumun anlaması, kavraması ve 
benimsemesi nasıl sağlanabilir? Yaşayan dilin verileri dışında, 
başka verilerle nâzil olan bir Kur'an’ın tebliğ tarzı elbette başka ol
mak gerekirdi. İlahi irade, zamanın bir kesitinde, bir kulu olan Hz. 
Peygamber’e mesajı inzal ediyor. Bu kesitteki toplumun anlayaca
ğı dille, o sırada yaşayan Arapçayla inzal ediyor. Burada dikkat 
edilmesi gereken, İlahî iradenin tabiî ve olağan yollarla beyan şek
linde tecelli etmesidir.

Kur’an’ın aslî metninin böyle bir metin olmasını anlıyor, yeri
ne oturutuyoruz da, onun anlaşılması maksadıyla yapılan mealle
rin neden yaşayan dil (bize göre bir nevi tabiî dil) dışında bir dil
le hazırlanmasını doğru buluyoruz? Meal hazırlamaktan maksadı
mız başka bir şey mi yoksa? Peki yaşayan dilin verilerini gözetme
yen/dışlayan bir meal ne anlama gelir? Ne işe yarar? Nasıl bir 
maksada hizmet eder? Yaşayan dilin dışındaki dil verileri nelerdir? 
Ölen dil mi? Doğmamış olan dil nm ? Gelecekte ortaya çıkacak dil 
mi?

Yazımcı, bizim “Allaha 'ibadet ederirri, 'kulluk ederim'. Fakat 
aynı anlama gelse ve Türkçe" olsa da, 'tapınmam'. Allaha 'hamd 
ederim', 'şükrederim' fakat O'nu 'övmem'I Ona inanmakla kalmam.
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'iman' ederim. 'Hamcfs\z, 'iman's\z, 'mümin'slz, 'rahman's\z, 'ra- 
hirris\z, 'hidâye(s\z, 'tevhicisiz, 'şahitsiz-'şahadetsiz, '§eriats\z, 
'islârrfs\z,'müslümafîs\z, 'âhireMz, 'ahlâksız, '//j/as’sız, 'l<adefs\z, 
'hayıtsız, 'şetsiz, 'ihsan's\z...b\f Kur’an 'çevirfsmi bu yüzden -en 
hafif tabiriyie- yadırgarım!" diyerel< bazı l<eiimeierin [(uiianıiması- 
na [(arşı çıl<mamıza, "ama Eimaiıiı da, Âl<if de 'tapınmayı l<uiianı- 
yor" diye cevap veriiiyor. Böyiece l<endini bir l<eiime için de oisa 
hal(iı çıkarmak istiyor. Verdiği örnek ise Kâfirun sûresinden. Kâfi- 
run sûresi "sizin dininiz size, benim dinim bana" meydan okuma- 
sıyia sona eriyor biiindiği gibi. Bu eibette müşrikiere lıitab eden 
meydan okuyucu bir üsiup. Oniarın yaptığı bir fiii üzerine kurui- 
muş. "Tapma" kelimesinin kuiianılması burada bir dii inceiiği; 
şiddetii karşıtiığı ifade etme tarzı oiarak görüimeii. Ekseriya "iba
det' keiimesini kuiianan ve kıiı kırk yaran Âkif ve Eimaiıiı böyie bir 
bağlam içinde "tapmam sizin taptıldannıza" ûlyoilaı. Elbette Âkif 
ve Eimaiıiı benim gibi düşünmüyorlar, zaten benim öyle bir iddi
am yok, fakat ben onların ortaya koydukları esere bakarak şu fıük- 
mü verebilirim: Gücüm yettiği nisbette onlar gibi düşünmeye ça
lışıyorum! Hatta onlar kadar fıassas olmaya gayret ediyorum.

Cevabî yazıda "eğer b ir çevirmen, yanlış b ir sözcük seçme- 
mişse, seçtiği sözcük yenidir, eskidir, şudur budur diye suçlana
maz diyor "Bu fikre yüzde yüz katılıyoruz. Biz kelimelerin eskiliği 
yeniliği, şu bu olduğuna değil, anlatılmak istenen mânayı karşıla
yıp karşılamadığına, anlamı taşıyıp taşımadığına, daraltıp daralt
madığına, güdükleştirip güdükleştirmediğine, incelik ve fıassasi- 
yet ifade edip etmediğine, gereken tesir uyandırıp uyandırmadığı
na bakıyoruz elbette. Doğrulukta ölçünüz başka bir şey mi yoksa 
sizin? Burada yapılan "ben bu kelimeye bu mânayıyüklüyorum ve 
okuyucu da öyle anlasın" ğrü öteye gitmiyor. Mesela "inananlaı'' 
kelimesi, "iman edenleri", "müminlet'l asla karşılamıyor. Bunu 
"doğnJ' karşılık mı sayacağız? Belki yanlış değil, fakat, bir mealde 
mazmunu ifade etmeye yeterli de değil. Bu bize mafısus aykırı, bir 
fikir mi?

“Söz gelimi, 'm ü m in 'k m m \ yerine taan 'den ilm ekted ir. 
Halbuki '/rara^-'kelimesi 'mümin' kelimesinin geniş anlamların
dan yalnızca bir tanesidir, 'l/e//'kavramı 'dost ve y a rd ım c ı 'o M  
çevrilmeye çalışılmaktadır. Halbuki 'dos t'w  yardımcı sözcükleri 
veli kavramının yalnızca bir mânasına işaret edebilmektedir."

"İslâmî kavramlar başka dile olduğu gibi değil de bire bir baş
ka kelimelerle aktarılırsa, onların ifade ettiği anlam zenginliği kay
bolacağı gibi, bu dar kapsamlı kelimeler bizatifii İslâmî meselele
ri yeterince anlatmaya da engel fıâline gelir. Bunun yanında fıerkes 
o meseleyi kendi anlayışı doğrultusunda anlamaya başlar. Bugün 
bu sıkıntıyı toplum olarak fıep beraber yaşamaktayız." (H. K. Ece: 
Islâmın Temel Kavramları. İstanbul 2000, Beyan Yayınları, sf. 20)

Aynı yayınevinin geçen sene bafiar aylarında yayınlanan kita
bında böyle ifade ediliyor. Islamın Temel Kavram lan \]\n ulaşılabi
lir muteber kaynaklara dayanılarak tiazırlandığı, müellifin dinî ıstı- 
lafılar konusunda fıassasiyet gösterdiği belli. Güz aylarında ise, 
fıem de bir mealde tamamen zıddı bir yola giriliyor. Demek ki ya

yınevi ilgilileri, yayınladıkları kitapları dikkatle okumadıkları gibi, 
kendileri adına ciddi bir iş yapan çevirmen, editör ve Kaz/mc/ya da 
okutmuyor. Neyse, cevabî yazıdaki fıükme dönelim. Bu afıkâmı 
"çevirmenlet' için kesiyor. Yazımcı. Şimdi de kolaylıkla "ben çe
virmen değilim /r/" diyebilir.

4/2. İyi ki çocuksuyum!
Yazımcı bu arada, beni de "çocuksuluk'la. itfıam ediyor. Onun 

bu suçlamasını da seve seve kabul ediyorum. Evet benim bu ça
bam "çocuksü' bir çaba. İçimdeki çocuk yaşamaya devam ediyor. 
Hiç bir menfaat gözetmeden, çocuk safiyetiyle yanlış olanı; bana 
bir fayda sağlamasa, fıatta bir sonucu ulaşmasa da, söylemek zo
runda tiissediyorum kendimi. Kaz/mc/gibi "büyümüş ve önem ka- 
zanmış']a.m ise asla "çocuksü' olması mümkün değil. Çünkü on
ların büyüklere matısus, kâr, menfaat, kazanç, şöfıret gibi tıiç bir 
zaman sonuna kadar tatmin edilmesi mümkün olmayan talepleri 
vardır.

Yazımcim olgunluğunu, büyüklüğünü, önemini biz elbette 
takdirden bile âciziz. İşte bu yüzden yüksek tondan şöyle bir ifa
deye mutiatap kılınıyoruz: "İki şeyi bilmesi gerekir. İlki sözünü et
tiği dil, zaten laikleşmiştir. Önemli ölçüde kendi öz anlamları bo
şaltılmış ve yerine tümüyle farklı anlamlar yüklenmiştir. Bu neden
le, din adına bunların savunulmasının tıiç bir anlamı yoktur. İkin
cisi 'din (////'tümüyle farklı bir şeydir."

Önce "bilmemiz gerekenleri ayrıştırarak sıralayalım: 1. Dinî 
kavramları ifade ederken kullandığımız dil laikleşmiş. Yazımcı na.- 
sıl böyle bir sonuca ulaşıldığını belirtmiyor. 2. Dinî kavramları ifa
de ederken kullandığımız kelimelerin öz anlamları boşaltılmış ve 
yerine tümüyle farklı anlamlar yüklenmiş. 3. Bu nedenle din adına 
bunların savunulmasının tıiç bir anlamı yok...

Sondan başlayalım, biz ne önceki yazımızda ne bu yazımızda 
hiç b ir zaman din adına ahkâm kesmedik İlk yazımızın başında 
nokta-l nazarımızı açıkça belirttik ve itirazımızın "dinî' değil "Usa- 
nî' bir itiraz olduğunu ortaya koyduk. Yazımcm  ilk yazımızı anla
mak kastıyla, gerekirse defalarca, okumasında fayda var. Dinî 
mutıteva taşıyan kelimelerin laikleştirilmesinden tıoşnutolmadığı- 
n I, "öz anlamları boşaltılmış ve yerine tümüyle farklı anlamlar yük
lenmiş" Mes'mûen çıkarıyoruz; farkında olmadan ifade edilen bir 
cümle kurmamışsa. Yani yapılan iş yanlıştır demek istiyor bu 
cümlecikte. Bizim ona birinci olarak söyleyeceğimiz şu: Yanlış ol
duğunu bile bile neden bu yanlışı sürdürdüğünü ortaya koymak 
zorundadır öyleyse. İkinci olarak söyleyeceğimiz ise, onun kullan
maktan imtina ettiği nice kelime olduğu ve nice kelimenin dini 
mutıtevaiarının diriliğini sürdürdüğü. Mesela, iman, dua, mümin, 
hamd, rahmet, rahman, hayır, hidayet, z/Zr/rvb. vb. laikleşti mi?... 
Aziz Kur’an’ı yayınlayan yayınevi tarafından piyasaya sürülen "Is- 
lâmın Temel Kavramları" kitabında madde başı yapılan kelimeler 
"laikleşmiş’ kelimeler midir? Mesela, "tevhid' kelimesinin içi bo
şaltılmış da yerine farklı anlamlar mı yüklenmiştir?

"Dilin kendi dönemindeki anlam dünyasına girmek" iddiası
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nasıl doğrulanabilir? Hangi müktesebatla Kur'an’ın inzal olunduğu 
dönemdeki Arapça’nın anlam dünyasına girilmektedir? Kim gir
mektedir? Nasıl girmektedir? Fransızca metne bakarak mı? 
Fransızca mütercimleri mi? Editör mü?.Dil ve yazım sorumlusu 
mu? Diyelim ki bu her şeye rağmen yapıldı, yani asıl dilin (Kur’an 
Arapçasının) kendi dönemindeki anlam dünyasına girildi, bundan 
sonra, Kur’an’ın mesajını Türkiye’de, Türkçe konuşan, yazan ve 
düşünen bir topluma gerektiği şekilde ifade edecek bir anlam dün
yasına da girmek gerekmez miydi? Kur’an’ın anlam dünyasını, bu
günkü Türkçe konuşan toplumun anlam dünyasına hakkıyla aktar
mak gerekmiyor muydu?

Kur’ana muhatap olan ilk "insan" kim? Nasıl anlamış Kur’an’ı? 
Bu cilâlı ifadenin yapılan işle alâkası ne?

Hamidullah’ın temel yaklaşımı ile bir "soruıf'umuz yok, fakat 
hem Kur’an, hem Hamidullah adına ahkâm kesilmesiyle elbette 
sorunumuz var. Kağnı gölgesinde gölgelenip de kendini aslan sa
nanlarla elbette sorunumuz var. .

5/1. Eğitimi var, ya terbiyesi?
"Büyük, olgun, önemli" Yazımcı, cevabında benim yazımı oku

mayanların, okuma imkânı olmayanların kolaylıkla görüşlerine ka
tılmasını sağlayacak bazı kaydırmalar/çarpıtmalar yapmaktan da 
geri kalmıyor. Biz Fâtiha sûresinin "çev irfsM e  "kar§ılıl< günü" 
denilmesine karşı çıkmışız. O güzel bir çalımla^“t /w ^ ö "n ü n  El- 
malılı tarafından nasıl açıklandığını Q ö ^ r\y o C y iıJ ‘karşılık gü- 
nü"mn y e m M m f'd in  günü"nü karşılamadığmıfo tesiri uyandır
madığını söylemişiz. Elmalılı ver
miş. Sonra da tefsirde din gününün ne anlanna geld'igl'ninin açık
lamasını yapıyor. Bu arada tefsir metninde--‘İa r^ ijM ’ kê  ̂ de 
geçiyor. İşte mesele bu, bir kelimenin veya ibârenm açıklanan hâ
li değil, herkesçe veya büyük çoğunlukça kabul gören kendisinin 
kullanılması esastır. Bu arada, Mehmed Akif’in yevmiddin"\ "ce
za günü", "hesap günü' olarak çevirmesini de kendi haklılığı için 
kullanıyor. Ceza günü veya hesap gününün "karşılık günü’ ile ne 
ilgisi var?

Kelime tercihleri konusuda zaman zaman zihnimi meşgul 
eden bir nokta var. Mesela eskiden "terbiyd' kelimesini kullanır
dık. Şimdi "eğitini' yaygınlaştırıldı. Kesinlikle ''eğitini' kelimesi 
"terbiye'' kelimesinin yerini tutmuyor, tutamaz ve tutamayacak. 
Şöyle söyleyelim: Yazımcfm "eğitimli' olduğundan hiç şüphe
miz yok. Kendisi diplomalarıyla da bunu kolaylıkla isbat edebilir.. 
Yani ona asla "eğ itim si/ dememiz mümkün değil. Fakat yazıda 
kullandığı üsluba bakarak "terbiyeli' de diyemeyiz!

5/2. Batı dilleri için “sorun yok”
Batı dillerinden, bir mecburiyet olmadan alınan ve bir kısmı 

anlamı Fransızca açısından karşılasa bile Türkçe açısından tam 
karşılamayan kelimeler de "çeviri için sorun oluşturmuyor" diye 
savunuluyor. Çeviri için sorun oluşturmadığını, hatta çeviriyi ko
laylaştırdığını biz de tahmin ediyoruz. Bu kelimeler görüldüğün

de, Türkçe karşılık aramak gereği duyulmamıştır elbette. "Kral, 
kraliçe, anektod, parşömen, garanti, sperm, diploma, kapasite"\jb. 
kelimelere Kur’an meali hazırlayan bir kimsenin ihtiyacı yoktur. 
Zaten bu kelimeler bizim dilimiz bakımından genel olarak doğru 
kullanılmamıştır veya anlamı karşılamada yetersiz kalmıştır. Bir di
ğer mesele de, zengin medeniyet dilimizin kendi kelimeleri durur
ken bir Kur'an mealinde böyle ödünç kelimelere ihtiyacın olmama
sıdır.

"Eğer bir çevirmen, yanlış bir sözcük seçmem işse" veya "çe
viri için sorun oluşturmuyor" şeklinde özetlenebilecek "söylent' 
bize hiç yabancı gelmiyor. "KurbarI' kelimesinin "yakınlık' anlamı
na geldiğini, bir insanın tavuk keserek de Allah’a yakın olabilece
ğini öne süren, böylece "kurban" kavramını bütün ilintilerinden 
koparan "profesöf titrli, hem de "dekari' unvanlı şahısların zama
nımızdaki varlığı, bu apolojinin sahibini de umutlandırmış olabilir. 
Ben doğrusu, apolojistimizin bazı mevcut ilahiyat profesörlerin
den ve dekanlarından daha yeteneksiz olmadığı görüşündeyim. 
Zümrüt yeşili veya zifir beyazı profesörler yanında "çok övül- 
müş/övünmüf bir ilahiyat profesörüne, hatta dekanına daha ka
vuşabileceğimizi, bunun için daha önceki din-dışı tahsilinin han
dikap teşkil etmediğini müjdeleyebilirim!

Bu tavır, son yüzyılda gittikçe tesirini artıran bir taraftan özür 
dileyici, diğer taraftan taltif ve takdir bekleyicib’w tavırdır. Dini ka
bulleri, dine karşı olanların kabullerine göre yorumlama; böylece 
onlann taltif ve takdirine mazhar olma. Son yıllarda böylesine tal
tif ve takdire mazhar olan bir hayli "ilahiyatçı" var. Mesele, sırf ila
hiyatçılara mahsus da değildir. Bir kesimin bu işi dil ve kültür sa
hasında yaptığı da ortadadır. Elbette onları taltif edenler, takdir 
edenler de olacaktır. Bu dille Kur’an’ı asıl bağlamından, muhteva
sından kopardıkları, yabancılaştırdıkları, "islâmsızlaştırdıklan" 
için.

Yazımcı, "Cennet' kelimesi yerine "Bahçe" kelimesini kullan
malarını da Hamidullah’ın seçimine bağlıyor. Burada ciddi bir id
rak meselesi We karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Çeviri, başka 
bir dilin kavramlarını, hitab edilen dile uygun şekilde ifade etmek
tir. Tamam, Hamidullah bunu yapmıştır. Fakat Fransızca için. Biz 
Fransızca’dan bir metin çevirirken, artık Hamidullah’ın Fransızca 
için tercrihleri değil, Türkçe için tercihlerimiz önem kazanır. "Bah- 
ç^' kelimesi, anlam olarak yanlış sayılmasa bile, hiç bir zaman 
"Cennet' kelimesinin uyandırdığı etkiyi uyandırmaz bizde. Hami
dullah Fransızca metinde "garden" kelimesini kullanmışsa, her 
halde bu kelimenin fransızlar için dinî bir çağrışımı olmalıdır. 
Onun tercümesi olan “bahç^'m  ise bizim dinî tahayyülümüzde 
böyle bir yeri yoktur. Fakat "Cennet bahçesi"m  vardır!

Biraz önce "idrak' meselesinden söz etmiştim. Şimdi ise "id- 
raksizlik'[en söz etmek zorunda kalıyorum. İşte bizim metnimiz:

"Muhammed Hamidullah Fransızca çevride muhtemelen "ci- 
had' kelimesini bilerek kullanmamıştır. Nitekim Bakara/218’in 
dipnotunda Avrupa’da “cihad' kelimesinin yanlış anlaşıldığına 
uzunca bir bahis ayırmıştır. Bizim yanlış anlamamız mümkün ol
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madığınagöre, ''cahedufisebilillahf' ifadesinin "Allahyolunda ci- 
hadedenlef' diye çevrilmesi neden mahzuriu olsun? Cihadın sa
dece "savaf anlamına gelmediği de bilinmez değildir. ”

Hiç bu metinden cihada ille de “kutsaM ' atfedilmesini istedi
ğimiz, "kutsal savaş" şeklM e  ifade edilmesini öne sürdüğümüz 
sonucu çıkarılabilir mi? Biz "cihad' kelimesinin savaşla sınırlana- 
mayacak kadar geniş bir anlam alanı olduğunu söylüyoruz, o bize 
"kutsal savaş"ûdMmeye çalışıyor. Bizim cihada "kutsat kelime
sini eklemeye ihtiyacımız yok, cihadın da böyle bir tavsife ihtiyacı 
yok. İkincisi, biz Türk düşünce edebiyatının en parlak metinlerin
den birini ezbere bilen ve gerektiğinde herkese okuyanlardanız: 

"Bir neslin terbiyesi vazifesini, müstesna kelimesiyle vasıflan
dırmamız, tarihte belki de bir benzeri olmayışındandır. Zira, biz 
onun kurtaniması için yine kendisini yaratmış olan hayatî kuvvet
lere başvurduğumuz bir tarihî hengâmede o, kendi düşmanlarını 
muzaffer kılacak kuvvetleri alkışlıyor. Bu cihadn zevki büyük , 
şüphesiz. En kuvvetli silahı da sabır olsa gerek. Bu mukaddes ci- 
haân siyaset cephesinde yapılacağını zannedenler, yakın tarihi
mizde birkaç kere yanıldıklarını gördüler. Cihadm\z fikir ve ruh 
cephesinde, ahlâk ve iman cephesinde yapılacaktır. ” (Nureddin 
Topçu, Yarınki Türkiye)

6/1. Kur’ansız Islâm, islâmsız Kur'anI
Bizim "islârrf' kelimesine karşı "teslimiyet' karşılığının kulla

nılmasına itirazımız, belli ki büyük bir rahatsızlığa yol açmış. Bazı
ları Kur'an'sız bir Islâm peşinde iken, bazıları ise islâmsız Kur'an 
meali olabileceğini sanıyorlar

Bu mesele, ''teslimiyet' kelimesinin nasıl ‘‘isiâni’ kelimesini 
karşıladığını şu veya bu şekilde isbata çalışmak; yetmeyince, bazı 
yazarlardan örnekler vermekle halledilebilecek cinsten değildir. 
Elbette İslâm kelimesinin anlamlanndan biri "Allaha teslim ol- 
mak’\\[. Fakat anlamlarından birine bakarak özel bir ismin yerine 
anlamı kısmen taşıyan başka bir kelimeyi vermek hangi iz’anla 
açıklanabilir? İslam kelimesinin hangi mânayı taşıdığı değil, "tes- 
lim iyet’m onu kapsayıp kapsamadığı önemlidir. Bir mealde keli
menin tarifi değil, kendisi yer almalıdır

Bu bizim şahsî, indî, keyfi bir değerlendirmemiz olabilir mi? 
Uzağa gitmeye gerek yok. Aynı yayınevinin geçen sene yayınladı
ğı biraz önce zikri geçen İslam'ın Temel Kavramiarfuûa "İslâm" 
maddesini okuyan bir kimse hiç bir şekilde onun yerine başka bir 
kelimeyi koymaya kalkışmazdı. Demek ki. Aziz Kur'an’ın hazırlayı
cıları, yayınevinin bu kitabını okumaya fırsat bulamamışlar:

“ İslâm varlığa ve insan hayatına ait en önemli kavramlardan 
biridir. Yüce Allah’ın ilk insandan son insana kadar insanla başla
yan beşeri hayatın başından kıyamete kadar gelecek bütün kişile
re, bütün toplumlara ve bütün çağlara gönderdiği dinin adıdıdr.

İnsanoğlunun, âlemlerin Rabbi Allah’a teslim olmasının yolu
dur.

Dünya hayatını düzene koyan İlahî sistemin özel ismi(^\L 
İnsanla Allah’ın arasındaki İlahî bağıdır.

Mutluluğun, barışın, şefer ve izzetin sağlandığı yaşama biçi
midir.

Allahın insanlara, onları mutluluğa ve yüceliklere yükseltmek 
İçin gönderdiği İlahî kanun, İlahî ilkeler bütünüdür.

İslam', Allah’ın insanlar için seçtiği dinin özeladıûu.
İslam kelimesinin kökü 'selime-silm' WMu. 'Selime': sulh 

(barış) anlamına gelir. Aynı kökten türeyen, 'selm', 'silm-selam'gi
bi kelimeler de barış anlamını verir.

Aynı kökten gelen 'selem'banş yapmak, anlaşmak, peşin pa
ra ile veresiye mal almak demektir.

'Esleme'bdiUş yaptı, sulha girdi ve barışın şartlarına uydu an
lamlarına gelir.

'Selime'iiiii aynı zamanda; boyun eğmek, itaat etmek, anlam
larına gelir.

'Se/Zme'selamet-kurtuluş ve güvenlik mânasını da taşır. Bun
dan türeyen 'selam', emin olmak, güvenlik içinde olmak, barış ve 
esenlik içerisinde olmak, demektir.

'£s/e/77e'ayrıca, hayır ve İyilik anlamını da ifade eder.

Allah katında geçerli din yalnızca İslâmĞn {A l-i Imran/'i^).
Bu dine inananlara 'müslüman' adını Allah vermiştir. 

{Hamy

Al-i İmran sûresinde Allah’ın dinine “ islâni' demesi, bu dine 
inananları Hac suresinde "müslüman" olarak adlandırması, bu 
isimlerin olduğu gibi kullanılması için yeterli sebep değil midir? 
Değilse mesele nedir? Allah’ın koyduğu Kur’an’la sabit olan bir 
adın yerine başka, izaha muhtaç adlar koymanın gerekçesi ne ola
bilir? "İslâni' kelimesinin Kur’an’daki anlamının bilinmesi meal 
metnine "Teslimiyet' yazmakla mı olur, yoksa, gerçek ismi yazdık
tan sonra, en basiti, parantez İçinde veya bir alt notla bunu açıkla
makla mı olur?

Bu noktadaki sıkışıklık, Sezai Karakoç’un bir yazısından edebî 
bir iktibasla da giderilmeye çalışılıyor. Sezai Karakoç, Allah’a tes'- 
lim olma konusunu çok güçlü bir şekilde ifade ediyor, Bu ifade 
kudreti karşısında hiç bir itirazımız olamaz. Fakat, Sezai Bey, hiç 
bir eserinde "islânf' yerine “ teslimiyet' demiyor. Sözgelimi “Tes
limiyetin D iriliş i’ veya "Teslimiyet Toplumunun Ekonomik Strük- 
türü"diĞİ\ kitaplarını görmedim.

6/2. Hepltopu 66 kelime!
Yazının sonlarına doğru makale sahibi bizi "kayrfiaum  erdir

mekten de geri kalmıyor. Yazımızın onlara kazandırdığı bir şeyler 
de olmuş hani. "Eh o kadar da olacak! Çok da mühim değil ama, 
yine de teşekkür edelim de nazik desinler! Fakat onun yaptığı b i
zim yaptığımız muazzam iş karşısında nedir ki?"

Bizim bütün yazıda 66 kelime üzerinde durduğumuzu tadat et
mişler. Hüküm hazır: Bu altmışaltı 'sözcük'ûe ne ki, "Aziz Kufan, 
tekrarlarla birlikte yaklaşık yüz on bin sözcükten oluşuyor!" (Bu 
yazıda daha önce üzerinde durmadığımız bazı kelimerle ilgili gö
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rüşlerimizi de sunacağız. Fakat önümüze konulan rakam o kadar 
yüksek ki, nisbeti yükseltmeye hiç bir şekilde muvaffak olamaya
cağız. Yüzonbin kelime hakkında mütalaa serd etmeye ömrümüz 
yetmez!)

Mugalatanın bu kadarı kimde mecal bırakır! Elbette bir eleşti
ri yazısında, metnin bütün eksiklerini, yanlışlarını, hatalarını sayıp 
dökecek değildik. Seçme suretiyle 66 kelime üzerinde durmuşuz. 
Bu da güzel bir tevafuk! Fakat nasıl olur da yapılan işi küçültmek 
için kıyaslamayı yüz on bin kelime ile yaparsınız? Tahminim, Aziz 
Kur’an meali, en azından benim daha önce zikrettiğim meallere 
göre, kelime haznesi en dar olan mealdir. Isterlese, tek tek saysın
lar. Çünkü bu mealde seçilen kelimelerle anlam daraltılmakla ka
lınmıyor, bir çok kelimenin yerine tek kelime konularak, kelime 
haznesi de daraltılıyor. En azından Yazımcfm bir çok kelimeyi 
hoşlanmadığı için kullanmaktan imtina ettiğini, böylece bir daral
ma meydana geldiğini tahmin edebiliriz.

6/3. Teklif bizden
Benim yazının son kısımındaki teklifim de Yazımcly\ hayli ra

hatsız etmiş. Rahatsız olmasına gerek yoktu, teklifimiz ona değil
di. Ben böyle bir meale asla karşı değilim. İsmi cismi, kimliği açık 
olmak, kimsenin gölgesine sığınmamak kaydıyla tabiî. Yazımcı, 
kendisi bir meal hazırlar. Nasıl olsa bu mevzuda "uzman", hatta bir 
İslam ansiklopedisine İslâmî kavramlarla ilgili maddeler yazmış; 
nasıl hazırlarsa hazırlar, nereden çevirirse çevirir, veya eski bir me
ali "özTürkçe’leştirir", altına açıkça imzasını atar. Buna hiç itirazım 
yok. Yanlış da bulsam böyle bir meale karşı çıkmam. Sadece bil
diğim kadarıyla, kendime göre, eleştiririm. Asla dolaşım dışı bıra
kılmasını teklif etmem. Kitabı kendim için inceler, hiç bir zaman 
müsbet anlamda başvurmayacağım, kimseye tavsiye etmeyeceğim 
bir meal olarak not eder ve kütüphanemde bir yerlere yerleştirir
dim.

Fakat ortada başka bir şey vardır. Bizim teklifimiz bu yüzden 
yayıncıyadır. Bu mealin bir taraftan Hamidullah’a atfedilmesi sıkın
tı doğurmakta, riiâer taraftan tek bir çevirici veya hazırlayıcısının 
olmaması, en çok yayıncıyı bağlamasına yol açmaktadır.

Yayıncıya teklifimizi tekrarlıyoruz: Bu meali bu haiiyie doiaşım 
dışı bıral<ın. Eğer Yazımcim veya başka birinin imzasıyla bir me
al yayınlarsanız, ona asla itirazım olmaz. Yoksa dolaşımdaki me
tin, hem Hamidullah'ın ilmi otoritesine ve itibarına, hem de köklü 
bir yayınevinin iyi ismine halel getirecek mahiyette bir iştir. Ya da 
tersini yapın; “ İsiâmın Temei Kavramlar/' başta olmak üzere diğer 
kitaplannızdan vaz geçin! .

Yazımcı bu "yetki'y] nereden bulabildiğimi soruyor. Bir oku
yucu olarak bu yetkim elbette var. Eğer bu kanaatimi açıklamasam 
ve arkadan arkaya konuşsa idim, bu doğru bir tavır mı olurdu? Ben 
bir kanaate vardım ve bu kanaati, önce bir okuyucu olarak, sonra 
hazırlayanların bir kısmını ve yayıncıyı şaîısen'de' tanıyan -eğer 
onlar da mahzur görmüyorlar ve reddetmiyorlarsa- 6if ''dost' ola
rak ifade ettim. Elbette dost acı soy/ey/Benîm teklif yeİkim sıradan

bir okuyucu olarak mı sözkonusu sadece? Hayır, çünkü ben aynı 
zamanda bu ülkenin "sıradan bir müslüman'’\y\m. Sıradan bir 
müslüman olarak bu mealin benim için hazırlandığını sanıyordum, 
gerçi Yazımcı cevabî yazıda mealin sıradan müslümanlar için de
ğil, "Kur'an'la yakın ilişkiler içinde olanlar" \(̂ \n hazırlandığını ima 
adiyor ama, ne ilanlarda ve ne de kitabın başında, sonunda veya 
başka bir yerinde böyle bir kayıt yok; o yüzden eserin benim gibi 
sıradan müslümanlar için hazırlandığını düşünmek gafletinde bu
lundum bir kere. .

6/4. “Katliam ötesi bahane"
Kaz/mc/sonunda işin bir dil tercihi meselesi olduğunu kabul 

ederek, o cepheden hücumla neticeye varmak istiyor. Malum "en 
iy i müdafaa hücum"ûuL Kendisinin öyle ciddî bir savunma saldı
rısı yapacak hâli de yok anlaşılan. Sezai Karakoç'u bir daha devre
ye sokuyor. Onun 1970’lerde yazdığı bir yazıdan alıntı yapıyor. Ya
zımcı, böylece Sezai Bey'in 1970'lerde hangi olay üzerine ve kim
leri kastederek yazdığını bilmediğimiz bir metnini, çeyrek asır son
ra bize karşı kullanıyor. Doğrusu bu yazının bağlamını bilmiyorum.
Fakat, bu yazının yazıldığı sıralarda. Necip Fazıl Kısakürek'in şöy
le söylediğini biliyorum:

Katliam
Nedenin nedeninde nedenlik neden nedir?
Dil değil bu, katliam, ötesi bahanedir! (1974)
Sezai Karakoç, bizim bildiğimiz bir medeniyet savunucusu

dur. Bir medeniyetin diriltilmesi için zihnini ve kalemini seferber 
etmiştir. Elbette o medeniyet bir dil ve kavramlar dünyası da mey- ■,
dana getirmiştir ve varoluşu o dil ve kavramlar dünyası ile yakın- ‘
dan ilişkilidir. Onun medeniyet dilimize muanz olmasını düşüne
mem. En azından, mealde "kıyamet'e karşılık olarak kullanılan ''d i
riliş'' kelimesinin onun tarafından bağlamına uygun bulunmayaca
ğını tahmin ederim.

Türkiye'de meselenin "medeniyet d ili meselesi' olduğunu 
kavrayaman hiç bir akl-ı evvel ne milletine ne dinine hizmet ettiği
ni sanmamalıdır. Medeniyet dili problemi ne demektir? Medeniye
timizi değiştiriyoruz, bin yıllık medeniyetimizi reddediyoruz. Bu 
reddin gerçek zemine oturması için onun anlam dünyasını taşıyan 
dilini yıkmaktan başka çare yok. Medeniyet dilini terk ettiğimiz za
man, temel bağlamları da kaybediyoruz. ''MeşrıJ' kelimesi pekala 
''yasat' olarak karşılanabilir, Fakat "meşrıl' ile "yasat' aynı değil
dir. Hatta "kanunî' ile "yasat' bile aynı anlama gelmez. Gerçek an
lamda dille uğraşanlar bu nüansların önemini elbette bilirler. .

. Yazimcirww dinî mevzularda da mütebahhir bir şahsiyet oldu
ğunu bu vesile ile öğrendim. Onun bir gazete tarafından da dağı
tılan İslam ansiklopedisindeki İslâmî kavramlarla ilgili yazdığı , ,"'ı 
maddelere baktım. Bu maddelerin muhtevası için bir şey söylemek 
istemem. Çünkü konunun uzmanı olmadığımı Yazımcı ûa biliyor!
Fakat bu yazılardaki dilinin asla. Aziz Kur'an’daki dile benzemedi- ,. 
ğini hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim, Kur’an mealinde kullanı- ' ■ 
lan kelimelerin, kavramlara verilen karşılıkların asla bu ansiklope
di metninde yer almaması nasıl yorumlanabilir? Ben kendimce
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şöyle bir açıklama getirdim: Bu ansiklopedinin dil ve imlâ danış
manı (aynı zamanda teknik redaktörü), (Prof.) Dr. Muhammed Nur 
Doğan'dı. Demek ki, bu ansiklopedide Yazımcı, konunun otoritesi
ne uydu. Kendisi böyle bir vazife ile bu işin içinde yer alınca da, 
otorite yokluğunu fırsat bilip kendi krallığını ilan ederek gerekeni 
yaptı. Bilindiği gibi, "yazım", "imlâ'ya karşılık kullanılmaktadır. 
"İmlâ', bir dilin kelimelerinin usulüne uygun yazılması anlamına 
geldiği gibi, "doldurma'' mânası da taşıyor. Hatta Türkçe’mizde 
"imlâya gelmemek" {\s\dh\, düzeltilmesi mümkün olmamak) diye 
bir deyim de var. Görüldüğü kadanyla, Yazımcı konunun otoritesi 
tavır gösterdiğinde imlâya gelebiliyormuş! Burada yine geldik ya
yınevinin sorumluluğuna. Bizim bildiğimiz Aziz Kur’an’ı yayınla
yan yayınevi, her hususta aşınlıktan kaçınan bir kuruluştur. Fakat 
bu sefer kendi şöhretine ters düşen bir iş yapmıştır. Hatadan dön
mek mümkündür ve hatadan dönmekten imtina etmemek lâzımdır. 
Çünkü hatadan dönmek de bir fazilettir! \leya yanlışta ısrar erdem 
değildir!

7/Din “öğreti” olur mu?
Önceki yazımızda verdiğimiz örnekleri çoğaltmak hiç de güç 

değil. Fakat bütün metni bu şekilde incelemek ve değerlendirmek 
de bizim işimiz değil elbette. Verdiğimiz örnekler yapılan işin ma
hiyetini açıklığa kavuşturmak içindir. Bu önekler dikkatle incelen
diğinde, bir anlam daralması ve farklılaşması kolaylıkla gözlene
bilmektedir.

Çeviri'de Hac suresinin 77. ve 78. âyetleri şöyle veriliyor: “Ey 
İnananlar! Rüku edin, secdeye varın, Rabblnlze kulluk edin ve İyi
lik yapın. Belki kazançlı çıkarsınız?{77) Ve Allah İçin hakkım vere
rek savaşın. O sizl seçti; ve din konusunda üzerinize hiçbir güçlük 
yüklemedi, atanız İbrahim'in öğretisini izleyenlerden olarak, ki o 
daha önce sizi, 'teslim olanlar' olarak adlandırmıştı; -ve bunda da
, böylece Elçi size tanık olsun, ve siz insanlara tanık olasınız Öy
leyse Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a bağlanın. Koruyucunuz 
O'dur. Ne güzel koruyucudur ve ne güzel yardımcıdır!" (78)

Aslî metindeki "Millete ebîküm /to/m'yBabanız-atanız İbra
him’in milleti, "İbrahim'in öğretisi"ne çevrilmiş. Bu açıkça bir an
lam kaydırması ve anlam daraltılması örneğidir.

Hz. İbrahim’in bir “öğretl'sl olabilir mi? Hz. Muhammed’in 
veya başka bir peygamberin "öğretl'sl varsa, onun da vardır! 
Kur’an, peygamberlerin Allah’ın elçisi olduğunu, kendilerine inzal 
olunan vahyi tebliğle vazifelendirildiklerini beyan etmektedir. Bi
zim "fikrî, felsefî meslek, doktrin" şek\\nûe tarif ettiğimiz (Büyük 
Türkçe Sözlük) "Öğreti'/Ğok[m ise. Sosyal Bilimler Sözlüğünde 
şöyle tarif edilmektedir: "1. Bir düşünürün veya siyasî liderin be
lir li b ir konuda ileri sürüp savunduğu, benzerlerinden ayırt edile
bilecek, kendine özgü özellikler taşıyan kurumsal çözümleme ve
ya siyasahönerilerden oluşan sistem. 2. Bir konuyu açıklığa ka
vuşturma veya yorumlama amacı güden sistematik bilgiler bütü
nü. "(Ö. Demir-M. Acar)

"Hz. İbrahim'in öğretisi" bu tanımlamalardan hangisine girer, 
girebilir? Hz. İbrahim bir düşünür-veya siyasî lider midir? Belirli 
bir konuda "kendiliğinden'’ ileri sürüp savunduğu bir sistem var 
mıdır? Bu sistematik düşünce kendine has özellikler taşımakta ve 
kurumsal veya siyasal öneriler ihtiva etmekte midir? Veya ikinci 
anlama uygun olarak, kendiliğinden bir konuyu açıklığa kavuştur
ma veya yorumlama amacı güden sistematik bilgiler bütünü orta
ya koymuş mudur?

"Haydi babanız İbrahim milletine" denildiğinde tevhid dini, 
müslümanlık kastedilmekte değil midir? Buradaki "millet' kelime
sinin "din" anlamına geldiği bilinmemekte midir? Din "öğreti'ye 
indirgenebilir mi? Veya "öğreti' İlahî din anlamında "diri' sayıla
bilir mi?

Çeviri metninin anlaşılabilirlik sınırlarını zorladığı da ortada
, dır. IVlesela, "müslümanlaı’' karşılığlı olarak kullanılan "teslim 

olanlar"aûm\ kim vermiştir? Hayli karışık olan cümleden bunu çı
karmak epeyce sıkıntılıdır. Metindeki "o” zamirinin küçük yazılma
sı da atfın Allah’a yapılmasını güçleştirmektedir. Fakat, Kur’an’da 
konuşanın İlahî irade olduğu düşünülürse, bu adlandırmayı Al
lah’ın yaptığı kesindir, fakat bu metinden öyle bir sonuç çıkarmak 
kolay olmamaktadır. Çeviricilerin özel bir isim olan "lslam"m ye
rine "Teslimiyet demeyi tercih etmelerine rağmen, burada "müs- 
lümanlaı" yerine "teslimiyetçilef demekten kaçınmaları üzerinde 
de düşünmek lazımdır.

"Felah bulmak']di "kazançılı çıkmak" aynı mıdır? Felah bul
mak, “selamete ermek, kurtulmak"şeklMe anlaşılabilir. 
lı çıkmak"humn neresinde? ‘‘Hayyealeltelâh!"EmĞat\pu  hitab 
bizi "kurtuluşa" mı, "kazanca" mı çağırıyor? Müminun’ s fc in in  
ilk âyetinde de felaha ermek, "kazançlı fz/rma/r” olarak çevrilmiştir. 
"Evet, inananlar, kazançlı çıkmışlardır. " Elmalılı’da "hakikat felah 
buldu o müminler" şeklinde yer alan bu âyet mealinin çeviride 
"Evet diye başlamasının sebebini bilmemekteyiz. Elmalılı’nm me
alinde kullanılan "hakikat, "felah" ve "mümin" kelimeleri, ya dinî 
terminoloji içinde yer almaktadır veya çağrışımları itibariyle tama
men dinî tesir uyandırmaktadır. Belki "müminler kazançlı çıktı" ûe- 
nilse idi, dinî/manevî bir muhteva anlaşılır, maddî kazanç çağrışı
mı uyanmayabilirdi. Veya "inananlar felah buldu, veya kurtuluşa 
r f 'd e n s e  idi, yine sonuç değişmeyebiiirdi. "İnananlar kazançlı 
ç//r//"cümlesi yalın olarak maddî kazancı daha ağırlıklı olarak çağ- 
nştırmakta, dinî/manevî bir anlamlandırmaya uzak durmaktadır. 
Takib eden âyetin çevirisinde "Onlar ki, namaza kendilerini adar
lar" deniliyor, Namaza kendini adamak ne demek? Adamak keli
mesi dinî bir bağlamda kullanılıyorsa, ancak Allah’a adanılır. De
ğilse zaten konumuzun dışındadır. Meallerde bu metin ekseriya 
"Onlar namazlarını huşû İçinde kılarlaı" şeklinde ifade edilmiştir. 
Asli metne uygun olarak "huşû' kelimesinin bu mealde kullanıl- 
mayış sebebini bir türlü keşfedemedim. Belki de namaza kendini 
adayınca huşû hissedileceğini düşünmüşlerdir!
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HAMİDULLAH’IN SAYESİNDE KUR'AN'A AZİZLİK / DOĞAN

Maide/12 "Ve le kad ehazellûhün mısâka benî israîl eve be- 
asnâ minhümüsney aşera nakıyba ..."  Elmalılı tarafından, "Celâli 
hakkı için ki Allah Ben-i İsrailden mîsak almıştı ve içlerinden on 
iki M /ö  göndermiştik...' şeklinde veriliyor. Çeviri'de ise "Ve Al
lah İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlara içlerinden on iki baş
kan göndermiştik.. tarzında anlamlandırılıyor,

Elmalılı nakîb'ln teftiş veya tecrübe edilmiş emin ve mutemed 
mânasına olduğunu belirttikten sonra, bir kavmin ahvalini bilen ve 
işlerine ve maslahatına "kefil ve zamin olan nâm ve eminlere ıtlak 
olunur ki reisten başkadır" diyor. Çeviricilerimiz bunu kolayca 
"başkan" olarak çeviriyorlar. Reis/başkan kelimesinin Elmalılı’nın 
tarif ettiği ‘'nakîb''\ karşılaması mümkün mü? Değilse de biz yaptık 
oldu! Nasıl olsa Hamidullah’ın yaptığı iş muazzam! Biz "sıradan 
müslüman''\an "apıştırmaya devam edelim!

Vahim bir kavramiaştırma da "mülk' konusunda yapılmakta
dır. Elbette bu "mülk' dar anlamıyla arazi, taşınmaz mal vs. değil
dir. Kur’an-ı Kerim'in bir çok âyetinde "Mülk Allahındır/Mülkün 
sahibi Allah'tır" şeklinde ibareler geçmektedir. Önceki yazımızda 
da bu konu üzerinde bir vesile ile durmuştuk. Allah "mülkün sahi
bi' midir, "egemenliğin sahibi" midir? Al-I lmran/2Q "De ki; Ey 
mülkün sahibi Allahım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de 
mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil eder
sin, hayır yalnız senin elindedir, muhakkak ki sen her şeye kaadir- 
s in ," (Elmalılı) Bu âyette, mülkün sahibi Allah’ın kudreti, bugün 
"egemenlik' olarak ifade edilen "hâkimiyeCi aşan bir güçtür. Ger
çi, egemenliğin hâkimiyet kelimesini tam karşılayıp karşılamadığı 
da tartışılabilir. "Konuya egemen olmak", "kendine egemen ol
mak" ifadeleri hiç bir zaman "konuya hâkim olmak", "kendine ha
kim olmak" anlamlarını taşımaz, zaten böyle de kullanılmaz. "Di
reksiyon egemenliğini kaybetmek" denmez, fakat "direksiyon ha
kimiyetini kaybetmek" denilir. Çeviri'de bu âyet, günümüzün poli
tik jargonuna uygun basit bir siyasi egemenlik ilişkisine indirgen
miştir: "Deki: 'Ey Allah, egemenliğin sahibi! Egemenliği dilediği
ne verir, dilediğinden de alırsın. Dilediğini güçlü, dilediğini zelil 
edersin. İyilik senin elindedir. Evet, sen her şeye gücü yetensin."

Eğer burada "egemenlik' ''hâkimiyefe karşılık kullanılmışsa, 
onu karşılamakta dahi yetersiz kalmaktadır. Değilki “mülkün sa- 
hipliği"ni karşılasın. Mülkün sahibi olanın, onun üzerinde her tür
lü tasarrufa kudreti, salahiyeti vardır. Nitekim, egemenlik de bu 
işin içinde olmak üzere, "mülkü dilediğine verirsin" denilebilir. 
Mülkü dilediğine veren Allah, dilediğinden de çekip almaktadır, 
Dilediğini aziz, dilediğini zelil etmektedir. Çeviride "zelil etmek" 
ifadesine yer verildiği halde, onun zıddı olan "az if yerine "güçlü' 
denilmiştir. Bize göre, aziz kelimesi güçlü kelimesinden farklıdır 
ve asli metne daha uygundur Her güçlü aziz değildir. Daha sonra 
"iy ilik senin elindedir" ifadesi anlamı iyice daraltmaktadır. 
Hayr/hayırM \m s\ yerine "iyilik' denilmesi anlamı tam karşılayan

bir ifade olamaz. "Hayıf', "?e/'rin zıddıdır. Beğenilen, sevilen her 
şey ''hayıf' olabilir. Akıl, ilim, mal, adalet, iyilik gibi (bkz. Çantay). 
Allah'ın herşeye gücü yeten olması, herşeye kaadir olmasına göre 
tahfifi bir mana taşımaktadır. Bu ayette 'A llah , egemenliğin sahi
bi" denilirken, başka bir yerde (Müik/1) "krallık elinde olan Allah" 
denilmek yoluna gidiliyor. Her ikisinde de siyasi "egemenlik' te
lakkisi etrafında bir mânalandırma gayreti hissediliyor. Bizce ikisi 
de yetersiz kalıyor, öte yandan da hıristiyanî, en azından Batı algı
lamasına uygun bir Tanrı telakkisine yol açılıyor.

Sonuç: Allahua'lem bissevap.

Hamidullah Le Saint Coran'\ hazırlarken, mutlaka Fransız oku
yucunun ve Fransızca bilenlerin idrakine hitap etmek istemiştir. Bu 
durumda, onlara yerleşik/yaşayan Fransızcayia ulaşmaktan başka 
yol yoktur. Yerleşik Fransızca'nın kavram dünyasını Kur'an metni
ni ifade için mümkün olduğu kadar genişliğine kullanmak, Hami- 
dullah'ın yaptığı bundan başka bir şey değildir ve başarısı varsa 
buradan gelmektedir. İyi ki Hamidullah Fransızca çeviriyi hazırlar
ken "öz Fransızca"\ca[e[mm\ş^e "işine gelirse", "anlamasanda 
o/u/'” dememiştir.

Yazımcfya göre, Hamidullah tümüyle farklı bir yaklaşım be- 
nimsiyormuş. Çeviriciler de bu yaklaşımı benimsemişler ve ken
disine bakanları şaşırtan, hatta "apıştıran" bir özellik ortaya çıkar
mışlar. Le Saint Coran'm böyle bir özelliği olduğunu ben bilmiyo
rum. İyi Fransızca bilenlere sordum, Le Saint Coran'la ilgili olarak 
takdirlerini ifade edenler oldu, fakat "apıştığınt beyan edenlere 
rastlamadım. 'Aziz Kur'an" ise itiraf etmeliyim, Kur'an'la’ arama 
koyduğu mesefa yüzünden en azından beni "apıştırd/'.

"Islami kavramların belirleyicisi olarak yaşayan dilin verileri 
kabul ediliyorsa, evet, Aziz Kur'an bütün bunları tersyüz etmiş, çö
kertmiş ve Kur'an metninden çıkarmıştır" buyuruluyor. Bizzat 
Kur'an'ın orijinal metninin, nazil olduğu zamanın yaşayan Arap'ça- 
sı ile inzal edildiği bize ulaşan yanlış bir bilgi mi? Bu bertaraf, ölü 
dilin veya muhayyel bir dilin verileri ile bir tebliğ sözkonusu ola
bilir mi? Bizim bu noktada söyleyecğimiz şudur. Evet çökertilen 
bir şey vardır, fakat bu Kur'an'ın anlam dünyasıdır, bir milletin di

nî hafızasıdır
Biz cevabî yazının Umran'da cevabıyla birlikte yayınlanmasını 

beklerken, başka bir dergide yayınlandığını öğrendik. Elbette ce
vabî yazının cevabımızla birlikte yayınlanması beklenilen tesiri 
^uyandırması bakımından sıkıntılı olurdu. Asıl sebebin bu olduğu
nu sanıyoruz, fakat "ümranyer verm edi"U m s\m  estirilmesi uy
gun bulunmuştur,

Yazının başka bir dergide yayınlanması elbette faydalı olmuş
tur. Faydalarından biri, yayıncının yürek ferahlatmasıdır. Sürekli
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artan, bir kısmı kendine ulaşan, çoğu ulaşmayan eleştiriler karşı
sında düştüğü sıkışıklık halinden bu yazı ile tatmin bulmuş olabi
lir. Diğer bir faydası da. böyle bir işin olamayacağının Yazımcı [a- 
rafından farkında olarak veya olamayarak ilan edilmesidir. Yani bir 
bakıma "şecaat arzederken, s/M/?/"'söylemesidir. Yazımcı û\yoı 

ki,
"İlk baskının gerçekleşmesinden sonra da çalışmalarımızı ara

lıksız sürdürdük Yayın kurulunun İstanbul'daki üyeleri, haftada b ir 
gün toplanarak saptanan eksiklikleri gidermeye, yanlışlıkları dü

zeltmeğe çalıştı. Nitekim büyük boydan kısa süre sonra yapılan 
küçük boy baskılar, çok sayıda düzeltmeyi içermektedir. Çalışma 
va toplantılarımız şimdi de aralıksız sü rü yo r"

Burada söyleyeceğimiz ilk şey, bu ciddi çalışmanın meal ya
yınlanmadan'önce yapılmasının daha doğru olacağıdır. İkincisi 
ise, son şekli verilmiş bir metin üzerinde her hafta toplantı yapma
nın ne anlama geldiğidir. Demek ki ortaya konulan eserden hazır
layanlar da şüphe etmektedir, en azından tatmin olmamışlardır. 
Bitmiş bir metni her hafta toplanarak gözden geçirmek, tashih et
mek başka nasıl yorumlanabilir?

Kur'an meali hazırlamak fevkalade ciddî ve olağanüstü hassa

siyet gerektiren bir iştir. Bu ciddî işin, ön hazırlık ve hazırlık safha
sı, çeviri ve redaksiyon safhası ve nihayet dil ve yazımla ilgili ça
lışmaları çok uzun bir zaman alır/almalıdır. Metin defalarca ve işin 
mütehassısları tarafından dikkatle okunmalı, didik didik edilmeli
dir. Eğer bu uzun zamanı ayırmaktan vaz geçilmişse, kısa yol se
çilmişse, kolaya kaçılmış ve ortaya prova bir metin konulmuş olur. 
Her hangi bir eser için böyle çok tashih gerektiren bir yayın belki 
mazur görülebilir. Bir Kur’an meali için ise, halka da sunulan böy
le bir prova yayın, akıldan bile geçmez.

Mehmed Akif'in meal çalışmasının yedi yıl sürdüğü biliniyor. 
Bunun önemli bir kısmı ön hazırlık, hazırlık ve metni oluşturmak 
için geçmiştir. Merhum Âkif, bununla yetinmemiş, bitmiş metni 
müsvedde sayarak bir kaç yıl da onun üzerinde çalışmıştır. Elma- 
lıiı’nm tefsir ve meal için daha uzun süre çalıştığı da bilinmektedir. 
(1926’da başlayan çalışma, 1936’da sona erdiğine göre, 11 yıl). 
Elmalılı'nın tefsir ve meali 1935-1939 yılları arasında yayınlanmış, 
sağlığında basımı bitmiş ama, müellif 1942’de vefat ettiği halde 
metnin üzerinde büyük bir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmemiş 
olmalı ki, daha sonraki baskıları da tıpkı basım şeklinde yapılmış
tır. Şimdi önümüzdeki örnek, tabir-i amiyanesiyle, çocuk oyunca
ğı benzetmesini aklımıza getirmektedir.

Bir takım insanlar bir meal hazırlıyorlar ve büyük iddialarla 
alelacale yayınlıyorlar. Sonra da -kendi beyanlarına göre- her haf
ta bir araya gelip onun hatalarını, kusurlarını düzeltmeye çalışıyor
lar! Burada akla gelen hususlardan biri de hazırlayıcılann gerekli

ön hazırlık yanında ciddî bir meal hazırlamak için gereken mükte- 

sebata, donanıma da sahip olmadıklan kuşkusudur. Bu kuşkuyu 

ne kadar kendimizden uzak tutmaya çalışsak da, cevabî yazıda ifa

de edilenler karşısında, zihinimizden silmekte zorlanmaktayız.

Böyle bir durumda, yayınlandıktan on ay sonra bile eseı:ig il

gili bir tek eleştiri veya değerlendirme yazısının ortaya konulma

ması karşısında hazırlayıcıların bizim yazımızı bir tarafgirlik çerçe

vesinde ele almamaları, müdafaaya yönelmemeleri, hatadan dön

mek için bir fırsat olarak değerlendirmeleri beklenebilirdi. Bu ya

pılmamıştır. Hem "eleştiri ve değerlendirme yok" û\ye 

sın, hem de böyle samimi ve iyi niyetli bir yazıya karşı insaf ve 

edeb ölçülerini zorlayan ve hatta aşan bir cevap vereceksin. Doğ

rusu bu bizi tereddüte sevkeden hususlardan bir başkasıdır.

Biz ilk yazımızı meali mümkün olduğu ve gücümüzün yettiği 

kadar gözden geçirdikten, dizini dahil bütün unsurlarını inceledik

ten sonra başka mealleri ve tefsirleri kısım kısım kıyaslayarak bir 

sonuca varmaya çalıştık ve bu çabamız tahmin edileceği üzere, 

hayli vaktimizi aldı. Diğer işlerimiz arasında böyle bir işe vakit 

ayırmamız sırf konunun hassasiyetiniden ötürü idi. Böyle bir ko

nuyla meşgul olmak yerine, asıl meşgalelerimizle uğraşarak, "ka- 

zançlf çıkmamız mümkünken, bu konuya eğilmemiz bir yürek 

yangınlığından başka bir şey değildi.

Elbette yanlış anlaşılma da b ir anlama biçim idir Biz yanlış an

lamanın sözkonusu olmadığını, yanlış anlama gerektiği için böyle 

anlaşılmak yoluna gidildiğini düşünmek durumunda kalıyoruz. El

bette iş İktisadî bir meseledir aynı zamanda. Ekonominin zaruret

leri konunun böyle ele alınmasını zorlamış olabilir.

Herneyse, Allahualem bissevap.

İsimle bitirelim: Hamidullah Fransızca eserine "Le Saint Co- 

ran"a6\n\ vermiş. Elbette bu adlandırmayı bilerek, üzerinde kafa 

yorarak yapmıştır. Çünkü Batı dillerinde "sainf'm "kutlu, mübarek, 

mukaddes" au\am\ da var ve bu mânası sözlüklerde ekseriya ilk 

olarak zikrediliyor. Türkçe karşılığı olan "a z i/ bu anlamı taşımıyor. 

Biz "aziz ve mübarek"Ğeûı. Eğer Hamidullah’ın adlandırması üze

rinde ciddî olarak düşünse idik, "Kutlu Kur'an, Mukaddes Kur'an" 

derdik. Ama "sainf kelimesi için ilk akla gelen karşılık “a z if ol

muştur. Hamidullah'ın kılı kırk yaran ve bir çok hususu gözeten ça

lışma tarzının bir sonucu olan isimlendirmesi yanında "Aziz 

Kur'an"\n tatminkâr bir isimlendirme olduğunu söyleyebilir miyiz?
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bu şekiiller birbirinden ayrı değildir- bu lormüi, Allah’ ın daha büyük ve aynı 
zamanda en büyük olduğu anlamını içerir. Esas itibarıyla, Allah hakkında ne 
denirse densin Allah’ın onu aştığı ve ondan daha büyük olduğu anlamını ifa^ 
de eder."

“ Nihayet en yaygın formüller arasında günlük konuşmada sık sık duyu
lan inşa'Allah ve maşa'Aliah, ‘Allah dilerse' ve 'Aitah'ın dilediği' tormüllerinî 
bfflIuruz. Birincisi geleceğe yönelik olup insanın Allah'ın iradesine güvenini 
ve Allatı dilemedikçe hiç bir şeyin üstesinden gelinemeyeceğini kavraması
nı itade eder. Bu tormöl ve ona teşkil eden davranış, şüphesiz, kaçınılmaz 
olana değil irademize bağlı realite alanına uygulanır Inşaallah üç ikiden son
ra veya pazartesi pazardan sonra gelir, denemez. Bu cümle bütün beşeri gay
retlere rağmen Allah'ın rıza ve yardımı olmadan kesinlikle gerçekleşmeyecek 
gelecekteki olaylar hakkında kullanılır. Ne kadar çok tasarlarsak tasarlayalım 
yarın burada mı başka biryerde mi olacağımızı veya bu yüzden bir şey tasar
layıp yaparken bu işin, sonsuz olarak irademizi aşan ilahi irade'ye bağımlılı
ğının tamamen şuurunda olmak durumundayız. Maşa'Aliah ise bir fiilin  so
nunda süyienir ve bize, kesin olarak olan herşeyin Allah’dan geldiğini ve A l
lah'ın iradesine uygun olmadıkça sırf beşer gayretiyle hiç bir şeyin gerçekle
şemeyeceğini hatırlatır. *

“Şüphesiz, bir müsl.ümanın hayat dokusunun örüldüğü ve çoğu kez 
Kur'an'dan ve bazan de gerçekte Kutsal Metnin bir yorumu olan Hadis'ten 
alınan başka formüller de vardır. Bu cümleler Allah'ı günlük hayatta mutad 
di! ve konuşmalarda hatırlamanın vasıtalarıdır Bu Kur'an'i cümleler sayesin
de, çokluk içinde dağılan insan hayatı, ondan geçen bir M /rfam a 'lif iy le  bü
tünlenir. Bütün günlük hayatta bu formüllerin varlığı, müslümanın hayatında 
Kur'an ve mesajının sürekli bulunuşunun bir hatırlatıcısıdır ” (S. Hüseyin 
Hasr.JsIam-ldealler ve gerçekler. Çev. A. Özel, İstanbul1985, sf. 68-72)

4. Çok öven, Çok övülen ve "Çok övünen'I
"Cübeyr ibn-i M ufim  rivayet ediyor; Resulullah buyurdu; "Bana mah- 

j  sus ve münhasır beş isim vardır: Ben Muhammed'im ve Ahmed'im, ben o
' Mahîyim kl, Allah benimle küfrü izale edecektir. Ben o Hâşirim ki, {kıyamet

gününde) n is  beni takib ederek haşrolunacaktır Ben Âkıbim, H3temü'l-En- 
b iya 'yım ." {Satıih-i BuhaıîMuhtasarı Tecrid-ISarih. C. 9, sf. Z51) ^

Sa//6 Habibim! Meryem'in oğlu İsa'nın şöyle dediğini de hatırla: Ey İs
rail oğullan! Ben, önümdeki Tevrat'ı tasdik ve benden sonra gelecek Ahmed 
ismindeki bir Peygamberi tebşir etmek üzere Allahın size (gönderdiği) Resu
lüyüm.

Tecrld-t Sarih mütercimi Kâmil Miras, 4 incil'den Yuhanna incili'nde, 
Hz. Isa'nın kendisinden sonra Feraklid3.û\\ ve kendisi gibi kurtancı bir mür- 

. şid kardeşin geleceği, ona ittlba edilip muhalefet edilmemesi gerektiğinin 
ifade edildiğini belirtiyor FeraW/rfin ‘ Ahmed' kelimesi île eş anlamlı oldu
ğu öne sürülmüş; Abldin Paşa, Feraklid/Perakiiyu^m "Ahmed' isminin mu
kabili olduğu görüşündeymiş. Bazı hırisliyan âlimleri Feraklidı 'Hammad', 

olarak tefsir etmişler Kâmil Miras, Incil'in yakın zamanda basılan 
Türkçe nüshalarında Feraklid kelimesinin değiştirilip "teselli e d ic f^  dö
nüştürüldüğünü belirtiyor (Tecrid-i Sarih, 9/251)

Kâmil Miras'a güre, "Ahmed, Allah'ı SIİ sıfı^lariyle ve kudret eseriyle 
gökçek oven ve övmesini hilen kimse demektir Muhammed de lazliet ve me- 
haşini anılarak övülmüş kimse demektir... Kadı lyaz demiştir ki: Resuiuitah 
Muhammefl olmazdan evvel Ahmed idi. Diğer b ir tShir lie Resulullah kendi

- s in i halk medh Q sena etmezden evvel o, Allah'a hamd ü sena etmiştir. Bu ci
hetledir ki. Peygamberimizin Ahmed adı geçmiş peygamberlerin kitapların

. da zikredilmiş, Muhammed ise Kur'an'da re n '/m /jlir  {Tecrld, 9/251-252) 
"Ahmed lafzı, aslında 'hamd ederim' mânasına flHİ muzarl nefsi müte- 

kellim vahde sigasından menkul olmak da melhuz ise de daha zâhir olan 
Ism-l tafdii olmasıdır, ism-i tafdillerde asi olan tail mânasına olmak İse de 
daha meşhur mânada eşher gibi ismi mef'ut mânasına olduğu dalardır. Ah
med lafzının mahmudiyette tafdil mânasına.istimali de mesmudur. Hamidl* 
yetten olduğuna göre ‘en ziyade hamd eden', mahmudiyetten olduğuna göre

de 'en ziyaSe harndu rhedh o lu n a n 'û m tk  o lu r." {Elmalılı, 7/4930) 
Muhammed Hamidullah yaptığı işle asla övünmüyor, onu çevirenlerin 

tefahuru İse arşa direk oluyor. Acaba Yazıma "çok övülmüş veya çak öven"] 
yanlışlıkla "fo/röVûnm üj*anlayıp ismiyle müsemma olmak İçin ml böyle 
yapıyorl .

5. Sözü kendilerine söylenenden başkasına çevirenler
Bakaralbİ, Hani: CTİb'den çıkdıkdan sonra) şu kasabaya girip dilediği

niz yerde istediğinizi bol bol yeyin, kapısından secde ederek (eğilerek, say
gı göstererek) girin ve (dileğimiz) hıtta (dır, günahlanmızın dökülüp düşme
sidir) deyin, (tevbe edin de o sayede) kusurlarınızı örtelim, iyilik (ve itaat) 
edenler (In ecrin)! ise daha artıracağız" demlşdlk. .

59 (Evet öyle demlşdlk de İçlerinden nefislerine) zulmedenler Sözü ken
dilerine söylenenden başkasına çevirmişlerdi, biz de o Zaaiimierin üstüne 
gökden -ettikleri lıskın karşılığı olmak üzere- murdar bir azab indirmiştik. ' 

'Hıtta'’ yj "hmta=buğday"a çevirmişler. Bu surette guya eğlenmek iste- 
jnişlerdi.JÇantayJ '

6. Peygamberlerin kavimlerinin diliyle gönderilmesi
İbrahim/A Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla 

göndermedik ki (emr olunduklarını) onlara apaçık anlatsın. Artık Allah kiml 
dilerse sapdırır, kimi de dilerse doğru yola götürür O, (iradesinde) yegâne 
(hakim ve) gailbdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. (Çantay)

Ve biz her gönderdiğimiz Resulü ancak bulunduğu kavmlnln diliyle 
gönderdik kl onlara iyi beyan etsin sonra da Allah dilediğini dalalette bırakır, 
dilediğini de hidayete erdirir ve öyle aziz hakim o. (Elmalılı)

Ve kendilerine apaçık anlatabilsin diye, her elçiyi, ancak kendi topiumu- 
nun diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ile
tir. O güçiüdür, bilgedir. (Çeviri)

7. İyi kelime, kötü kelime ■
lhrahim/2^ Görmedin mi, Allah sana nasıl bir mesel Irad etmiştir. Gü

zel bir kelime, kökü sabit (ve sağlam) ve dal(lar)ı semada (yukarıda) olan bir 
ağaç g ib id ir (Çantay)

Gördün mü Allah nasıl bir temsil^aptı; hoş bir kelimeyi, hoş bir ağaç 
gibi ki kökü sabit dalı semada. (Eimalılıî ' '

Allahın, güzel bir sözü nasıl örnek vurduğunu görmedin mi7 o kökü 
sağlam, dalları gökte, güzei bir ağaca benzer (Çeviri)

25 Ki o (ağaç) Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir durur. Allah in
sanlara böyle misaller irad eder Olur ki onlar çok iyi düşünüp ibret .alırlar 
(Çantay) ^ . ' ■

Yemişlerini Rabbınin izniyle her dem verir ve Allah insanlara böyle tem
siller yapar ki kavrayıp düşünsünler. (Elmalı(ı)

O Rabbinin izn iy le , her an ürün verir.'Allah, insanlar için örnekler vu
ru r Belki ders alırlar (Çeviri)

26 Kötü kelimenin hail de (göğdesl) toprağın üstünde koparılıvermlş 
kötü bir ağaç gibidir kl onun hiç bir sebatı (tutunma ve yerinde kalma kaabl- 
llyeti) yoktur. (Çantay)

" Ve kötü b ir  sözün örneğ i ise, ye rden koparıİfn îŞ i as la  ye rinde sa b it ka l

ma im kânı o lm ayan kö tü  bir ağ aç tır (Çeviri)
Habis bir kelimenin temsili de habis bir ağaç gibidir kl toprağın üstün

den cüsselenmiş kararı yoktur. (Elmalılı)
' 27 Allah, iman edenlere dönya hayatında da ahlretde de o sabit 

söz(ier)inde, daima sebat ihsan eder. Allah zâlimleri (kâfirleri] şaştrfır. Allah, 
ne dilerse yapar. [Çantay)

Allah, İman edenleri hem dünyada hem ahırette sabit söz İle tesbit bu
yurdu, haksızlık edenleri ise şaşırtır, ve Allah ne İsterse yapar (Elmalılı) 

Allah, inananları, şimdiki hayatta ve öte dünyada sağlam bir söz İle 
sabit tutar Hainleri de, Allah saptırır Ve Allah dilediğini yapar, (Çeviri) ■
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HAMİDULLAH’IN SAYESİNDE KUR'AN'A AZİZLİK / DOĞAN

EKLER VE OKUMA PARÇALARI

1. "Aziz” mi, "Kullu' ıru?
Okuyucu "aziz" kelimesi için nasıl alsa yeni sözlüklere bâkar. Eski lü

gatlere bakamayanlar için sadece iki örnek verelim.
Kamus-ı Osmanî: Sahib-i izzet, izzet ile muttasıl, yüce ve büyük demel*

tir.
Kamus-ı Türk!: s. 1. Kıymetdar, kıymeti i.'fmr-/'az/z, nSn-ı a z ii yâr-ı azi^ 

zim, aziz dostum. 2. Hürmetli, muhterem, muazzez, mükerrem. 3. Âlîkadr- 
refi-üd-derece: O zat aralarca pek azizdir. 4. Kuvvet ve kudret ve celâl satıi- 
bi; AzizA ilah; [Esma-ı tıüsnadandır], i. 1. Veli, keramet sahibi, sulehadan 
muberek zat: Bu tOrtxde b ir aziz yatıyor, 2. M ile l-i saire indinde veti aâdo- 
lunarak nâmına âyinler icra olunan ve yevm-i mahsuslan yortu ittihaz edilen 
adam, ayos: Rumların birçok azizleri vardır; katoiiklen'n azizleri çok olup 
protestar^lar bunları tanımıyorlar

2 Kur'an dili/Kutsal dil
“Hıristiyanlıkta kutsal üi! olmadığından, kutsal bir dilin ne anlam ıtade 

ettiğini ve bazı dinlerdeki fonksiyonunun ne olduğunu anlamak batılılar için 
zordu:. Bu yüzden modernizmden etkilenmiş birçok müslüman, ister ibadet
lerde Arapça'nın yerine diğer isjâm dillerini koymaya teşebbüs eden Arap ol
mayanlar olsun, ister Arapça'yı laikleştirmeye girişen araplar olsun, bu 
önemli meseleyi kavrayamam'aktadiflar. Bu sonuncular, Allahın Arapça’yı 
yalnız araplara değil, insanlığın büyük bir kesimine hitabeden bir vahyin di
li olarak seçmesi olgusundan faydalanarak, Arapça'nın islâmdaki kutsal ro
lünü bugün hâkim bulunan elkin ve dilbilim  milliyetçiliği, biçimierinde 
Arapça'ya atfedilen rolle kanştınrlar."

“Arap dilin in islâmdaki rolünü anlamal( için, dünyanın diğer büyük d i
ni geleneklerine kısaca bir güz atmamız gerekir, iki tip geleneğin olduğu he
men fark edilir; Bunlardan biri dinin kurucusunu esas alır ve böylece O bir 
'ilahi düşüş', bir tecessüm veya Hinduların tabiriyle avatara olarak tasavvur 
edilir ve O'nun bizzat kendisi 'Aliatıın sözü've Allah'ın mesajı olur. Bu tip 
dinlerde kutsal dil yoktur, çünkü bizzat kurücunun vücut veya dış şekli Sö
zün dış şeklini meydana getirir. Mesela hırlstlyanlıkta Hz Isa'nın kendisi A l
lah'ın sözüdür ve İsa'nın 'kan ve racurfuha iştirak edebilmesi için âyinin 
grekçe, (atince veyahut Arapça veyı-Fatsça yapılması önemli değildir. Kato
lik kilisesinde, latince bir dinî tören dilidir, kutsal bir dil değild ir." (S. Hü
seyin Nasn islâm/idealler ve Gerçekler. Çev. A. Özel, İstanbul 1985, sf. SC
S I) ■

3. Çehadet, besmele, Al lahu Ekber, insa'Allah, maşa'AHah ■ .
“Sembol, bütün zihni yapıiann üstünde yer alan ontolojik bir gerçeğe 

satıiptir. Ve böylece Kur'an, cümlelerinin h â  birinde gizlice bulunan anlam- 
dünyalarıyla ınsân ruhunu değiştirir ve ona yeniden şekil v e r ir "

'Gerçekten, daha ünce de dikkat çekildiği gibi, Kur'an’ın öğretileri müs- 
lümanın hayatını düzenlemekle kalmayıp bir müslümanın ruhu, içinde yaşa
dığı ve teneffüs ettiği Kur'an formülleriyle bir mozaik gibi oluşur Bu formül
lerden bazıları o kadar yaygın ve üstelik derindirler ki, Kur'an'ın belirttiği 
tarzda bir müslümanın hayata karşı en esaslı tavrını öğrenmek için onların 
anlamını tahlil etmek gerekir. Kur'an'ın en temel formülü birinci Şehadet, ya
ni tasdik ve ya tanıklıktır: Tüm İslam doktrininin ana kaynağı ve İslam mesa
jının başı ve sonu olan La ilatıe H rA ita tı'iii Metafiziğin tümü onun içindedir. 
Onu bilen, prensip alarak fıer şeyi bilir. O, aynı zamanda, hem doktrin hem 
de metoddur. Doktrindir, çünkü Mutlak“dan yana bütün izafiyet ve çokluğu 
inkar ve bütün müsbet vasıflan Allaha nisbeteder. Metoddur, zira ruhun ken
disiyle iç düşmanlara karşı savaşabileceği bir vasıtadır. Buna göre baştaki lâ 
bir kılıçtır ki -Arap yazısında Sm  harfi gerçekten bir kılıca benzer- ruha, ken
disine nisbiyi Mutlak olarak gösterib Tevtıid^ ulaşmasına engel olan ve onu 
çoktanrıcılığa, şirke yönelten içindeki bütün köklü eğilimteri yok etme imkâ- 
nt verir. Bir müslümanın Şehadeti tekrarlaması yalnız İlahi Birliği tekrar tek

rar tasdik için değil, tekrarla bu Tevhid'in mh üzerinde sürekli bir iz bırakma
sı ve onu kendi Merkeziyle bütünleştirmesi içindir. 0 , İnsan mhunda sürek
li artaya çıkan 'tanrılar'ın kendisiyle yokedildiği ve bütün çokluk ve masiva- 
nın reddedildiği bir k ılıç tır '

'Şehadet'den sonra en önemli ve en çok kullanılan formül Bismillahir- 
rahnm irrah im ü\\.\i\ genel olarak ‘Çok merhametli ve Şefkatli Allah’ın adıy- 
ia' diye tercüme edilir. Fakat, 'Sonsuz Cömert ve her zaman Merhametli Al
lah adıyla’ diye de çevrilebilir. Bu formül Allah adıyla başlar ve her ikisi de 
aynı rahame kökünden türeyen iki İlahi adla, er-Rahman ve er-R ahM e  de
vam eder. Bununla birlikte bu iki isim, ilahi Rahmetin iki ayrı yönünü belir- - 
tirler. Er-Rahman, İlahi Merhametin aşkın yönüdür. O gökyüzü gitıi her şeyi 
kapsayan ve kuşatan bir merhameltir, Bu tüm-kuşatıcı merhameti olmasaydı 
Allah asla dünyayı yaratmazdı. O, merhametiyle, "rahmanın soluğu"yla (ne- 
fesu'r-rahman) dünyayı var etli. Incil'de de belirtildiği gibi yaratışın güzel 
oluşu bu yüzdendir. Zmdıka mezhebi gibi bazı mezheplerin ileri sürdüğü 
üzere yaradılış dünyası bizzat kötü değildir ErrRatıirrle gelince, bu Allah'ın 
içte var olan merhametidir. O , kalbimizde parlayan, özel olayları ve bireysel 
varlıkları etkileyen bir ışık şuasına benzer. Bu iki ortak özellik, dıştan bizi ku
şatan ve içten de varlığımızı aydınlatan İlahi Merhametin bütünlüğünü ifade 
eder."

“Besmele, biri hariç, ki o da gerçekte kendinden önceki surenin deva
mıdır, bütün Kur'an surelerinin başında bulunur. O, aynı zamanda Kur'an'ın 
başlangıç sûresini, namazlarda usanmadan tekrar edilen ve Kur'an mesajı
nın özünü içeren el-Fatiha sumsm  de açar. Bu sure Allah'la insan arasında
ki temel münaseüeti ihtiva eder. Yedi ayetten meydana gelmişi otup üç ayet 
Allah iie, diğer üçü insanla ve bir tanesi de ikisi arasındaki imünasebetle il
gilidir. Bu ayetleri ezberden okumak için insan asli vaziyeti içinde Allah'ın 
huzumnda durur ve bütün yaratıklar adına ve bütün yaratıklar için dua eder. 
Bütün fiille rin birinci çoğul ^ahıs kipinde olmaları da bu yüzdendir O, bütün 
mahlukatın şuuriu merkezi olarak insanın Yaratıcı karşısında duasıdır ve bu 
vasıfla sembolik olarak Kur’an mesajının bütünün içerir. “ .

“Besmele, el-Fatiha suresini ve oradan bütün Kur'an'ı açar. O böylece, 
Allah'ın insana plan mertıameti yüzünden vahyolunan risalet mesajının da 
başında yer alır. İslam'da batmî yaklaşımın en üstün temsilcisi olan Hz. Ali, 
bu formülün iç anlamına imayla şöyle demiştir: 'Kur'an'ın bütünü el-Fatiha 
süresinde, bu sûrenin bütünü te m e /e h in  içinde, besmeler\m bütünü ken
disiyle başladığı ba harfi içinde ve ba harfi de tümüyle altına yerleşmiş bu
lunan diakritik (ayırcı) noktada mündemiçtir ve ben de bu ayırcı noktayım.

“Anlam bakımından besmelece sıkı bir şekilde bağlı olan ivluhamme- 
dün resul'Allah, ‘Muhammed Allahın elçisidir' ikinci şehadeti de A llah 'ın . 
dünyaya karşı merhametini ifade eder. Çünkü Hz. Peygamber bu dünya ve 
öte dünya için bir rahmettir O bütürî âlemlere Allah'ın- ratımetidir. insan 
O'nun yardımıyla burada mutlu bîr hayata ve öte dünyada da saadete erebi
lir. İkinci Şehadet birincisinin tamamlayıcısıdır. Birinci şehadet Allah'dan 
başka bir şeyi (masiva) reddeder, İkincisi de kainatta müsbet ne varsa, ki Hz. 
Muhammed -selam ona olsun- onun sembolüdür, hepsinin Allah'dan geldi
ğin tasdik eder.

"İslam dünyasında günlük konuşmada pek yaygın kullanılan elhamdü
lillah, Allah'a Hamd olsun cümlesi de besmelenin tamamlayıcısıdır. Besme
le b ir f i i l i  başlatıriten, o da sona erdirir. El-hamd, her davranışın müsbet 
muhtevasını onun llatîi Kaynağı ile bütünler ve insanı iyi yaptığı her şeyin Al- 
lafı'dan geldiği ve yine O'na döneceği gerçeğinin bilincine erdirir. Ancak Al
lah’ın hoşnud kaldığı ve ruhda olumlu bir iz bırakan bir davranışın sonunda 
söylenebilen bu formül, ayrıca bir harekelin mânevî değerinin de ölçüsüdür.

"Ezan boyunca tekrarlanan ve namazlann da değişik safhaiannı nokta
layan Allahu f t o fo r m ü lü  birinci şehadete benzer ve bir anlamda onun yo
rumudur. O yalnızca 'Allah demek değildir; gramer şekli aynı za
manda hem mukayese hem de üstünlük belirten -ki Arapça'da normal olarak

Ümran.Evlül .2001 1

http://www.cvisiontech.com

