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Azim sahiplerine vardır başarılar  

Değerince insanlar onurlandırılırlar   

Cücenin küçük işi gözünde yücedir 

Yücenin büyük işi gözünde cücedir  

 

   Ebu’t-Tayyib el-Mütenebbî 
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Takdim 

İnsanlar doğdukları coğrafya ve yetiştikleri 
kültüre göre kendilerine atfedilen kimliklerle 
tanımlanırlar. Asyalı, Avrupalı ve Orta Doğulu 
gibi coğrafi kimliklerimiz değişmese bile diğer 
kültürlerle olan etkileşimlerimiz kültürel 
kimliklerimizde değişim ve dönüşümlere neden 
olabilmektedir. Ancak coğrafi kimliklerimizi 
değiştirmek nasıl mümkün değilse kültürel 
kimliğimizi bir kenara bırakmak da o denli 
mümkün değildir.  

Kültüre dair ufuk açıcı bilgileri, ülkesi 
Katar’da iki dönem Kültür Bakanlığı görevini 
yürütmüş, çok genç yaşlardan beri başta Avrupa 
ve Amerika olmak üzere dünyanın birçok 
başkentinde büyükelçilik görevini üstlenmiş, 
ülkesinin UNESCO ve BM temsilciliklerini 
yürütmüş deneyimli bir devlet adamı ve 
entelektüel şahsiyetin kendi gözlemlerinden ve 
düşüncelerinden yola çıkarak kaleme aldığı bu 
kitapta bulmak mümkündür.  

İtiraf etmeliyim ki Katar Kültür Bakanlığı 
benden Türkçeye tercüme edilmiş bu kitabın 
redaksiyonunu yapmamı istediğinde kitabın yazarı 
ve içeriği hakkında hiçbir bilgiye sahip değildim. 
Ancak yazarın “Düşünsel Otobiyografim” dediği 
kitabın sayfaları arasında ilerledikçe farklı ve 
değerli bir metinle karşılaştığımı, yazarın 
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entelektüel kişiliğinin, fikirlerinin ve özellikle de 
kültüre dair yorumlarının beni etkilediğini 
söyleyebilirim. Özgün kültürle evrensel kültürün 
birbiriyle çatışmadığına, kültürler arası etkileşimle 
bireylerin ülke vatandaşlığından dünya 
vatandaşlığına doğru yol alması hakkındaki 
gerçekçi tespitleri ve insanlığın önündeki en 
büyük düşmanın eğitimsizlik olduğuna dair net 
düşünceleri aklımda kalan birçok önemli 
mesajdan sadece birkaç tanesi. 

Yazarın kişisel görüşlerinin yanı sıra 
mesleki deneyimlerine, eğitime olan bağlılığına ve 
dünyanın önemli entelektüelleriyle diyaloglarına 
akıcı ve samimi bir şekilde yer verdiği bu önemli 
kitabın Türk okuyucular tarafından da ilgiyle 
okunacağından eminim.  

Sözü fazla uzatmadan okuyucuyu, yazarı 
ve entelektüel kişiliğini yakından tanıma fırsatı 
bulacağı bu kitapla baş başa bırakmak isterim. 
Böylesi önemli bir eserin redaktörlüğünü benden 
isteyen Katar Kültür Bakanlığına ve çevirisinin 
yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 
eder, özellikle de bir takdim yazmamı isteyerek 
beni onurlandıran çok kıymetli devlet adamı ve 
yazar Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî’ye en içten 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.  

                                             Yakup Caymazoğlu  
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ÖN SÖZ 

Bölümler hâlinde aşama aşama kaleme 
aldığım bu kitap, bir anımı veya başımdan geçen 
bir olayı hatırladığımda yazmam için bana ısrarla 
kendini dayatıyordu. Kitaptaki bölümler, önceleri 
Instagram hesabıma koyduğum yorumlar veya cep 
telefonuma kaydettiğim dijital bir dosyadaki 
yazılarımdan oluşuyordu. Daha sonra, 
yazdıklarımın giderek bir vizyona ve tutuma 
dönüştüğünü fark ettim.  Bunun üzerine ben de 
tüm bu dağınık bilgileri birleştiren, yaşadığım 
hatıra ve olaylarla, diplomasi, sanat ve edebiyata 
bakış açımı ilişkilendiren bir kitap yazmaya karar 
verdim. Üzerine düşerek kaleme aldığım ve 
derlediğim bu bölümleri “düşünsel otobiyografi” 
olarak değerlendirdim. Amacım insanlara 
hayatımı anlatmak değildi. Zira biyografinin bazı 
özellikleri vardı ve henüz zamanı gelmemişti. 
Ancak sosyal medyada yayınladığım görüşler, 
notlar ve kısa mesajlar arasında ortaya çıkan ilişki, 
dikkatimi daha fazla çekmeye ve beni daha fazla 
düşünmeye sevk etmişti. Ve ben, bunları daha 
düzenli ve uyumlu hâle getirmeye başlamıştım.  
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 Her biri farklı bir meseleyi ele aldığı için 
kitabın bölümlerini ayrı ayrı okumak mümkün 
olduğu gibi, yaşama, kültüre ve diplomasiye dair 
bildiklerimin, gördüklerimin ve düşüncelerimin 
özünü oluşturan belli bir görüşü ifade etmesi 
sebebiyle bunları beraberce de sıralı biçimde 
okumak mümkündür.  

Kültürel hususiyet meselesini evrensel 
kültürle ilişkilendirerek, konuyu gerçek manada 
kültürel kalkınma çerçevesinde ele aldım. Aynı 
şekilde, sanata ve edebiyata olan bakış açımın 
gelişimini irdeledim.  Bizdeki “Geleneksel 
Meclisler”den yeni medyaya varıncaya kadar 
genel tartışma platformlarına değindim. Kavram, 
mekanizma ve hedefler bakımından kültürel 
diplomasinin bazı temel yönlerini de ele aldım.  

Bir başka bölümde, insanlar arasında 
uzlaşıyı tesis eden ve insanlığın özlem duyduğu 
barışa kapı aralayan kültürler arası diyalog 
konusunu ele aldım. Bu konu beni, kültür temelli 
çok taraflı müzakere meselesini ön plana 
çıkarmaya sevk etmekteydi.  

Özgürlüğe giden en mükemmel yol olması 
hasebiyle eğitime bir bölüm ayırdım ve beşerî 
gelişmenin mihenk taşı olan eğitim hakkındaki 
görüşümü bu bölümde ifade ettim.  
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İnovatif endüstri ve kültürel endüstriler 
gibi yeni kavramların egemen olduğu 
dünyamızda, kültür ile endüstri arasındaki ilişkiye 
değinmeden edemedim. Günümüz dünyasında 
geçerli olan inovatif endüstriler ve kültür 
endüstrileri gibi yeni kavramlar aracılığıyla 
kültürün endüstriyle olan ilişkisine dair 
tasavvurumu sundum. Din kisvesi altında işlenen 
suçlar ve radikalizm gibi kavramların sıklıkla 
gündemde yer almasından ötürü, özellikle Mali, 
Suriye ve Irak’ta insanlığın ortak kültürel mirasına 
yönelik suçları konu alan bir bölüm sundum. 

Bu ön söz bölümünde; şahsi 
düşüncelerimin oluşumunu bana tevdi edilen 
görevlere borçlu olduğumu ve çalışmalarımda her 
zaman kültürü, en ince detaylarıyla kılavuz 
edindiğimi, kitabın bölümleri arasında ilişki 
kurmaya çalışan okuyucularımın özellikle 
bilmelerini isterim.  

Henüz genç yaşlarda birçok ülkeye 
büyükelçi olarak atandım. Beyrut ve Şam’dan 
sonra Avrupa kıtasında da ülkemin büyükelçisi 
olarak çalıştım. Paris’te ikamet ederken aynı 
zamanda diğer birkaç Avrupa ülkesinin 
diplomatik misyon görevini de yürütüyordum. 
Arkasından Amerika kıtasına Washington 
Büyükelçisi olarak geçiş yaptım. Aynı zamanda 
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birkaç Güney Amerika ülkesinin tam yetkili 
büyükelçisiydim.  

Gerek UNESCOnun Katar Temsilcisi 
olmak, gerekse New York’ta Birleşmiş Milletler 
Katar Daimî Temsilciliğini yürütmek gibi çok 
taraflı işlere yönelmek hasbelkader hep diplomatik 
görevlerimin bir parçası oldu. 

 Siyasi görevlerimin yanı sıra, kültüre ve 
kültürel konulara olan ilgim sürekli devam etti. 
Öyle ki kültür, yediğimden ve içtiğimden ayrı 
gitmeyen, günlük yaşantımın bir parçası hâlini 
almıştı. Bu nedenle 1992-1997 yılları arasında 
Kültür ve Enformasyon Bakanlığı görevini 
yürüttüm. 2008 yılından günümüze ise Kültür ve 
Sanat Bakanlığı görevini üstlenmekteyim.  

 Okuyucunun yalnızca anlatması zevkli 
olduğundan dolayı içimden gelen kişisel 
hikâyelerimi, bu düşünsel otobiyografide 
anlattığımı zannetmesini istemiyorum. Aslında 
burada söylediklerim, kültür, eğitim, medya ve 
diplomasi konularında on yıllarca süren bir 
deneyimin meyvesidir. Okuyucunun bu 
deneyimde bana eşlik etmesini kendime bir vazife 
gördüğüm gibi, bundan zevk duyduğumu da 
belirtmek isterim. Olur ya, belki de anlattıklarım 
birçok meselede yeni fikirlere, tezlere ve 
düşüncelere kapı açar.  
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 Okuyucunun elinde bulunan bu kitaptan 
daha önemlisi, entelektüel diyalog ve verimli bilgi 
alışverişi için ona alan açabilmektir.   

Bu kitabı sırf yaşanmış ve gelip geçmiş 
şeyleri anlatmak için kaleme almadım. Bilakis bu 
kitap, insani düşüncenin geniş ufkunda 
kültürümüzün geleceğiyle ilgilenmeye bir 
çağrıdır. 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 
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GİRİŞ 

 

Deniz, Çöl ve Pusula: Kültürel Teminat 

Çoğu Arap öğrenci gibi küçüklüğümde 
ezberlediğim en güzel mısralardan biri, Arap 
dilinin dâhisi şair Mütenebbî’nin bir mısrasıdır.  
Hikmetli bir biçimde şöyle der:  

Her temennisi gerçek olmaz insanın,  
            Gemilerin istediği gibi esmez rüzgârlar. 

 Aslında dâhi şairin bu görüşüne 
katılmıyorum. Duruma onun baktığı gibi de 
bakmıyorum. Çünkü sağlam bir iradenin ve 
başarıya ulaşmak için gerekli sebep ve vesilelerin 
bulunması durumunda temenni edilen şeye 
ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. 
Bundan dolayı, Mütenebbî’nin mısrasına karşı 
verilen şu ilginç cevaba kendimi daha yakın 
görüyorum: 

Gemimizin yüzdüğü gibi eser rüzgâr, 
                   Biziz rüzgâr, biziz deniz ve gemiler, 

Himmetle isteyen, ulaşır arzusuna, 
       Onunla savaşsa bile ins ü cinler, 

Yönel zirvelere ulaşırsın elbet,  
              Eser rüzgâr, işaret ettiği yöne gemiler. 
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 Ne zaman Katar’ın kuzeyinde Re’s 
Leffân’daki evimde denize karşı otursam bu 
beyitler, hafızamın kıvrımlarından çıkar ve ısrarla 
su üzerinde yüzer. Arkamda uçsuz bucaksız çöl 
uzanırken önümdeki denizin metcezrindeki 
ihtişamını ve cazibesini düşünürüm. Orada, 
lacivertimsi ufukta Re’s Leffân’dan çıkan dev 
doğalgaz gemilerinin dünyanın farklı yerlerine 
yöneldiğine şahitlik ederim. İşte bu, ülkemin 
bölgesel ve uluslararası statüsünü yansıtan bir 
başarı göstergesidir. Çalışma iradesi ve başarıya 
ulaşma kararlılığı olmasaydı bunu 
gerçekleştirmek mümkün olamazdı.  

 Düşüncelerim, denizin engin sırlarına, 
sihir ve güzelliklerine karışıyor. Ve ben zihnimde 
art arda şekillenen bir takım sahne ve resimlerle 
Mütenebbî’nin şiirini terennüm ediyorum. Sonra 
hiç beklemediğim bir şekilde kendimi, belleğimde 
kalmış Titanic gibi profesyonel sinema filmlerinin 
kareleri arasından geçerek, Arap şairi Ebu’l-‘Alâ’ 
el-Ma‘arrî’nin tabiri ile “mahlukatı hayrete 
düşüren”1 ya da Çek yazar Milan Kundera’nın 

																																																													
1 Ebu’l-‘Alâ’ el-Ma‘arrî’nin والذي حارت البریة فیھ، حیوان مستحدث من جماد  
Vellezi hâret el-beriyyetu fîhi, hayavanun müstahdesun min cemâd 
(Mahlukatı hayrete düşüren, cansız varlıktan ihdas edilmiş canlı) 
beytine atıfta bulunuluyor. Burada mahlukatı hayrete düşüren 
şeyden kasıt insandır. İlgili beyitte cansız varlıktan (topraktan) 
yaratılarak, konuşan ve hareket eden insanın hayret verici olduğu 
anlatılmaktadır. (ç. n.) 
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deyimiyle “kırılganlığına tahammül edilmeyen 
varlık” sözlerinin ifade ettiği, insanoğlunun 
yaşadığı günlük duygular ve trajediler içinde akıp 
gidiyorum.  

Kuşkusuz, kültür ve edebiyatımın bir 
parçasını oluşturan yıllanmış eski sözler ile 
Lumière Kardeşler’in yöntem ve belagatinin ilk 
nüvelerini ortaya koyduğu çağdaş söylem arasında 
yaptığım bu yolculuk arasında, dünyamızın içinde 
bulunduğu durumu anlatan dikkat çekici bir 
benzerlik bulunmaktadır. Her yönden şiddetli esen 
rüzgârlar var. Savaş, yoksulluk, hastalık ve cehalet 
rüzgârları tüm alanlarda vuku bulan müthiş 
gelişim rüzgârları ile havada çarpışıyor. O 
mükemmel teknolojik başarılar, inanması zor 
bilimsel gelişmeler ve yenilenen kültürel 
inovasyon rüzgârlarıyla çarpışıyor.  

İnsanoğlunun, hepimizin müşahede ettiği 
gelişmişlik ve özgürlüğe doğru attığı adımlar, 
paradokslardan bağımsız olmaksızın, geri 
kalmışlık ve ızdırabın ilkel şekillerine dahi 
eğrilebilmektedir.  

Ben, yöneticilerinin en büyüklerinden 
birinin şöyle dediği bir kültürde yetiştim: “Irak’ta 
bir katır tökezleyecek olsa Allah Teâlâ bana ‘Ey 
Ömer, niçin o katıra yol yapmadın?’ diye sorar.” 
Burada işaret edilen sosyal sorumluluk, doğrudan 
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fiilî bir sorumluluk olmayabilir. Fakat bu 
sorumluluk, üstün değerlerden ve insani ilkelerden 
oluşan kültürel doku kaynaklı ahlaki bir 
sorumluluktur. Gayesi de insanoğlunun saadetidir. 

Her zaman zihnimde bana yön veren bir 
pusulanın olduğuna ya da en azından tüm seçkin 
insanların zihinlerinde olduğuna inanmışımdır. Bu 
pusula, çarpan dalgalar ve kopan fırtınaların 
ortasında bizlere gidilecek yönü gösterir ve hedefi 
belirler.  

Denizdeki rüzgârların tehdit ettiği gemi, 
denizin yanında bulunduğum sırada zihnimdeki 
birtakım çağrışımların ortaya çıkardığı anlık bir 
metafor değildir. Hepimizin bildiği, semavi 
dinlerin ortak öyküsü olan Hz. Nuh ve tufan 
hadisesi, insanlığın tahayyülündeki ortak 
öykülerden biridir. Araştırmalar; genel hatları, 
sembolleri ve çağrışımlarıyla insanın iç 
dünyasında yer edinmiş bu hikâyenin, çoğu 
kültürde farklı rivayet ve detaylarla var olduğunu 
doğrulamaktadır.  

Gemi; adaletli insanları, ekini ve 
hayvanları boğucu selden kurtarmak ve tufanın 
yıkıcı etkisinden “hayat tohumunu” kurtarmak 
için inşa edilmiştir. Gemi; insan, vahşi ve evcil 
hayvan olmak üzere her çift canlıyı bir araya 
getirerek, büyük tehlike karşısında çatışmadan 
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uzak barış içinde beraberce yaşama olanağı 
sunmuştur. Gerçekten de insanoğlunun güven 
içerisinde birlikte yaşama arzusunu hatırlatmak 
adına etkileyici bir sahnedir gemi. 

Gemi ve tufanda günümüz dünya gerçeğini 
yansıtan olguları bulmak hiç de zor değildir.  
Fikirlerin, tasavvurların, bilimsel ve kültürel 
icraatların bir sel gibi aktığı, çıkar çatışmalarının 
dalga dalga yayıldığı, bencilliğin, otorite 
arzusunun, ızdırabın ve aşağılanmanın 
harmanlandığı, hastalığın, mahrumiyetin ve 
şiddetin enkaz gibi dağıldığı bu tufan karşısında, 
içinde hepimiz için yer olan, âdeta bir gökkuşağı 
gibi farklı kültürleri, türleri, ırkları, dinleri… hatta 
ortak rüyaları içine alan aynı gemiye binmekteyiz.  

Gılgamış Destanı’nda olduğu gibi, suyun 
karadan çekildiğini öğrenmek için bir karga, 
kırlangıç ya da güvercin gibi bir kuşu göndermeye 
ihtiyaç duymuyoruz. Modern insan, yüzyıllar 
boyunca süren ciddi çabalar sayesinde, fırtına 
hareketlerini öngörebildi ve tufanın 
tehlikelerinden kendini koruyabildi. Tabiat 
üzerinde hâkimiyet kurdu ve onu kendi lehine 
kullandı. Böylece gemiyi güvenli topraklara 
ulaştırabildi. Felsefelerin, dinlerin ve farklı 
ekollere mensup aydınların görüşleriyle şekillenen 
pusulanın yönü, bizim için rotayı çizmiş ve 
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koordinatları ince bir hassasiyetle belirlemiştir. 
Durum bu kadar açıkken, tufan ve sert rüzgâr 
uyarılarına rağmen gemiyi kurtarmaktan bizi 
alıkoyan nedir?  

Tarihin sayfaları semavi dinlerin 
çoğunlukla çöl bölgelerinde ortaya çıktığını bize 
söyler. Çöl; sessizlik, birlik ve tefekkürün bir 
karşılığı mıdır? Ya da çöl, insanın fiziğiyle 
kendini küçük hissettiği ama buna karşın ruhuyla 
ve arzusuyla evrilmek ve yücelmek istediği engin 
bir mekân mıdır? Bana göre çöl, insanın kendini 
ve eylemlerini düşünerek gözlemlediği dev bir 
aynadır. Yunan filozoflar çok eski zamanlarda 
konunun farkına varmış ve bunu, özün 
derinliklerine dalarak zatı anlamayı içeren bâtıni 
teemmül (iç gözlem) olarak ifade etmişlerdir. 
Hatta bu durumu herkesin rahatça anlayabilmesi 
için “insanın balkona çıkıp kendini aşağıdan 
geçerken izlemesi” şeklinde güzel bir betimleme 
de bulmuşlardır.  

İşte burada sorulması gereken büyük soru: 
Neden insanlık iç gözlemini topluca 
gerçekleştirmiyor? İnsanlık ölçeğinde öz 
gözlemin yeri nerede? Yoksa bu iş, sadece 
dünyayı yöneten milletlerin görevi mi? Ya da 
entelektüel ve kültürel elitlerin bir vazifesi mi? 
Bugün insanlık engin çölleri aşabiliyorsa ya da 
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derin denizlerin dalgaları üzerinde gemileriyle 
yelken açabiliyorsa şüphesiz bunu beraberce 
gerçekleştiriyor. Şayet insanoğlu çöl veya deniz 
yolculuğuna tek başına çıksaydı yolda helak olur 
giderdi, tıpkı “Sürüden ayrılanı kurt kapar.”2 
sözünde olduğu gibi. Günümüzde ise kurt; savaş, 
açlık, susuzluk, hastalık ve cehalet gibi çeşitli 
görünümlere sahiptir.  

Arap körfezinde deniz ve çöl, geçmişimizi 
ve bugünümüzü özetler. Deniz, bir zamanlar temel 
geçim kaynağıydı. Babalarımız ve atalarımız, 
avlanmak ve ticaret yapmak için dalgalara yelken 
açarlar, inci çıkartmak için derinlere dalarlardı. 
Develerin ve vahaların yurdu olan çöl ise ilham 
kaynağımızdır. Bizler ona sığınır ve orada yaşarız. 
Edebiyatımız ve şiirimiz oradan doğmuştur. 
Günümüzde de deniz ve çöl, Allah’ın bize 
bahşettiği doğal gaz ve petrol gibi iki zenginliğin 
kaynağı, bölgeyi kapsamlı ve bütüncül ekonomide 
model hâline getiren yerler olmuştur.   

Denizle ve çölle yaşamak kolay değildir. 
Atalarımız şiddetli dalgalardan ve kızgın çöl 
kumlarının değişken durumundan çok çekmiş 

																																																													
2 Ebu’d-Derdâ’dan (r.a.) nakledilen hadiste şöyle dediği rivayet 
edilmiştir: Resûlullah’ı (s.a.v.) şöyle söylerken işittim: “Bir köy 
veya kırda üç kişi bir araya gelir de namaz kılmazlarsa şeytan onları 
kontrol altına almış demektir. Cemaatten ayrılma. Çünkü sürüden 
ayrılanı kurt kapar.” 
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olsalar da denize ve çöle olan aşkları 
tükenmemiştir.  

2008 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne hak 
kazanan ünlü edebiyatçı Lean-Marie Le 
Clézio’nun bir sanatçı inceliği ve yaratıcı 
kalemiyle çölü yarıp geçen bir kafileyi 
betimlemesi karşısında uzun süre hayretle 
donakaldım:   

“Kumulun tepesinde düşlerdeki gibi 
belirdiler, ayaklarının altından savrulan kum 
bulutu neredeyse tamamen kaplıyordu onları. 
Kaybolmak üzere olan bir izi takip ederek vadiye 
doğru ağır ağır indiler. Kervanın başında yüzleri 
mavi kumaşlarla örtülü, yünden dokunmuş 
abalarını giyen erkekler vardı. Kervanla beraber 
iki veya üç deve yürüyordu, peşlerinde de 
çocukların sürüklediği keçiler ve koyunlar. 
Kadınlar kervanın en arkasındaydı. Ağır abaların 
birbirine kattığı hantal silüetler şeklinde 
görünüyorlardı. Tenlerinin, kollarının ve 
alınlarının rengi çivit mavisi örtülerinin arasında 
daha koyu görünüyordu. 

Gittikleri yere bakmaksızın, temkinli ve 
sessizce yürüyorlardı kumların arasında. Rüzgâr 
aralıksız esiyordu. Gündüz boyunca sıcak, gece 
ise soğuk çöl rüzgârı… Kumlar çevrelerinde ve 
develerin ayaklarının arasında uçuşuyor, gözlerini 
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peçelerle örten kadınların yüzlerini kırbaçlıyordu. 
Çocuklar koşuyor, annelerinin sırtındaki mavi 
kundaklara sarılmış bebekler ağlıyordu. Develer 
homurdanıp aksırırken, hiç kimse kervanın nereye 
gittiğini bilmiyordu.” 

Le Clézio, bu sahneyi ve yoktan var 
olurcasına çıkıp gelen kervanın hareketini büyük 
bir ustalıkla betimlemeye şöyle devam ediyor: 

“Güneş, çıplak gökyüzünde hâlâ 
tepedeydi. Rüzgâr, sesleri ve kokuları 
uzaklaştırıyordu. Ter, yolcuların yüzlerinden ağır 
ağır süzülüyordu. Çivit mavi rengi; yanaklarının, 
kollarının ve bacaklarının esmer tenine yansımıştı. 
Kadınların alınlarındaki mavi dövmeler, gübre 
böcekleri gibi parıldıyordu. Cevher damlalarına 
benzeyen kapkara gözleri, kumullar arasında bir 
yol izi arayarak kumun yüzeyine bakıyordu. 

Yeryüzünde onlardan başka hiçbir şey 
yoktu, hiçbir şey ve hiç kimse. Onlar çölden 
doğmuşlardı, onlara kılavuzluk edecek başka 
herhangi bir yol da yoktu. Kimsenin ağzını bıçak 
açmıyordu, hiçbir şey istemiyorlardı. Rüzgâr, 
üzerlerinden ve içlerinden esiyordu, kum 
tepelerinin üzerinde hiç kimse yokmuşçasına. Tan 
vaktinden beri durmaksızın yürüyorlardı. 
Yorgunluk ve susuzluk onları madenî bir örtü gibi 
sarıyordu. Kuraklıktan dolayı dudakları ve dilleri 
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sertleşmişti, açlık onları kemiriyordu. Kimsenin 
konuşacak dermanı yoktu, çok uzun zamandır çöl 
gibi sessiz olmuşlardı. Güneş bomboş 
gökyüzünün ortasında yanarken ışıkla 
doluyorlardı, taşlaşmış yıldızlarla dolu gecede ise 
donup kalıyorlardı. 

Vadinin derinliklerine doğru ağır ağır 
inmeye devam ediyorlar, ayaklarının altındaki 
kumlar kaydıkça sendeliyorlardı. Erkekler, 
ayaklarının basacağı yeri, bakmadan 
seçiyorlardı.”3 

Nereye? Nereye gidiyor insanlık? Kitle 
imha silahlarıyla yok olmaya mı yoksa gemiye 
binip kervanın içerisinde kalarak kurtulmaya mı? 
İnsanlık el ele verip kervanın içerisinde kalarak 
çölü sağ salim nasıl yarıp geçebilir? İnsanlık 
gemisi birbirini tokatlayan deniz dalgalarında 
batmayıp da tufandan nasıl kurtulabilir? 

Eskiden olduğu gibi şimdi de, siyasi 
çalkantılara ve ona yöne veren çıkarlara rağmen, 
tek teminatın kültürel olmaktan geçtiğine 
inanıyorum.  Bana göre kültür; dâhilî, haricî, 
ulusal ve uluslararası siyasette sosyal ve ahlaki 

																																																													
3 Lean-Marie Le Clézio’nun Çöl adlı romanından. Arapça tercüme 
için bk. Keşfu’l-mestûr, ḳırâ’ât naḳdiyye fi’l-edebi’l-‘âlemî, 
‘Abdulvedûd el-‘İmrânî, ed-Dâru’l-‘Arabiyye li’l-‘Ulûm Nâşirûn, 
Lübnân ve Dâr Muḥammed ‘Alî Tûnus, 2010, s. 122-123.  
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mesuliyetin karşılığıdır. İnsanlığın günümüzde 
ulaştığı kamu yönetimi, şehir politikaları, 
katılımcı çözüm formülleri, zekâya ve insan 
kaynaklarına yatırım, iyi bir biçimde gerçekleşmiş 
kültürel değişimlerin meyveleridir.  

Kültür ve diplomasi alanlarında üst düzey 
pozisyonlarda çalışmış biri olarak, tüm yönleriyle 
barışa dayalı güvenli bir ortak yaşamın yalnızca 
kültürle mümkün olacağına inanmaktayım. Bu 
konuyu ve nedenlerini kitabımızın ileriki 
bölümlerinde detaylı şekilde ele alacağız.  

Ülkeler ve halklar arası ilişkileri 
düzenleyen diplomasi ile barış üzerine inşa edilen 
kültür arasındaki bağ, insanlık gemisini veya çöl 
kafilesini boğulma ya da kaybolma tehlikesinden 
kurtaracak kolektif düşünceye bizleri ulaştıracak 
bir araç olmalıdır. İşte bu kitap, daha güvenli ve 
barışçıl bir dünyaya ulaşmak için büyük 
olanaklara sahip kültür ve kültürel diplomasi 
arasında yolculuk yapmaktadır. Zeytin dalını 
gagasında taşıyan o güvercin, belki de huzur ve 
emniyetin pek de uzak olmadığının habercisidir.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Özgün ve Evrensel Doha 

 Bazen kendimizi senaryosunu 
yazmadığımız ve kurgusunu tümüyle kontrol 
etmediğimiz bir oyunu icra ederken buluruz. Yine 
de kaderimize razı olur, özgüvenimizi toplar ve 
gerekli performansı göstererek oyuna devam 
ederiz.  Şimdi sizlerle oyuncusu olduğum bir 
senaryonun detaylarını paylaşacağım: 

 Yıl: 2009 

 Yer: Bir canlı televizyon programı. 

 Konu: 2010 Doha Arap Kültür Başkenti 
kutlamalarına hazırlık.  

 Katılımcılar: Katar Kültür Bakanı, sunucu, 
telefonla katılanlar ve seyirciler.  

Söz konusu etkinliğe ilgi gösteren ve 
olayın muhtelif yönleriyle farkında olan gençlerin 
zor sorularına cevap vermem gerekiyordu.  
Doha’nın kültür adına iyi iş çıkarması ve bundan 
dolayı onurlandırılması isteği sorulan sorulardan 
net bir şekilde anlaşılıyordu. Sözlerinden 
hamiyetperver olduklarını anladıkça, kamuoyu 
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huzurundaki canlı yayında üzerimdeki baskının 
arttığını hissediyordum.   

 Eylül 2008’de, ikinci kez, Kültür ve Sanat 
Bakanlığının başına getirilmiştim. Kendimi 
birdenbire ağır bir yükün altında buluverdim. 
Gündem: 2010 Arap Kültür Başkenti Doha! 

 Yaklaşmakta olan bu sorunun üstesinden 
gelebilmek için zaman çok dardı. Daha da kötüsü, 
yarım çözümlere ve suni başarılara inanmayan bir 
ülkenin mensubuydum. Yüksek makamın yüzde 
yüz başarıdan başkasını kabul etmeyecek kadar 
net bir beklentisi vardı. Yani kaçış yoktu. Tarih 
belirlenmişti ve Arap ülkelerinin tümünün onayı 
zaten alınmıştı.  Nasıl başlayacağımı bile 
bilmediğim bu büyük olaydan vazgeçmek veya 
ertelemek gibi bir şansım yoktu. Önümde 
minimum düzeyde bile bir program mevcut 
değildi. Daha da vahimi, birkaç yılın sonunda beni 
yeniden Kültür Bakanlığının başına getiren 
makamın beklentisine cevap verebilecek bir 
etkinlik için gerekli altyapı dahi hazır değildi.   

 Stüdyoya girdiğimde, dışarıdaki 
vatandaşın sorularına dair hiçbir fikrim yoktu. 
Tabii daha da önemlisi, katılımcılara sorulan ve 
cevap istenen bir sorudan da habersizdim. Yani 
beni de meşgul eden konuların özündeki o 
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sorudan: “Doha, 2010 Arap Kültür Başkenti 
olmaya hazır mı?” 

 Henüz programın başında, katılımcıları ve 
izleyicileri ikna etmem gerektiğinin 
bilincindeydim. Onlardan devlete, devletin 
kurumlarına, sağlam iradesine, Kültür ve Sanat 
Bakanlığına ve devletin istenen başarıyı 
sağlayacak yetkinliğine olan güvenlerini 
yansıtacak cevaplar almam gerekiyordu.  

 Mevcut verilere göre bu görevi yerine 
getirebilmek imkânsızdı. Konunun sorumlusu 
olarak dengeli bir biçimde sözlerimde samimiyeti 
ve sorunun üstesinden geleceğimize dair iyi niyeti 
yansıtmam gerekiyordu. Lakin politikaların 
rakamlarla, göstergelerle, verilerle ve somut 
kanıtlarla şekillendiği dünyamızda sadece iyi 
niyetle insanları nasıl ikna edebilirsiniz ki? 

 Tam da o an bana bir ilham geldi: Başarıya 
olan isteğimi güçlü bir biçimde vurgulayarak 
kuşkuları giderecek bir söylem stratejisi 
geliştirmeliydim. 

 Bulunduğum durum kesinlikle zordu. 
Anlaşılan herkes hazırlıkların henüz 
başlamadığını biliyordu. Gençlere söylediğim 
sözlerin tamamı, onlara göre, delilden yoksun, 
abartılı sözlerdi. Kendimi paralamama rağmen, 
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sorudan: “Doha, 2010 Arap Kültür Başkenti 
olmaya hazır mı?” 

 Henüz programın başında, katılımcıları ve 
izleyicileri ikna etmem gerektiğinin 
bilincindeydim. Onlardan devlete, devletin 
kurumlarına, sağlam iradesine, Kültür ve Sanat 
Bakanlığına ve devletin istenen başarıyı 
sağlayacak yetkinliğine olan güvenlerini 
yansıtacak cevaplar almam gerekiyordu.  

 Mevcut verilere göre bu görevi yerine 
getirebilmek imkânsızdı. Konunun sorumlusu 
olarak dengeli bir biçimde sözlerimde samimiyeti 
ve sorunun üstesinden geleceğimize dair iyi niyeti 
yansıtmam gerekiyordu. Lakin politikaların 
rakamlarla, göstergelerle, verilerle ve somut 
kanıtlarla şekillendiği dünyamızda sadece iyi 
niyetle insanları nasıl ikna edebilirsiniz ki? 

 Tam da o an bana bir ilham geldi: Başarıya 
olan isteğimi güçlü bir biçimde vurgulayarak 
kuşkuları giderecek bir söylem stratejisi 
geliştirmeliydim. 
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irade ve hırs üzerine kurulu tezim onları ikna 
etmedi. Ancak ben, başarının yoldaşımız 
olacağına dair derin bir inanca ve nereden 
geldiğini bilmediğim bir iç huzura sahiptim. 

 Kilit soru üzerine yapılan oylama sona erdi 
ve oylama sonucu halkın ikna olmadığını 
göstermişti. Katılımcıların %70’ten fazlası, 2010 
yılında Doha’nın Arap Kültür Başkenti 
etkinliklerine hazır olamayacağı yönünde oy 
kullanmıştı. 

 Siyasi iletişim kriterlerine göre durum, 
şüphesiz bir felaketti. Ancak bu beni rahatsız 
etmemişti. Çünkü iç yüzünü bildiğim gerçek, 
zaten bu olumsuz sonucu destekliyordu. 
Politikacının görevi, pozitif olmak ve insanlara 
umut vermektir. Bu nedenle, sunucu bana o 
programda, “Bakan Bey bu sorunu kabul ediyor 
mu? Hâlâ Doha’nın başarılı bir başkent 
olabileceğini düşünüyor musunuz?” diye 
sorduğunda, tam bir özgüvenle “Evet!” diye cevap 
verdim ve ardından “Sorunun varlığını kabul 
ediyorum. Ancak Doha en başarılı Arap Kültür 
Başkenti olacaktır.” dedim. 

 Zor bir durumdaydım ve katılımcılar ile 
izleyicileri ikna etmek için çok çaba harcamıştım. 
Yine de sahte bir iyimserlikten ibaret değildi 
sözlerim. Bu özgüveni, yüksek makamın ve 
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evvelkilerin sağlam siyasi iradelerinden, 
zorluklarla mücadele azimlerinden ve 
mükemmeliyetçilik konusundaki 
hassasiyetlerinden almaktaydım.    Bunun çokça 
örnekleri vardı. Zaten kendim inanmasaydım, 
güvenirliğimi ve deneyimimi zora sokarak 
böylesine bir maceraya atılmazdım. Fazla da 
tercihim yoktu açıkçası. 

 Programda söylediklerimin istenilen 
düzeyde karşılık bulmamasına ve birçok kişinin 
maceraya kendimi fazla kaptırdığımı 
düşünmelerine rağmen yarından itibaren ciddi bir 
şekilde kolları sıvamam gerekiyordu. 

 O gün yaşananlardan bazılarını bugün 
hatırladığımda, tepkilerin ruhumda karmaşaya 
neden olduğunu anlıyorum. Görev baskısının 
üzerine bir de psikolojik baskı eklenmişti. Bu da 
beni umutsuzluk ve hayal kırıklığına 
sürükleyebilirdi. Kuşku, kaygı ve başarısızlık 
korkusuna kapılmak ne kadar da kötü! Aslına 
bakarsanız bu durum benim için ek bir motivasyon 
olmuştu. Şahsi olmaktan çok, zor bir görev 
üstlenen herhangi bir siyaset adamının 
karşılaşacağı millî ve insani bir meseleydi.  

  Bu sorunun üstesinden gelmeyi başardım.  
Doha da aynı şekilde başarılı bir Arap Kültür 
Başkenti oldu. 
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 Tecrübe bana, başarının doğru siyasi 
iradeden filizlenen bir dal olduğunu öğretmişti. 
Başarıya ulaşma yolunda ilerlemek ve zorlukları 
yenmek için maddi manevi tüm gereçleri 
çalışanlarına temin etme hususunda hiçbir şeyi 
sakınmayan bir yönetimle beraber çalışmıştım. 

 

Vatan, Arap Kültürü; Başkent, Doha 

 Önümüzde birkaç ay vardı. Ne bakanlığın 
yapısında ne de başka bir yerde yaklaşmakta olan 
çetrefilli görevi yerine getirecek bir mekanizma 
bulunuyordu. Bu görevin kendisine verileceği 
yüksek komite de henüz kurulmamıştı. Bakanlar 
Kuruluna bu komiteye Sayın Başbakan’ın 
başkanlık etmesi ve benim de onun yardımcısı 
olmam hususunda bir öneride bulundum. O da 
yüksek komite başkanlığı dâhil, tüm sorumluluğu 
üstlenmem konusunda ısrar etti. İşte bir başka 
psikolojik yük: Bir yandan baskılayıcı, diğer 
yandan ise samimiyet ve özveriyle çalışmayı 
teşvik edici bir yük.  

 Komite ilk olarak, mevcut deneyimlerden 
istifade etmek ve başarı üst sınırını belirlemek 
amacıyla, eski Arap başkentlerinin programlarını 
incelemekle işe başladı. Amaç, ayrıcalıklı olmak 
ve yeni şeyler katmaktı.  
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 Etkinliğin sloganıyla ilgili bana birçok 
öneri sunuldu. Bunlardan birçoğu güzel ve 
çekiciydi ama “Vatan, Arap Kültürü; Başkent, 
Doha” sloganı üzerinde karar kıldım. 

 Bu sloganı seçtim ve çok dikkatli bir 
şekilde işledim. İtiraf etmeliyim ki anlamıyla ve 
cümle yapısıyla başarılı bir slogan seçmiştik. 
Gerçekten, inandığımız derin anlamı ve yüksek 
değeri ifade ediyordu. Ayrıca, duyan herkes 
üzerinde şaşırtıcı bir etkisi vardı. Bugün de hâlâ 
aynı etkiyi hafızlarda ve kalplerde taşımaktadır.  

 Doha’nın Arap Kültür Başkenti olması, 
mesuliyetimin büyüklüğüne ve bekleyen işlerimin 
aciliyetine rağmen, benim için en doğruyu 
yapabilme adına bir fırsattı. Birçok kültürel 
meselede olduğu gibi, yerel kültür ile küresel 
eğilim arasındaki keskin çelişkilerden birini tercih 
etme pahasına olsa bile, çağdaş yaklaşımla konuyu 
ele almam için de bir fırsattı. Aslında, bununla 
ilintili birçok mesele, geçmiş sömürge düzenleri, 
bazı toplumların ve kültürlerin geri kalmışlıkları 
ve de dünyayı kasıp kavuran küreselleşme 
olmasaydı belki de hiç gündeme gelmeyecekti. 

İçerisinde yaşadığımız genel durum, esas 
olarak endüstrinin kültür alanına girmesiyle ortaya 
çıkmış birtakım problemleri barındırmaktadır. Bu 
gerçeklik, ister endüstrilerin isterse endüstriyel 
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yeniliğin şu veya bu yerel kültürü silip süpürmesi 
şeklinde mülahaza edilmektedir. Genel olarak, 
yerel ile küresel arasındaki sert gerilim, 
beraberinde birçok korkuyu doğurmuş, insanlar 
her yerden akın akın fışkıran mal, ürün ve kültürel 
varlıklar karşısında kendi yerel kültürlerinin 
geleceğini sorgular hâle gelmiştir.  

 Bu kaygılar, gelişmekte olan ülkelerin 
kültürleri ile sınırlı değildir. Bilakis, bazı gelişmiş 
ülkelerin de “Amerikalılaşmak” denilen olgudan 
ve bu olgunun taşıdığı “kültürel istisna” ve 
“kültürel çeşitlilik” şeklinde anılan klişelerden 
kaygı duyduklarını görmekteyiz. Kaygının 
kökeninde, piyasa mantığının kültür alanında 
kullanılması yatmaktadır. Bu durumda devletlerin 
kendi kültürlerini korumak için daha dikkatli 
olmaları, UNESCO ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 
uluslararası kuruluşları kültürel çeşitliliği koruma 
konusunda daha fazla harekete geçirmeleri 
gerekmektedir.  

Burada en büyük paradoks, küreselleşme 
akımının özel kültürleri önüne kattığı bir 
dönemde, kültürel kimlik temelli taleplerin 
giderek artmasıdır. Sanki dünyamız zıt yönlere 
doğru yol alıyor. İnsanlar birbirlerine yaklaştıkça, 
ortak anlayış ve değer çemberine doğru birlikte 
ilerledikçe, içe kapanma ve köklü geleneklere 
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bağlanma durumu daha da güçleniyor. 
Küreselleşmiş kültürel piyasada bu gerilim gözle 
görülür durumda olduğu gibi, bazı durumlarda 
barışı tehdit edecek boyutta hoşgörüsüzlüğün 
yayılmasına neden olan radikal tutumlara da yol 
açmıştır. Böylesi bir tepkinin nedeni, 
küreselleşmenin insanların yaşam tarzlarına 
müdahale ederek kültürel renkleri yok edecek 
boyutta tüm kültürlere tek tip değerleri dayatıyor 
olmasıdır.  

 

Kültürel Özgünlükler Yok Olabilir mi?  

 Hakkaniyetli düşünen bir kişinin bu 
durumu kabul etmesi mümkün değildir. 
Küreselleşme, esasında sadece ekonomik 
dinamikleri olan bir olgu değildir. Bu durumun her 
ne kadar farklı özellikleri de olsa, kültürleri bir 
araya getiren ortak ilkelere sahip olması 
bakımından “evrensel” kelimesine de tekabül eden 
belli kültürel yansımaları da vardır.  

Gerçek şu ki Batı’nın kültür değerlerini 
sürekli yayan modernleşme, herhangi bir yerdeki 
kültürel özgünlükleri ortadan kaldıramamıştır. Her 
ne kadar bazı kültürlerin hızlı bir şekilde erozyona 
uğrayarak müze objelerine dönüştüğünü görsek de 
kültür piyasasının yutamadığı köklü geleneklere 
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dayanan sağlam kültürel bileşenlerin yaşamaya 
devam ettiği de bir gerçektir.  

 Öte yandan özgün kültürlerin endüstriyel 
kültür ürünlerini içine alarak, kendi ortamına ve 
bağlamına dâhil ettiğini görmekteyim. Bunun 
sırrı, kültürel materyallerin, diğer sıradan tüketim 
malları gibi insanlarda hiçbir iz bırakmayan nötr 
ürünler olmamasıdır. Bilakis kültürel materyaller, 
vasfı itibarıyla standart olmayı reddeder ve 
zorunlu olarak farklılık ve başkalık gösterir. 
Sağlam geleneklere dayanan kültürlerin aynı 
zamanda esnek olma, uyum sağlama, yapılanma 
ve süreklilik özellikleri vardır. Kendini 
tamamlamış olduklarını zannetsek bile asla 
tamamlanmış olmazlar.  

 Bu anlamda bana göre, evrensellik ve 
özgünlük tartışmasında ortaya atılan argümanlar 
gerçekle bağdaşmamaktadır. Yine bana göre 
insanlık, zenginlik kaynağı olan farklılıkları 
pekiştirme arzusu içindedir. Ancak hiç kimse Batı 
temelli modernleşmenin herkesi aynı potada 
eritme gücüne sahip olduğunu iddia edemez. 
Modernliğin gerçek anlamda farklı yönü, açılımı 
benimsemesi ve standart olmaktan kaçınmasıdır. 
İnsanı davranış ve değerleriyle toplumun razı 
geldiği kalıpların dışına çıkaran modernlik değil 
midir? Bireye, hayatı için bilinçli olarak seçtiği 
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yolu kurmayı mümkün kılan ve daha önce onun 
için mevcut olmayan olasılıklara zihnini açan 
modernlik değil midir? Peki ya kültürlere ne 
demeli? 

 Şahsi tecrübeme, özelde ülkemin ve 
genelde Arap kültürüne dair gözlemlerime ve beş 
kıtada farklı kültürlere sahip çeşitli şehirlerdeki 
gezilerimden edindiklerime göre her kültür, 
küreselleşmiş kültürel ürünleri kendine has 
üslupla kendi bağlamına dâhil etmektedir. Bu 
dâhil ediş, bazen eski ve yeninin komşuluk 
temelinde yakınlaşması bazen asimilasyon 
derecesine varan etkileşim bazen de yeni olanın 
eski olanı aynı kültürel kökten geliyormuşçasına 
yeniden dizayn etmesi ve yeni bir görünüm 
kazandırması şeklinde tezahür etmektedir. Özel ile 
genel, yerel ile küresel arasında var olan 
etkileşime dair tüm olanakları incelemiş değilsem 
de burada anlatmaya çalıştığım, sakin kafayla 
düşündüğümüzde kültür denilen olgunun özünde 
hangi anlamı ifade ettiğidir. 

 “Kültür; bilgi, sanat, etik, inanç, gelenek 
ve bireyin toplum içerisinde edindiklerinin 
bütünüdür.” şeklinde yapılan teknik tanımları bir 
kenara bırakalım. Önemli ve yaygın kabul edilen 
bu tanım, baskın küreselleşme akımına karşı 
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kültürlerin direncine dair hiçbir sırrı açığa 
çıkarmamaktadır.  

Tarih ve coğrafyadan gelen sosyal 
bağlamın dışında mantar gibi biten bir kültürün 
olduğunu bilmiyorum. Bu anlamda kültür, 
zannettiğimizden de köklüdür. Suni kültürel 
ürünlerin küresel dağıtım sistemi içinde 
yaygınlaştırılması bizi aldatmasın. Yani iyice 
düşündüğümüz zaman kültür, elbette ve zorunlu 
olarak yereldir; onu üreten toplum ortadan 
kalkmadığı sürece de kaybolmayacaktır. Bu yerel 
kültürler, tarihsel değişimlerden ve zaman 
faktöründen soyutlanmış değildir. Bunlar donuk 
yapılar olamaz. Kültürler bilakis davranış, dinî 
inanç, yiyecek, sanat, eğlence, ciddiyet, ritüeller 
vb. hususlardaki eşsizliğini kaybetmeden var 
olmak, devam etmek, zenginleşmek, bereketli 
olmak ve ulu çınarlar gibi büyümek için birtakım 
değişimleri de ihtiva etmelidir.  

 İşte sosyal anlamda köklü olan ve devam 
eden bu olguyu tek kılan şey, bir nesilden diğerine 
geçiş ve aktarım yoludur. Bu yol ise geleneklerin 
ta kendisidir. Zaman, her ne yaparsa yapsın, 
kültürlerin tümü veya birçoğu, belirgin 
özellikleriyle birlikte bireylerde ve yaşantılarda 
vücut bulur ve doğal aktarım yolu olan 
geleneklerle tekerrür ederek varlığını sürdürür.  
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 Zannımca buradaki büyük sır, benzer veya 
yakın olsalar bile kültürlerin en sağlam yönü olan, 
süreklilik ve çeşitlilik hususudur. Görünürde 
olmayan bu özellik, bizlerin aidiyetini, toplumun 
diğer bireyleriyle iletişim şekillerimizi ve 
davranışlarımızın karakterini belirler. Ne olursa 
olsun hiçbir kalıplaşmış eğilim, kültür içinde 
yerleşik olan geleneği altüst edemez. Bu gelenek, 
bireylerde, toplumda ve kişisel davranışlarda 
damarda akan kan gibidir. 

 Kültür, dil ve bireysel ya da kolektif kimlik 
arasındaki ilişkiden daha güçlüsü yoktur.  Dünyayı 
dil ile idrak eder, mevcudatı onunla tasnif eder ve 
yakınımızdakilerle onun vasıtasıyla iletişim 
kurarız. Dil sayesinde kendimizi belirli bir dil 
grubuna ait hissederiz. Sosyal varlığımızın 
sembolü olan dil, kimliğimizin de temel taşıdır. 
Başkalaşmamamızı, farklılığımızı ve kültürel 
varlığımızı onunla ortaya koyarız.  

 

Tüm Pencereleri Açalım 

 Bu algıya dayanarak Doha Arap Kültür 
Başkenti Projesi’ne girdim. Ülkemin kültürünün 
moderniteyi mümkün olan en iyi şekilde 
özümseyebilmesine izin verecek sağlam bir 
geleneğe sahip olduğunu bihakkın bildiğim gibi 
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dünyanın dört bir yanından kültür rüzgârlarının -
hiçbir evrakın etrafa saçılmadan- esebilmesi adına 
pencerelerini açabilme esnekliğine sahip 
olduğunu da biliyordum. 

 Köklü gelenekleriyle Arap kültürünün, 
kökleri sökülmeksizin dünya kültürleriyle sağlıklı 
bir etkileşime izin verecek kadar sağlam 
olduğunun tamamen farkındaydım. 

 Bu tasavvura binaen -katılımcı bir süreç 
içerisinde- açılış töreni hakkında edebiyat, sanat 
ve kültür çevreleriyle istişarelerde bulundum. Bu, 
bizi Doha sokakları aracılığıyla körfezden 
okyanusa kadar Arap kültür yurdumuzun çeşitli 
bölgelerine götürebilecek bir kapıydı. Açılış için 
“Beytu’l-Hikme”nin sembolizmi üzerinde 
durmamız bizim için bir fener oldu. Taşıdığı 
değerli kültürel/fikrî çağrışımları göz önüne alarak 
kültürler arasındaki diyalog ve etkileşim 
konusundaki ilkeli konumumuzu yansıttık. Amaç, 
ulusal kültürümüzü vurgulamakla Katar’ın sanat, 
edebiyat, maddi ve maddi olmayan mirası arasında 
bir denge kurup bunları kadın-erkek, genç-yaşlı 
tüm vatandaşlarımıza, gökkuşağının birbirine 
karışmış birçok renginde ve bu farklı renklere 
eşsiz bir parlaklık veren insicamında olduğu gibi 
dünya kültür ve sanat çeşitliliğini, vicdanlarına ve 
akıllarına yerleştirmek kastıyla tanıtmaktı. 
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 İnancımız, kültürün; başkalarıyla 
tanışmanın, farklılıkların nasıl kabul 
edilebileceğinin, tolerans ve hoşgörüyü 
benimsemenin temel noktaları olduğu gerçeğine 
dayanıyor. Ayrıca bu, sanatsal temas ve 
entelektüel etkileşim sayesinde yaratıcılık, 
yenilikçilik, zarafet ve ruh açılımı ortaya çıkarıp 
geniş ufuklar açıyor. 

 2010 Arap Kültür Başkenti Doha 
kutlamaları, çeşitli açılardan bölgesel ve 
uluslararası kültürel sahnede olağanüstü bir 
olaydı. UNESCO, Arap Birliği ile birlikte Arap 
kültürünü tanıtmak ve desteklemek amacıyla Arap 
Kültür Başkenti girişimini başlatmıştı. Fakat 
Doha, bu etkinliklerle tüm insanlık kültürünü ve 
çeşitli tezahürleriyle insan yaratıcılığını kutlamayı 
seçti. Bu nedenle, Arap ülkelerinin yanı sıra 
dünyadan onlarca ülke de söz konusu etkinliğe 
katıldı. Bunlara örnek olarak İngiltere, Fransa, 
ABD, Japonya, Rusya, Çin, Hindistan, İtalya, 
İspanya, Afrika ve Güney Amerika’dan birkaç 
ülke verilebilir. Bütün bir yıl boyunca, kültürel 
yelpazenin tüm renkleri Doha’yı ziyaret ederek 
tiyatro, sinema, performans sanatları, 
fotoğrafçılık, görsel sanatlar, edebiyat ve diğer 
tüm alanlardaki yaratıcılıklarını sergilediler. 
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 Kültür ve Sanat Bakanlığı kutlamayı 
denetledi. Etkinlik hazırlıkları sırasında ekiple 
beraber oturduğumda, ev sahipliği yapmayı 
planladığımız ülkelerin sanatsal ifadelerinin 
zenginliğini gözlemledik. Tüm bu farklı ve zengin 
kültürlerle iletişimin, etkileşimin ve bağ kurmanın 
yolları hakkında temel sorular sorduk. Arapça; 
Hintçe, Çince, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, 
Rusça ve diğer dillerle nasıl iletişim kurar? Cevap, 
tarih kitaplarının kapakları arasından açıkça geldi: 
çeviri ve medeniyetlerin diyaloğu. Eskiler, daha 
sonra gelenler gibi, çevirinin değerini ve 
kültürlenme ameliyesi ile medeniyetler arasındaki 
bilgi alışverişindeki önemli rolünü anladılar. Bu, 
Halife el-Me’mûn tarafından Bağdat’ta bir bilgi 
edinme merkezi olarak kurulan “Beytu’l-
Hikme”nin mantığıydı. İnsanlık tarihi boyunca, 
çeviri faaliyetindeki patlamalar, radikal kültürel 
değişimlerle aynı zamana denk geldi. Scott 
Montgomery, kültürler ve zaman boyunca bilgi 
hareketleri konusundaki incelemesinde bu durumu 
“Japonya’da 1750 ve 1860 yılları arasında çeviri, 
bilimsel çalışmanın büyük bir bölümünü 
oluşturuyordu ve çoğu bilim adamının, deneyci, 
saha çalışanı veya teorisyen olmadan önce 
mütercim olması bekleniyordu. Bu dönemde, 
Japon bilimine katkı fikri, her şeyden önce 
bilimsel kaynaklar kütüphanesini arttırmak 
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anlamına geliyordu.”4 sözleriyle belirtir. 
Günümüzde, diller arasında tam bir dilsel uyum 
olmadığı kabul edilmektedir. Bu nedenle, diller 
arasındaki bilginin hareketinde, kaynak ve hedef 
diller arasındaki çatışma, orijinal metinlerde yer 
alan bilgilere eklenen bir evrim sürecine yol 
açmıştır. Bu şekilde Montgomery, Arapların 
Batlamyus’a monoteist vasfını verdikleri gibi 
Japonların da Newton’a Konfüçyanizmin 
anlamlarını kazandırdıklarını düşünür.5 

 Doha Arap Kültür Başkenti etkinlikleri bu 
temel kültürel konulara değindiğinden, ismi 
“Beytu’l-Hikme” olan bir operet ile etkinlikleri 
başlatmayı tercih ettik. Kültürelleşme konusunu 
vurgulamak istedik ve etkinliğin bitimini takiben, 
Kültür ve Sanat Bakanlığı yerleşkesinde, aynı ismi 
taşıyan “Beytu’l-Hikme” adında bir alan tahsis 
ettik. 

Diğerlerine karşı olan bu kültürel açıklık 
bağlamıyla ilgili İrlandalı bilgin Michael 
Cronin’in bildirdiği bir hikmete yöneldik ki 
bakanlık Cronin’in “Çeviri ve Küreselleşme” adlı 

																																																													
4 Scott Montgomery, el-‘İlm fi’t-terceme, ḥarekâtu’l-ma‘rife 
‘abra’s-sekâfât ve’z-zemen, terc. İbrâhîm eş-Şihâbî, ed. 
Vefâʾ et-Tevmî, Vizâretu’s-Sekāfe ve’l-Funûn ve’t-Turâs, 
Doha, 2010, s. 363. 
5 age., s. 364, 379. 
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kitabını kutlama münasebetiyle tercüme ettirmişti. 
Cronin şöyle yazmıştır: “Yok olacağımıza, 
mağlup olacağımıza veya yıkılacağımıza dair 
korku, çoğu zaman başkalarına karşı tutumumuzu 
belirleyebilecek ya da onlara karşı tasarrufumuzu 
dikte edecek şeydir. ‘Yabancılarla konuşma!’ 
ifadesi ebeveynler, veliler ve okullar tarafından 
küçük çocuklara verilen standart bir tavsiyedir. 
Bununla birlikte, çocukluk dünyası açısından 
koruyucu olan bir şey, yetişkinlikte yıkıcı olabilir. 
Eğer iyi bir nasihat köklü bir şekilde yerleşir ve 
artık onu göz ardı etmek imkânsız bir hâl ya da 
daha endişe verici bir suret alırsa taassup meydana 
gelir.”6 

 

Beytu’l-Hikme: Rasyonel Bilgi Toplumu 

 Mükemmel bir gösteride, drama dışa 
vurumculukla birleştirilir. Beytu’l-Hikme Opereti 
2010 Arap Kültür Başkenti kutlamalarının 
açılışını yaptı. Prodüksiyonun teması, Bağdat’ta 
Beytu’l-Hikme tarafından somutlaştırıldığı gibi 
kültürel değiş tokuş ve medeniyetlerin 
diyaloğunun yanı sıra bilgi, akıl, sanat ve edebiyat 

																																																													
6 Munkiz Cronin, et-Terceme ve’l-‘avleme, çev. Mahmûd Munḳiz 
el-Hâşimî, ve ‘Abdulvedûd el-‘İmrânî, ed. Hussâm el-Hatîb, ed-
Dâru’l-‘Arabiyye li’l-‘Ulûm Nâşirûn Lübnân ve Vizâretu’s-Sekâfe 
ve’l-Funûn ve’t-Turâs, Doha, 2010, s. 141. 
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zaferiydi. Beytu’l-Hikme,  çeviri ve diğer 
kültürlerin keşfi esasına dayanılarak kuruldu. 
Amaç, bilgilerini özümsemek ve kültürel veya 
coğrafi engellere takılmadan kolektif insan 
bilincine girecek yeni bilgiler üretmekti. “Halife 
el-Me’mûn tarafından kurulan Beytu’l-Hikme, 
bilimin insanları ve toplumu geliştirmedeki rolünü 
takdir eden, bilinçli bir kararın bilgeliğini 
yansıtan, insan yeterliliği için örgütleyerek, 
finanse ederek ve eğiterek buna elverişli bir iklim 
oluşturan eşsiz ve öncü bir deneyimdi. Beytu’l-
Hikme, yüzlerce yıl boyunca tüm insanlığa fayda 
sağlayan şaşırtıcı bir medeniyet için ilk duraktı.” 
(el-Kevvârî, 2010) 

 Operetin mesajı, kültürü hayatın diğer 
alanlarından daha az önemli olmayan dinamik bir 
alan olarak ihya etmenin gerekliliği çağrısıydı. 
Operet, çocukluğundan beri bilgi edinme tutkunu 
olan Halife el-Me’mûn’un şahsiyetini ele 
alıyordu. Öyle ki el-Me’mûn aklın, insanın incisi 
ve marifetin de onun ana aracı olduğuna inanmıştı. 
Bu, halife olduğu zaman, tesiri tüm Arap-İslam 
beldelerine uzanan, ürünleri tüm dünyaya yayılan 
ve “Beytu’l-Hikme” adını verdiği ilim ve irfan 
merkezini kurmak adına tüm gayretini sarf 
etmesine neden oldu. 
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 “Beytu’l-Hikme” hakkında yapılan çeşitli 
dillerdeki ciddi araştırmaların incelenmesiyle 
durumun sadece zamanının ilerisinde olan devasa 
bir çeviri projesi değil, aynı zamanda rasyonel bir 
bilgi toplumu inşa etme vizyonu olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Buraya Arap Birliğinin bu yöndeki 
görüşünü de ekleyebiliriz: “Bağdat’ta Abbasîler 
tarafından Beytu’l-Hikme’nin kurulması, Arap ve 
İslam medeniyeti tarihinde son derece önemli bir 
kültürel olaydı. Çünkü Beytu’l-Hikme sadece bir 
kütüphane ve çeviri, telif, münazara ya da kitap 
nüshası çoğaltma merkezi değildi. Ayrıca, o 
dönemde Doğu ve Batı medeniyetleri özellikle 
Arap-İslam medeniyeti, Yunan medeniyeti, Fars, 
Süryani ve Hint medeniyetleri arasında diyalog 
için bir sahneydi.”7 

 “Beytu’l-Hikme” projesi bilim ve bilginin 
halklar ve medeniyetler arasında intikalini ve 
Arap-İslam alanında körfezden Atlantik’e, 
Endülüs’e ve ötesindeki tüm Batı dünyasına kadar 
yayılmasını sağladı. İngiliz fizikçi Jim el-
Halîlî’nin kitabında kanıtlandığı gibi: “Beytu’l-
Hikme: Araplar Antik Bilgiyi Nasıl Kurtardı ve 
Rönesans’ı Bize Hediye Etti?” 

																																																													
7 bk. “Arap Birliği Çin Halk Cumhuriyeti Misyonu” web 
sitesi. Başlık: Beytu’l-Hikme fî Bağdâd… remz li’l-hivâr 
beyne hadârateyn. 
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 Halife el-Mansûr, temel eserleri ve 
kıymetli kaynakları saklamak için Hizânetu’l-
kutub’u (kitaplık, kitap deposu) kurdu. Fakat el-
Me’mûn Hizâneyi “Beytu’l-Hikme”ye 
dönüştürdü. Çünkü bir depo (hizâne), ne kadar 
büyük olsa ve içerisinde bulunanlar nicelik olarak 
artsa da sadece ruhsuz bir kap iken, ev (beyt); 
yaşam ve etkinlik anlamına gelen ev sakinlerinin 
varlığını gerektirir. Aynı şekilde bilimsel, kültürel 
ve dil bilimsel tüm alanlardan gelen âlimler bu 
evin sakini oldu. 

 Dikkat çekici bir şekilde, günümüzde 
sadece kitap deposu olmayıp toplantı ve değişim 
yeri hâline gelen millî kütüphanelerin işlevinde de 
benzer bir eğilime şahit oluyoruz. Bilakis millî 
kütüphaneler günümüzde devletler için bayrağa 
veya millî marşa benzeyen önemli sembollerdir. 
ABD Kongre Kütüphanesi, Fransa Millî 
Kütüphanesi ve İngiltere Millî Kütüphanesi, 
Vatikan Kütüphanesi ve diğerleri gibi ulusal 
kütüphaneler, ülkelerin bilgiye karşı olan 
isteklerini ve buna verdikleri önemi 
vurgulamaktadır. Katar’da, pek çok nadir yazma 
esere ev sahipliği yapan ve en son teknolojiyle 
donatılmış ulusal bir kütüphanemiz 
bulunmaktadır. 
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 el-Me’mûn, bilginin ve bilimin ırklara, 
renklere ve inançlara bakılmaksızın tüm insanlığa 
ait olduğunun farkındaydı. Bundan dolayı, 
Beytu’l-Hikme’nin işlevi telif, tercüme ya da 
çoğaltılmış kitap depolamak değildi. Daha ziyade, 
coğrafi, dilsel veya ideolojik sınırlar olmadan 
Arap, Hint, Latin, Yunan ve Sanskrit 
medeniyetleri arasındaki diyaloğa ev sahipliği 
yapabilmek adına kapsamlı bir süreçti. 

 

Sınırsız Tutku 

 2010 Arap Kültür Başkenti Doha 
kutlamalarına olan tutkumuz, iddiayı kazandıktan 
şüphe içerisinde olanları ve korku duyanları 
tatmin ettikten sonraki kutlamaların başarısından 
daha büyüktü. Ancak bizim için en önemli şey, 
Doha’nın dünyanın bölgesel ve uluslararası olarak 
tanınan başkentlerinden biri olmasıdır. Bu da bizi 
başkentin müzeler, tiyatrolar, sergiler, kültürel 
bölgeler ve diğerleriyle dolu, zengin ve gelişmiş 
bir kültürel altyapıya sahip olmasını sağlamak için 
çok çalışmaya teşvik etti. 
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KATARA ve Vâkıf Çarşısı 

 KATARA kültür yerleşkesinde olduğu 
gibi Doha’da kültürel hareketlilik seneler boyunca 
devam edegelmiştir. KATARA -büyük potansiyeli 
ile- Katar, Arap ve uluslararası etkinlikleri 
sayesinde Doha’nın kültür, sanat ve yaratıcılık 
teneffüs ettiği bir kültürel akciğeri temsil 
etmektedir. Gerçek şu ki hiçbir mübalağa 
olmaksızın, KATARA, başkentin kalbindeki 
stratejik konumu ve denize bakan büyüleyici 
güzellikteki manzarası vesilesiyle duygu, zihin ve 
fikir zevklerini bir araya getirip çeşitli kültürel 
kolların buluşma yerini temsil eden uluslararası 
kültürel bir yapıdır. 

 KATARA Kültür Yerleşkesi’ne, tarzı ve 
mimarisinde Katar ruhu damgasını vurmuş olsa da 
KATARA Kültür Yerleşkesi’nde birçok kültürün 
mimari ögeleri de kullanılmıştır. Bunu, opera ve 
Roma tiyatrosunda görebileceğimiz gibi Doha’nın 
batı körfezine bakan dükkânlar zincirinde tadına 
varılabilecek geleneksel yemeklerde ve restoran 
çeşitliliğinde de fark edebiliriz. Bunun da ötesinde 
Katara, Arap Körfezi ve dünyanın her yerinden 
gelen sanatçı ve edebiyatçılar için bir buluşma yeri 
ve yaratıcılığın arı kovanı hâline gelmiştir. 

 Vâkıf Çarşısı üzerinde de biraz durmak 
istiyorum. Vâkıf Çarşısı; ülkemin insanları ve 
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diğer çok sayıda ziyaretçisi, siyasi ve kültürel 
alanda tanınanlar ile spor ve sanat yıldızları 
nezdinde meşhurdur. Bununla birlikte, çarşının 
şöhreti, en geniş anlamda kültür mefhumunun 
inceliklerinin farkında olanlar dışında kolayca 
açığa çıkarılamayacak bir sır ile ilgilidir. 

 Çarşı, ülkemin halkının sıcak bir çevrede 
bazen de kavurucu sıcakta ılıman bir atmosfer 
sağlayabilmek amacıyla kullandığı taş, alçı, cila ve 
ahşap ile yeniden inşa edildi. Ancak proje sadece 
geleneksel Katar mimari ögelerine dayanmadı, 
bilakis çarşıda çalışan satıcılardan, müşterilerden, 
mal sahiplerinden ve ziyaretçi olan herkesten görüş 
alınarak bilimsel bir üslupla oluşturuldu. Taşlar ne 
kadar kıymetli olursa olsun insanlar ve hayal güçleri 
onlardan daha önemlidir. Amaç, insan vicdanının 
kabul edemeyeceği bir ucube inşa etmek değildi. 
İnsanların zihniyetleriyle uyumlu ve aynı zamanda 
da esas ticari işlevini bir çarşı olarak sunan ve 
kültürel bakımdan değerli bir yer inşa etmekti. 

Kısacası, Vâkıf Çarşısı, modernleşmeyle 
gelenek arasındaki gerekli karışımın, elitle halk 
arasındaki zengin etkileşimin ve sanatla günlük 
yaşam arasında arzulanan bağlantının, orijinalliğin 
modernleşmenin önünde bir engel olmadığı ve 
modernliğin orijinali yok etmediği gerçekçi bir 
resmini temsil eder. 
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Kültürel Kalkınma Hakkında 

 Kıymetli okuyucudan, Doha’nın 2010 
Arap Kültür Başkenti olarak başarısının ülkemin 
kültürel kalkınma tarihinde temel bir dönüm 
noktası olduğunu saklayamam. Bu başarı kültürün 
önemi ve sosyal rolü hakkındaki farkındalığı 
temin etmiştir. Fakat bu, gerçekte rasyonel olarak 
açık ve geniş biçimde planlanmış bir yol olan ve 
bir bilgi toplumu tesis etmeyi amaçlayan “2030 
Katar Vizyonu”nun bir parçasıydı. Bu etkinliğin 
arkasında, ülkemdeki çeşitli kültürel etkinliklerde 
olduğu gibi, uluslararası literatürde “kültürel 
kalkınma” olarak adlandırılan açık bir vizyon 
vardı. 

 Gerçek şu ki günümüzde ister devletler 
ister liderler ve hatta fertler düzeyinde herkes 
kültür ve kalkınma arasındaki bağın -ilk bakışta 
sorular ve şüphelerle dolu olsa da- farkındadır. 
Kültür, aynı grubun üyeleri arasındaki bireyin 
vicdanına yerleştirilen en derin anlamlara ve en 
basit değer sistemine sahip olsa da plan, program 
ve politik gereklilikleri ile kalkınma, daha pratik 
ve işleme dayalı bir kavramdır. O hâlde, daha önce 
yaptığımız benzetmede olduğu gibi, vicdanlarda 
akan samimiyet, damarlarda akan kan gibi 
kalkınmaya nasıl uygun olur? 
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 Bununla birlikte, okul kavramını zihin ve 
yeteneklerin gelişimi, zihniyetlerin değişimi ve 
becerilerin gelişimi için bir kuluçka makinesi 
olarak gördüğümüzde, kalkınma kavramı 
hakkındaki bu karışıklık hızla ortadan kalkar. 
Okullar geleceğin vatandaşlarını şekillendirmeye 
yönelik programlara, politikalara ve planlamaya 
tabidir ve seneler boyunca insanları ve zihinlerini 
şekillendirmenin sadece mümkün değil, aynı 
zamanda gerekli olduğunun kanıtıdır. Modern 
eğitim kurumlarının belki de en önemli başarısı, 
toplumun geniş kesimlerine bilgiye erişme fırsatı 
vermesidir. 

 Demokrasinin temeli, fırsat eşitliği ve 
geniş kitlelerin katılımını mümkün kılmak değil 
midir? 

 Bu, kültürel kalkınmaya nispetle benim 
görüşümdeki püf noktadır. Bu pratik konsept, 
kültürel katılımı, bilgi ve bilgiye kolay erişimi 
sağlayan politikalar hazırlayarak kültürü herkes 
için erişilebilir hâle getirme çabasını ifade 
etmektedir. 

 Modern toplumlarda bunun altında yatan 
ve temeli okul programı dışında bilinçli insan 
yetiştirme devamlılığı olan önemli bir ilke vardır. 
Kültür, bu bilincin kuluçka makinesi ve değerlerin 
parlamasını sağlayan bir araçtır. 

49	
	

 Ayrıca, kültürel kalkınma, kültür 
alanındaki gerçek demokrasiden bağımsız olarak 
ilerleyemez. Tiyatroları, müzeleri, kütüphaneleri, 
sergi ve benzerlerini umuma yayarak her bir ferdi 
kültürel ürünlere ulaştırıp kültür elde edebilmesini 
sağlayan demokrasidir. 

 Katar’da kültürü pazarlardaki ve 
sokaklardaki insanlara götürmeye ve onu 
ayrıcalıklı azınlığın münhasır alanı hâline getiren 
kısır döngüyü kırmak için halkın sosyal ve 
ekonomik yaşamına entegre etmeye çalıştık. Bu 
deneyim, geniş insan topluluklarını sıradan 
iş/ticaret döngüsüne kattığımız “kültürel 
döngüye” entegre ederek işe yaradı. 

 Bu bağlamdaki deneyimimiz, maddi ve 
maddi olmayan geleneğimizi canlandırmak, teşvik 
etmek ve korumak için yeni sanat biçimlerini ve 
kültürel aktiviteleri dâhil etmek, modernliği 
gelenekle yaratıcı bir şekilde Katar bağlamında 
birleştirmek temeline dayanmaktadır. 

 Tüm bunlar, başarılı bir deneyim, en iyi 
uygulamalara dayanan metodik bir yaklaşım ve 
dikkatli bir planlama gerektirmiştir. Böylece 
kültür, beşerî ve fiziksel çevresiyle yakın bağlantı 
içinde yıl boyunca mevcut olacaktır. 
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 Kültürel kalkınmayı, sosyal boyutta bu 
şekilde anlıyorum. Bana göre bu, bireylere kültüre 
ve kültürel ürünlere erişim; sanat, anlam ve 
toplumla paylaştıkları semboller için ihtiyaçlarını 
karşılama şansı vermek anlamına gelmektedir. Bu 
ameliyenin temeli de tüm yönleriyle yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesine dayanmaktadır. 

 Günlük yaşamın çeşitli yönleri arasındaki 
bu kültürel etkileşim, onlarca yıldır sosyal, 
ekonomik ve kültürel odaklı kalkınmayı 
bütünleştiren kapsamlı bir gelişme olarak bilinen 
şeyin bir tezahürüdür. Buradaki mesele, kültürü 
ekonomik kalkınma biçimleri ile ilişkilendirmek 
değildir. Ancak vakıa, ekonomik kalkınmanın, 
zaruri olarak genel kalkınma kastı içermeksizin, 
kültürel kalkınmaya neredeyse otomatik olarak 
yansıdığını göstermektedir. Bu paradoksu açıklığa 
kavuşturabilmek için genel kalkınma içerisindeki 
kültürün gerçek değerlendirmesinin sadece 
kültürel üretimin ve sanatsal yaratıcılığın 
desteklenmesine bağlı olmadığına işaret 
edilmektedir. Bilakis bu, esas olarak insanın 
değerleri ve sembolleri ile genel kalkınmanın tam 
kalbinde olduğu anlamına gelmektedir. İnsan 
bunun hem öznesi hem yüklemi hem aracı hem de 
motorudur. O, ulaşılacak en son gayedir. 
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 Ekonomik kalkınma nicel göstergelere 
sahip ve sosyal kalkınma ölçülebilir olsa da genel 
kalkınma kriteri ve ölçeği, ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın genel sonuçlarına insan boyutunun 
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gelişimi, her gelişmenin gerçekleştiği genel refah 
hedefinin bir parçasıdır. Bu refahın bir biçimi, 
bireylerin yaratıcı kapasitelerini geliştirmenin 
yanı sıra kültürel hizmetler oluşturmayı, toplumsal 
kimliğe gizli kalmış ögelerini keşfetmesi adına 
fırsat vermeyi ve bireysel kimliğe beşerî 
çevresiyle eleştirel, akılcı ve açık bir iletişim 
kurmayı içerir. Bütün bunlar, ünsiyet, uyum ve 
umudun; vahşet, kayıp ve umutsuzluğun yerini 
alabilmesi adına bireysel ve kolektif davranışların 
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değiştirilmesine doğru olan daha yüksek bir 
gayeye yöneliktir. Ancak bu kültür anlayışı ve 
nasıl geliştirileceği bizi başka bir önemli konu 
hakkında uyarır: Amaç sadece istisnai 
yeteneklerin grup içindeki değerli, sanatsal ve 
sembolik dengeyi zenginleştirmek için kendilerini 
geliştirme ve ifade etme fırsatına sahip olması 
değildir. Bu, zaten her kültür planlamasında 
bulunması gereken bir özelliktir. Fakat buna ek 
olarak, kültürel demokrasinin yayılmasına da 
bakmamız gerekir. Bu, seçkin gruplar ile halkın 
geneli arasındaki uçurumu kapatmanın bir 
yoludur. Eğitimli/kültürlü seçkinlerin bir vadide, 
kitlelerin başka bir vadide olması toplumlar 
açısından oldukça zararlıdır. Şayet bu kapıyı açık 
tutmuş olsaydık azınlığın despotluğuna, toplumun 
sembolleri üzerindeki tahakkümüne ve kültürün 
otoritesi ile yalnızlaşmasına sebebiyet vermiş 
olurduk. Bu da genel kalkınma adına etik 
yaklaşımda olduğu gibi uluslararası sözleşmelerde 
de tanınmış bir insan hakkı olan kültür hususunda 
hak ihlalidir. Tüm insanların bilgiye erişimi ve 
kültürel ürünlerden yararlanabilmesi, herhangi bir 
kalkınma projesinin başarısının güçlü bir kanıtıdır. 
Seçkin gruplar ve seçkinlerle etkileşime girebilen 
geniş halk kitleleri arasında istenen dengeyi 
sağlayan bu hedefe ulaşmak mümkün olursa 
kültürel kimliği pekiştirmek ve tehditkâr ve 
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şiddetli rüzgârlar ne olursa olsun; hususiyetleri, 
değerleri, gelenekleri ve inançları himaye 
edebilmek mümkün olur. Böylece bu rüzgâr, gücü 
ne olursa olsun, kültürel mirasın içine değişim ve 
yenilenme dinamiklerini dâhil eden faktörlerden 
biri ve elit kültür ile popüler kültür arasındaki 
boşluğun doldurulmasında olduğu gibi yerel 
kültür ile küresel kültür arasındaki yarık ve 
söküklerin yamanmasında da bir etmen hâline 
gelir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Dünyanın Estetik Keşfi 

 

Edebiyat 

 Kıymetli okuyucuma itiraf etmeliyim ki 
diplomasi dünyasına erken girişim ve buna ek 
olarak geleneksel karakterde yetişmem, bilgiye bir 
miktar pragmatist ve faydacı yaklaşmamı 
sağlamıştır. Bana göre iyi kitap; yeni bir kavram 
öğreten, olguları farklı yönden görebilmemi 
sağlayan, hayal dünyama yerleşmiş bir 
düşünceden farklı tasavvurlar sunan ya da fikrî 
çaba gerektiren bir konuyu işleyen kitaptır. İlk 
önceleri kültür dünyamda bu durumu, yararlı 
işlere yol açan faydalı bilgi olarak 
nitelemekteydim. Bu nedenle okumak, bilgi ve 
düşüncede yolculuk yapmak ve her zaman az veya 
çok ganimetle dönmek için zorlu bir seyahatti. 

Olaylara bakışımı zenginleştirecek, 
gerçeğin kodlarını çözmemi kolaylaştıracak ve 
içerisindeki karmaşık yönleri anlaşılır kılabilecek 
kitapları dikkatlice seçmeye özen gösterirdim.  

 Ne var ki Kahire Üniversitesinde 
öğrenciyken durum farklıydı. Çünkü öğrencilik 
yıllarımda Arap romanları, kültürel hayata etkisi 
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bakımından, istisnai bir role sahipti. O zamanlar 
Kahire, mükemmel eserlerinden keyif aldığımız 
ve bilgilerinden doya doya faydalandığımız 
Tevfîk el-Hakîm, Mahmûd Abbâs el-Akkâd, 
Mahmûd Teymûr, Yahyâ Hakkî, İhsân 
Abdülkuddûs ve Yûsuf es-Sibâî gibi pek çok 
büyük yazarın içinde bulunduğu arı kovanı 
gibiydi. Elbette bu edebiyatçıların başında Necîb 
Mahfûz gelirdi. Edebiyat ve İsveç Nobel Ödülü 
konusunu ele alırken kendisine ayrıca 
değineceğim.   

 Gerçek şu ki başlıklarını okuduğum, 
fihristlerine göz attığım, ön sözlerini veya son 
sözlerini gözden geçirdiğim kitaplar arasında 
ihtiyacım olanı bulma konusundaki sezgim beni 
nadiren hayal kırıklığına uğratmıştır.  

Kitaplarla olan ilişkim bu minval üzere 
devam etti. Ta ki Cenabı Allah bana, bilgi ile 
münasebetlerimde bu inancımı yenileyecek birini 
tanıma fırsatı verip romanları âdeta yutan, modern 
Arap edebiyatını ve dünya edebiyatını takip eden, 
okumaya tutkulu bir eş ihsan edinceye kadar. 
Onunla ilk tanıştığımdan beri böyleydi ve hiç 
değişmedi. Dünya meşgalesi, medya ve medyanın 
cazibesi ya da dijital dünyanın ilgi çekici şeyleri 
onu kitap okumaktan alıkoyamadı. Her zaman 
okuduklarından dolayı, onu mutlu görüyordum. 
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Çoğu zaman roman yazarlarının dünyaları, 
hikâyeleri ve anlatım yöntemleriyle ilgili 
izlenimlerini benimle paylaşmak isterdi. Zaman 
içinde çevirdiği kitap sayfalarıyla şekillenen 
yüksek edebiyat zevkine yakinen inanıyordum. 

Detaylara verdiği özende, olayları, 
insanları ve gündelik işleri algılama biçiminde 
okumalarının etkisini açıkça gördüm. Ayrıca ilk 
başta okuduğu romanları sadece eğlence ve 
dinlence olarak gördüğümü itiraf ediyorum. Bana 
göre edebiyat; içerisinde sınırsız hikmet, yüksek 
değer ve atasözleri bulunan, insanların kendilerini 
eğitip kültür sahibi oldukları eski dönem Arap şair 
ve yazarların edebiyatından ibaretti. Arap 
kültüründe oldukça yeni olan romanlar ise bana 
göre yalnızca eğlence ve boş zaman doldurmak 
içindi, faydalı bilgi kaynağının bir parçası da 
değildi. Çünkü roman; herhangi bir pratik yarar 
vaat etmeden okuyucuları cezbetmek için yazarlar 
tarafından kâğıt üzerine resmedilmiş, 
mürekkepten oluşan birtakım şahıslar ve 
hayallerden ibaretti.  

Uzun bir süredir, bilginin sandığı ve değer 
taşıyıcısı olarak gördüğüm kitapların, birbirleri ile 
asla kesişmeyen iki paralel çizgi üzerinde tasnif 
edildiğini düşünmekteydim: Biri faydalı ve eğitici 
kitaplar, diğeri ise eğlendirici ve kurgusal 
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kitapların olduğu iki ayrı çizgi. Ancak bu iki çizgi 
beni roman okumaya teşvik eden eşim sayesinde 
kesişmişti. Okudukça içine sürüklendiğim bu 
edebiyat türünü sevmeye başlamıştım ve eski 
görüşüm peyderpey değişmişti. Eşim, bazen 
ilgisini çeken bir paragrafı bana okur bazen de 
henüz bitirmediği bir kitabın bir iki sayfasını 
okumaya beni davet ederdi. Öyle ki bir gün 
kendimi tarihî bir roman okurken buldum. 
Böylece faydalı bilgi olarak gördüğüm tarih 
biliminin, geçmiş olayları tazeymiş gibi üstün bir 
meziyetle kurgulayarak öne çıkaran edebî üslubun 
nasıl birleşebildiğini gördüm. 

 

İnce Çizgi 

 Corcî Zeydân’ın romanları ile Bensalem 
Himmich’in el-Allâme, Mecûnu’l-hukm ve 
Hâze’l-endelusî adlı romanları gibi başlıca farklı 
örnekleri okuduktan sonra,  tarih ve roman 
arasındaki ilişkinin tarihî romanların dikkat çekici 
yönlerinden birisi olduğunu fark ettim. Bu beni, 
Kültür ve Sanat Bakanlığının Kültür Salonu’nda, 
Faslı yazar Bensalem Himmich’in de katıldığı  
“Roman ve Tarih” konulu bir sempozyum 
düzenlemeye sevk etti. Burada tek tek 
kendilerinden bahsedemeyeceğim gerek maşrık 
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gerekse mağrip Arap ülkelerinden çok sayıda 
yazarın tarihî romanlarını okudum. 

 Bu yazı türü entelektüel ve edebî 
meşguliyetlerimden biri oldu. Bu yüzden onu 
kamuoyu ile paylaşmanın ve bu türü çevreleyen 
konular hakkında bir tartışma başlatmanın iyi bir 
fikir olacağını düşündüm. Zihnimi her zaman 
meşgul eden soru ise şuydu: Tarih ile kurguyu 
birbirine bağlayan o ince çizgi nedir? Şu ya da bu 
romanı okurken her seferinde şunu 
sorguluyordum: Romandaki tarihî karakter 
gerçekten de bu şekilde mi düşünmüştür? Onun 
tutumu gerçekten bu muydu? Bunu fiilen yaptı mı 
yoksa yazar karaktere gerçekte yapmadığı şeyleri 
mi isnat ediyor? 

 Görünürde romanın ve cezbedici 
dünyasının içine dalıp gitmenin getirdiği basit 
sorular olsa da bana göre daha büyük bir meseleyi 
içinde saklıyordu bu sorular. Acaba tarihî 
romanlar, belirli dönemleri veya büyük figürleri 
daha geniş bir kitleye öğreterek tarihe hizmet mi 
ediyordu yoksa gerçek olandan farklı alternatif bir 
tarih mi sunuyordu? 

 Biz Araplar, tarihî roman alanının öncüsü 
kabul ettiğimiz Corcî Zeydân’ın eserlerindeki 
tarih ve tarihin kurgusal anlatısı arasındaki 
karışıklığı hâlâ tartışmaktayız. Araştırmacılar, 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

65

58	
	

gerekse mağrip Arap ülkelerinden çok sayıda 
yazarın tarihî romanlarını okudum. 

 Bu yazı türü entelektüel ve edebî 
meşguliyetlerimden biri oldu. Bu yüzden onu 
kamuoyu ile paylaşmanın ve bu türü çevreleyen 
konular hakkında bir tartışma başlatmanın iyi bir 
fikir olacağını düşündüm. Zihnimi her zaman 
meşgul eden soru ise şuydu: Tarih ile kurguyu 
birbirine bağlayan o ince çizgi nedir? Şu ya da bu 
romanı okurken her seferinde şunu 
sorguluyordum: Romandaki tarihî karakter 
gerçekten de bu şekilde mi düşünmüştür? Onun 
tutumu gerçekten bu muydu? Bunu fiilen yaptı mı 
yoksa yazar karaktere gerçekte yapmadığı şeyleri 
mi isnat ediyor? 

 Görünürde romanın ve cezbedici 
dünyasının içine dalıp gitmenin getirdiği basit 
sorular olsa da bana göre daha büyük bir meseleyi 
içinde saklıyordu bu sorular. Acaba tarihî 
romanlar, belirli dönemleri veya büyük figürleri 
daha geniş bir kitleye öğreterek tarihe hizmet mi 
ediyordu yoksa gerçek olandan farklı alternatif bir 
tarih mi sunuyordu? 

 Biz Araplar, tarihî roman alanının öncüsü 
kabul ettiğimiz Corcî Zeydân’ın eserlerindeki 
tarih ve tarihin kurgusal anlatısı arasındaki 
karışıklığı hâlâ tartışmaktayız. Araştırmacılar, 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

66

59	
	

bazı romanlarının gerçek olmayan kurguları, 
okuyucuların zihninde tarihî gerçeklere 
dönüştürdüğü konusunda hemfikirdirler. Peki, 
tarihî romanın okunuşu hangi düzeyde ortaya 
çıkıyor? Okuyucu, okuduğu şeyin olduğu şekliyle 
tarih olduğuna inanırsa ne olur? Tarihî romanın 
kendisi, kurgusal atmosferi içerisinde gerçek bir 
tarih hâline gelmez mi? 

Tarihî roman yazımı, genel olarak sanatsal 
ve edebî yaratıcılığın dışına çıkmaz. Ancak 
eşyanın özüne ulaştırmak ve manevi istidatla 
farklı zamanlara ve dönemlere düşünce yolculuğu 
yaptırmak için derin bilgi, kültür ve deneyime 
ihtiyaç duyar. Bu bağlamda Himmich’in kendi 
argümanlarıyla ortaya koyduğu hipoteze göre; bir 
sanat ve bilim dalı olarak kültürler içinde var olan 
tarih, esasen konusu haber olan bir romandır.  Yani 
tarih ve roman arasındaki ilişki ilk bakışta hayal 
edebileceğimizden daha derindir. Ne ilginçtir ki 
kurgusal tarihi deneyimleyen ilk kişi olarak 
görülen Yunan tarihçi Herodot hakkında ünlü 
Romalı bilgin Cicero, “tarihin babası” ve 
“yalancı” şeklinde iki zıt tanımlamada 
bulunmuştur. Herodot, habere/bilgiye ulaşmanın 
imkânsız olduğu durumlarda veya okuyucuyu 
cezbetmek istediğinde süslü cümlelerle yalana 
başvururdu. 
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 Arap İslam kültüründeki evrenin ve 
insanın yaratılması ile peygamberlerin kıssaları 
hakkındaki eski tarihî metinlerde geçen bilgileri 
biliyoruz. Aynı şekilde, aklen kabul edilebilir 
ölçünün dışına çıkan birtakım acayip, garip, 
doğaüstü ve geniş hayal mahsulü bilgiler de 
bulunmaktadır. Bununla beraber tarih kitaplarında 
bütün bu hurafe ve hayal ürünü acayip şeyleri 
düzelten ve yorumlayan bilgiler de mevcuttur. 
 Arap hikâye mirasımızda kurgusal anlatıya 
en yakın eserler, belki de eski siyer (biyografi) 
kitaplarıdır. Bunlardan bazıları Antere, Seyf b. Zî 
Yezin, ez-Zâhir Baybars ve Benî Hilâl 
biyografileridir. Aynı şeyi rüya, doğaüstü, acayip 
ve garip olaylar literatüründe ve seyahatnamelerde 
de görürüz. 

 Eski Arap anlatı metninin zenginliğinin 
hatırlatılması birçok yönden önemlidir. Arap 
edebiyatçıları açısından tarihe ve geleneğe 
duyulan ihtiyaç kesin ve kaçınılmazdır. “Bu 
kültürel miras, yazarın veya şairin dilsel ve 
zihinsel ediniminin doğal ortamıdır. Aynı şekilde 
bu miras, karakteristik özelliklere sahip 
edebiyatçının kişiliğinin belleği ve bilgi 
kaynağıdır. Bu ilişkiyi anlamayanlar içi boş 
modernist pratiğe veya sorumsuz ve yitik bir 
nihilizme sürüklenirler.” Bu gerçeklik, roman 
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türünün ortaya çıkışını Cervantes’e ve romanı Don 
Kişot’a bağlayan Avrupa merkezli görüşe karşı bir 
cevaptır aynı zamanda. Bunun arkasında, Carlos 
Fuentes’in de ifade ettiği gibi tarihi ve kültürü her 
şeyde görmemizi sağlayan daha geniş bir bakış 
açısı yatmaktadır: “Her roman zamanla tarihî hâle 
gelir. Daha doğrusu roman, yarattığı zamanı 
anlatır. O hâlde zamanın romanı ve romanın 
zamanı vardır. En önemli romanlar, zaman yaratan 
romanlardır. Lakin tarihî olmayan bir roman 
yoktur. Aynı şekilde tarihin ve zamanın dışında 
konumlanmış edebî veya sanatsal bir eser de 
yoktur.” 

 Arap romanının dehası Nobel Edebiyat 
Ödülü sahibi Necîb Mahfûz’da da bunu 
görmekteyiz.  Kendisi, tarihi; olayların hareket 
ettiği, ilişkilerin büyüdüğü ve karakterlerin 
geliştiği bir çerçeve olarak ele almıştır.  
Eleştirmenlerin Firavun romanları olarak 
isimlendirdiği başta Kifâhu tîbe, ‘Abes̱u’l-akdâr 
ve Râdûbîs adlı romanları mükemmel hayal 
gücüne dayanan eserlerdir. Fakat Mahfûz, el-
Kâhire el-cedîde romanından başlayarak 
sonrasında özellikle Beyne’l-kasreyn, Kasru’ş-
şevkk ve es-Sukkeriyye üçlemesinde toplumsal 
gerçekçi roman türüne intikal edince, birdenbire 
tarihî romanlar Mısır’ın modern tarihi alanında 
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çalışmak isteyen herkes için ilgi odağı haline 
gelmiştir. 

 Aslında tarihin kurgusallaştırılmasına 
insanların ihtiyaç hissetmelerinin ardında daha 
derin bir husus yatmaktadır. Çünkü roman, tarih 
kitaplarının suskun kaldığı noktalara girebilmeye 
müsaade eder. Bu alan; psikolojik, içsel alanlar 
olduğu gibi, çeşitli toplumsal sınıfların günlük 
yaşam alanlarıdır. Öyle ki resmî tarih kitapları ya 
bu alanları yazma hususunda isteksizdir ya da bu 
alanlara yaklaşma kudretini gösteremez. 

Tarihçiler tarafından göz ardı edilmesine 
rağmen, bu kişisel ve öznel âlemler tarihi, 
romanlar için bol miktarda malzeme ve yaratıcı 
yazı için verimli bir zemin kaynağıdır. Tarihî 
romanda hayal gücü, romancının ve ondan sonra 
da okuyucunun tarihin eksik olarak naklettiği ile 
tüm ihtimal ve karmaşıklıklarıyla fiilen yaşanan 
tarih arasındaki boşlukları dolduran bir araçtır. 
Tarihî romanlar, sıkı bir şekilde inşa edildiğinde 
ve dürüst, kültürlü ve sanatsal edebiyata saygılı bir 
yazarın parmaklarından çıktığında, derin tarihî ve 
insani hakikatlere ışık tutma hususunda hiç de 
azımsanacak bir değere sahip değildir. 

 Romancı; keskin hayal gücü, insan ruhu 
bilgisi, insanları resmetme ve durumları analiz 
etmedeki tecrübesiyle tarihi entelektüel olarak 
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lezzetli ve özellikle de güzel, ilginç ve hareketli bir 
şekilde sunabilir. 

 Yine burası, estetik ve ahlakın hem fayda 
hem de eğlence üretmek için etkileşime girdiği, 
kendimizi insanlık tarihinin, kararsızlığının ve 
ıstırabının aynasına yansır olarak görebildiğimiz, 
aynı zamanda özgürlük ve kurtuluş için özlem 
duyduğumuz bir yerdir. 

 Romanlar, özellikle de tarihî romanlar 
hakkında ne söylenebilirse televizyon dizileri, 
özellikle de tarihî olanlar hakkında da aynısı 
söylenebilir. Aslında televizyon dizilerinin daha 
güçlü bir etkisi vardır çünkü daha geniş bir kitleyi 
etkilerler. Sadece kültürlü azınlık veya seçkinler 
tarafından değil, çok geniş bir izleyici kitlesi 
tarafından da izlenmektedir. Birçok durumda, 
tarihî televizyon dizileri insanların tarihle ilgili tek 
bilgi kaynağıdır ki burada yeterli eğitimi olmayan 
genel halk kitlesine atıfta bulunuyorum. Arap 
dünyasında ve belki de dünyanın birçok yerinde, 
genel halk mutlak çoğunluğu oluşturur. 

 Çok sayıda örneği bulunan bu dizilere 
örnek olarak Muhteşem Yüzyıl’ı zikretmek 
istiyorum. Muhteşem Yüzyıl, Arapça dublajı 
yapılmış Türk yapımı bir tarihî televizyon dizisidir 
ve büyük bir izleyici kitlesi vardır. Dizi, Osmanlı 
padişahlarının önde gelenlerinden birisi olan 

64	
	

Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını ele 
almaktadır. Sultan Süleyman dizide kadınlara 
düşkün, etrafı cariyelerle çevrili, saraylarında 
neredeyse sadece kadınlarla, onların komplo ve 
maceralarıyla ilgilenen bir kişi olarak 
gösterilmektedir. 

 Gerçekte, tarihî veriler ve belgeler Kanuni 
Sultan Süleyman’ın “Emîru’l-mü’minîn” adını 
taşıyan ikinci Osmanlı Halifesi ve iktidara barış 
içinde ulaşan ilk padişah olduğunu 
göstermektedir. Kanunlara ve hukuka -ki 
günümüzde buna hukuk devleti deniyor- en sıkı 
şekilde bağlı padişah olmasından dolayı kendisine 
“Kanuni Süleyman” denmiştir. Avrupa devletleri 
ise onu “Muhteşem Süleyman” olarak 
isimlendirmiştir.8 Sultan Süleyman, bir fetvaya 
dayanmaksızın herhangi bir karar vermemiştir ve 
hükümdarlığı sırasında devletin büyüklüğünü iki 
katına çıkaran büyük bir fatih olmuştur. İlerleyen 
yaşına rağmen savaşlara iştirak etmiştir ve 
Macaristan’da savaşırken 76 yaşında vefat 
etmiştir. Saltanatı sırasında kendi ismiyle anılan 
ve en büyük cami olan “Süleymaniye”yi inşa 
etmiştir. Bu caminin tasarımında sesin ibadet eden 
binlerce kişiye ulaşabilmesi için akustik 

																																																													
8 Fransızca, Soliman Le Magnifique; İngilizce, Suleiman the 
Magnificent. 
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kullanımına dikkat edilmiştir. Sultan Süleyman 
aynı zamanda ince zevkli bir sanatçı, süs ve 
mücevher tasarımcısıydı. Bazı rivayetlere göre 
Sultan Süleyman’ın kalbi ölümünden sonra 
bedeninden çıkarıldı ve Zigetvar Kuşatması 
sırasında vefat ettiği Macaristan bölgesinde 
defnedildi. Bu da Sultan’ın bugün iki kabri olması 
durumunu açıklar. Kalp ve iç organlar için olan 
kabir Macaristan’da ve beden için olan diğer kabir 
ise İstanbul’dadır. Sahibinin bu şerefli tarihine 
rağmen Muhteşem Yüzyıl dizisinin tesiri ile 
insanların zihninde Sultan Süleyman’ın tüm 
vaktini yalnızca cariyelere, hareme ve onların 
komplolarına ayırdığı kalabilir. 

 2014 yılının sonlarına doğru İstanbul’u 
ziyaret ettim ve Bâb-ı Âlî’yi, Âsitâne’yi ve 
Topkapı Sarayı’nı gezdim. Bu sırada da Muhteşem 
Yüzyıl dizisinin son bölümünü seyretmiştim. Garip 
bir şekilde sarayın koridorlarından birinde bizzat 
Kanuni Sultan Süleyman ile karşılaştığımı hayal 
ettim. Bu dizide imajının çarpıtılmasından dolayı 
son derece kızgındı. Ona tarihin kendisi hakkında 
birçok şey yazdığını ve adil davrandığını 
söyledikten sonra kızgınlığının sebebini sordum. 
Şu şekilde cevap verdi: “Bugün dünyanızda 
insanlar okumuyorlar. Tarihî bilgilerin çoğunu 
televizyon dizilerinden ya da sizin deyiminizle 
tarihî televizyon dramalarından alıyorlar. Bu 
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yüzden bana karşı adil ol ve insanların gerçeği 
bilmesi için yaz!” Doha’ya döndüğüm zaman 
bunu Instagram’da yazdım.9 

 Roman sanatına dönecek olursak hayal 
gücü ile yapılan kurgusal varlıklar hakkındaki 
görüşüm böyle değişti. Onun aracılığıyla, bu 
büyük sanatın insan ruhunun derinliklerine ve 
insan yaşamının ve onun dönüşümlerinin 
ayrıntılarına benzersiz bir şekilde baktığını; eşya, 
insan ve hayat algımızı değiştirdiğini keşfettim. 
Bu kurgu, faydadan anladığım şeyin dışında bir 
manaya gelse de bana göre faydalı bilgi 
türündendir. Artık “Gerçek, hayalden daha 
gariptir.” hikmetli sözünün eş anlamlısı olarak 
“Hayal, gerçekten daha doğrusunu söyler.” 
ifadesinden emin olmuştum. 

 Şüphesiz ki roman ve tarih meselesi 
araştırmacıların ve edebiyatla ilgilenenlerin 
tartışma mecrası olarak kalmaya devam edecektir. 
İkisi arasındaki ilişki diyalektiktir ve çözüme 
kavuşması oldukça zordur. 

 Edebiyatın tehlikeli hatta düşündüğümden 
çok daha ciddi olduğunu fark ettim. O bazen elmas 
gibi parlak ve gökkuşağı gibi çeşitli renkler saçan 
bir nesneyi gizemli ve fitne saçan bir araç olarak 

																																																													
9 Bk. Instagram, Hamadaaalkawari. 
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kullanıp bizi ulaşılması zor yüce mertebelere ya da 
aşağılık derecelere kadar götürebilir.  
 Edebiyat bize, bilimsel kavramların ihata 
edemediği ve akli analizin detaylandıramadığı 
insana dair bir bilgi sunar. Edebiyatta, 
okuyucunun mürekkep nehrinin içerisinde kendi 
suretini veya bu suretin parçalarını görebilmesi 
için onu sevindiren, üzen, sempati ya da nefret 
duymasını sağlayan bir sır vardır. 

 Değerli okuyucuma üçüncü itirafım ise 
edebiyata olan tutkumun beni Nobel Edebiyat 
Ödülünü bekler hâle getirdiği gibi Fransız 
Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü’nün de ilan 
edilmesini bekleyenlerden biri yapmış olmasıdır. 
Bu iki ödül, Fransa ve uluslararası edebiyat 
arenalarında bir yıldan diğerine haklarında 
tartışma çıkıyor olmasından sarfı nazar ederek, 
daha önce hiç okumamış olduğum kalemleri 
keşfetme açısından nadir fırsatlardandır. 
İnsanların benim hakkımda bilmediği bu kişisel 
yönümden dolayı, Kültür Bakanı olarak, bakanlık 
departmanlarından birini Nobel Edebiyat Ödülü 
sahiplerinin konuşmalarının Arapça çeviri 
haklarını edinme konusunda görevlendirdim. 
Amacım, önde gelen uluslararası yazarların 
deneyimlerini ve ödül töreni sırasında bu görkemli 
yerdeyken paylaştıklarını özetleyerek Arap 
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okuyucuya mümkün olduğunca geniş bir şekilde 
tanıtmaktı. Çevirinin, bu harika insanların 
metinlerine uygun, iyi özelliklere sahip olması ve 
Nobel Edebiyat Komitesi Başkanı Profesör Kjell 
Espmark’ı Doha’ya davet ederek çevirinin ilk 
baskısını kutlamak için istekliydim. Prof. 
Espmark, Arap dünyasında ilk kez Katarlı bir 
izleyici kitlesi ve seçkin Arap entelektüellerinin 
önünde, komitenin adayları ve kazananları 
araştırmak ve seçmek için kullandığı kriterler ile 
tarihi ve gelişim süreci hakkında bir konferans 
verdi. 

 Bakanlıktaki ofisimde Prof. Espmark’ı, 
şahsını ve temsil ettiği köklü kurumu takdir ederek 
karşıladığım sırada onu; bilim insanlarına yaraşır 
şekilde mütevazı, İskandinavlar gibi nazik ve elit 
tartışmalardaki yılların deneyimiyle son derece 
bilge buldum. Sohbetimiz bizi, Katar’da ve 
dünyada birçok edebiyat ve kültür ekolüne 
götürdü. Bununla birlikte konuşkan birisi olmayan 
değerli misafirimin basit ve kendiliğinden ifade 
ettiği iki fikri hâlihazırda hatırlıyorum. 

 Doha hakkındaki izlenimi ilgimi çekmişti. 
Ülkeme yaptığı ilk ziyaretti ve gözlerini dolduran 
saf beyaz renkten dolayı şaşırıp gözleri 
kamaşmıştı. Giydiğimiz geleneksel elbisenin 
beyazlığı, temizliği ve saflığından etkilenmişti.  
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 Ayrıca konuşmamız sırasında kültür 
hakkında ilginç bir metafor zikrederek kültürü her 
yıl bolca anlam, fikir ve estetik hasadı elde etmek 
için ekilmesi gereken bir tohum olarak gördüğünü 
belirtti. Herhangi bir nedenden dolayı bir sene 
kuraklık olursa asil ve bilge halklar anlam ekip 
fikir yetiştirme ve estetik geliştirme hususunda 
gelecek nesilleri korumak için bu tohumları 
yemek yerine aç kalmayı tercih ederler. Çünkü 
eğer tohumları yerlerse gelecek sene ekecek 
tohum bulamazlar. Bu, aynı zamanda faydalı 
bilginin de bir portresidir. 

  

Nobel Konuşmaları: Estetik ve Etik 

 Nobel Edebiyat Ödülü kazananların 
brifinglerini okumanın zevklerinden birisi, yazma 
sanatının sırlarını ve yazarların görüşlerini 
keşfetmektir. Aynı şekilde bu, kazananların ideal 
olanla alakalı ifadelerinden de kaynaklanır ki 
Alfred Nobel’in vasiyetinde geçen “ideal 
istikamet” ifadesinin farklı tevillerine rağmen söz 
konusu ödül bunun için vazedilmiştir. Bu idealizm 
hem insani bir vizyon hem de evrensel meselelerle 
ilgilenmektir. Bu da, dilden çıkarılan estetiğin 
müfredatı ile estetik ve etik arasındaki yaratıcı 
dengede yatan zevkle formüle edilmiş ahlaki bir 
konumdur. 
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 Konuşmacıların Nobel Edebiyat Komitesi 
önünde etik ve edebiyat arasındaki bu 
kombinasyona işaret etmeleri garip değildir. 
İspanyol romancı Camilo José Cela konuşmasında 
(1989) hikâyeyi hem “etik duygu”ya hem de 
“estetik bağlılık”a dayandırıyor. Çünkü yazar, 
özgürlüğü ararken ve “ütopyanın bayrağını 
yükseğe” çekerken insanlığını aşamaz.10 

 Şair Joseph Brodsky (1987 Nobel Ödülü), 
estetiğin etiğin annesi olduğunu düşünecek kadar 
ileri gitti. Nasıl ki etikte “her şeye izin verilir” 
değilse “estetikte de her şeye izin verilir” değildir. 
Perulu romancı Mario Vargas Llosa (2010 Nobel 
Ödülü), “etikten arındırılmış edebiyatın insanlık 
dışı edebiyat olduğu” sonucuna vardı. 

 Bana göre, Nobel Edebiyat Ödülü 
sahiplerinin konuşmaları bu iki tema etrafında 
dönüyor. Öte yandan, Anthony Burgess’in 
“dünyanın estetik keşfi” olarak adlandırdığı şey 
vurgulanmaktadır. Romancılar arasında Günter 
Grass’ın “ortak romanımız” olarak adlandırdığı, 
Japonyalı Kenzaburō Ōe’nin ifadesiyle “insanlığa 

																																																													
10 Tüm iktibaslar Muhâdarâtu’l-hâ’izîn ‘alâ câ’izeti nûbel 
li’l-edeb kitabından alınmıştır. I. cilt 2011, II. cilt 2012. 
Terc. ‘Abdulvedûd el-‘İmrânî, tahk. Vefâʾ et-Tûmî, Kültür 
ve Sanat Bakanlığı, Katar, ed-Dâru’l-‘Arabiyye li’l-‘Ulûm 
Nâşirûn, Lübnan. Dâr Muḥammed ‘Alî el-Hâmmî, Tunus. 
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insancıl bakış” ruhuyla dolu yazma eğilimi vardır. 
Bu görüş, Camilo José Cela’nın “evrensel insan” 
dediği şeyin özelliklerini çizerek sınırları ve 
asırları aşar. Yine bu görüş, Perulu Mario Vargas 
Llosa’nın bireysel deneyimi boyunca analiz ettiği 
derin bir “evrensel vatandaşlık” duygusunun 
kaynağıdır. Llosa “dar ufuklu, ötekini reddeden ve 
daima şiddetin kaynağı olan milliyetçilik ile 
sağlıklı ve güzel bir duygu olan vatan sevgisi”nin 
karıştırılmaması gerektiğini belirtmiştir. 

 Öte yandan, Nobel Edebiyat Ödülü 
sahipleri, edebiyatın bir umut kaynağı olarak, dil 
bilimsel araçlarla hayatı ve sevgisini koruma 
hususundaki önemini ve ciddiyetini ortaya 
koymaktadır. Edebiyat, insanın özünü ifade 
edebilir ve oluşturduğu “evrensel dil” hem 
insanlığın trajedisinden hem de özgürlük 
müjdesinden lügatini seçebilir. Anlatım sanatı, 
dilin doğuşu ve insanlık arasındaki iletişimin ve 
hikâyelerin ortaya çıkışıyla zamandaş olduğu için 
medeniyetin neşet edişinin bir alametidir. 
Anlatım, uzun bir yolculuktur. Bu yolculuk 
sırasında insanlığımız olgunlaşır ve dünyanın 
gizemlerinden, tehdit ve tehlikelerinden korkan 
kaygılı insan “rahatlatıcı bir duşa ve güvenilir bir 
limana” kavuşur. Cemaatler kolektif olarak hayal 
kurmaya ve hurafelerini paylaşmaya başladıkları 
andan itibaren Llosa’nın söylediği gibi “hayatları 
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bir rüya, bir lezzet, bir fantezi, değişim ve 
gelişmeyi taşıyıp uzleti kıran devrimci bir kader ve 
arzularını gerçekleştirmek adına bir savaş hâline 
gelir.” 

 Belki de okuyucuları Nobel Edebiyat 
Ödülü sahiplerine çeken bu etik ve estetik 
derinliğin en belirgin yanı alçakgönüllülük ve 
bağlılıktır. Örneğin Joseph Brodsky, bahsettiği bir 
dizi şair ve romancının yeteneklerinin kendi 
kabiliyetini aştığını ve “dünyaya ondan daha çok 
şey söyleyeceklerini” belirtti. Claude Simon da 
Fransa’daki ve Fransa dışındaki diğer bazı 
yazarların “ödüle layık” olduğunu hatta “belki de 
ödüle kendisinden daha layık olduklarını” söyledi. 
Buna karşılık, Portekizli José Saramago, saygın 
heyetin önünde büyükbabasının hayaletli, korkunç 
ve didişmeli hikâyelerine övgüde bulunurken, 
Fransız Le Clézio anneannesinin hikâyelerini 
selamladı. 

 İtalyan hicivci oyun yazarı Dario Fo, 
büyük bir borcu olduğunu söylediği ülkesinin 
efsane rivayetçilerini ve kasabasındaki camcıların 
hikâyelerini akademinin önünde gururla zikredip 
kendisinin yalnızca onların bir talebesi olduğunu 
belirtti. 

 Etik bir konumu yansıtmanın yanı sıra, 
büyük yazarları karakterize eden tevazu daha 
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derin bir şey ifade eder: mağaralardaki ilk hikâye 
anlatıcılarından tüm kültürlerdeki büyük yazarları 
kendilerinden öğrendiğimiz sıradan insanlara 
kadar insanlık senfonisinin ortaya çıkarılmasına 
katkıda bulunma duygusu. Böylece anlatı 
sanatının meşalesi yanmaya devam eder. O hâlde 
gerçek bir yazar, yetenekli bir kişi olarak her türlü 
narsist duyguyu aşabilen kişidir. 

 

Aşağılayıcı Kıtlık ve Bilginin Ziyafeti 

 Le Clézio’nun zevkli Nobel konuşmasında 
belirttiği gibi, yazarın yaşadığı paradoks sadece 
okuma ve yazma bilen akranlarına hitap 
edebilmesinde yatmaktadır. Ancak okuma ve 
yazmadan mahrum olanlara gelince, yazar için 
“onları cömertçe kültür ziyafetine davet etmek” 
imkânsızlaşır. Kendilerine okuma ve öğrenme 
fırsatı verilmeyenler, edebiyatçıların yazdıklarını 
nasıl okusun! 

 Her ne kadar yazarın hayali, vakayı 
değiştirmek için oluşturduğu öyküler ve 
romanlarla daha iyi bir dünyanın doğuşuna 
hazırlık olarak ruhlarda, zihinlerde ve kalplerde 
olanı değiştirmek olsa da kendisini en iyi ihtimalle 
sadece bir tanık olarak bulur. 
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 Bu tanıklık, insana hizmetin bir parçasıdır 
ki, Nadine Gordimer’in söylediği üzere “insan 
bununla hakikatin ipini tutar […] Hakikat, son 
Ezgiler Ezgisi’dir. O, hecelemek ya da yazmak 
için ortaya koyduğumuz tüm kusurlu 
çabalarımızın ve yine tüm yalanlarımızın 
değiştiremediği son kelimedir […] Ne önyargılı 
düşüncelerin, otoriterliğin, yıkımın 
yüceltilmesinin ve ne de lanetlerin.”  

 Bu tanıklık, özellikle asrımızın trajedileri 
ve mezalimiyle ilgilidir. Günter Grass’a göre 
varoluş paradoksu, “oburluğun kıtlık” ile bir arada 
yaşadığı “çirkin bolluk” içindeki açlık ve yiyecek 
kıtlığında yatmaktadır. Bu da “derinlere kök 
salmış açlığın ümitsizliğe dönüşmesi” anlamına 
gelmektedir. 

 Dario Fo ise konuşmasında halka açık 
meydanlarda ve yargılamalardaki katliamlara ve 
patlamalara işaret etti. Nijeryalı Wole Soyinka; 
sömürgecilik mirasını, baskı, zulüm, etnik kibir ve 
açık ikiyüzlülüğü hatırlattı. Bu olgunun 
arkasındaki insanlar “okullar, kütüphaneler ve 
hastaneler inşa etmek yerine silah satın almak için 
büyük kaynaklar harcadılar”. Le Clézio, “okuma 
yazma bilmemenin ortadan kaldırılması ve kıtlığa 
direnmenin güçlü bir şekilde bağlantılı” olduğunu 
söylediğinde haklıydı. Bundan dolayı da yazar 
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durumundan memnun değil. Çünkü “gıda ve bilgi 
açlığı çekenlere hitap edemiyor.” Bana göre, 
okuma yazma bilmeme ve açlıkla mücadele 
arasındaki ilişki, İsveç Akademisindeki birçok 
konuşmacı tarafından ifade edilen 
gezegenimizdeki insanlık trajedisinin temel 
yönünü özetliyor. 

 2007 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan 
Doris Lessing, zor yaşam koşullarına rağmen 
Kuzeybatı Zimbabve’deki kitaplara olan özlem ve 
susuzluğa dikkat çekti. İnsanlar ona, “Lütfen 
Londra’ya döndüğünüzde bize kitap gönderin.” 
diyorlardı. Öte yandan, Kuzey Londra’daki çok iyi 
okullardan birinde bir öğretmen, içindeki 
kütüphanenin durumunu sorduktan sonra 
Lessing’e şöyle cevap verdi: “Bildiğiniz gibi, 
birçok öğrenci hiç kitap okumadı ve kütüphanede 
bulunan kitapların yalnızca yarısı kullanılıyor.” 
Bu, oburluk ve şiddetli açlığın tersine çevrilmiş bir 
resmiydi. 

 Lessing şuna dikkat çekti: “İngiltere’de iyi 
bir kitabın fiyatı, Zimbabve’de bir aylık maaşa 
eşittir!” Bu nedenle, bu Afrika ülkesine kitap 
götürmek için bir sivil toplum kuruluşuyla çalıştı 
ve kitaplar “sevinç gözyaşlarıyla” karşılandı. 
Gittiği köyde inşa edilmiş aşırı mütevazı 
kütüphane, “bir ağacın altındaki tuğlalar üzerine 
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bir tahta” olmasına rağmen, okuryazarlık sınıfları 
için çok zarif bir şekilde “vatandaşlık sınıfları” 
olarak tanımladığı müthiş bir kaynaktı. 

 Bunda, Le Clézio’nun ifadesiyle “kültür 
ziyafeti”ne cömert bir davet gördüm. Durum 
yalnızca Lessing’in dediği gibi “yazarların 
yalnızca içerisinde kitapların olduğu evden 
çıkmaları” ile alakalı değildi. Aynı zamanda 
özellikle “okuma yazmanın faydalarını her bir 
çocuğa vermeksizin eşitlik ve ötekine saygının 
tesis edilemeyeceği” ile de irtibatlıydı. İşte bu 
çocuk, Le Clézio’ya göre “içerisinde insanlığın 
geleceğini taşır.” Ancak mesele, sadece 
seçkinlerin bu insanlıktaki her bir ferde ulaşabilme 
arzularıyla değil, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerdeki insanların okuma ve yazma 
ayrıcalıklarından mahrum olmaları ve aynı 
zamanda kültürün tüm insanlığa ait olduğu 
evrensel bir bakış açısıyla da ilgilidir. Bu yüzden 
Nobel Ödülü almış konuşmacılardan bazıları 
kitaba büyük kıymet verirler. Kitap, modern 
teknolojilerle ilişkili yüksek harcama 
gerektirmeyen basit bir araçtır. Ancak hâlâ 
dünyanın birçok yerinde ulaşılması zor bir lüks 
olmaya devam etmektedir. Durum ne olursa olsun, 
yayım ve dağıtım sorunlarına sadece samimi bir 
irade bekleyen çözümler vardır. Böylece edebiyat, 
“kendimizi tanımanın, ötekini keşfetmenin ve 
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insanlık melodisini tüm zengin ve farklı tonlarıyla 
dinlemenin harika aracı” olacaktır. Bu da Le 
Clézio’nun ifade ettiği gibi “küresel ölçekte 
kültürün hepimizin meselesi olduğu” anlamına 
gelmektedir. Ya da daha doğrusu böyle olması 
gerektiğidir. 

 Türk yazar Orhan Pamuk’un betimlediği 
“dışlanma korkusu, kişinin kendisini önemsiz ve 
kıymetsiz hissetmesi, toplumların hissettikleri 
haysiyetin kırılması ve aşağılanmaktan korkma” 
duyguları yayılmakla beraber, yazarların yirminci 
yüzyılın vicdanını yüzyılımızın vicdanına 
bağlayan “insanlık dışı aşağılamanın” farklı bir 
resmi olan genel baskıya direnme taahhüdünü 
güçlendiriyor. Ancak edebiyat, insan 
yaratıcılığının ürünü olduğu için, Soyinka’nın 
belirttiği gibi “insanın hatalarını aşması […] 
yaralarını iyileştirmesi ve ruhunun sesini yeniden 
dinleyebilmesi” için devamlı bir çabadır. Belki de 
Nadine Gordimer’in dediği gibi, “sanatın dışında 
varlığı anlamanın başka bir yolu yoktur.” Bu 
varlık, güzel bir insanlık deneyimi yaşamasına 
rağmen kanlı bir labirente giren kişidir. Sanata 
giriş ise -üretim ve etkileşim olarak- okuma ve 
yazma öğrenmektir. 

 Şurası açıktır ki konuşmacılara göre 
doğrudan ya da dolaylı olarak cehalet ve zulüm 

78	
	

ikizdir. Her ikisi de Portekizli Saramago’nun 
söylediği gibi “kendi benzeri olan mahlukata 
saygısını kaybettiğinde kendisine saygı duymayı 
bırakan” insanın kibrinden kaynaklanır. Buradaki 
paradoks, insanlığın çilesinin tek olması ve 
edebiyatın rolünün de zihinlerden kaybolan bu 
apaçık hakikati sürekli hatırlatmasıdır. Sorun, 
ortak insanlığımızın tarafları arasındaki ayırıcı 
çizgide ya da “düşmanlar” ve “müttefikler” vb. 
şeklinde adlandırılan mefhumda yatmaktadır. Bu 
çizgi, İrlandalı şair Seamus Heaney’e göre “tenis 
kortunun ortasındaki ağa” benzer “atmaya ve 
yakalamaya, uzaklaşmaya ve yakınlaşmaya izin 
veren ayırıcı bir çizgi”dir. 

 

Ruhun Çağrısı 

 Burada, özellikle insanlar arasında iletişim 
köprüleri kurmada edebiyatın muazzam rolü 
beliriyor. Edebiyat, “hayatın eksikliklerini” 
protesto etmeye bir enerji kaynağı olduğu için, 
“…zevk almamızı, acı çekmemizi veya 
şaşırmamızı sağlar; bizi dil, inanç, âdet, gelenek ya 
da aramızı ayıran önyargılı kavramların ötesine 
taşır.” Llosa’nın da dediği gibi “Romanlar 
olmasaydı hayatı yaşamaya değer kılan 
özgürlüğün kıymetini daha az idrak ederdik.” 
Yazarların yetenekleri oranınca kaleme 
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alabildikleri,  bizlerin de hayal edip parlayan bir 
umudu keşfetmek adına okuyabildiğimiz hayat... 
Edebiyatın olmadığı bir dünya “arzuların, 
ideallerin ya da küstahlığın olmadığı, insanı 
gerçek manada insan yapan kudretten yoksun 
bırakan robotlar dünyasıdır. O kudret, 
hayallerimizin balçığıyla yoğrularak başka bir 
insan olabilmek adına kendisi olmanın dışına 
çıkabilme kudretidir.” 

Bu bağlamda, edebiyat ve hayat birbirine 
bağlıdır. Bu yüzden edebiyat boş bir estetik veya 
zenginlik değil, vazgeçilmez bir zorunluluktur. 
Orhan Pamuk’u “Edebiyat, insanlığın kendini 
anlama arayışında kazandığı en değerli birikimdir. 
İnsanlık, kabileler ve halklar edebiyatlarını 
ciddiye aldıkça ve yazarlarının sözlerine kulak 
verdikçe daha zeki, daha zengin ve daha gelişmiş 
olurlar.” cümlelerini kurmaya iten de budur. 

 Edebiyatın ideolojileri, ulusal sınırları, 
etnik ve dilsel farkları aşma kabiliyeti, temel bir 
şeyle ilgilidir. 2000 yılı Nobel Edebiyat Ödülü 
sahibi Çinli Gao Xingjian’ın sözleriyle “İnsanın 
varoluşsal durumu herhangi bir teoriden daha 
değerlidir […] Edebiyat, insani varlığın anlamının 
evrensel bir gözlemidir.” Edebiyat ona göre, 
özünü insani varlığın sorun/ikilem pınarından alır. 
Edebiyatçılar, hakikati söylemek için çabalar ve 
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böylece söz, insanın sıkıntılarına ve altında yatan 
sebeplere tanıklık rolünün yerine geçen bir sanat 
oyunu hâline gelmez. 

 Böylece edebiyat, hakikat, düşünce ve 
özgürlük arasındaki bağlantılar, insani boyutta 
ortaya çıkar. Estetiği etik ile birleştiren edebiyat 
bize “uzun ve kahramanca uygarlık yürüyüşü 
sırasında edindiğimiz özgürlüğü elimizden almak 
isteyenlere karşı korku duymama” kudretini verir. 
Özgürlüğe olan bu sıkı sıkıya tutunma, evrensel 
medeniyetin ve insanlığın ufku olduğu kadar 
edebiyatın da bir ufku olduğu için, Cela’nın dediği 
gibi, “özgürlük ve insan onurunun üstünlüğü 
hakkında” bize güven veren şeydir. 

 Yazarların hakikate olan etik bağlılıkları, 
tanık rolü ile iktifa ettikleri anlamına gelmez. 
Ürettikleri edebiyat, ruhlarda olanı değiştirme 
gücüne sahiptir. Bu da “felaketlere karşı kendisine 
sığındığımız paralel bir hayat yaratmak, sıradan 
olanı harikulade ve harikulade olanı sıradan 
yapmak, kaosu ortadan kaldırmak, çirkini 
güzelleştirmek, anı devam ettirmek ve ölümü 
geçici bir sahne hâline getirmek” suretiyle olur. 
Bu, Mario Vargas Llosa’ya göre, hayatı yanıltıcı 
bir şekilde tasvir etse de gerçek hayatta 
yaşadığımız baskı ve belirsizliği anlamamızı ve 
telafi etmemizi kolaylaştırır. “İnsan ilişkilerinde 
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şiddetin azaltılmasına katkıda bulunan ve tüm 
kahramanlıkların ardındaki itici güç olan itaat ve 
isyan içimize yerleşmiş” yaratıcı bir enerjidir. 

 O hâlde edebiyat bu yönüyle, gerçekliğin 
kötülüğüne ve zamanın yıpranmasına karşı hayalî 
olanın bir direnci değil midir? 

 Edebiyat, sonsuzluğun temsilcileri onu 
yok edip hayal gücü onu bir Anka kuşu gibi 
gönderdiğinde insanın yeniden ortaya çıkması 
değil midir? Bu konuda Günter Grass’ın seçkin 
konuşmasında anlatım sanatının “bir tür hayatta 
kalma biçimi” olup yalnızca sanatsal bir form 
olmadığı şeklindeki ifadesi doğrudur. Diğer Nobel 
konuşmalarındaki ifadelere dayanarak, edebiyatın 
bundan daha fazlası olduğunu da söyleyebiliriz. 
Saramago, sıradan insanları unutulmaya direnen 
edebî karakterlere dönüştürür ve günlük yaşamın 
monotonluğunu yücelterek hayal gücünden 
yaşamak istediği unutulmaz bir dünya yaratır. 
Orhan Pamuk ise bir odada saatlerce kendini 
hapsederek, insanoğlunun acılarına benzeyen 
“kendi kişisel acılarını” kaleme alırken aslında 
edebiyatıyla muhatap aldığı insanlığa büyük bir 
güveni telkin eder.  

 Edebiyatın bu farklı algıları ile fertlerin ve 
toplumların yaşamındaki rolü, edebiyatın 
karmaşık ve çok boyutlu doğasının kanıtıdır. Bu 
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karmaşıklığın nedenlerinden biri, yöntemler ve 
değerler arasındaki yani estetikle etik arasındaki 
yaratıcı ilişkidir. Yazarın bu ikisinden sadece 
birine bağlı kalması, onu görkem ve boşluğun 
tuzağına itebilir ya da vaaz kasvetine ve ideolojik 
ön yargıya sürükleyebilir. Bağlı kalmak ile 
kastedilen; insanlığın özgürlüğünü yaratmak için 
kendini ve dünyayı araştırdığı sırada, özgürlüğe 
olan özlemini büyük bir varoluş hikâyesinin içine 
sığdırarak, çileleri, çelişkileri ve acıları hakkında 
güzel ve etkili söz söylemenin yollarını bulmaktır.  
Sonuç olarak bu, medeniyeti inşa eden insanın 
hikâyesidir. Varlığının özünü ve ruhunun 
çağrılarını temsil eden sınırlı kapasitesiyle 
anlamlara, manalara ve değerlere direnen insanın 
hikâyesi. 

 Tıpkı biyolojinin evrensel karakteri içinde 
insanlığın çeşitliliğini göstermesi gibi, edebiyat da 
evrensel anlamı içinde ele aldığı insan temaları 
kadar çeşitlidir. Biyolojik yapının birliği ve 
kökenleri, insanlığın manevi yapısının birliğine ve 
bölümlerine karşılık gelir. 

 Tüm bunlar, Nobel Edebiyat Ödülü 
sahiplerinin konuşmalarından öğrendiğim bir 
edebiyat dersidir. Her ne kadar pragmatik eğilime 
sahip olsam da bana göre, eğlence ve hayal olarak 
değerlendirdiğimiz şeyler düşündüğümüzden 
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daha derin ve ciddi olabilirler. Bunlar hakikati dile 
getirmek, düşünceyi zenginleştirmek ve eylemi 
netleştirmekte daha güçlüdür. 

 

İnilti ve Çağrı 

 Önde gelen yazarların sanatsal 
uygulamaları içinde büyük değerlere ve estetiğe 
olan bağlılıkları hakkında sunduğum algılar, 
onların şahsi üsluplarıyla dile getirdikleri ortak 
algılar olsa da aynı zamanda kültürel ve 
diplomatik konumumla ilişkili olmakla beraber 
saklamadığım birtakım kişisel nedenlerden dolayı 
bu konuşmalardan ikisine geri dönmek istiyorum. 

 Birincisi, Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
kazanan tek Arap’ın konuşması: Dâhi Necîb 
Mahfûz. Büyüleyici anlatımı ve hoş romanlarıyla 
yetiştim ve tahsil hayatımın bir döneminde, 
Mahfûz’un hikâyelerinin çoğunun sırlarını, 
cazibesini, yollarını ve mahallelerini kucaklayan 
Kahire’de yaşadım. 

 İkincisi ise, İsveç Akademisinde diplomat 
bir meslektaş tarafından icra edilen, şiiri ve geniş 
kültürüyle tanınan Meksikalı Octavio Paz’ın 
konuşmasıdır. Paz’ın her görüşüne ve özellikle de 
siyasi görüşlerine katılmadığımı itiraf etmeliyim. 
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Bu iki seçeneğin arkasında yatan diğer sebepleri 
yeri geldiği zaman belirteceğim. 

 Necîb Mahfûz’un konuşması özet 
şeklindeydi, belki de tüm konuşmalar arasında en 
kısa olanıydı. Bununla beraber ilgili konuşma, 
kökleri Firavun medeniyetinde yatan bir Mısırlı, 
İslam medeniyetine mensup bir Arap, sıkıntılar ve 
zorluklarla yüklü bir üçüncü dünya vatandaşı ve 
kendi ifadesiyle “zengin ve büyüleyici Batı 
kültürünün” özünü içmiş bir hümanist romancıya 
has kültürel ve medeni alanı tanımlarken bu 
evrensel insani tasavvurların dışarısına çıkmadı.  

Bundan dolayı Necîb Mahfûz, Firavun 
imparatorlukları inşa etmeye ve savaşlarla bu 
imparatorlukları genişletmeye odaklanmadı çünkü 
modern vicdan artık bu kahramanlıkları kabul 
etmiyordu. Bahsi oldukça uzun olan Tektanrıcılık 
üzerinde durmadı, Firavunların mimari ve sanatsal 
başarılarıyla da övünmedi. Aksine “medeniyetin, 
her türlü ihtişam veya zenginliğin üzerinde 
olduğunu gösteren” hakikat ve adalet üzerine bir 
Firavun hikâyesi anlatmaya başladı. Orada hakikat 
ve adaletin, akıl ve vicdanın üzerine kurulu olduğu 
mesajını verdi. 

 Mahfûz; özgürlük, hoşgörü ve kardeşlik 
temelinde “Yaradan’ın bereketi” olarak gördüğü 
insanlığı birliğe davet eden İslam medeniyetine 
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değindi. Ayrıca, bir Müslüman komutanının,  
Yunan felsefesi, tıbbı ve matematiğine ait bir dizi 
kitap karşılığında savaş esirlerinin serbest 
bırakılması için Bizans Devleti ile yaptığı takas 
anlaşmasını konu alan tarihî bir bilgiye atıfta 
bulundu. Bu hikâyeden İslam inancının, “pagan 
kültürünün meyvesi” de olsa bilgi almayı ve 
öğrenmeyi engellemediği sonucuna vardı. 

 Necîb Mahfûz, geçmişle ve geçmişin ebedî 
değerleri ile iktifa etmedi; daha ziyade dönemin 
(1988 senesi) gerçekliği ve hâlihazırda da devam 
eden gerçeklik üzerine odakladı. Borçlar, kıtlık, 
etnik ayrımcılık, insan hakları ihlalleri ve Filistin 
halkının yaşadığı zulüm hakkında konuştu. 
Mahfûz’un söylediği gibi bunlar “reşit olma 
yaşına” giren insanlığın ve medeniyet asrının 
“insanlık iniltileri” idi. Daha da önemlisi, eski 
dünyanın liderleri kendi halklarının iyiliği için 
üstünlük, egemenlik ve ihtişam elde etme 
peşindeyken bugünün çağdaş liderleri,  
“yaşadığımız dünyadan sorumlu liderler”, tüm 
insanlıktan sorumluydu. 

 Necîb Mahfûz’un konuşması bir “iç 
çekme” ve bir “çağrı” idi. Köleleştirme, açlık, 
borçluluk, işkence ve manevi kirlenme altında 
inleyen insanlığın büyük bir bölümünün iç 
çekmeleri ve yüksek insani değerleri yücelterek 

86	
	

kötülüğe karşı yüzleşebilmek adına iyiliği 
yaymaya bir çağrıydı. 

 Necîb Mahfûz’un iç çekmesinin yankıları 
hâlihazırda dünyanın dört bir yanından 
duyulmaktadır. Aynı şekilde kıymetli çağrısı, 
üzerinden çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen 
hâlâ günceldir. 

 

  Modernite ve Gelenek Üzerine 

 Diplomat meslektaşım Octavio Paz’ın 
Necîb Mahfûz’dan iki yıl sonra yaptığı 
konuşmasının analizine dönmek istiyorum. 
Meksikalı meslektaşım, New York’ta bulunurken 
aynı zamanda Latin Amerika’da yerleşik olmayan 
büyükelçi olarak görev yaptığım yıllara alıp 
götürdü beni. Aynı şekilde, ülkemin Fransa 
Büyükelçisi olarak görev yaptığım yılları da 
hatırlattı. Kendisi de aynı yıllarda Fransa’da 
büyükelçilik yapmıştı. 

 Dikkatimi çeken ilk şey, dil ve 
medeniyetler arenasında ortaya çıkan kültürel 
diyalog hakkındaki konuşmasıydı. Dediği gibi, 
diller “milletler dediğimiz siyasi ve tarihî 
varlıkları aşan muazzam gerçeklerdir.” 
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değindi. Ayrıca, bir Müslüman komutanının,  
Yunan felsefesi, tıbbı ve matematiğine ait bir dizi 
kitap karşılığında savaş esirlerinin serbest 
bırakılması için Bizans Devleti ile yaptığı takas 
anlaşmasını konu alan tarihî bir bilgiye atıfta 
bulundu. Bu hikâyeden İslam inancının, “pagan 
kültürünün meyvesi” de olsa bilgi almayı ve 
öğrenmeyi engellemediği sonucuna vardı. 

 Necîb Mahfûz, geçmişle ve geçmişin ebedî 
değerleri ile iktifa etmedi; daha ziyade dönemin 
(1988 senesi) gerçekliği ve hâlihazırda da devam 
eden gerçeklik üzerine odakladı. Borçlar, kıtlık, 
etnik ayrımcılık, insan hakları ihlalleri ve Filistin 
halkının yaşadığı zulüm hakkında konuştu. 
Mahfûz’un söylediği gibi bunlar “reşit olma 
yaşına” giren insanlığın ve medeniyet asrının 
“insanlık iniltileri” idi. Daha da önemlisi, eski 
dünyanın liderleri kendi halklarının iyiliği için 
üstünlük, egemenlik ve ihtişam elde etme 
peşindeyken bugünün çağdaş liderleri,  
“yaşadığımız dünyadan sorumlu liderler”, tüm 
insanlıktan sorumluydu. 

 Necîb Mahfûz’un konuşması bir “iç 
çekme” ve bir “çağrı” idi. Köleleştirme, açlık, 
borçluluk, işkence ve manevi kirlenme altında 
inleyen insanlığın büyük bir bölümünün iç 
çekmeleri ve yüksek insani değerleri yücelterek 
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kötülüğe karşı yüzleşebilmek adına iyiliği 
yaymaya bir çağrıydı. 

 Necîb Mahfûz’un iç çekmesinin yankıları 
hâlihazırda dünyanın dört bir yanından 
duyulmaktadır. Aynı şekilde kıymetli çağrısı, 
üzerinden çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen 
hâlâ günceldir. 

 

  Modernite ve Gelenek Üzerine 

 Diplomat meslektaşım Octavio Paz’ın 
Necîb Mahfûz’dan iki yıl sonra yaptığı 
konuşmasının analizine dönmek istiyorum. 
Meksikalı meslektaşım, New York’ta bulunurken 
aynı zamanda Latin Amerika’da yerleşik olmayan 
büyükelçi olarak görev yaptığım yıllara alıp 
götürdü beni. Aynı şekilde, ülkemin Fransa 
Büyükelçisi olarak görev yaptığım yılları da 
hatırlattı. Kendisi de aynı yıllarda Fransa’da 
büyükelçilik yapmıştı. 

 Dikkatimi çeken ilk şey, dil ve 
medeniyetler arenasında ortaya çıkan kültürel 
diyalog hakkındaki konuşmasıydı. Dediği gibi, 
diller “milletler dediğimiz siyasi ve tarihî 
varlıkları aşan muazzam gerçeklerdir.” 
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 Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşir 
yerleşmez İngilizcemi hızla geliştirmeye 
çalıştığım gibi Fransa’ya da gelir gelmez 
Fransızca öğrenmekle meşgul oldum. Bunu 
yalnızca diplomatik görevin temel gerekliliğini 
yerine getirmek için değil, bunun da ötesinde iki 
dili konuşan kültürleri yakinen tanımak, 
entelektüel, edebî ve sanatsal başarılarından tat 
almak için yapmaktaydım. Octavio Paz’ın yerel 
kültürlerle evrensel kültürler zıt değildir ve 
birbirleriyle savaşmaz vurgusunda olduğu gibi, 
benim de Arap kimliğim ve evrensel kimliğim, 
herhangi bir çatışma yaşamaksızın aralarında 
etkileşime girdi. 

 Biz Araplar arasındaki kültürel ilişkinin 
doğasının, bir yönüyle Meksika kültüründe diğer 
bir yönüyle Avrupa geleneklerinde olduğu gibi, 
daha çok atraksiyon üzerine kurulu olduğu bir 
gerçektir. Bu atraksiyonla oluşan bilinç “manevi 
tarihimizin” bir özelliği gibi görünür. Bu 
atraksiyon duygusu “başkalarıyla tanışmak ve dış 
dünyayı tanımak için gerekli aksiyonun” itici gücü 
olsa da gerginlik ve iç hesaplaşma döngüsünün de 
nedenidir. 

 İlginç bir şekilde Paz, bu atraksiyon 
duygusunu bizi “derinliklerimizi keşfetmeye” iten 
varoluşsal bir durum olarak değerlendirmektedir. 
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Maceralarımızı, başarılarımızı, eylemlerimizi ve 
hayallerimizi de “bu duyguyu aşmak ve bizi dünya 
ve dostlarımızla yeniden birleştirmek için 
tasarlanmış köprüler” olarak görmektedir. Kısaca 
bu durum, tarih bilincidir ve tarih bu suret üzere 
şekillenmiştir. 

 Paz, bu bilincin bazı görünümlerini trajik 
bir şekilde sunmaktadır. Bu görünümlerin ilki, 
“mevcut zamandan kovulmuş olduğumuz” 
duygusudur. Çünkü tarihin zamanı New York, 
Paris ve Londra’nın zamanıdır. Bu duygu, önce 
suçlamaya sonrasında ise hızlıca bilince ve 
davranışa dönüşür. Bundan dolayı Meksikalılar, 
tıpkı Araplar gibi, zaman arayışı macerasına 
atılmak zorundaydılar: Modernleşme zamanı! 

 Fakat toplumlara göre çeşitliliği olan 
modernleşme, Octavio Paz’ın sorguladığı gibi, 
“bir fikir, bir serap ya da tarihî bir an mıdır?” 
Modernleşme hakkındaki teorik tartışma ve tarihî 
inceleme mutlak surette ne olursa olsun, Araplarla 
ortak yönü bulunan Latin Amerikalıların edebiyat 
üzerinden modernleşme arayışına girmeleri, 
toplumsal modernleşme sürecinin bir parçası 
olmuştur. Arap dünyasında olduğu gibi Latin 
Amerika’da da modernleşme konusu, ideolojik bir 
tartışmaya ve ihtilafa dönüşmüştür.  
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 Tüm bu tartışmaların en güzel yanı, 
ötekine gitmenin aslında kendini keşfetmeden 
geçtiği gerçeğidir. Bundan tarihî ve kültürel 
çıkarsamada bulunan Paz şöyle demektedir: 
“Gelenek ve modernleşme arasında bir bağ vardır. 
Bu ikisi birbirlerinden ayrıldıkları zaman gelenek 
durağanlaşır, modernleşme ise buharlaşır. Fakat 
buluştuklarında modernleşme hayatı alarak 
geleneğin içerisine yayar, gelenek ise buna içten 
ve ağırbaşlılıkla boyun eğer.” 

 Paz’ın sözünde hayatın çeşitli alanlarıyla 
ilgili olduğu kadar şiir ve edebiyatla da ilgili olan 
modernleşme ve gelenek tartışmasının açıklığa 
kavuşturulmasının önemini gördüm. Bu sorun, 
Arap kültürünün bir asırdan daha fazla süredir 
yaşadığı problemle aynıydı ve hâlâ bu sözde 
çelişkiyle şiddetli bir şekilde boğuşmaktaydı.  

Biz Araplar, uzun zamandır bunun 
dünyada sadece bize ait bir problem olduğunu 
düşündük durduk. Ama yazar, entelektüel ve 
diplomat olan bir Meksikalı, modernleşmeyi öze 
inme olarak görüp “Tarihin güneşi gelecektir.” 
şeklinde keskin bir bilinçle tanımlamada 
bulunabiliyor.  

 Tarihin sürekli bir değişim ve dönüşüm 
olmasından dolayı Paz, konuşmasında 
toplumlardaki gelişimin lokomotifine “değişim 
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aşkı” adını veriyor. Bu gelişimin başlığı, 
insanlığın yüzyıllardır formüle ettiği fikirleri 
derinden değiştiren bilimsel ve teknik 
modernleşmedir.  

 Bununla birlikte, söz konusu bu açılım, 
beraberinde tehlikeli çelişkiler de getirmiştir. 
İnsanlığın bir kısmı sınırlı doğal kaynaklara ve 
çevreye verdiği hasar nedeniyle insan ırkını tehdit 
ederken, diğer bir kısmı ise aynı tehdidi nükleer 
silahlar gibi yıkıcı güçlerin ulaştığı teknolojik 
üretim seviyesi ile ortaya koymuştur.  

Buna yirminci yüzyılda iki yıkıcı dünya 
savaşı, zulüm, katliamlar, işkence, aşağılama vb. 
eşlik etmiştir. Bu durum gelişmişliğe olan inancı 
ve ihtiyacı sarsmış, rasyonalite küresel düzeyde 
insanlık için yıkıcı bir kader çizmeye başlamıştır.  

Octavio Paz, sosyalist blokun çöküşü 
bağlamında 1990’da yaptığı konuşmada insanın 
özgürleşmesi çağrısında bulunan ancak “dev 
hapishaneler”e dönüşen tüm felsefi ve tarihî 
teorilere dikkat çekmekteydi. 

Ancak Paz’a göre, piyasa ekonomisinin 
zaferi, “evrensel sefalet okyanusunun ortasında” 
yaşayan azınlığın refahıydı. Bu ekonomik model; 
su, hava ve ormanları kirleterek çevresel tahribata 
neden olduğu kadar, ruhları da kirletmekte ve 
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hummalı bir tüketim yarışını tetiklemekteydi. Bu 
çağ, mal ve atık çağıydı. Çünkü “Başka hiçbir 
toplum, bizim toplumumuzun ürettiği kadar atık 
üretmemişti: Maddi ve ahlaki atıklar.”  

Acı çeken ruhu ve karmaşık iç dünyası 
uzmanlar tarafından tanımlanan insanoğlunun 
bugünkü hâli, insanlığın tek tip sorunla karşı 
karşıya kaldığını ve yine zorluklara rağmen 
çözümün de tek tip olabileceğini göstermektedir. 
Çünkü modern ve postmodern akım, herkese daha 
çok acı ve daha çok müthiş icatlar sunmuştur.  

Bir kez daha görüldüğü üzere kültür, 
hepimizin ortak meselesidir. Herkesi kucaklayan 
kardeşlik modelinden umudunu yitiren evrensel 
insanı bu durumdan kurtaracak, hakikate dayalı 
çok kültürlülükle, yeni bir umuda ve ortak bir 
rüyaya kavuşabiliriz. Bu durum, medeniyeti 
mükemmel bir şekilde ortaya çıkaran insan için 
zor değildir. Sonra unutmamalıyız ki Allah’ın 
dediği gibi tüm yolculukların başlangıç noktası bir 
erkek ve bir kadındır: “Ey insanlar! Şüphe yok ki, 
biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 
birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere 
ayırdık.”11 

																																																													
11 Hucurât Suresi, 13. 
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Yukarıda anlatılanlardan sonra, edebiyatın 
değerli olduğunu keşfettiğimi söylediğimde ne 
demek istediğimi değerli okuyucu fark etmiştir 
sanırım. Ve eklemek isterim ki edebiyat, insanın 
insanlığı için zaruridir. 

 

Şehirler ve Kültür 

 Dünyanın estetik keşfi bağlamındaki 
konuşmamda, başlangıçta hiç dikkat etmediğim 
ancak kitabın bölümlerini düzenlerken çok net bir 
şekilde fark ettiğim bir noktayı ele almak 
istiyorum.  

Hasbelkader, Arap dünyasında ve 
dışarısında büyük kültür metropollerinde yaşadım. 
Kendimi ilk olarak Kahire’de buldum. Kahire ki 
ne Kahire! Büyüleyici bir şehir, Arapların 
modernlikten etkilenmeye başladığından beri 
Arap kültürünün nabzı olduğunu söylemek 
mübalağa olmayacaktır.  

Kahire’deki kültür, modernliğe karşı 
geleneğin diyalektiğini tecrübe ederek kalıtsal 
düşüncenin ağır yükünü ve yeni fikirlerin gücünü 
ortaya çıkardı. Tüm bunlar; çeşitli sanat, yazı, teori 
ve entelektüel tezlerde yer aldı. Mısırlı 
kardeşlerimizin ülkelerini “Dünyanın Annesi” 
(Ummu’d-dunyâ) şeklinde nitelemesine iten 
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vatansever ruhu çok sevdim. Bu ifadede, şovenist 
bir eğilim görmediğim gibi, Mısır’a gidip bu 
ülkeye dokunan bir ziyaretçinin mimarisinden, 
sanatından, kültüründen ve yaşam tarzından 
faydalandığı için ayırt edici bir gurur gördüm.  

Unutmayalım ki Mısır, insanlığın ortaya 
çıkardığı en büyük medeniyetlerden ikisinin 
mirasçısıdır: Antik Mısır/Firavun medeniyeti ve 
Arap-İslam medeniyeti. Üniversite tahsili 
günlerinde hayata dair ufkumu açtığından dolayı 
Kahire’ye çok şey borçluyum. Şayet Kahire, bana 
sadece ve sadece hayatımı paylaştığım, benimle 
acı tatlı günler yaşayan, hayatın yükünü hafifleten 
ve çocuklarımın yetiştirilmesini üstlenmiş 
bulunan eşim Ummu Temîm’i vermiş olsaydı bile 
fazlasıyla yeterliydi. İşte bu, hayatın bir insana 
verebileceği en mutlu hediye olan aile hakkında 
beni düşünmeye sevk ediyor. Ben, malum olduğu 
üzere, Katarlıyım ve eşim Mısırlı. Kızım Îmân 
Lübnan’da doğdu. Büyük oğlum Temîm 
Suriye’de doğdu. Küçük oğlum ‘İmrân ise 
Fransa’da doğdu. Böylece orijinal vatandaşlığımız 
ve evrensel vatandaşlığımız arasındaki insicam 
içerisinde tek çatı altında Doğu, Batı ve Arap 
Körfezi toplanmış oldu. 

 İçerisinde yaşadığım ve tatlı kültür 
suyundan içtiğim ikinci şehir ise Beyrut’tur. 
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Birçok büyük Arap şair gibi kendisine meftun olan 
şair Mahmûd Dervîş’in, Filistinlilerin Beyrut’tan 
çıkışlarının trajedisini betimlerken “Beyrut, 
aynadaki ruhun şekli” dediği şehirdir.  

 Beyrut, çeşitli fikir ve düşünceleri ortaya 
çıkaran ve sırrını sadece kendisinin bildiği bir ruh 
ile eriten parlak bir ayna gibi saf ve temizdir. 
Çatışık sesli, birçok eğilim ve yönlü atmosferinde 
yaşayan herkes kolaylıkla kendisini sanki orada 
doğmuş gibi bulur. Gurbet hissini ortadan 
kaldırmak, ziyaretçilerini kucaklamak ve hatta 
benimsemek için harika bir enerjisi vardır. Bu 
şaşırtıcı bir şey değil. Beyrut, farklı ve çeşitli 
geçmişlerden gelen topluluklara ev sahipliği 
yapmıştır. Bu sayede zengin ve öncü bir Arap 
kültürü üretmiş ve Lübnan halkının maceraperest 
denizci atalarından aldıkları açılımı keskin ticari 
zekâsıyla birleştirmiştir. Bundan dolayı Beyrut, 
Arap yayımcılığının başkenti ve diğer kültürlerle 
etkileşim için bir merkez olmaya devam ediyor.  
Neredeyse bu şehrin bana yaşam sanatını 
öğrettiğini söyleyebilirim.12 

 İçerisinde yaşadığım, sihrini ve 
çekiciliğini keşfettiğim üçüncü Arap şehri ise 
Şam’dır. Şam’ın özellikleri arasında, sokaklarında 

																																																													
12 Orijinal Fransızca ifadeye göre: l’art de vivre. 
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ve atmosferinde taşıdığı görkemli tarihinin kokusu 
ile Orta Çağ’da Emevîlerin başkenti olduğu 
dönemden kalma mimari eserler bulunur. Mimari 
güzelliğin ve köklü tarihin, kültürel ve entelektüel 
hareketlerin canlandırılmasına katkıda bulunması 
dikkat çekicidir. Şam, ya da adlandırıldığı üzere 
yaseminin başkenti, ben orada Katar Büyükelçisi 
iken edebiyatçı, sanatçı ve düşünürlerin buluşma 
noktasıydı. Üniversitelerinde Arap dünyasının her 
köşesinden gelen öğrenciler okurdu. Entelektüel 
ve kültürel aktivitelerinde dünyanın bilinen tüm 
kültürel akımlarının yankıları vardı.  

O dönemde Şam, saflığını koruduğu ve 
zamanın gereksinimlerine hizmet edecek şekilde 
gelişimine ve yenilenmesine katkıda bulunduğu 
için Arap dilinin başkenti ve mihrabıydı. Halîl 
Merdem Bek, Cûrc (George) Saydah, Şefîk Cebrî, 
Nizâr Kabbânî, Fâris Zerzûr, Zekeriyyâ Tâmir, 
Gāde es-Semmân, Muhammed el-Mâgūt vd. gibi 
Suriye’deki edebiyatın önde gelen isimlerine 
işaret etmeden Arap edebiyatı hakkında 
konuşabilmemiz mümkün değildir. Bununla 
birlikte, dış formunda insanın mimari 
yaratıcılığının bir başyapıtını temsil eden, iç 
yapısında ise hayat, sanat ve estetik ile nabzı atan 
zengin bir dünya oluşturan eski Şam evini 
tanımadan Şam’ın ruhunu anlamak zordur. 
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 Kahire, Beyrut ve Şam’a ek olarak, Paris 
kültürel ve entelektüel sırlarını açığa çıkarmama 
izin verdi ve New York inanılmaz cazibesini 
olabildiğince bana sundu. Bu büyük kültür 
merkezlerindeki anılarımı hatırlarken 1992 senesi 
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Karayipler’den 
Derek Walcott’un söylediklerinin ne kadar doğru 
olduğunu anladım: “Hepimizin bildiği gibi kültür, 
şehirlerden oluşur.” Ben de tüm insanlar gibi bunu 
bildiğime ve mümkün olan en güzel şekilde kendi 
tarzımda deneyimlediğime tanıklık ediyorum. 

 Bazı arkadaşlar bana sık sık kendime en 
yakın bulduğum şehirleri sorarlar. Onlara, tüm 
şehirlerin kaderin tanımamı istediği arkadaşlar 
olduğunu söyleyerek cevap vermeye çalışıyorum. 
Her birinin kendisine has bir tadı, birbirinden 
farklı şahsiyetleri, kültürleri ve çekicilikleri vardır. 
Arkadaşlıklarından mahrum olmak ise senin 
aleyhine olur. Her biri kültürümün ve bilgimin 
zenginleşmesine katkıda bulundu. Nasıl ki 
arkadaşların hepsi tekdüze değil ise, onların hepsi 
yine de arkadaşındır ve onlardan vazgeçemezsin, 
onların da çeşitliliğinde hayatını yeniliklerle dolu 
kılacak potansiyel vardır. 

 Farklı görünse bile, şehirlerle alakalı olup 
edebiyatla da yakından ilgili bir tecrübemden 
bahsetmek istiyorum. Ancak onu edebiyatla 
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birleştiren şey dünyanın estetik keşfidir. Burada 
özel olarak resim sanatını ve genel olarak da görsel 
sanatları kastediyorum. İkisi arasındaki bağlantı 
incedir ve İsveç Akademisi önündeki 
konuşmasında José Saramago bunu şu şekilde 
ifade etmiştir: “Gerçekte resim, ressamın fırça 
darbelerinden oluşan edebiyattan başka bir şey 
değildir.” Daha sonra da şunu eklemiştir: “Yazı 
yazamayan birisi, ancak bir çocuk gibi resim 
çizebilir.” 

 Çeşitli vesilelerle, görsel sanatlar 
bağlamında, Arap hat sanatına olan tutkum 
hakkında konuşmuşumdur. Arapça hat ve süsleme 
sanatı, yaşayan sanat biçimlerinin ötesine geçen, 
tevhit ve tecrit fikirleri doğrultusunda çizime saf 
manevi bir boyut getiren İslam sanatının üstün 
aklını ve estetiğini yansıtır. Fars minyatürleri ve 
diğer minyatürler ise, iki boyutludur ve 
perspektiften yoksundur. Ancak, resim ve 
heykelin birçok şaheserini içeren iki büyük 
müzeye (Louvre ve Metropolitan) yaptığım gezi, 
aşağıda ele almak istediğim dünyaya dair estetik 
keşfime net bir katkıda bulunmuştur. 

 Paris ve New York gibi kültür açısından 
zengin ve canlı iki metropolde çalışmak ve 
yaşamak bir insanın hayatında bulabileceği en 
değerli fırsatlardandır. Bu iki şehirde yaşam, bana 
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görsel sanatlarla ve genel olarak da diğer 
sanatlarla irtibat kurma fırsatı verdi. Ayrıca 
müzelere ilgi duyma, onları ziyaret etme ve 
hazinelerini düşünme alışkanlığı da edindirdi.  

Paris’teki ikametim (1979-1984); 
müzelerini ziyaret etmeme, kültürel gelişmeleri ve 
sanat ekollerini takip etmeme izin verdi. Louvre 
Müzesinin hayranları arasında idim. Zaman 
zaman bir şeyler öğrenmek, harika sanat 
eserlerinin ve insan yaratıcılığının hazinelerinin 
tadını çıkarmak için müzeyi ziyaret ederdim. 
Ancak bu büyük müze, Paris’te bulunan ve her 
çeşit sanat eserinin sergilendiği onlarca müzeyi 
perdelememelidir.  

 Sonraki sayfalarda Paris’teki Louvre 
Müzesi ve New York’taki Metropolitan Müzesi 
hakkında ele alacağım bazı detaylar müzelerin bu 
ikisi ile sınırlı olduğu anlamına gelmesin. Zira 
dünyada bu iki önemi müzeden daha az öneme 
sahip olmayan birçok harika müze bulunmaktadır. 
Örneğin St. Petersburg’daki Hermitage Müzesi, 
Londra’daki British Museum, İtalya’daki müzeler 
ve özellikle muhteşem Floransa, Berlin Ulusal 
Müzeleri, Madrid’deki Prado Müzesi, 
Amsterdam’daki Rex Müzesi. Bunların dışında; 
Arap ve İslam ülkelerine dağılmış diğer muhteşem 
müzeleri de zikretmeliyiz: Özellikle Firavun ve 
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Arap medeniyetleriyle bağlantılı Mısır Müzesi ve 
Tunus’taki inanılmaz mozaik koleksiyonuna sahip 
Bardo Müzesi. Ayrıca Suriye, Irak, Fas, Cezayir, 
Libya, Ürdün, Lübnan, Afrika ve Asya müzeleri 
ile Güney Amerika ve genel olarak dünyanın her 
yerinden çeşitli müzeler. 

 Louvre ve Metropolitan’ı tercih edişimin 
nedeni, bu müzelerin bulunduğu iki şehirde ikamet 
etmiş olmamdır. Buralardaki harika sanat 
eserlerini yakından inceleme fırsatı bulmuştum. 
Paris ve New York’ta uzun süre kaldığım için 
oraları defalarca ziyaret etmiştim. 

 

Louvre Müzesi 

 Louvre Müzesini, Yönetim Kurulu 
Başkanı Jean-Luc Martinez şu şekilde niteliyor: 
“İstisnasız herkes için erişilebilirdir.” Bu güzel 
ifade, sanat eserlerinin ve uluslararası ayrıcalığa 
sahip yapıtların müzenin koridorlarında halka 
gösterildiği anlamına gelir. Hiç şüphe yok ki bu, 
yüksek sanatın, belirli bir sosyal sınıfın veya 
seçkin grubun tekelinde olduğu dönemlerin 
sonuna işaret etmektedir.	 

Louvre, Fransız Devrimi ve Aydınlanma 
Çağı’nın varisidir. “Müzelerin Müzesi” olarak 
adlandırılır çünkü dünya çapında binlerce 
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müzenin esinlendiği ana modeldir. Louvre 
Müzesi, sekiz yüzyıl boyunca bir kraliyet sarayı ve 
Fransa krallarının ikametgâhı olan bir binada yer 
almaktadır. Tüm kültürlerden ve tüm dönemlerden 
en harika sanatsal yapıtlarla ve çeşitli sanat 
ekollerinin ve hareketlerinin kesitleriyle doludur. 

 

Metropolitan Müzesi 

 Paris’ten sonra New York’a (1984 - 1990) 
taşındım ve Beşinci Cadde ile Madison Caddesi 
arasında hareketli bir bölgedeydim. Madison 
Caddesi, dünyanın dört bir yanından sanat 
eserlerini sergileyen çok sayıda galeri ve sergi ile 
tanınır. Günlük alışkanlıklarımdan biri uzun 
yürüyüşler yapmaktı ve Madison Caddesi, 
genellikle sergi salonlarının önünde durduğum ve 
sergilenen sanat eserlerini izlediğim caddelerden 
biriydi. Bilindiği kadarıyla Metropolitan Sanat 
Müzesi, kadim ve modern dünya medeniyetlerinin 
sanat hazinelerini içerisinde barındırdığı için 
dünyanın en büyük müzelerinden biri kabul edilir. 
Özellikle müzedeki “Antik Mısır” ve “İslam 
Sanatı” bölümleri dikkatimi cezbediyordu. Bu 
bölümleri birçok kez ziyaret ettim ve tarihin bu 
sanatsal kalıntıları üzerinde düşünmek adına uzun 
saatler ayırdım. Ailemle birlikte bu büyük müzeyi 
ziyaret etme ve Madison Caddesi’ndeki geçici ve 
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kalıcı sergileri yakından inceleme fırsatından en 
iyi şekilde faydalanıyorduk. Her seferinde de 
dünyanın sanatsal ve kültürel mirası hakkındaki 
bilgilerimizi artırdık. 

 New York’taki dairem Beşinci Cadde’deki 
Metropolitan Sanat Müzesine yaklaşık yarım saat 
yürüme mesafesindeydi. Bu da daha önce 
bahsettiğim gibi kişisel tutkum olan yürüyüşü 
haftada bir defadan fazla gerçekleştirdiğim yol 
demekti. Galerilerde sergilenen sanat hazinelerini 
düşünerek sık sık Metropolitan Müzesinin ön 
cephesinde dururdum. 

 Metropolitan Müzesi, Amerikan aklının 
ayırt edici bir özelliğine sahiptir. Önde gelen 
kişiler ve büyük bağışçılar tarafından kurulmuştur. 
Müzenin rehberinin ilk sayfalarında, müdürü 
Thomas Campbell, bize müzenin ortaya çıkışının 
arkasındaki fikri hatırlatıyor: Metropolitan Sanat 
Müzesi hiçbir sanat eserine sahip olmadan önce 
bir fikirdi, sanatın aslında ona ulaşan herkesi 
yükselteceği konusunda temel bir sosyal ve etik 
varsayımdı. Çünkü sanat sayesinde bireysel 
düşünce artar, üretim ilerler ve daha fazla iyilik 
elde edilir. 

 Metropolitan’daki bölümlerin zenginliğini 
ele alan bir kitabın başlangıcında bu örtük ilkelere 
dikkat etmek önemli görünüyor. Çünkü insan, 
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kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey olanın bir 
buçuk yüzyıl sonra dünyanın en büyük 
ansiklopedik sanat müzesi diyebileceğimiz bir 
şeye dönüştüğünü düşününce şaşırıyor. 

 “Ansiklopedik” veya “evrensel” müze 
kavramı, Aydınlanma Çağı sırasında kurulan 
Avrupa modellerinden kaynaklanmaktadır. 
Metropolitan Müzesindeki görevimiz, MÖ 
sekizinci binyıla kadar uzanan parçalar da dâhil 
olmak üzere, tüm kültürleri ve tüm tarihî 
zamanları kapsayan insanlığın en büyük sanatsal 
başarılarını toplamaktır. Bu koleksiyonlar, on yedi 
sanatsal bölümümüze yönelik kalıcı sergilerin 
yanı sıra tarihî temalara, dönemlere veya bizzat 
sanatçılara odaklanan geçici sergilerde 
vurgulanmaktadır. Bu materyal çemberinin tek bir 
müzede bulunması, görünüşte farklı tarihler ve 
gelenekler arasında olağanüstü bir diyalog 
oluşturur ve ziyaretçilerimize tek bir ziyaret 
sırasında dünyayı dolaşmak için gerçek bir fırsat 
verir. 

 Müzenin tarihi birçok yönden Amerika 
tarihidir. Hırs, sivil sorumluluk ve aşırı cömertlik 
hikâyesiyle müze kurulmuştur: Paris’te 4 Temmuz 
1866’da bir öğle yemeği sırasında, kaderi 
yüzyıllarca kraliyet himayesince belirlenmiş 
Avrupa müzelerinin gölgesinde bir fikir ortaya 
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atıldı. O gün, önde gelen Amerikalı hukukçu John 
Jay, Amerika Birleşik Devletleri’nin kendi sanat 
müzesine ihtiyacı olduğunu belirtti. O sırada hazır 
bulunan dört Amerikalı arkadaşı da bu projeyi 
üstlendi ve dört yıl sonra Metropolitan Sanat 
Müzesi ortaya çıktı. 

 1880 yılında Central Park’taki binanın 
açılış töreninde Joseph Choate, müzenin 
“milyonlarca çalışana gerçek anlamda hizmet 
sunacağını” belirtmiştir.”13 

 

Müzeler ve Rolleri 

 Müzeler, bilgi edinme ve bir şeyleri 
keşfetme adına iyi bir motivasyon ve zengin 
birikim kaynağıdır. Müzeler, size daha fazla bilgi 
vermek ve bilginin kapılarını açmak için kendi 
terminolojilerine sahiptir. Sanatın ekolleri ve her 
bir ekolün de öncüleri, dili ve yöntemleri vardır. 
Sanatsal seçimlerini ve yönelimlerini bilmeksizin 
sanat ekollerinin arkasındaki büyük sanatçıların 
tılsımlarını çözebilmek mümkün değildir. 
Hayatımın belirli dönemlerini müzelere ve genel 
olarak da sanata ayırmış olmamın açıklaması işte 
budur. Beni zenginleştiren tüm bilimlerdeki 
																																																													
13 Metropolitan Sanat Müzesi Rehberi (Arapça nüsha), 
Metropolitan Sanat Müzesi Yayınları, New York, 2014. 
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işlerimde ve elde ettiğim bilgi çeşitliliğinde 
olduğu gibi, müzelerle kurduğum bu bağın 
sonuçlarından biri de bana bir değer katmış olması 
ve ülkemdeki kültür işleri emanet edildiğinde 
görevlerimi yerine getirmemi kolaylaştırması 
olmuştur. Ebeveynlerin çocuklarına aşılamaları 
gereken en önemli şeylerden birinin düzenli müze 
ziyareti olduğuna yakinen inanmaktayım. 
Müzeler; çocukların zihinlerini açan, yeteneklerini 
geliştiren ve onları daha fazla bilgi edinmeye 
motive eden okullardır. 

 Bana göre uluslar, müzelere ilgi göstererek 
konumlarını belirler ve toplumlarına geleceğe 
yönelik güven aşılarlar. Bir bakıma buralar, 
geçmişin ve hazinelerinin keşfedildiği, bugünün 
ve sanatının ön plana çıkarıldığı, geleneğin ve 
modernliğin bir araya getirilerek insanları daha iyi 
bir geleceğe hazırlayan yerlerdir. Bu yüzden 
ülkem, müze dünyasına olan ilgisi ve ona büyük 
kaynaklar ayırmasıyla başarılı bir iş ortaya 
çıkarmış oldu.  

Bu bakımdan, eş-Şeyha el-Meyyâse bint 
Hamed b. Halîfe Âl Sânî’nin sanat ve kültür 
dünyasındaki rolü ve müzeler alanındaki 
muazzam çabalarını takdirle karşılıyorum. Onun, 
bu görevi gözetebilecek en iyi kişinin niteliklerine 
sahip olduğuna tanıklık ediyorum. Ayrıca onun 
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sanat eserlerini toplamada önemli bir rol oynayan, 
müze ve sanat dünyası hakkındaki üstün kültürüne 
de işaret etmek isterim. Onunla doğrudan 
çalışarak, işine ne kadar bağlı olduğuna ve kendini 
bu büyük kültürel misyona nasıl adamış olduğuna 
bizzat tanıklık ettim. Ayrıca eş-Şeyha el-
Meyyâse’nin sanat eserlerine değer biçme 
konusundaki üstün meziyeti herkesçe malumdur. 
Sanat hayatını yakından takip eden biri olarak 
Katar’ın kültür alanında layık olduğu konuma 
ulaşarak kültürü sürdürülebilir kalkınmanın 
temeline oturtma konusundaki arzusu da 
bilinmektedir. Aynı şekilde, ilk elden tecrübe 
ettiğim kadarıyla, sahip olduğu yönetim becerileri 
ve başarıyı getiren özverili çabaları da takdire 
şayandır.  

 

İslam Sanat Müzesi 

 İslam Sanat Müzesine girerken yol boyu 
size eşlik eden küçük su kanalı ve dizili palmiye 
ağaçları, Doha’da bulunan bu müzede yapacağınız 
üç kıtadan gelen İslami yapıt hazineleri arasındaki 
yolculuğunuza dair ipuçları vermektedir. Katar, bu 
harika sanat eserlerine ev sahipliği yapan mekân 
için, aynı muhteşemlikte bir bina inşa etmek istedi.  
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Orta Asya, Endülüs ve İran arasında yer 
alan geniş coğrafya ile birçok bölgede yaşayan ilk 
dönem İslam medeniyetlerine ait birçok hazineyi 
ihtiva eden müze, Körfez bölgesinde ilk olma 
özelliğine sahiptir. Dünya çapındaki ayrıcalıklı 
İslami müzeler ve yapılar arasında hak ettiği yeri 
almıştır. Müzenin açılışı, 22 Kasım 2008 
tarihinde, Katar Emiri, Baba Emir, eş-Şeyh 
Hamed b. Halîfe Âl Sânî’nin himayesinde, 
uluslararası camiadan akademik şahsiyetler ve 
resmî kuruluşların da aralarında yer aldığı seçkin 
bir grubun katılımıyla gerçekleşmiştir.  

Müze, tasarımı için Ağa Han tarafından 
aday gösterilen ve onu bir köprü ile karaya bağlı 
yapay bir yarımadaya yerleştiren Mimar “I. M. 
Pei” tarafından tasarlandı. “I. M. Pei”, Kahire’de 
bulunan İbn Tolun Camisi’nden ilham alarak bir 
Memluk camisinin karakterlerini Doha’daki bir 
müzeye aktardı.  Pei şöyle demektedir: “Çoğu 
yaşamın, dekoratif zenginlikleri olan İslam 
mimarisinde vücut bulduğu konusundaki 
hislerime güvenmekteyim.  Şam’da bulunan 
Emevî Camisi avlusunda ve Kudüs’teki 
Kubbetü’s-sahra’nın içerisinde olduğu gibi.” 
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Modern Sanat Müzesi 

 Modern Sanat Müzesi, Katar Eğitim ve 
Toplum Geliştirme Vakfına ait Eğitim Kenti 
Kompleksi’nde, eskiden okul olan bir binada yer 
almaktadır. Bu kültürel yapı, modern ve çağdaş 
sanatta uzmanlaşmıştır. Çünkü Arap dünyasının 
en büyük sanat eserlerine ve geçen yüzyılda 
üretilen 8.000 kültürel ve tarihî objeye sahiptir. 
Koleksiyon, eş-Şeyh Hasan b. Muhammed b. ‘Alî 
Âl Sânî tarafından bir dizi sanat eseriyle başladı, 
daha sonra tedricî olarak geçen 25 yıllık sürede 
olgunlaştı. Modern Sanat Müzesi, sadece seçkin 
koleksiyonları sergilemekle kalmıyor, aynı 
zamanda çeşitli sergiler, konferanslar, 
araştırmalar, etkinlikler ve eğitim öğretim yayın 
faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.  

 

Katar Ulusal Müzesi 

 Arap İslam uygarlığının mimari tarihinden 
esinlenen İslam Sanat Müzesinin aksine Fransız 
mimar Jean Nouvel, Katar Ulusal Müzesinin 
tasarımı için coğrafya ve jeolojiden ilham almıştır. 
Müze binası gerçekten de “kum gülü” veya “çöl 
gülü” ya da “çöl çiçeği” şeklini anımsatmaktadır. 
Kum gülü; alçı, kum ve tuzun yer altı nemi 
sayesinde çölde oluşturduğu çeşitli şekil ve 
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boyutlardaki kristallerdir. Özellikle tuz 
bataklıklarından uzak olmayan çöllerde bulunur. 
Şekli, nem miktarına ve kum kıvrımları arasındaki 
buharlaşma işlemine bağlı olarak değişir. Rengi 
ise bileşenlerinin yüzdesine göre değişir. Kum 
güllerinin saydamlığı, tuz yüzdesindeki artışla 
artarken kum içeriği arttıkça daha mat hâle gelir. 

 Katar Ulusal Müzesi, yaklaşık kırk bin 
metrekarelik bir alana ulaşan geniş bir avluyu 
çevreleyen iç içe geçmiş, alçak ve harika tasarımlı 
salonlardan bir grup kum gülü şeklindedir. 

 Arapların hayatının tüm Arap 
topraklarında körfezden okyanusa uzanan geniş 
Arap çölü ile sürekli olarak ilişkili olduğu 
malumdur. Bu nedenle çölden esinlenen Fransız 
tasarımcının seçimi takdire şayandır. 

 Katar’ın tarihte ve modern çağda sahip 
olduğu en önemli materyallerini içermeye devam 
eden bu müzenin, ilerde en önemli müzelerden biri 
hâline geleceğinden eminiz. Bu da onu form ve 
içerik olarak görkemli bir kültür mekânı 
yapacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

“Meclis”ten Yeni Medyaya 

 

Kamusal Alan: Özgürlük İçin İletişim  

 Ocak 2015’te Paris’te Öldürücü Fikir14 
kitabının yazarı Nicolas Bordas ile tanıştım. 
Medya, iletişim ve yaratıcılık ile ilgili farklı 
konularda keyifli bir sohbette bulunduk. Kitabının 
başlığını dikkat çekici bulmuştum. İçerdiği ilginç 
paradokstan dolayı başarılı kitap başlıklarından bir 
tanesiydi. Ölümcül fikir, sahibinin kastında 
yaratıcı fikri ifade eden bir mecazdır. Fikirlerin 
tarihini, bir kültürden diğerine intikalini ve çeşitli 
yollarla nasıl yayıldıklarını inceleyerek, kültürel 
etkileşimi zenginleştirmede, bireysel ve kolektif 
yaratıcılığı teşvik etmedeki rolünü açıkça 
görebiliriz. Yıkmak-inşa etmek, öldürmek-ihya 
etmek ve ölüm-diriliş diyalektiği içinde, öldürücü 
fikirler ve bilgi ateşini canlandıran fikirler 
arasındaki dinamik ilişkiyi ortaya çıkarır ve 

																																																													
14 Nicolas Bordas, Fransızca orijinal başlık için bk. L’idée 
Qui Tue, Eyrolles Editions, Paris, 2011. Kitap İngilizceye 
The Killer Idea başlığıyla tercüme edilmiştir. Ayrıca Katar 
Kültür ve Sanat Bakanlığı tarafından Arapçaya çeviri 
sürecindedir (Katar, 2015). 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

118

110	
	

mevcut durumu, insanlığa hizmet edecek yönde 
değiştirip onun ebedî ilerleme ve özgürlük 
rüyasını geliştirir. 

 Bireyler, gruplar ve kültürler arasındaki bu 
etkileşimin temeli iletişimdir. Nicolas Bordas’a 
göre, medeniyet ve kültür sadece toplumdaki bu 
iletişim sayesinde mümkündür. Eski dönemlerden 
beri medeni hayata eşlik eden ve “iletişim 
toplumları” olarak adlandırdığı şeyi oluşturan da 
iletişimdir. Yunan “agora”sı MÖ dördüncü 
yüzyıldan beri bu “iletişim toplumu” üzerine 
tarihin bir tanıklığından başka bir şey değildir. 
Ancak küresel modernite ve küreselleşme 
ahtapotunun kollarını dünyanın dört bir yanına 
uzatması yeni iletişimsel gerçekler ortaya 
çıkarmıştır. Artık vatandaşları, vatandaş 
olmayanları, yerli halkı ve yabancıları ayırmak 
mümkün değildir. Bordas’ın “toplum sonrası” 
şeklinde nitelediği bir asra tanıklık etmekteyiz. 
Bugün aynı anda birden fazla dünyada ve birden 
fazla toplulukta yaşıyoruz. 

 Tüm dünyanın şehirlerinde ve 
sokaklarında dolaşıyoruz. Bu nedenle 
küreselleşme, Bordas’ın dediği gibi ekonomik 
olduğu kadar kültürel açıdan da iletişimsel bir 
olgudur. Bunun arkasında gizli bir sır yoktur. 
Aksine durum, internet ağında ve bu ağın inşa 
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ettiği genişletilmiş toplumda açıkça ortadadır. 
Engelleri kademe kademe yıktıktan sonra, farazi 
olsa bile, hudutları ortadan kaldırmıştır. Küresel 
ağ yeni bir coğrafya inşa etmiş ve çeşitli yönlere 
gidebilecek olası tarihler için yeni kapılar açmıştır. 

 Bu bağlamda 1995 yılında Katar’da 
sansürün kaldırılmasını hatırlıyorum. Aynı şekilde 
o zamanlar, BBC’ye bu kararın bir yandan 
ülkemdeki basın özgürlüğünün resmî bir teyidi 
diğer yandan yeni bir dönemin ilanı olduğunu 
söylediğimi de hatırlıyorum. Bu; iftira, 
mukaddesata saldırı, kardeş ve dost ülkelere, 
özellikle Körfez İşbirliği Konseyine yönelik 
saygısızlık gibi, taşıdığı risklere rağmen ilkeli ve 
medeni bir seçimdi. Bununla birlikte, basın 
mensuplarının kendi yanlışlarını düzelterek 
meslek etiğine bağlı kalacaklarına güvendik ve 
telif hakkı yasasını teşvik ederek, yeniliği teşvik 
ettik.  

Bu karar, dünyadaki değişim rüzgârlarının, 
kademeli olarak ve hızlandırılmış bir şekilde bilgi 
dolaşım özgürlüğünün kutsanmasına doğru 
yönelmesine dayanıyordu. Hiç kimse bu akımı 
basit ve neredeyse apaçık bir nedenden dolayı 
durduramaz. İnsanlar için neyin işe yarayıp neyin 
yaramadığına karar vermek için farklı ve çeşitli bir 
dünyada nihai gerçeğe kim sahiptir? İnovasyon ve 
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yaratma arzusu, tarihin bize söylediği gibi değerini 
kanıtlamadan önce, başlangıçta yabancı ve ihmal 
edilmiş bir kavram olarak görünmüyor mu? 
Diyalog, müzakere, analiz ve inceleme olmadan 
kim “öldürücü fikir”i “yaratıcı fikir”den 
ayırabilir? Daha sonra, sansürcüye devletin 
kendisine verdiğinin dışında kim yetki verebilir? 
Fikirler üzerine sansür eyleminin doğruluğunu 
kabul edersek sansürcünün kendi lehine -tüm 
bürokratlar gibi- daha dar yeni sınırlar, daha güçlü 
ve büyük engeller oluşturmak adına asli 
görevinden sapmayacağının garantisini kim 
verebilir? 

 Tabiatıyla, mesele bu mutlaklıkta değil. 
Hak ve batıl açıktır ancak bunları ayırt etmek etik 
konusunda bir diyalog yürütmeyi, düşünce ve 
ifade özgürlüğü ile ilgili uluslararası standartları 
kabul etmeyi gerektirir. Olumlu anlamda en güçlü 
sansür, bireyin insani ve evrensel değerlerinden 
kaynaklanan bağlılığa ve kendi kendini 
sınırlamaya dayanan sansür türüdür. İhlaller, 
sapmalar ve kelimenin tam anlamıyla öldürücü 
fikirlere gelince, bireylerin etik ve kültürel olarak 
güçlendirilmeleri ya da fikrin fikirle ve görüşün 
görüşle karşılanabilmesi için derin kamusal 
diyalog gereklidir. Sansür peşinde koşanlar 
kendine güvensizdir ve iletişimsel bir toplumun 
gerçekte bir diyalog toplumu olduğunun farkında 
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değildir. Bunlar, görev ve sorumluluklar ile 
yasalara saygı konusundan ayrı tutulmayan 
demokrasinin temellerine, yani bireyin özgürlük 
ve bağımsızlığına inanmazlar. 

 

İletişimsel Bir Toplum Olarak Meclis 

 Toplumsal iletişim ve iletişim toplumu 
hakkında konuştuğumuz sürece -çocuk yetiştirme, 
onları kamusal alan dâhilinde terbiye etme ve 
anlaşmazlıkların çözümünde barışçıl yöntemler 
hususunda birtakım özelliklere sahip bir topluma 
ait olduğum için- sosyal ve kültürel iletişimin 
kökenlerini öğrendiğim alan üzerinde durmak 
istiyorum. 

 Bu alan, Körfez ülkelerinde 
adlandırdığımız şekliyle “Meclis”tir. (Özellikle 
Kuveyt’teki kardeşlerimizde olduğu gibi “ed-
Dîvâniyye” olarak da adlandırılır.) Meclis, 
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Listesi’ne girmiştir.15 

																																																													
15 Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve 
Umman, 2015 İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 
Temsili Listesi’ne “Meclis”i kaydetti. UNESCO’nun 
internet sitesine bk.  
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00704&i
nclude=slideshow.inc.php&id=01076&width=620&call=sli
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Meclisler, ev sahibinin konumuna göre 
büyük veya küçük hacimli açık mekânlardır. 
İnsanlar herhangi bir davet ve müsaade 
beklemeksizin buralarda sürekli bir araya 
gelebilmektedirler. Körfez bölgesindeki Arap 
evlerinde farklı boyut ve donatılardaki meclisin 
bulunmaması enderdir.  

Körfez bölgesinden olmayan okuyucular 
için, kültürümüzdeki meclisin sosyal, kültürel ve 
siyasi olmak üzere çok yönlü işlevi olduğunun 
bilinmesinde fayda var. Meclis ortamlarında 
güncel haber ve olayları konuşuruz. Mecliste, 
şiirler söyleyip birlikte sohbet ederek gecenin 
tadını çıkarırız. Gençlere buralarda sözel eğitimin 
ilkeleri, kaideleri ve usulleri aktarılır. Buna ek 
olarak, topluluğun önde gelenleri mecliste bir 
araya gelerek toplum yararına olacak en iyi 
çözümü bulmak için insanların sorunlarını ele 
alırlar. Antik Yunan terimini kullanırsak meclis, 
Körfez ahalisinin “Agora”sı ya da Romalıların 
adlandırdığı şekliyle “Forum”udur. 

Çöl iklimi atalarımızı aşırı sıcaktan 
korunmak için kapalı bir “kamusal alana” 

																																																													
deshow&mode=scroll. Meclis ve Arap Körfezi 
ülkelerindeki rolü hakkında daha fazla bilgi için bk. 
Mecelletu’l-Me’sûrâti’ş-Şa‘biyye, C 86, Nisan 2014, Kültür 
ve Sanat Bakanlığı, Katar. 
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sığınmaya zorlarken, meclisin işlevleri ve diğer 
kültürlerdeki eş değerleri arasındaki benzerlikler, 
diyaloğun Körfez toplumlarında köklü olduğunu 
doğrulamaktadır. Meclis; rasyonel tartışma 
mefhumunu, barış ilkelerini ve ortaya çıkabilecek 
ihtilafların güzellikle çözümünü öğrendiğimiz 
kendi kamusal alanımızdır. Dolayısıyla meclis, 
gelenek ve hususiyetlerimizi modernlik ve 
evrenselliğimizle ilişkilendiren ve birey ile grup 
arasındaki bağı güçlendiren mükemmel bir 
sistemdir. Burada bireyler ortak dillerini, sanat ve 
edebiyatlarını şekillendirir; sosyal pratikler ve 
davranışlar üzere yetişirler; halk şiiri, atasözleri, 
âdetler, gelenek ve inançlar tarafından ortaya 
çıkarılan birleşik kavramlar üzerinde buluşurlar. 
Meclisin kapsayıcı kültürü, gönüllü olarak 
benimsenen ve nesilden nesle aktarılan bir 
modeldir.  

Şüphesiz, sosyal bir birliktelik olan ve 
bireyler ile diğer bireyler ve kabileler arasındaki 
ilişkileri belirleyen kabile ile özelliklerini 
anlattığımız meclis arasında güçlü bir bağ vardır. 
Kabile, yönetimin ve kamusal işleyişin temeli 
olması hasebiyle toplumun kalkanı ve Arap şairin 
dediği gibi “Kapkaranlık gecede gözlerin aradığı 
dolunay” gibidir. Bundan dolayı tartışmasız olarak 
meclis, siyasi role sahiptir. Söylediğimiz şeyin en 
bariz örneği Kuveyt’teki Dîvâniyyelerin, özellikle 
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parlamento seçimleri sırasında, birer seçim 
meydanına dönüşmüş olmasıdır. Buralarda, 
kelimenin tam anlamıyla, seçim kampanyaları için 
fikir ve görüş alışverişinde bulunulur, programlar 
açıklanır ve siyasi tartışmalar yapılır. 

Kabilenin rolü, karar verirken rasyonalite, 
kardeşlik ve yardımlaşma gibi değerleri 
vurgulamak, istişare etmek, görüş toplamak ve 
hikmetli davranmaktır. Amaç, bireyin çıkarları ile 
grubun çıkarları arasında hassas bir denge 
kurmaktır. Bu da meclisi kabileyle olan irtibatında 
bireyler arasındaki iletişimi sağlayan, kuşaklar 
arasında köprüler kuran, kültürel alışverişi 
kolaylaştıran, yüksek değerleri temellendiren ve 
insanları eğlendiren entegre bir sosyal sistem 
hâline getirir. Mecliste, misafirleri hem gündüz 
hem de gece saatlerinde ağırlarız; sohbetler ederiz; 
bayramlarda ya da taziyelerde karşılıklı 
ziyaretlerde bulunuruz; sosyal kararlar alırız; 
nikâh kıyarız; ailevi ve sosyal anlaşmazlıkları 
çözeriz ve aileler arasında uyum ruhunu yaymaya 
çabalarız. 

Bu güçlü sosyal role; saygı, 
misafirperverlik ve görgü kurallarını içeren 
beceriler kazandırmak için temel eğitim rolleri 
eşlik eder. Gençler nasıl dinleyeceklerini, farklı 
fikirlere tahammülü ve tecrübeli kişilere saygı 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

125

117	
	

duymayı öğrenirler. Kardeşlik, dostluk, dürüstlük, 
sadakat ve vefa gibi değerler de öğretilir ve teşvik 
edilir. Bu nedenle, çocuklarını -çocuk ya da genç 
olsun- beraberinde meclise götürmek için çok 
istekli babalar bulabilirsiniz. 

Meclisler aynı zamanda kelimenin tam 
anlamıyla birer kültür kulübüdür. Meclislerde 
şiirler okunur ve meclisin öncüleri konuşma 
becerilerini medya platformlarındaki kadar 
öğrenebilir. Meclis ayrıca, hakaret, iftira ve 
teşhirden uzak olarak insanların mahremiyetine 
saygı duyacak şekilde haberlerin nakledildiği bir 
bilgi kaynağıdır. 

Kıymetli okuyucuma açıkça belirtmeliyim 
ki meclis zihnimde tipik olarak kakule ve safran 
ile yapılan Arap kahvesinin hoş lezzetiyle 
yakından ilişkilidir. Bu ilişki sadece kişisel bir 
izlenim değil, hazırlık ve sunumunda köklü bir 
kültürü gösteren bir gelenektir. Bundan dolayı 
Kültür Bakanı olarak Körfez ülkeleri kültür 
bakanlıklarıyla birlikte UNESCO İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne Arap kahvesini kaydettirmeye çalıştım. 
Kahve, benim gördüğüm kadarıyla, sadece sosyal 
bir örfün parçası olarak yudumladığımız bir içecek 
değil, aynı zamanda birbirimizi Arap İslam 
geleneği üzere selamlama yollarımızdan biridir. 
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Bu selamlama, bir güvenlik hissi oluşturur; ortak 
bir realite ve uyumlu bir vizyon arayışında ciddi 
tartışma ve fikir alışverişi için iştah açar. 

 

Enformasyon Bakanlığının İlgası 

 Bazıları seçkin iş adamlarına bazıları 
sanatçılara ve yazarlara tahsis edilmiş birçok 
meclis ziyaret ettim. Bununla birlikte toplumun ve 
ülkenin önde gelenlerinin katıldığı siyasi 
meclislerin özel bir statüsü var. İdealist bir 
diplomat ve bakan olarak hayatım üzerinde en 
büyük etkiye sahip olan meclis, 1997 senesinin bir 
gününde meydana geldi. O gün, bakan olarak 
devletin başkanı ile meclisinde rutin bir toplantıda 
buluşmaktan onur duydum. İlk başta hiçbir şey, 
ülkeyi evrensel modernleşme yörüngelerinin 
merkezine koymaya istekli, ilerleme ve kalkınma 
yollarına açık, bölgenin ve zamanın risklerinin 
farkında olan bu liderle yapılan önceki 
toplantılardan farklı olacağını hissettirmiyordu. 

 Bakan, Enformasyon Bakanlığından 
sorumluydu ve bu önemli alana bakanlık tahsis 
edilmesinin gerekli olduğuna ikna olmamıştı. 
Onun düşüncesine göre, bu tür bakanlıkların 
özgürlükleri kısıtlamak, sansür uygulamak ve 
insanları fikir ve ifade özgürlüğüyle çelişecek 
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şekilde bir yöne yönlendirmek dışında hiçbir işi 
yoktu. 

 Bakan, diğer tüm bakanlarla ve 
vatandaşlarla beraber başkanının 
alçakgönüllülüğünü biliyordu. Ayrıca zekâsını ve 
dünyadaki başarılı ekonomik ve kültürel 
modellerde neler olduğuna dair geniş bilgisinin de 
farkındaydı. Bu nedenle kendisini meşgul eden 
şey hakkında başkana açılmaktan çekinmedi. 

 Neredeyse kuşkusuz bir şekilde sözünü 
söyledi: “Gelişmiş ülkelerde medya/enformasyon 
için hiçbir bakanlık yok. Buna dair bir bakanlık 
düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamadır.” 

 Başkan, bilgelerin sakinliğinde -ki kendisi 
bu şekilde bilinir- daha fazla açıklama talep etti. 
Bakan, ifade özgürlüğü alanında büyük yol kat 
etmiş ülkelerin hükûmetlerinin özgürlükler 
konusundaki konumunu ayrıntılı olarak anlattı. 

 Bakan, meclislerdeki onlarca konuşma 
gibi, kendisi ile başkanı arasında gerçekleşen bu 
diyaloğun da arızi bir konu olarak kalacağı 
vehmine kapılmıştı. Ancak başkan kendisini, 
konuyla ilgili açık, kapsamlı ve kanıtlarla 
desteklenen bir çalışma hazırlamaya davet 
ettiğinde şaşırdı. 
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 Birkaç hafta sonra bakan, kendisinden 
talep edilen raporla birlikte döndü. Konunun 
önemi başkan katında açıklığa kavuşunca tereddüt 
etmeksizin Enformasyon Bakanlığının ilgası 
kararını aldı. 

 İşte böylece ben, bizzat kendi önerisiyle 
kendi görevi ilga edilen ilk bakan oldum. Bu, ifade 
özgürlüğü sunağına gönül rızasıyla sunduğum bir 
kurbandı. Şayet Katar Emiri eş-Şeyh Hamed b. 
Halîfe Âl Sânî ve onun derin modernleşme 
vizyonu olmasaydı çabalarımda ve son Katar 
Enformasyon Bakanı olmam hususunda başarılı 
olamazdım. 

 Aslında, hayatımın bir döneminde 
gazetecilik yaptım ve Arap gazetecilere uygulanan 
baskı ve kısıtlamaları yakinen biliyorum. Bundan 
dolayı bu işe giriştiğimde, bir mum yakmanın 
karanlığı lanetlemekten daha iyi olduğuna dair 
hikmetli söze inancım tamdı. 

 

Doha Basın Özgürlüğü Merkezi 

 Bakanlığın ilga edilmesi beni medya 
dünyasından çıkarmadı. Enformasyon Bakanlığı 
ile aramdaki ayrılık; bilgi, basın ve fikir 
dünyasından ayrılmak anlamına gelmiyordu. 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

129

121	
	

Aslında içerik, bağlam ve süreç bakımından 
öncekinden farklı yeni bir aşamanın başlangıcıydı. 

 Bu bağlamda eş-Şeyh Hamed b. Sâmir Âl 
Sânî himayesinde 2008 yılında Doha Basın 
Özgürlüğü Merkezini kurdum. Niyetimiz, 
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne uygun 
olarak medya özgürlüğünü desteklemeye mümkün 
olduğunca katkıda bulunmaktı. Böylece bu 
bildirge, müdahalede bulunmadan görüş bildirme 
ve sınırlardan bağımsız olarak herhangi bir medya 
aracılığıyla bilgi ve fikir alışverişi özgürlüğü 
dâhil, herkesin görüş ve ifade özgürlüğünü 
güvence altına alıyordu. 

 Maalesef, dünyanın diğer bazı ülkelerinde 
olduğu gibi Arap dünyasındaki bu belirgin 
kısıtlama, basını ve entelektüellerin çoğunu 
olumsuz etkilemekteydi. Bu bana, 2014 yılında el-
‘Arabî el-Cedîd gazetesiyle yaptığım bir röportajı 
hatırlatıyor. İlgili röportajda bana entelektüellerle 
ve az önce zikri geçen konularla alakalı birtakım 
sorular sorulmuştu. Gazeteci, Arap 
entelektüellerine karşı Arap Baharı’nın 
yansımalarıyla düzgün bir şekilde başa 
çıkamadıkları ithamı hakkında ne düşündüğümü 
sordu. Birçoğunun, halklarının isteklerinin tersine, 
baskıcı ve diktatör rejimlerin yanında taraf 
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tuttuklarını da sorusuna eklemişti. Cevabım, bu 
kanının keskin ve haksız olduğu yönündeydi.16 

 Yetkililerin kısıtlamaları ve bölgesel 
zorluklara ek olarak, Arap entelektüeli medyada 
köklü değişikliklerle karşı karşıyadır. Çünkü 
medya toplumun bir parçasıdır ve bir kalem çizgisi 
ile bundan çıkılamaz. 

 Yirminci yüzyılın son yirmi yılında 
gerçekleşen uydu kanallarındaki artış ile yirmi 
birinci yüzyılın bilgi patlaması arasında 
benzerlikler buluyoruz. Her ikisinin de Arap 
İnsani Gelişme Raporu’nun 2003’ten beri otoriter 
ve tek taraflı olarak nitelendirdiği resmî Arap 
medyasının değiştirilmesi hususunda katkıları 
oldu. 

 2004 yılında, o zamanki resmî medyanın 
otoriter olduğunu vurgulamıştım: “Otorite, medya 
söylemine baskı yaparak konularını, tutumlarını, 
değerlerini ve hatta ayrıntılarını, seçimlerini ve 
zamanlamasını dayatmaktadır. Medya 
organlarının çoğu resmî görevlilerin faaliyet, 
toplantı ve içerikten yoksun klasik açıklamalarına 
ayrılmış durumdadır.” Aynı şekilde “söylemin, 
																																																													
16 Katar Kültür Bakanı röportajı: “Siyaset kültürü bozdu”, 
gazeteci Enver el-Hatîb ile, 23.11.2014, el-‘Arabî el-Cedîd 
gazetesi. http://www.alaraby.co.uk/politics/21fdcfb5-8bfa-
40a2-ae12-f07a24fff1c5 
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öteki olanı dışlaması ve kamuoyunun önünde 
görünmesinin engellenmesi” tek taraflı yapılan bir 
eylemdir. “Arap medya organlarının 
çoğunluğunun, son dakika siyasi olayların 
çoğunda veya bir kısmında tereddütte kalıp talimat 
beklemeleri ve bazı önemli olayları görmezden 
gelmeleri”17 de resmî bir tutumdur. 

 Ancak o dönemin Arap medyasında umut 
ışığı olan şey, yani “İyi olan gelişme, bu tür 
otoriter tutumların güç kaybı yaşamasıdır. Bunun 
sebebi, bu hususta bir karar alındığından değil, 
uydu üzerinden yayın yapan kanalların varlığı gibi 
ortaya çıkan gelişmelerin yetkililer üzerinde baskı 
kurmuş olmasıdır.” O zamanki konuşmamın 
içeriğini bugüne uyarlayacak olursak “uydu 
kanalları” yerine “yeni medya/basın” ifadesini 
yerleştirebiliriz. 

 Hâlen daha şuna inanmaktayım: “Bu uydu 
kanalları iletişim sürecinde yalnızca halkı yani 
izleyici kitlesini etkisi altına almamıştır. Bunun 
ötesinde, yazılı, görsel ve işitsel diğer Arap veya 
Batı medya organlarının gündemlerini revize 

																																																													
17 bk. “el-‘Arab ve’l-garb fî ‘âlem mutegayyir” Hamed b. 
Abdulaziz el-Kevvârî. Özellikle: Te’sîru’lfadâʾiyyât 
fi’liʿlâmi’l-ʿarabî s. 237-238 ve devamı. Riyâdu’r-Reyyis 
li’l-Kutub ve’n-Neşr, Beyrut, 2005. 
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etmelerine neden olmuş hatta karar alıcılar ve 
Arap vatandaşın bile gündemine etki etmiştir.” 

 

Yeni Medya Devrimi: Elitlerin ve 
Halkın İstekleri 

 es-Sâdık el-Hammâmî’nin el-Mîdyâ el-
cedîde18(Yeni Medya) başlıklı kitabını inceleme 
fırsatı buldum. Yazarın kitabındaki etkili 
analizinin yanı sıra, medyanın temel kurallarına ve 
yayıncı ile izleyici arasındaki ilişkiye değinmiş 
olmasından dolayı kitabın bazı önemli konularına 
ışık tutmak isterim. Kültürel diplomasi, basın ve 
yeni medyadan bahsedeceğimiz bu bölümün de 
temel konuları arasında yer almaktadırlar.  

 Şüphesiz, “Web 2.0” olarak bilinen sistem, 
sadece bilgiyi almakla yetinen halkın geneli ile 
bilgiyi üreten ve anlamı manipüle eden 
uzmanlaşmış bir grubun düalizmi üzerine inşa 
ettikleri hiyerarşiyi tepe taklak etti. Bu nedenle, 
internet devrimine eşlik eden soru anlamlı ve 
basitti: “Bugün otorite ve entelektüellik yıldızının 
sönüşüne mi tanıklık ediyoruz?”19 Bu sarsıcı 

																																																													
18 es-Sâdık el-Hammâmî el-Mîdyâ el-cedîde: el-
ibistîmûlûciyâ ve’l-işkâliyyât ve’s-siyâkāt, Silsiletu’l-Buhûs, 
el-Menşûrâtu’l-Câmi‘iyye bi-Menûbe, Tunus, 2012. 
19 age., s. 62. 
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sorunun arkasında, insanlığın yaşadığı önemli bir 
dönüşümü yani entelektüelliğin tahtını sorgulayan 
bir duygu yatmaktadır. Ayrıca gazeteciliğin ortaya 
çıkışından bu yana medyanın elitist, kamusal ve 
otoriter yapısını da dolaylı olarak ön plana 
çıkarmaktadır. 

 Bana göre; basın, radyo ve televizyon gibi 
geleneksel medya modeli, yayın alanıyla izleyici 
ve okuyucu alanını birbirlerinden ayırmaktadır.  
Kamusal alanlarda kullanılan araçlar, medya ve 
söylemler yalnızca pasif tüketimle sınırlıdır. Bu 
alanlar toplumu temsil etme meşruiyetini elinde 
tutan siyaset, kültür ve medya elitleri tarafından 
kendi görüşlerine göre tekelleştirilen alanlardır. 
Bu da aynı mantığa göre; dil, bilgi, söylem, 
argüman ve fikir üretme avantajına sahip 
entelektüel, gazeteci ve politikacıların “sessiz 
bireyler ve topluluklar” adına neden 
konuştuklarını açıklar. Bu bakış açısına göre elit, 
toplumsal farkındalık taşıdığına ve bunu tek 
başına ifade edebileceğine inanır. Öte yandan halk 
kitlesi, seçkinlerin medya mesajları yayınlayarak 
yöneldiği jel kütlesine benzemektedir.  

  “Popüler kültür” kavramı ise apaçık 
aşağılayıcı anlamıyla, kendine has kuralları ve 
işleyişi olan yüksek kültür ve alt kültür şeklinde 
bir ayrımcılık üzerine türetilmiştir.  “Kitle iletişim 
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araçları” kavramı ise yukarıda zikri geçen 
geleneksel medyanın tek taraflı, dikey ve otoriter 
yapısını özetler çünkü medyanın hedef kitlesi 
okuyucular, dinleyiciler ve izleyicilerdir. 

 Yaygın görüşe göre kitle iletişim 
araçlarının işlevleri arasında; toplumun bilinç 
düzeyini ve kalitesini artırmak, arzularının esiri 
olup bayağılaşmasını ve ticari tabirle beş paralık 
olmasına engel olmak yer almaktadır.  

 Bu bağlamda dikkat çeken şey, Joseph 
Brodsky gibi tanınmış edebî şahsiyetler tarafından 
benimsenen ve halkın isteklerine boyun eğmeyen 
bir tutumun varlığıdır.  Brodsky, Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü aldığı gün konuşmasında şunları 
söylemiştir: “Genel olarak sanat, özelde edebiyat 
ve özellikle de şiir, kamu yararı kahramanlarından 
ve kitlelerin efendilerinden gerçek bir destek 
bulamamaktadır. Günümüzde yazarın, özellikle 
şairin, çalışmalarında sokağın ve kalabalıkların 
dilini kullanması gerektiğini ileri süren oldukça 
yaygın bir görüş var. Demokratik görünümüne ve 
yazar için somut birtakım avantajlarına rağmen, 
böyle bir iddia çok saçmadır ve mevcut durumdaki 
sanat ve edebiyatı tarihe boyun eğdirme girişimini 
temsil eder. Ancak eğer Homo Sapiens’in 
tekâmülünün durma zamanının geldiğine karar 
verdiysek işte o zaman edebiyat halkın dilini 
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konuşabilir. Aksi takdirde, insanlar edebiyatın 
dilini konuşmalıdır.” (Nobel, 183,185) 

 Bana göre gerekli olan, kurdun açlıktan 
ölmediği ve çobanın da şikâyetçi olmadığı iki 
taraflı bir süreçtir. Tüm dünya dillerinde söylemin, 
dilin ve içeriğin kalitesini yükseltmek mümkündür 
ve bu devam eden bir süreçtir. Aynı zamanda 
okuyucu ile yazar arasında kopukluğa neden 
olacak ve okuyucunun sanat ve edebiyat 
dünyasından nefret etmesine neden olacak bir 
kibirden uzak durulmalıdır.  

Edebiyat dili ve inceliğiyle 
kıyaslandığında medya dilinin, halkın bilincini ve 
sanat zevkini artırmak ile mesajın anlaşılabilir ve 
yalın olması arasında denge kurmaya çalıştığını 
söylemek mümkündür. Nihayetinde belagat 
denilen şey bir tebliğdir.  

 Âlimin vakarı, bilgenin mütevazılığı 
gibidir. 

 Demokratik olmayan topluluklarda 
halklar, medya içerikleri ve mesajlarının hiçbir 
yankı uyandırmaksızın içinde kaybolduğu kara 
delik gibidirler. Halk tüketir ve konuşmaz. Ya da 
1970’li yılların meşhur Fransız tabiriyle: “Güzel 
ol ve sessiz kal!” Ancak demokratik toplumlarda 
“kamuoyu”, bireylerin görüşlerini dinamik bir 
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şekilde ifade ettiği karşıt otoritedir. Dolayısıyla 
siyasi elitler kamuoyundan çekinirler. Onu 
tanımak ve davranışlarını önceden tahmin etmek 
ve tabii ki etkileyebilmek için tüm araçlarla 
kamuoyunu araştırıp analiz etmeye çalışırlar.  

 Daha önce de belirttiğimiz gibi, yazar ve 
okuyucu arasındaki dikey ilişki, medyadaki 
devrimin bir sonucu olarak değişme sürecindedir. 
Artık halkın kendisi yeni medya, özellikle de 
sosyal medya sayesinde içerik üretebilmektedir. 
Arap Baharı ayaklanmaları boyunca sosyal 
medya, çok sayıda kullanıcı arasında ifade, 
toplanma, organizasyon ve iletişim aracı olarak 
önemini kanıtlamıştır. 

 Örneğin, Arap Körfez ülkelerindeki 
istatistik, toplam 50,7 milyon kişi arasında 22 
milyondan fazla kullanıcının olduğunu 
göstermektedir (2014). Katar İletişim Bakanlığı, 
Katar İstatistik Kurumu, Uluslararası Para Fonu ve 
Dünya Ekonomik Forumundan elde edilen veriler, 
Katar’daki internet kullanıcılarının oranının 
%98’e ulaştığını göstermektedir. Ağ Bağlantılı 
Hazırlık Endeksi’ne göre de Katar 137 ülke 
arasında 23. sırada yer almaktadır. 

 Facebook kullanıcıları yüksek bir oranda 
(toplam 2.200.000 kişiden 1.320.000) fark 
edilirken, Twitter kullanıcılarının sayısının 
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112.000 olduğu tahmin edilmektedir. Facebook 
kullanıcılarının neredeyse yarısının 19-29 yaş 
aralığında olduğunu belirtmek gerekir. Sosyal 
ağlardaki ana faaliyetler ise sırasıyla: sohbet 
etmek, bilgi yayınlamak, görüş bildirmek ve dosya 
paylaşımı yapmaktır. 

 Fransız filozof ve medya uzmanı olan 
Régis Debray, “kültürel formların teknolojik 
transferine” dikkat çekerek kültür ve medya 
arasında bir ilişki olduğu ve bunun medya 
bilimini20 oluşturduğu tezini ciddi bir şekilde 
ortaya koymaktadır.  Debray, insanın kültürel 
tarihini yöneten üç teknik ve sosyal ortam 
olduğuna inanır: sözlü iletişime dayalı retorik 
ortam, ardından yazmaya dayalı yazılı ortam ve 
daha sonra görsel-işitsel araçların baskın hâle 
geldiği görsel-işitsel ortam. 

 Bu görüşü yineleyen es-Sâdık el-
Hammâmî, yaygın söylemin, yeni medya ile 
geleneksel medya arasında kullanılan teknoloji, 
onu yöneten modeller ve ürettiği içerik açısından 
bir kopuş olduğuna itibar ettiğini savunur. Yeni 
medya, yenilikçi medya formlarının ve iletişim 
uygulamalarının, şimdiye dek insanlığın bilmediği 
şekillerde ortaya çıktığı bir alandır. Elektronik 
																																																													
20 Régis Debray, Introduction à la Médiologie, Paris, PUF, 
2000. 
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basın, vatandaş gazeteciliği, sosyal medya, bloglar 
vd. örnekler arasındadır. 

 Debray ve el-Hammâmî’nin analizleri 
akabinde, yeni medyanın şu anda dördüncü bir 
ortam oluşturup oluşturmadığı, muhatapların 
bundan önceki üç ortamdan farklı olup olmadığı 
ve belki de ilk kez halkın kendisinden oluşması 
hakkında sorular sorabiliriz. Öyle ki bu alanda 
içerik ve anlam üreten halkın bizzat kendisi olup, 
medyayı tekelleştiren seçkinler grubu değildir. 

Geçmişte şunları yazmıştım: “Medya 
alanındaki gelişmeler; gazeteler, radyolar, uydu 
kanalları ve internet aracılığıyla bilgi ve 
düşüncelerin hızla yayılmasını sağlayarak Arap 
dünyasında büyük bir sarsıntıya ve egemen 
rejimler arasında endişe ve korkuya neden oldu. 
Belki de sorun, bazı Arap medya organlarının 
hükûmetin etki dairesi ve resmî kontrolü dışına 
çıkmasından kaynaklanıyordu. Arap 
hükûmetlerinin, yetkililerinin veya temsilcilerinin 
sahip olduğu Arap medyası, olağan kapsamın 
ötesine geçen bir etkiye sahip medya 
kuruluşlarının önünde güçsüz görünüyordu. Söz 
konusu yayınlar, görmezden gelinen vatandaşlar 
için nefes aldıkları bir alan hâline geldi. Sıradan 
okuyucular ve izleyicilerin sayfalarına ve 
programlarına katılım oranı önemli oranda arttı. 

131	
	

Bu gelişme, resmî devlet medyasından bıkmış 
düşünürlere, yazarlara ve kanaat sahiplerine hiçbir 
vesayet veya baskı olmadan fikir ve görüşlerini 
ifade etme fırsatı sağladı. Bu durum, yeni medya 
türünün daha önce bilinmeyen birtakım yönlerini 
ortaya çıkarmaya başlamasıyla açıklanabilir. 
Şeffaflığı ve şeffaflığın düzeyini belirlemede rol 
sahibi yeni medya, daha önce görülmemiş bir dil 
kullanarak geleneksel sevimsiz/methiyeci 
söylemin güç kaybına yol açtı.” (el-Kevvârî: 243-
244) 

 Bu bağlamda, 1990’larda Arap dünyasında 
ortaya çıkarak tüm dünyaya uzanan eşsiz medya 
kanalı, Katar’ın “el-Cezîre” kanalını göz ardı 
edemeyiz. el-Cezîre, yukarıda belirttiğimiz gibi 
devlet başkanın ağzıyla konuşan, onu övüp 
göklere çıkaran uydu kanallarının durağan ve itici 
yayınlarının dışına çıktı. Editöryal çizgisine 
katılırsınız veya katılmazsınız, el-Cezîre Arap 
medyasının durgun sularında bir dalgalanmaya 
neden oldu ve farklı haber yaklaşımlarına susamış 
on milyonlarca izleyiciyi çekti. el-Cezîre ayrıca el-
Arabiyye, France 24 ve Sky News gibi benzer 
uydu kanalları için de ilham kaynağı ve teşvik 
unsuru oldu. 
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Kamu Televizyonunda: Sorunlar ve 
İddialar 

 Kamu televizyonu dinamik bir şekilde 
politik, ekonomik, sosyal ve kültürel işlevleri 
yerine getirir. Dolayısıyla, geçtiğimiz on yıllarda 
devlet tekeli karşısında uydu kanallarının büyük 
çoğunluğunun özel kuruluşların elinde olması, 
kamu medyasını ortadan kaldırmadı.  Aksine, 
piyasa mantığının dışında bir kamu hizmeti olarak 
kaldı (el-Hîzâvî, 2005, s. 187)21 ve toplumsal 
mozaiğin bir yansıması olarak entelektüel ve 
politik çeşitliliği bir parçası olarak görüldü.  

Kamu televizyonlarından, ticari değeri 
düşük olması sebebiyle özel televizyonlarca tercih 
edilmeyen eğitim, sosyal ve kültürel hizmetleri 
(görsel-işitsel yapımlar dâhil) sunması 
beklenmektedir. Bu nedenledir ki Fransız TF1, 
İngiliz BBC, İtalyan Rai ve Alman Deutsche 
Welle gibi kamu televizyon kanalları vergi 
mükellefleri tarafından finanse edilmektedir. 

 Modern iletişim araçları göz önüne 
alındığında, yeni medya bağlamında kamu 
televizyonunun işlevi sorgulanır hâle gelmiştir. 
Örneğin internet, yeni bir kamu hizmeti aracı 
mıdır? Yoksa internet, sürekli değişen siyasi, 

																																																													
21 es-Sâdık el-Hammâmî belirtmiştir, age. 
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21 es-Sâdık el-Hammâmî belirtmiştir, age. 
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ekonomik, kültürel ve sosyal bağlamlara ayak 
uydurmak için kamu televizyonuna yeni bir 
pencere mi açacaktır? 

 Kamu televizyonu, eski olması, 
kuruluşunun devlet kuruluşuyla bağlantılı olması 
ve klasik medyanın adresi olması hasebiyle, siyasi 
işlevlerinin yanı sıra çeşitli sosyal işlevlere sahip 
bir kültürel kurumu temsil eder. O nedenle 
medyada temel dönüşüm, özel radyo ve 
televizyonların ortaya çıkışıyla ve sermaye 
sahipleri ile ticari şirketlerin medya alanına 
girmesiyle gerçekleşmiştir. 

 Doğal olarak, özel sektör medyasının farklı 
hedefleri ve gizli olmayan bir kâr stratejisi 
bulunur. Özel medyanın görsel ve işitsel yayın 
alanında teknoloji ve yayın kalitesi bakımından ne 
kadar ileride olduğu, medya ve reklam pazarında 
ilginç ve seçkin fikirler ürettiği ve rekabetçi 
davrandığı herkesçe malumdur. Bundan dolayı, 
izleyicileri ve dinleyicileri çekmek için odak 
noktası olan sosyal ve kültürel konulardan 
eğlenceye ve sansasyonel flaş yayınlara kaymıştır.  

Gazetecilik etiği ile manipülasyona dayalı reklam 
ve pazarlama teknikleri iç içe girmiştir. Bu 
nedenle, mesleğin etik kuralları ve ilkelerinden 
ödün verilmiş, kamuoyuna gerçeği yansıtan doğru 
habercilik sorunu da dâhil olmak üzere birçok 
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sorun ortaya çıkmıştır. Medyanın insanları 
yönlendirme ve etkileme yeteneğinden dolayı, 
sermaye sahipleri ve ticari şirketlerin çıkarları ile 
siyasi roller ve arzular arasındaki ilişki durumu 
daha da karmaşık hâle getirmiştir.   

 Özel sektörün küresel anlamda medyada 
artan rolü, sermayenin tekelleşme eğilimi, siyasi 
sömürü, kültürel klişeleştirme riski ve eğlenceye 
aşırı vurgu nedeniyle görsel ve işitsel yayın 
alanında bir denge gücü olarak kamu medyasına 
duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Kamu 
medyası, vergi mükellefleri tarafından finanse 
edilen bir kamu hizmeti olarak, habercilikte, farklı 
görüşlere fırsat sunmada, kamusal tartışmaları 
konu edinmede, devletin eğitim ve sosyal rolünü 
sürdürmede medya etiğini güçlendirebilir.  

 Sonuçta demokrasi, ifade özgürlüğü ve 
vatandaşlık hukukuna binaen kamu işlerine 
katılım hakkı değil midir? Peki, özel sektör 
medyası, ticari gayeleri ve olabilecek en büyük 
miktarda reklam geliri sağlama arzusu ile bu 
önemli insan hakları hedeflerinin neresindedir? 

 Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi 
Arap dünyasındaki özel uydu kanalları sayısında 
yaşanan patlama bizi kandırmasın. Bana göre 
kamu medyası; farklılıkları kabul eden, dengeli ve 
çoğulcu bir toplum oluşturmak için hâlâ en iyi 
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adrestir. Kamu medyası, toplum ve görüşlerini 
iletmek adına yeterli sermayeye sahip olmayanlar 
için bir güvenlik supabıdır. Böylece vatandaşlık 
haklarından olan bireysel özgürlüğün yanı sıra 
kamuyla ilgili görüş bildirme ve karar alma 
sürecine katkı gerçekleştirilebilir. 

 Bugün dünyamızda yaşanan bazı yeni 
çatışmalara değinmek istiyorum. Her ne kadar 
bunlar Arap medyasında güçlü bir şekilde 
hissedilmese de dünyanın herhangi bir yerinde bir 
kelebeğin kanat çırpmasının, herkesin bildiği gibi, 
bizde fırtınalı rüzgârlara neden olabileceği bir 
gerçektir. 

 Günümüzde birçok radyo yayını, bölgeler, 
şehirler ve hatta mahallelerdeki yerel medyaya 
yönelmektedir. Bu, iyi bir şeydir. Çünkü “yakında 
olanı bilgilendirme” amacına hizmet eder.  Diğer 
bir deyişle, meslek mensuplarının haberin 
kaynağına yakın olmaları ve vatandaşların her 
yerde bir “Agora” (Antik Yunan’da şehir 
meydanları) oluşturması anlamına gelmektedir. 
Böylece vatandaşlık duygusu perçinlenir ve dar 
çerçevede bilgi edinme hakkı somut bir hâl alır.  

 Öte yandan, ekonomi, spor, turizm, kadın, 
müzik (örneğin sadece caz müziği) gibi alanlarda 
yayın yapan uzmanlaşmış medyaya yönelik bir 
eğilim ortaya çıkmıştır. Bu da iyi bir şeydir. Çünkü 
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dinleyicilerin zevklerine ve ihtiyaçlarına yanıt 
verir ve farklı alanlarda derin ve kapsamlı bilgi 
sağlar. 

 Bu iki türün bir araya gelmesiyle, genel 
kitleye hitap eden medya kuruluşları ile 
demokratik toplumun üzerine inşa edildiği bireyi 
hedef alan medya kuruluşları arasında bir denge 
kurulmuş olur. Zaten toplumlar tercihleri, 
ihtiyaçları ve özgürlükleri bakımından oldukça 
çeşitlidirler. 

 Bununla birlikte, kapsamlı nitelikteki 
kamu medya kuruluşlarının varlığının, yalnızca 
daha önce bahsettiğimiz işlevleri nedeniyle değil, 
aynı zamanda belli hedef kitleleri ve sektörleri 
nedeniyle de zorunlu olduğuna inanıyorum. 
Kapsamlı medya, farklı bireyler ve topluluklar 
arasında bağlantı görevi görür. Yerel konuların 
önemine rağmen yereli yerel olmaktan çıkarır, 
detayların önemine rağmen uzmanlık alanını 
kısmi bakış tehlikesinden kurtarır. Bu iki amacı 
gerçekleştirerek, kolektif iş birliğini yerine getirir 
ve ortak bir kimlik oluşturulmasına yardımcı olur.  

Bireyler ve topluluklar arasındaki iletişim 
ve diyalog, medyada ifade özgürlüğü ve fikir 
beyanına dair tüm hakların tanınması, 
vatandaşlığın ve ulusal kimliğin garantisidir. 
Bireysel vatandaşlık hakları ile kapsayıcı bir 
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vatana ve ortak yaşamı düzenleyen bir devlete 
aidiyeti birbirinden ayıramayız. Medyanın ulusal 
kimliği oluşturma, koruma ve zenginleştirmedeki 
rolü, okulların rolünden daha az değildir. Medya, 
tıpkı sağlık ve güvenlik gibi bir sosyal hizmettir. 

 

Sanat Televizyonu: Herkese Açık İlk 
Toplantı 

 Uzmanlaşmış medya alanında bazı önemli 
deneyimlere dikkat çekmek isterim. Kamu 
medyasının tamamlayıcısı olarak gördüğüm, 
entelektüelliği herkes için mümkün kılabilecek, 
insanların zihinlerinde, vicdanlarında ve dahi 
bakışlarında barışın inşasına bir şekilde katkıda 
bulunabilecek bir medya deneyiminden 
bahsedeceğim. 

 On dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar, üst 
düzey müzik yalnızca tiyatrolarda ve operalarda 
icra edilirdi. Yani bu durum yalnızca entelektüel, 
ekonomik ve politik elitlere has bir durumdu.  Bu 
lüks mekânlar haricinde müziğe erişmek ve 
müzikten zevk almak mümkün değildi. Daha 
sonra radyo, dünyanın dört bir yanına müziği 
yayarak bu konuda gerçek bir devrim yaptı. 
Sıradan çiftçiler, işçiler ve ev hanımları artık 
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çeşitli müzik türleri hakkında bilgi edinebiliyor ve 
müzik dinleyebiliyordu.  

Batı; Arap ve Afrika müziğini, Araplar 
Batı müziğini ve Güney Amerika sakinleri de 
diğer müzik türlerini bu şekilde tanıma olanağına 
erişmiş oldu. Ancak “IkonoTV”nin22 kurucusu 
Elizabeth Markevitch’in belirttiği gibi bu devrim 
görsel sanatlarda gerçekleşmedi. Büyük sanat 
eserleri müzelerde bulunur veya yalnızca bazı 
galeriler/sergiler aracılığıyla sunulur. Herkesin 
müzeleri veya galerileri ziyaret ettiğini iddia 
etmek de mümkün değildir. Çünkü bir Afrika 
ülkesinden vatandaşın New York’taki 
Metropolitan Müzesini ziyaret etmesi zordur ve 
bir Güney Amerika vatandaşı için Paris’teki 
Louvre Müzesini ziyaret etmek de aynı şekilde 
zordur. Dünyadaki birçok insan, sanat eserlerinin 
ve büyük ressamların harika yapıtlarının tadını 
çıkarmaktan mahrumdur. Lascaux’ta bulunan 
tarih öncesi mağara resimlerinden modern mimari 
tasarımlarına kadar dünyanın her yerinden farklı 
sanat eserlerinin sunulduğu bir televizyon kanalı 
kurma fikrinin başlangıç noktası burasıydı. 

 Bu kanal net bir slogan seçti: “Bırakalım 
Sanat Kendisini Anlatsın”. Bu nedenle, sunulan 

																																																													
22 www.ikono.org 
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görüntülere eşlik eden hiçbir metin, yorum ve ses 
yoktu bu kanalda. Çünkü sanat eserinin kendisi 
görselliğiyle tek başına konuşur ve kim olursa 
olsun sanat eserine ilk bakışta zevk alır. Seyirciler 
bu ilk iletişimle iktifa edebilir veya istedikleri 
takdirde bilgilerini zenginleştirebilirler. 

 Elizabeth Markevitch, sanat eseri ile “ilk 
buluşma”dan bahsederken, gözün sanat eseriyle 
ilk karşılaşmasını ifade eden Fransız yazar André 
Malraux’un kastettiği anlamı dile getirmektedir. 
Belki bakışımızı esirgeyip öylece ilerleyebiliriz ya 
da merak duyup yaklaşabiliriz veya ilk bakışta 
büyülenebilir ve tam olarak sebeplerini 
bilmediğimiz güçlü bir cazibe hissedebiliriz. 
Örneğin bir tabloyla olan ilk temasımız bir 
“bakış”tır. Yani göz, fiziksel ve duygusal olarak 
betimlenebilecek bir temas kurar. Daha sonra 
durup sanat eseri hakkında düşünebilir, 
eleştirmenlerin ve sanat uzmanlarının neler 
yazdığını inceleyebiliriz. Ancak bu ilk bakış, bizi 
belirli bir tabloya/sanat eserine bağlayan ham 
maddedir. 

 “IkonoTV”, izleyicilere sanat eserleri ile 
bu bakışı ve ilk buluşmayı yaşama şansı verir ve 
sadece bunun için bile övgüyü hak etmektedir. 
İlginçtir ki Markevitch, projesini Youtube’un 
ortaya çıktığı zamanlarda, yani yirmi birinci 
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yüzyılın ilk çeyreğinde başlatmıştır. İleriki 
paragraflarda bu önemli konunun bazı yönlerine 
açıklık getireceğiz. 

 

Vatandaş Gazeteciliği: Bilinmeyen Kişi 
Konuştuğunda 

 Özel sektör medyası ve kamu medyası ya 
da genel ve uzmanlaşmış medya hakkında 
söylediklerimiz, büyük resmin sadece modern 
toplumların ve iletişimin ne kadar karmaşık hâle 
geldiğini gösteren küçük bir parçasıdır. Ancak 
büyük teknolojik sıçrama, bu resmi daha karmaşık 
bir hâle getirdi. Burada özellikle, ses, görüntü ve 
metinlerin birleştiği ve etkileşime girdiği interneti 
ve ona eşlik eden birçok hızlı gelişmeyi 
kastediyoruz. 

 Kamusal alandaki iletişim ve özgürlükten 
bahsederken, bu hızlı gelişmelerin tümü veya 
çoğuna değinmek mümkün olmasa da birtakım 
çekincelere ve tehlikelere rağmen insanlar 
arasındaki iletişimi geliştiren, bireysel ve kolektif 
özgürlük alanını genişleten modern teknolojilerin 
neden olduğu kırılmalara ve bilgi dönüşümlerine 
işaret etmek isterim.  
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 Es-Sâdık el-Hammâmî’nin23 internetin 
ortaya çıkmasının halkla seçkin gruplar arasındaki 
katı ayrımı kırdığına dair görüşüne katılıyorum. 
Söz konusu ayrım, her birinin içeriği ya da ilk 
bakışta göze çarpan ayırt edici özellikleri değil, 
rolleri ve savlarıyla ilgilidir. Bugün, vatandaşın 
ham şekliyle bile olsa bilgi ürettiğini ve bunu yine 
kendi yöntemiyle ilettiğini yani fikirlerini cep 
telefonu ya da kişisel bilgisayarı ile yayınladığını 
görmekteyiz. Vatandaşlar artık haber üretme ve 
habere yorum yapma hususunda uzmanların 
otoritesine boyun eğmekten ve pasif alıcı rolünden 
çıkmış durumdalar. 

 Bilgi üretme ve alma konusunda yeni bir 
dinamikle karşı karşıyayız. Bu yeni dinamiğin 
kaynağı, yayın ve tanıtım için erişilebilir olan 
medya uygulamalarının kullanılabilirliğidir. Bu da 
bilgi üretme araçlarını mümkün olan en geniş 
kitlelere ulaştırmak anlamına gelir. 

 Bu tarihî kırılmayı dikkatle incelersek, 
haberciliğin tekelleşmesi anlamına gelen medya 
otoritesi içinde şimdiye kadar bilinmeyen 
bireylerin ve genel halk kitlesinin de yer 
aldığından emin olabiliriz. Bu nedenle, birçok 
“Blogger”ın çeşitli toplumlarda yıldız hâline 

																																																													
23 age. 
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gelmesine veya binlerce insanın “Twitter”da aktif 
olan belirli isimleri takip etmesine şaşırmamalıyız. 
Bilakis, önde gelen aydınlar, edebiyatçılar ve hatta 
basının prensleri kabul edilen medya yıldızlarının 
da çalıştıkları büyük gazetelerin web sitelerinde 
bloglar oluşturduklarına tanıklık etmekteyiz. 
Onlar da diğer “vatandaş gazeteciler” gibi 
buralarda görüşlerine yer vermektedirler. 
Özellikle yazılı basının güç kaybıyla beraber 
kendileri de güç kayıplarının farkındalar. Blog ve 
Twitter gibi yeni medya formlarının vatandaş 
tarafından daha etkin ve kabul edilir olduğunu 
anladılar. Bir yandan klasik basının ortadan 
kalkmasını önlemek, diğer yandan da “dijital 
basın” dünyasına girmeye çalışmaktalar. es-Sâdık 
el-Hammâmî’nin ifadesine göre bu dünya aslında 
bilinmeyen bir fert olma itibarıyla “vatandaş 
gazeteciliğinin” oluşturduğu yeni otoritedir. 

 İşin ilginç tarafı, sanal ya da gerçek 
arkadaşınızın Twitter ya da blog sitelerindeki 
yorumlarını okuduktan hemen sonra aynı 
ekrandan üst düzey ve ünlü birinin yazdıklarını 
okuyabilmeniz, sonrasında tekrar namı 
bilinmeyen bir başkasına ait yazıyı okuyabilmeniz 
ve aynı döngüyü başkalarıyla devam 
ettirebilmenizdir. Medyatik ve entelektüel elitler 
böylelikle hem gerçek manada hem de mecazi 
olarak genel halk kitlelerinin içine inmiş oldular. 
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Ya fildişi kulelerinden sokaklara kendileri indiler 
ya da eski popülerliklerini ve ezoterik sırlarını 
kaybettiler! Olumlu ya da olumsuz yankıları ve 
yansımaları ne olursa olsun bu sonucu takdirle 
karşılamalıyız.  

 İnternet üzerinden ücretsiz olarak sosyal 
medya hesaplarını, blog sitelerini ve web sitelerini 
açma, yönetme, yazma, yayınlama, interaktif 
yorum yapma, cevap verme ve tartışma gibi 
olanaklar olmasaydı belki de bunların hiçbiri 
gerçekleşmeyecekti.  

 Net olan şey, bilgiye ve habere ulaşmada 
önemli bir aracı olan gazeteciyle ilişkilerin 
tümüyle kopuşudur. Bu yeni bilgi yayma formatı, 
internet ağına katılan herhangi bir vatandaşın 
potansiyel bir gazeteciye dönüşmesine yol 
açmıştır. Sonrasında özgürce sunulan görüş ve 
yorumlar sayesinde, bunları sadece kendine hak 
gören medyatik ve entelektüel elitlerin tekeli 
kırılmış oldu. Ama bana göre sorun bundan daha 
ileri gitmektedir: Sorun otorite kavramının kendisi 
ile ilgilidir. Tanık olduğumuz şey, otoritenin 
zerrelere ayrılması, yayılması ve parçalanmasıdır. 
Bilindiği gibi entelektüel elit, özellikle de medya 
elitleri, ortak çıkarlar temelinde siyasi elitle 
müttefik oldular. Bu ittifak, tarafların çıkarlarına 
dayanan ve birçok türü bulunan bir ittifaktır. Bu 
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bazen siyasetçinin, ilgili medya mensubunun 
gazetecilik ödülü almasını sağlaması ya da ilgi 
çekici dosyaları vermesi gibi gizli bir şekilde olur. 
Bazen de dalkavukluk noktasına varacak kadar 
açık seçik olur. Bu, tüm dünyada yaygın bir 
durumdur. Herkes bunu bilir ancak sessiz kalır. 
Çünkü bu tesadüfi bir durum değildir. Bilakis 
belki de medyanın doğduğu tarihten beri olagelen 
bir olgudur. Üzerinde düşünülmeden ortaya çıkıp 
büyüyen her olgu gibi, insanların zihinlerinde aksi 
ispat edilmesi zor algılara neden olur. Ancak en 
önemli soru şudur: Bugün, vatandaşlar tarafından 
videoya çekilerek aksi ispat edilen resmî bilgi 
kaynaklarına kim inanıyor?  

Sıradan insanlar tarafından sosyal 
medyaya yüklenen bu videoların örnekleri 
sayılamayacak kadar çoktur. Hatta hem resmî hem 
de özel medya kuruluşları, artık profesyonel 
gazetecilerin ulaşamadığı haberleri nakleden bu 
tür çekimlere güvenir hâle gelmiştir. Bugün, 
medya ödülünü elinde bulunduran en büyük 
“gazeteci” akıllı telefonunu kuşanmış vatandaş 
değil midir? Öyle ki görüntü ve videolar, haber 
bültenlerinden daha doğru bilgi verebilir. 
İnternetteki birçok platformda göze çarpar. 
Düzenli olarak kullandığım Instagram dâhil, 
birçok internet ortamında fotoğrafın değeri öne 
çıkmaktadır.  
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 Uzun süreli büyükelçilik ve bakanlık 
görevlerini yürüttüğüm için, insanlar bana göre 
kültür ve diplomasi alanındaki herhangi birini 
tanımaları gerektiği kadar beni de tanımaktaydılar. 
Ancak “Instagram” üzerinden iletişim kurmaya 
başladığımda bu kanaatim tamamen değişti. 
Yorumlarından ve cevaplarından benimle ilk kez 
tanıştıklarını ve daha çok bilgi talep ettiklerini fark 
ettim.  

Toplum amansız bir şekilde gelişir ve 
kuşaklar birbiri ardına gelir. Bir nesil tarafından 
tanınıyor olsanız da bir sonraki nesil sizi tanımıyor 
olabilir. Fakat bu sosyal medya, üzerinden zaman 
geçmiş olan durum ve bilgilerdeki toz bulutunu 
yok edip güncelleme görevini yerine getirir. 
Özellikle gençlerin nüfusun büyük çoğunluğunu 
oluşturduğu bir ülkede, Instagram’a dair 
incelemelerimde fark ettiğim şey budur. Ancak 
tabii ki iletişimim Katar ile sınırlı değil. Bilakis, 
Arap dünyasına ve ötesine uzanmaktadır. İlginçtir 
ki şimdi insanlarla sürekli iletişim kurmam ve 
anılar, olaylar ve görüşler yayınlamam gerekiyor.  

İtiraf etmeliyim ki bu insani, fikrî ve 
kültürel iletişimden memnuniyet duyuyorum. 
Hatta bir diplomat ya da entelektüel olarak 
paylaştığım anılara, görüş ve düşüncelere gelecek 
tepkileri/yanıtları bekliyorum. Bu da benim ve 
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takipçilerim arasında daha önce var olmayan 
zengin ve keyifli bir etkileşim var etti. Bu beni 
entelektüel yolculuğumla ilgili, bazıları yeterince 
bilinmeyen birçok anıyı yayınlamaya teşvik etti ve 
“zamanın bize bahşettiği adamlar”24 başlığı 
altındaki bir dizi yayında bazı şahsiyetlerin 
tanıtılmasına ve birtakım olayların 
belgelenmesine izin verdi. Bu yayınlarda; 
tanıştığım çeşitli siyasi, kültürel ve entelektüel 
alanlara mensup önde gelen kişiler hakkında 
bilgiler sundum. 

 Takipçilerimin tepkileri, insanların 
yayınladığım şeylere olan ilgilerini takdir etmemi 
sağladı. Kişiliğim ve kariyerimle ilgili olaylar 
hakkında bilgi sahibi olmaya haklarının olduğunu 
hissettim ve belki de bu, bu kitabın ortaya çıkması 
adına temel motivasyonlar arasındaydı. 

 

 

 

 

 

																																																													
24 Instagram’da: Hamadaaalkawari. 
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Medya Dönüşümleri ve Demokrasi Krizi 

 Basın ve yeni medya alanındaki bu 
dönüşüm, toplumlardaki ve kültürlerdeki 
dönüşümlerden ayrı tutulamaz. Bu bizatihi 
demokrasi krizinin de bir parçasıdır. Toplumun 
katılımcı demokrasiye güçlü bir şekilde yöneldiği 
bir zamanda temsilî demokrasi krizini 
kastediyorum. Vatandaş, geleneksel temsilî 
siyasete güvenini kaybettikten sonra, ikna edilmek 
istenen hiçbir şeye güvenmiyor artık. Daha da 
kötüsü, siyasi elitler, ekonomik güçler ve medya, 
reklam ve pazarlama mekanizmalarını kullanarak 
seçmenleri ve halkı manipüle ederek şüpheli bir 
özgüven ve aşırı hegemonya oluşturdular.  Bu 
durum siyasetçilere belli süreliğine bazı “tatmin 
edici sonuçlar” kazandırsa da kentlerin ve kamu 
işlerinin yürütülmesi bağlamındaki siyaset 
kavramını aşındırdı. Dolayısıyla, iyi yönetişim, 
şeffaflık, hesap verebilirlik ve siyasi katılım gibi 
konuların devlet kurumlarının içerisinde bile 
yaygın şekilde gündeme gelmesi tesadüfi değildir. 
Tüm bunlar, bana göre, siyasi sınıf ve sivil toplum 
arasındaki etkileşimin sonucu ve farklı otoriteler 
arasında, özellikle de karşıt para otoritesinin 
desteklenmesiyle ortaya çıkan dengenin 
tezahürüdür. Siyasi, iktisadi ve kültürel 
tekelciliğin kırılmasıyla ve elit gruplar ile geniş 
halk kitleleri arasındaki keskin ayrımın 
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aşılmasıyla,  genel olarak kültürde ve özellikle de 
siyasi kültürde değişiklikler olmuştur. 

Aynı şekilde, uzun zaman boyunca 
tekelleşmiş toplumsal eleştiri adına Marksist 
ideolojinin önerdiği birçok kavram çökmüştür. 
“Devrimci aydın”, “avangart aydın” ve “organik 
aydın”25 gibi kavramların, altmışlı ve yetmişli 
yıllarda Arap kültüründe yaygın olan birçok 
kavram gibi geçerliliğini yitirdiğini savunan ve 
kendisinden ilham aldığım es-Sâdık el-
Hammâmî’nin değerli kitabına dönmek istiyorum. 
Eski süksesini kaybeden entelektüel, eleştiriyi 
veya fikir üretmeyi tekeline alamamakta, gerçeği 
doğru şekilde anlayan kişi avantajını yitirmekte ve 
kitlelerin arkasından sürüklendiği “sahte bilinç” 
ürününü kaybetmektedir artık. Entelektüelin eski 
otoritesinin kaynağı bilgiye erişimiydi. Ancak 
bilginin herkese açık hâle geldiği günümüzde 
entelektüelin kaderi ne olacak? Entelektüel; 
kitlesel ve popüler kültürün biçim, içerik ve 
dolaşım formlarındaki evrime rağmen eski rolünü 
koruyabilecek mi? 

Popüler kültür, bilgi ve iletişim 
teknolojisindeki devrimden önce bile, sıradan 
insanların/kitlelerinin sosyal normları 

																																																													
25 age. 
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özümseyebileceğini, kendi standartlarını ve 
ahlakını geliştirebileceğini, sorunsuz bir şekilde 
uyum sağlayabileceğini ve birlikte var 
olabileceğini kanıtlamıştır. Dijital devrim, halkın 
ufkunu genişleterek popüler kültürü 
güçlendirmiştir. İleride daha derin ve gerçek bir 
etkinin devamı beklenmelidir. Basit ve genel bir 
kural olarak; etkileşimli alım sürecindeki fikirler, 
hem içeriklerini hem de geri bildirimi dikkate 
alma potansiyelini değiştirmeye devam edecektir. 

Bilgi ve iletişim teknolojisinin getirdiği 
yatay ilişkinin, seçkinler ve kitleler arasındaki 
dikey ilişkinin kalıntıları üzerine inşa edildiğine 
inanmaktayım. Bu sadece haberlerin ve 
yorumların başlangıç noktasını değiştirmekle 
kalmamış, aynı zamanda bireylerin içerik ve 
bağlamla ilgili analitik yeteneklerini de 
canlandırmıştır. Hiç şüphesiz bu “aktif bilgi 
alımı”nın kaynağı, çoğunlukla interneti öne 
çıkaran karakterdir. Bu etkileşimli karakter, tek bir 
ideolojinin veya görüşün hâkimiyetini de 
önlemektedir. 

Belirttiğimiz durumları içerisinde 
barındıran birçok tehlikenin de farkındayız. Bu 
tehlikeler, kadın ve çocuk kaçakçılığı, yalan veya 
yanlış bilgilerin yayılması ve insan hakları 
ihlalleri dâhil, çoğu ahlaki tehlikedir. Aynı şekilde 
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zehrin bal içerisinde verildiği “hazır yiyecekler”, 
güvenlik riskleri, organize suçlar, siber suçlar ve 
terörizm gibi suçları da burada saymak 
mümkündür.  

 

Özgürlüğün Kapıları 

 Yukarıda söylediklerimizden anlaşıldığı 
üzere, sosyal medyanın, insan yaşamı ve 
düşüncesi üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler 
bıraktığı muazzam bir gelişmeye tanıklık 
etmekteyiz. Özellikle maddi bolluğa ve teknolojik 
olanaklara sahip Körfez bölgesi başta olmak üzere 
dünyamızdaki bu muazzam gelişme beraberinde 
birçok tehlikeye sahiptir. Çünkü zihinsel, 
eğitimsel ve sosyal gelişime paralel bir çizgide 
ilerlememektedir.  

Sosyal medya genellikle çeşitli mesajları 
iletmek, bazı kavramları ve yönleri pekiştirmek 
için kullanılır, bazen alıcı bunların farkına dahi 
varamaz. Bu şekilde sosyal medya, iyiyi kötüden 
ayırabilmek adına gerekli kritik düşünce kudretine 
sahip olmayanlar için ciddi bir tehlike kaynağı 
olabilir. Bundan dolayı kahir ekseriyeti olmasa 
bile alıcıların çoğunun yeterli muhakeme gücüne 
sahip olmamalarını fırsat bilen özel gündem sahibi 
bazı insanlar, sosyal medyayı istismar 
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edebilmektedirler. Alıcı yanlış bilgiyi alır, 
etkilenir; iyi niyetine binaen ve hamasi duygularla 
yayılmasına katkıda bulunur. Daha sonra ise 
kendisini bu kanaatlerin kucağında bulur ve 
onların peşine takılır. Öte yandan bazı insanlar 
bilgi sahibi olmalarına rağmen,  sorumluluk 
duygusundan mahrumdurlar.  

Özgürlük kapıları açıldığında, hayatımızda 
korku ve tehlikelerin olmayacağına, sarsıntı ve 
depremlerin yaşanmayacağına inanmak saflık 
olacaktır. Öte yandan özgürlük ufuklarını 
genişletmek, insanları ve halkları birbirine 
yaklaştırmak için insan zekâsının ürettiği yeni 
vizyonlara ve fikirlere ayak uydurabilmek çok 
daha önemlidir. Potansiyel tehlikeleriyle beraber 
özgürlük hiç kuşkusuz ki insanın insanlığını ifade, 
fikir ve iletişim hürriyetini ortadan kaldıran 
despotizmden daha iyidir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kültürel Diplomasi Üzerine 

 

Akıllara ve Kalplere Hitap 

 Körfez İşbirliği Konseyi Kültür Bakanları 
Toplantısında Körfez zirveleriyle birlikte kültürel 
bir festival yapılması çağrısında bulunduğumda, 
bu ülkelerin çoğunun şahit olduğu sanatsal ve 
entelektüel hayata başka bir etkinlik daha eklemek 
niyetinde değildim. Nitekim bazı Körfez 
başkentleri sinema, güzel sanatlar ve müzik gibi 
birçok sanat dalında küresel bir çekim merkezi 
hâline gelmektedir. Körfez ülkelerinin çoğu, 
dünya kültürlerine karşı büyük bir açılım, onlarla 
tanışma ve etkileşime girme konusundaki isteğini 
ispatlamıştır. 

 Ülkemde, kültürel stratejimizin önemli bir 
bileşeni hâline gelmiş, kültürel alışveriş alanında 
bilinçli olarak seçtiğimiz seçkin bir deneyim 
bulunmaktadır. Biz, çok kültürlü göçmen nüfus 
sayesinde zorunlu olarak açık bir toplumuz.  
Farklılıkları, beraber yaşamı mümkün kılıp 
insanlık arasında barışı sağlamak üzere 
insani/ahlaki temelde yöneterek farklı 
dünyamızda bir model olmayı arzuluyoruz. 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

162

153	
	

 Burada, Katar Kültür ve Sanat Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilen tercüme serisi hakkında 
konuşmuyorum. Bu iş Arap kültürü ile dünya 
arasında müşterek insani ve edebî meseleleri 
inceleyen canlı fikirlerden köprüler kurmak adına 
yapılmıştır. Yine Birleşik Krallık, Brezilya, 
Japonya ve Türkiye gibi her sene bir ülkenin 
kültürünü kutlayacağımız bir plandan da 
bahsetmiyorum. Bu olay, siyasi ve ekonomik 
olarak ikili kültürel diplomasi bağlamında, 
insanlar arasındaki barış ağacının büyüyüp çiçek 
açabilmesi için yarattığı karşılıklı bilgi ve anlayış 
açısından cesaret verici sonuçlar doğurmuştur. 

 Kastım, farklı Körfez ülkelerindeki medeni 
ve beşerî değerleri ortaya koyan ortak bir kültürel 
alan inşa etmenin dışında, Körfez Arap Ülkeleri 
İşbirliği Konseyinin çeşitli ülkelerinde yapılan 
hayırsever çabalarda gözlemlenebilen bu ortak 
kültürel çalışma biçimlerinin ve değerlerinin 
ötesinde değildi. Yukarıda bahsi geçen alanın 
içerisinde büyük insanlık kültürüne dökülen 
kadim Arap kültür nehrinin kolları olması 
itibarıyla yerel hususiyetler yer almaktadır. Katar 
Devleti adına yaptığımız teklif; kültürün, 
vatandaşlığı her yönüyle güçlendirecek şekilde 
birleştirmek adına yerel, ulusal ve küresel boyutta 
asil değerlerin eritme potası olduğuna dair derin 
bir inanca dayanıyor. 
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 Körfez İşbirliği Konseyi; ülkelerinin 
kültürel birliği ile benzer kültürel ifade biçimleri 
din, dil ve geleneklerin birliği ile teyit edilen 
verileri tarih boyunca ortaya koymuştur. İlgili ülke 
halklarının kültürel aktörlerinin buluşması, bu 
birliğin güçlendirilmesi, bölgesel özgünlüğü ve 
Arap kültürü ile ilişkisi, insanlık tarafından 
benimsenen yeni değerleri geliştirmek adına 
uygun olacağını teyit etmektedir. 

 Aslında, teklifin kökeni, insan ilişkilerinin 
kültürel tarihinde açıkça görülen, kültürün 
insanları ve ulusları birbirine yaklaştırdığına dair 
sağlam bir inançtan kaynaklanmaktadır. Buradaki 
paradoks, insanların/halkların kimliklerinin ve 
hususiyetlerinin kültürel alanda öne çıkmasıdır. 
Fakat aynı zamanda, birey ve grup arasındaki 
varoluşsal ilişkinin ifade edileceği cevher olması 
itibarıyla çeşitli ifade biçimlerinin, sanat 
formlarının ve büyük insani değerlerin 
buluşabileceği bir alandır. 

 Körfez bölgesi bağlamında kültüre önem 
vermenin, politik söylemlerin güç kaynağı 
olduğuna ve Körfez insanına yatırımın en ideal 
şekli olduğuna inanıyordum ve hâlâ 
inanmaktayım. Böylece onu, kendisine haksızca 
atfedilen “petrol insanı” yakıştırmasından 
kurtararak yakın ve uzak coğrafyalarda barışa ve 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

164

155	
	

kardeşliğe özlem duyan her insan gibi gerçeğe en 
yakın imajıyla tanıtmış oluruz.   

Bu fikir, çok taraflı kültürel diplomasi ile 
bölgesel grupların dayattığı ortak diplomasi 
arasında bulunmaktadır. Her iki durumda da öz ve 
amaç bir ve aynıdır: Kültür yoluyla insan 
kapasitesini geliştirmek ve kültürün insan 
gelişimine entegre edilmesinin yanı sıra barış 
kültürü inşa etmek için halklar arasında anlayış 
arayışında olmak. 

 Belki de kültürel diplomasi vizyonum 
hakkındaki konuşmam, “yumuşak güç” olarak 
adlandırılan kavramın esası olması itibarıyla 
önerimden kastettiğim şeyin bir kısmını 
netleştirebilir. 

 

Arap Dünyası Enstitüsü ve Yumuşak Güç 

 Yumuşak güç kavramı, tüm dünyanın 
kültürel diplomasi olarak adlandırılan yeni bir 
aşamaya girişinin bir duyurusuydu. Bunun da 
esası, akılları ve kalpleri etkilemek için kültürel 
ürünlerin kullanılmasıdır. Bunun önemi, düşünce 
ve yaşam tarzındaki birliğe dayanan genel bir 
kolektif ruh ve kültürel ortam hazırlamaktır.	
Dünya, özellikle özgürlük, demokrasi ve insan 
hakları olmak üzere büyük değerlerin 
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kökleşmesine doğru yönelmektedir. Kültürel 
diplomasi, diğer halkların kültürlerine ve insan 
kaynaklarına akıllıca bir yatırımdır ve bu halkların 
ortak değerleri paylaşacak olan zihin ve 
vicdanlarına derin bir iz bırakmaktır. 

 Kalplere giden yol; inanç, değer ve 
fikirlerin taşıyıcısı olan kültürdür. Bu alanda akli 
ikna ve psikolojik etki silahından başka bir silah 
da yoktur. Fikir, kırmızı çizgileri veya gümrük 
engellerini tanımayan yollar boyunca yayıldığı 
için en iyi ve en kalıcı araçtır. 

 Kültürel diplomaside hedef kitle, çeşitli 
biçimlerde, kavramları ve değerleri benimsemeye 
ve paylaşmaya davet edilen diğer ülkelerin 
vatandaşlarıdır. Paris’teki Arap Dünyası Enstitüsü 
bunun en güzel örneğidir. Katar’ın Paris 
Büyükelçisi olarak görev yaptığım sırada Arap 
Büyükelçiler Konseyi seçkin, deneyimli ve 
bilinçli büyükelçilerden oluşuyordu.26 Bu 
büyükelçilerin kültüre karşı büyük bir ilgileri 

																																																													
26 Örneğin: Youssef Belabbès (Fas Büyükelçisi), Taher 
Masri (Ürdün Büyükelçisi), Hédi Mabrouk (Tunus 
Büyükelçisi), Issa Al-Hamad (Kuveyt Büyükelçisi), Hamad 
Al-Kawari (Katar Büyükelçisi), Ibrahim Al-Sous (Filistin 
Büyükelçisi), Yusuf Shakkur (Suriye Büyükelçisi), Jamil 
Hejailan (Suudi Arabistan Büyükelçisi), Khalifa Al-
Mubarak (Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi), Ahmed 
Makki (Umman Büyükelçisi) vd. 
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vardı. Arap kültürünü, sanatın ve aklın büyük 
başkentlerinden birinde tanıtmanın en iyi yollarını 
sıklıkla müzakere ettik. Amaç, yumuşak güç olan 
kültürün Arap-Fransız ilişkilerine hizmet 
etmesiydi.  

 Ne tesadüftür ki o dönem birbirini takip 
eden Fransız hükûmetleri de bizimle aynı görüşü 
paylaşıyordu. Beşinci Cumhuriyet’ten sırasıyla 
Başkan Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) ve 
Başkan François Mitterrand (1981-1996) ile aynı 
dönemde çalıştım. d’Estaing’in Dışişleri Bakanı 
Jean François-Poncet (1978-1981) ve 
Mitterrand’ın Dışişleri Bakanı ise Claude 
Cheysson (1981-1984) idi. Her ikisi de Arap 
dünyasıyla ilişkilere büyük önem verdi. Hatta 
Bakan Cheysson, hafta sonları Paris dışındaki ünlü 
bir tesiste Arap elçilerle aylık toplantılar 
düzenleyerek norm hâline gelen önemli bir emsal 
oluşturdu. Bu toplantılar sırasındaki diyaloglar 
açıktı ve herhangi bir gündeme tabi değildi, acil 
durumlar bazen kendilerini dayatsa da toplantılar 
çok samimi bir ortamda gerçekleşti. 

 Büyükelçiler grubu olarak kültürün rolü ve 
medeniyetler ile milletler arasındaki diyalogdaki 
öneminin farkında olduğumuzu hatırlıyorum. 
Başkalarının Arap dünyası hakkındaki fikirlerinin 
karışıklık ve belirsizlikle gölgelendiği bizce açıktı. 
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kültürün Arap-Fransız ilişkilerine hizmet 
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 Ne tesadüftür ki o dönem birbirini takip 
eden Fransız hükûmetleri de bizimle aynı görüşü 
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açıktı ve herhangi bir gündeme tabi değildi, acil 
durumlar bazen kendilerini dayatsa da toplantılar 
çok samimi bir ortamda gerçekleşti. 

 Büyükelçiler grubu olarak kültürün rolü ve 
medeniyetler ile milletler arasındaki diyalogdaki 
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Başkalarının Arap dünyası hakkındaki fikirlerinin 
karışıklık ve belirsizlikle gölgelendiği bizce açıktı. 
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Böylece, mevcut kısa vadeli politikaların 
dalgalanmalarından uzak olarak, Arap kültürünü 
ciddi bir şekilde tanıtma fikri ortaya çıktı. 

 Arap Dünyası Enstitüsü fikri, François-
Poncet’in bakanlık yaptığı dönemde ortaya çıktı 
ve Bakan Cheysson ile yukarıda belirtilen 
buluşmalar aracılığıyla uygulamaya konuldu. 
Gerçek şu ki Arap Dünyası Enstitüsünün bir proje 
olduğu zamandan kurulduğu zamana kadar, daha 
sonra da Paris’te kültürel yaşamın temel bir 
gerçeği hâline gelmesiyle bu fikri önerme 
konusunda mütevazı rolüm için çok memnunum. 

 Başkan Giscard d’Estaing’in Hilton 
Oteli’nin karşısındaki 15. Bölge’de, Paris’te 
bulunan Arap Dünyası Enstitüsünün ikametgâhı 
olması için bir arsa tahsis ettiğini belirtmek 
gerekir. Arap büyükelçileri, o yerin ticari önemi 
nedeniyle bu seçimde oldukça hevesliydi. 

 Kültürle yakından ilgilenen bir insan olan 
sonraki başkan Mitterrand, arsanın uygun 
olmadığını düşündü. Çünkü bu bölge ticari bir 
alandı ve enstitü ise tamamen kültürel nitelikte bir 
kurumdu. Başkan’ın takdirine göre, enstitünün 
ikametgâhının Paris’in merkezinde, birinci 
bölgedeki üniversitelere ve kültür kurumlarına 
yakın olması gerekiyordu. 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

168

159	
	

 Bugün, bu konunun başlangıçta bazı Arap 
büyükelçilerini rahatsız ettiğini itiraf ediyorum. 
Hatalı olarak, Mitterrand’ın enstitüyü önemli bir 
ticari merkezden uzak tutup değerini azaltmaya 
çalıştığına ve sosyalistlerin Arap-Fransız 
ilişkilerine karşı öncekilerle aynı heveslerinin 
olmadığına inanıyorlardı. 

 Mitterrand kararını verdi ve bugün 
enstitünün bulunduğu arazi belirlendi. Fransa’nın 
en önde gelen mimarlarından biri olan ve daha 
sonra Doha’daki mimari harikası Katar Ulusal 
Müzesini tasarlayan mimar Jean Nouvel, enstitüsü 
tasarımını üstlenmesi adına seçildi. 

 Zaman geçtikçe, Mitterrand’ın 
cumhurbaşkanlığı döneminde Fransız-Arap 
ilişkilerinin çok iyi devam ettiği anlaşıldı. Hatta 
sosyalist cumhurbaşkanının ilk ziyareti Suudi 
Arabistan’a yapıldı. Bu da dostluk ilişkilerinin 
devamına istekli olduğuna dair güçlü bir işaretti. 

 Mitterrand’ın seçiminin doğru olduğu 
kanıtlandı ve enstitü yerleşkesinin Paris’in 
kültürel merkezine tahsis edilmesi kararının, çok 
ileri görüşlü bir karar olduğu ortaya çıktı. Böylece 
enstitü, Paris’in kültürel merkezinde, dünyanın en 
önemli kültür başkentlerinden birinde Arap 
kültürüne hizmet etmek için etkili bir merkez 
hâline geldi. 
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sonra Doha’daki mimari harikası Katar Ulusal 
Müzesini tasarlayan mimar Jean Nouvel, enstitüsü 
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cumhurbaşkanlığı döneminde Fransız-Arap 
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ileri görüşlü bir karar olduğu ortaya çıktı. Böylece 
enstitü, Paris’in kültürel merkezinde, dünyanın en 
önemli kültür başkentlerinden birinde Arap 
kültürüne hizmet etmek için etkili bir merkez 
hâline geldi. 
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 Arap Dünyası Enstitüsü, bir yandan doğu 
ve batı Arap dünyası arasında bir yandan da Arap 
dünyası ile Batı dünyası arasında kültürel bir 
köprü olmuştur. Bu, Fransa ile Arap Birliğinin üye 
ülkeleri arasındaki ortaklığın sonucudur. Yasal 
olarak Fransız hukukuna tabi bir kurum olan 
enstitü, Arap dünyasının küresel medeniyete 
katkılarını Fransızlara ve Avrupalılara tanıtmanın 
yanı sıra Doğu ile Batı arasındaki diyaloğu teşvik 
etmeyi de amaçlamaktadır. 

 Arap Dünyası Enstitüsünün literatürü, 
Fransa’da Arap dünyası, Arap dili, medeniyeti ve 
kalkınma çabaları hakkındaki çalışmaları ve 
bilgileri derinleştirmeyi amaçladığını belirtir. 
Aynı zamanda, Fransa ve tüm Arap ülkeleri 
arasında, özellikle bilim ve teknoloji alanında 
kültürel alışverişi, iletişimi ve iş birliğini 
desteklemektedir. Fransa ve Arap dünyası 
arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunur 
ve bu da genel olarak diğer Avrupa devletleriyle 
ilişkileri güçlendirmek için sağlam bir temel 
oluşturur. 

 Arap Dünyası Enstitüsü 1987’de 
açılmasının ardından, süratle Fransa’nın 
başkentinin kültürel dokusuna sorunsuzca uyum 
sağlayan seçkin bir alan hâline geldi. Enstitüde 
Arap ve İslam Eserleri Müzesi, özel bir kütüphane 
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ve konferans salonu bulunmaktadır. Enstitü her yıl 
Arap dünyasından müzik, sinema, dans, güzel 
sanatlar, mimari, fotoğrafçılık ve gençlik 
etkinlikleri etrafında dönen çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirdi. Ayrıca üç ayda bir yayımlanan el-
Kantara dergisinin yanı sıra seminer ve 
konferanslarla münazaralara, diyaloglara ve 
entelektüel alışverişlere kapılarını açtı. 

 Arap Dünyası Enstitüsü Arapça öğretimi 
için kapsamlı bir program sunmaktadır. 
Enstitünün üzerinde çalıştığı ilgili projeler 
arasında Arap dünyası, dili, kültürü ve medeniyeti 
ekseninde çok disiplinli bir üniversite kurulması 
yer almaktadır. 

 Aslında, talep edilen Arap müdahalesi 
gerçekleşseydi, enstitünün rolü daha büyük, etkisi 
daha geniş olurdu. Başından beri, Arap ülkeleri 
zayıf bir destek sunarak enstitünün finansal 
pozisyonunu olumsuz etkileyip enstitünün 
politikaları üzerindeki tesirlerini azalttı. 

 Günümüzde kültürün gücü, ikna ve 
uyarmaya dayalı yeni bir biçim almıştır. Kültür, 
fikir, bilim ve teknoloji, insanlar arasındaki 
iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırma yeteneğine 
sahiptir. Bu da öteki olan hakkında birtakım yeni 
algıların izlerini bırakır; diyalog ve tartışma, 
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dünya vatandaşlarının hayallerini ve ortak yaşam 
biçimlerini ortaya çıkarır. 

 

Kültürel Diplomasinin Temelleri 

 Kültürel diplomasinin temel modeli dört 
ilkeden oluşur: dış politika anlamında başkalarına 
hitap etmek; karşı tarafın ihraç edilen kültüre ilgi 
duymasının sağlanmasıyla oluşacak dolaylı etkiye 
güvenmek; sadece devletle ya da resmî 
kuruluşlarla değil, tüm bileşenleriyle beraber sivil 
toplum kuruluşlarıyla etkileşimde bulunmak; kısa 
vadeli sonuçlar yerine nispeten uzun vadeli 
neticeler elde etmek. 

 New York’taki kültürel diplomasi konulu 
bir dizi konferansın başlangıcında Fransız kültür 
danışmanı Antonin Baudry27 şunları söyledi: 
“Kültürel diplomasinin amaçları kültürel değildir; 
hedeflerine ulaşmak için eğitim, araştırma ve 
kültüre dayanan dış politikaya aittir. Bununla 
beraber, bir büyükelçi göndermek, devletler arası 
ilişkinin gücünü ve inşasını tanımak anlamına 
																																																													
27 ABD’deki Fransız Büyükelçiliği Kültür Danışmanı 
Antonin Baudry, 2012 yılında kültürel diplomasi konulu şu 
başlıkta bir dizi başarılı konferanslar sundu: “Ötekinin 
Gücü, Kültürel Diplomasi Neden Uygundur?” Konuşmaları 
şu linkten Fransızca olarak dinlenebilir (06.11.2014): 
http://savoirs.ens.fr/expose.php?id=650 
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gelirken kültürel diplomasinin kurulması, bu 
gücün arkasındaki bir düşünce sisteminin 
tanınmasını ve toplumdan topluma bir ilişkinin 
düzenlenmesini sağlar. Zorluğu; iki güç arasında 
baskı, tahakküm ve çıkarlar ittifakı dışında bir 
ilişki yaratmaktır.” 

 Baudry, kültürel diplomasinin üç 
mekanizma ile işlev gördüğünü savunuyor: ikna, 
teşvik ve eğitim. 

 İlişkinin bir toplum ile başka bir toplum 
arasında kurulduğunu, ikna ve teşvikin -ki bu ikisi 
bir tür yumuşak güçtür- yalnızca kurumlara değil 
sivil toplumun tüm bileşenlerine yönelik olduğunu 
akılda tutmak gerekir. İkna ve teşvik yöntemi, 
sinema da dâhil olmak üzere sanat ve edebiyatta 
olduğu gibi kültürel mesajı estetik yoluyla ileten 
tüm sanatsal ürünleri kullanır. Aslında, siyasi 
kurumlar kültürel diplomasi çalışmalarına karşı 
çıkabilir. Soğuk Savaş döneminde Sovyet 
büyükelçinin meşhur Sovyet filmlerinin 
kasetlerini dağıtmak için ülkesinin yetkililerinden 
onay alamadığı gibi. Eisenstein’ın Potemkin 
Zırhlısı filmi, Vasilyev kardeşlerin Chapaev filmi 
ve Pudovkin’in Maksim Gorki’nin meşhur Ana 
adlı romanından uyarladığı film bunlar arasında 
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sayılabilir.28 Siyasi aktivist ve yönetmen René 
Vautier’in naklettiğine göre büyükelçi; kitlelerin 
bu filmleri izlemelerini sağlamak için, 
ikametgâhındaki film deposunun kapısını ilgili 
filmlerin çalınması ve halka gösterilmesi için 
kasıtlı olarak açık bıraktı. René Vautier, 1950 
yılında Afrique 50 filmini yönetmiştir ki bu film 
sömürge karşıtı ilk Fransız sinema filmi olup kırk 
yıl boyunca gösterimi yasaklanmıştır. Vautier, bu 
film sebebiyle birkaç ay hapis yatmıştır.29 

 Tarih; ikna ve teşvik etmenin, kuvvet ve 
baskıdan daha derin bir etkisi olabileceğini ortaya 
koyar. Yunan ve Roma medeniyetleri arasında 
olan da budur. Latin şair Horatius şöyle demiştir: 
“Roma askerleri tarafından fethedildikten sonra 
Yunanistan, kırsal Latin dünyasının kalbine sanat 

																																																													
28 Potemkin Zırhlısı (Bronyenosyets Potyomkin) yönetmeni 
Sergei Eisenstein olan 1925 Sovyetler Birliği yapımı sessiz 
bir filmdir. Film 1905 Rus Devrimi’ni ele alır ve dünya 
sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olarak kabul 
edilir. Chapaev, yönetmeliğini Vasilyev kardeşlerin yaptığı 
1934 Sovyet yapımı bir filmdir. Rusya İç Savaşı’nda bir 
savaş kahramanı hâline gelmiş Kızıl Ordu Komutanı Vasili 
Çapaev’in (1887–1919) hikâyesini anlatmaktadır. 1926 
yapımı Ana filmi ise Maksim Gorki’nin (1868-1936) 1906 
yılında yazdığı romandan kurgulanmıştır. Gorki, sosyalist 
gerçekçi edebiyat ekolünün kurucusu kabul edilmektedir. 
29 Antonin Baudry tarafından “Ötekinin Gücü, Kültürel 
Diplomasi Neden Uygundur?” başlıklı ilk konferansında 
belirtilmiştir. Zikri geçen link, dakika: 1.04.00 
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ve edebiyatı taşıyarak şiddetli işgalcilerini 
fethetti.”30 

 Bu söz, Roma’nın askerî zaferini aşan 
Yunanistan’ın kültürel zaferini ifade etmesiyle 
meşhurdur. Romalı askerler Yunanistan’a savaş 
ve şiddet getirirken, Yunanistan o zamanlar basit 
ve rustik olan Roma metropolüne tiyatro, şiir, 
mimari ve felsefe getirdi. Askerî zaferler belirli bir 
dönem için siyasi coğrafyayı belirliyor olsa da 
kültürel zaferler uzun süre boyunca insan fikrini 
ve hâkim düşünceyi belirleyip davranışları ve 
inançları etkiler. 

 Örneğin, 2008’de Pekin’de düzenlenen 
Olimpiyat Oyunları’nı tamamlayan harika 
törendeki sahneleri hatırlarsak yumuşak gücün şu 
ya da bu kültürün yaydığı kültürel imajla bağlantılı 
olduğundan emin olabiliriz. Çin; tarihin en büyük 
medeniyetlerinden birinin uzun ve görkemli 
geçmişini, tüm dünyadaki teknolojisi, yatırımı ve 
emtialarıyla sürükleyen bir ülkenin bugünü ile 
birleştiren bir Çin azameti portresi sundu. 

 Beni hayrete düşüren bu tören rastgele bir 
olay değildi. Burada Çin’in ekonomik gücünün 
																																																													
30 Græia capta ferum victorem cepit et artes Intulit agresti 
Latio. “La Grèce conquise a conquis son farouche 
vainqueur; elle a fait régner l’art dans l’agreste Latium.” 
Beulé C. E, (1865) Revue des Deux Mondes T 56, s. 312. 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

175

166	
	

faktörlerinden bahsetmiyorum ki bu, ülkenin 
şimdiki zamanının en görünür yönlerinden sadece 
biridir. Çin, arkeolojik anıtlarını restore etmek ve 
muazzam mirasını korumak için elinden geleni 
yaptı ve bunları UNESCO Dünya Mirası 
Listelerine dâhil etmeye çalıştı. Ancak bizim 
açımızdan en önemli şey Çin’in güzel bir imajı 
teşvik etme bağlamında özellikle Kuzey Kore ve 
Japonya gibi film endüstrisini geliştirmedeki 
çalışmasıdır. Birkaç Çinli roman yazarının Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü kazanarak ölümsüzler listesine 
girmelerini bu bahisten ayırmıyorum. Çin aynı 
zamanda Konfüçyüs Enstitüsünün öncülüğünde 
Çin kültürünü, dilini, sanatını, müziğini ve hat 
sanatını yaymaya yönelik kültür kurumlarına da 
dikkat etti. Bunda dünyanın farklı bölgelerinde 
sunmuş olduğu kalkınma yardımlarının da payı 
vardır. 

 Özetle, Çin’in yurtdışındaki kültürel 
politikası, ekonomik ve kültürel güç ile yumuşak 
güç bağlamında siyaset ve kültür arasındaki 
ilişkiyi vurgulayan harika bir örnektir. 

 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği 
sırasında ülkemin neler başaracağını görmek için 
sabırsızlanıyorum. Bu sadece bir spor olayı değil, 
aynı zamanda kültürel diplomasi içinde, bir 
ülkenin, toplumun ve medeniyetin imajını 
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ziyaretçilerin zihninde pekiştirme hususunda etkili 
bir role sahip olan bir kültür festivali hâline 
gelecektir. Şüphesiz, Katar bu zorluğun öneminin 
ve yapıcı rolünün farkındadır. 

 Ayrıca kültürel faaliyetler, sinema, radyo 
kanalları (örneğin Arapça yayın yapan Monte 
Carlo radyosu) ve televizyon (TV5 ve France 24) 
aracılığıyla diplomatik politika alanındaki Fransız 
deneyimi gibi diğer deneyimler hakkında da bahis 
açılabilir.  

 Tüm bu mülahazaların sonucu, her türlü 
kültürel diplomasinin arkasında kültürel yayılma 
için bir çaba olmasıdır. 

 

Bazı Kültürel Diplomasi Araçları 

 Kültürel diplomasi, “kamu diplomasisi” ve 
“kültürel mübadele” arasındaki ilişkiye 
bakılmaksızın, kültürel diplomasinin temel olarak 
ülkeler arasındaki ilişkilerin kültür, sanat, bilim ve 
eğitim temelinden ayrılmadığı düşünüldüğünde 
birbirine bağlı kavramlarla karşı karşıya kalırız. 
Bunlar, “karşılıklı anlayış” kavramıyla diplomatik 
bir dilde gelişmesi ve ifade edilmesi amaçlanan 
ilişkilerdir. Siyaset bilimci Milton Cummings, 
kültürel diplomasiyi şöyle tanımlar: “Karşılıklı 
anlayışı güçlendirmek amacıyla fikir, bilgi, değer, 
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sistem, gelenek, inanç ve kültürün diğer yönlerinin 
değiş tokuşu.” Ancak, bu genel algı yaşam için bir 
model ve bir değerler sistemi sağlama çabasını 
gerektirir. Gerçekten de tarihinin, sembollerinin 
ve kültürünün özünü tanıtmak her halkın hakkıdır. 
Doğal olarak kültürel diplomasinin, hükûmetleri 
temsil eden bakanlıklar ve farklı kültürel 
politikalar da dâhil olmak üzere, egemen ülkeler 
ile tanınan siyasi varlıklar arasındaki iş birliğine 
dayandığı açıktır. Bu, devletler arasındaki resmî 
ilişkiler yoluyla kültürel diplomasinin bir kültürün 
diğerine tanıtılma ve o ülkenin algılarının, 
sembollerinin ve sanatsal yaratımlarının diğeriyle 
etkileşime girme kapısının açık olduğu anlamına 
gelmektedir. Öte yandan, uluslararası hükûmetleri 
ve halkları “karşılıklı anlayış” için birbirine 
bağlayan, yani kendini ve diğerini zenginleştirmek 
için sembolik, entelektüel ve sanatsal bir alan inşa 
eden ve farklı kültürler arasında yaratıcı bir 
diyalektik oluşturan kültürel bir politikadır. 

 Seçkin kültürel diplomasileri ile tanınan 
bazı ülkeler, gücü ve etkisi farklı olan uluslararası 
karaktere sahip kurumlar kurmuştur. Örneğin, 
Uluslararası La Francophonie Organizasyonu, üye 
ülkelerin kültürlerini tanıtmak için kullandığı 
önemli kaynaklara sahiptir. Ayrıca kültürel 
diplomasiyi kullanan muazzam potansiyele, zeki 
ve ince programlara sahip hükûmetler veya 
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bağımsız sivil kuruluşlar da vardır. Bu, diğer 
ülkelerdeki entelektüel seçkinlerle bağlantı kurma 
konusundaki çalışmalarında, kültürel ve akademik 
misyonları ve gezileri teşvik etme çabalarında 
açıkça görülmektedir. Günümüzde kişisel ilişkiler, 
uluslararası kültürel ağlar inşa etmede ve 
kamuoyunu etkilemede kilit bir rol oynamaktadır. 

 Fransa’nın, yurt dışındaki imajını 
geliştirmek için kültürel organizasyonlar kurma 
alanında öncü olduğu bilinmektedir. Fransa, 1883 
yılında “Alliance Française”i kurdu. Bunu altı yıl 
sonra “Istituto Dante Alighieri” ile İtalya takip etti 
ve daha sonra ise İngiltere 1934 yılında “British 
Council”i kurdu. Bağımsız bir sivil toplum 
karakterine sahip olan bu örgütler, dünya çapında 
ulusal dili ve kültürü yaymak ve bir ulusun yaşam, 
sanat, kültür ve bilim yollarını tanıtmak adına 
benzer hedeflere sahiptir. Doğal olarak, bunların 
arkasındaki nihai hedeflerden biri ilgili ülkeler 
için “öteki” algısının olumlu bir hâl almasıdır. 

 Kültürel diplomasi alanında önemli bir 
etkisi olan bu kurumların tarihini gözden 
geçirmeyecek olsak da dünyadaki diğer 
kuruluşların bu genel eğilimden sapmayan çeşitli 
dikkat çekici rollerini de unutmamalıyız. Bunların 
arasında örneğin, Alman Akademik Değişim 
Servisi (Deutscher Akademischer 
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Austauschdienst) ve aynı zamanda Alman dilini 
desteklemeye ve akademik iş birliğini 
kolaylaştırmaya gayret eden Goethe Enstitüsü 
(Goethe-Institut) bulunmaktadır. Ayrıca yirminci 
yüzyılın ortalarından beri aktif olan Amerikan 
Fulbright Programı da bu şekildedir. Fulbright, 
akademik değişim yoluyla kültür, edebiyat, sanat 
ve bilimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda, Güney Kore’nin dünya gençliğinin 
ilgisini çekmek için dil, drama, sinema ve müzik 
üretimini yayma çabalarını gözden 
kaçırmamalıyız. 

 Bu çeşitli yapılar, hükûmet politikalarıyla 
zorunlu olarak ilintili olmayan bir “yumuşak güç” 
yönünü somutlaştıran kurumlar olduklarını 
doğrulamaktadır. Bununla birlikte, ülkelerin 
çabaları ve kamu diplomasisi, ister British Council 
gibi devlet tarafından desteklensin isterse 
Fulbright Programı gibi özel girişimlerin bir 
parçası olsun, bu sivil toplum kuruluşlarının 
çabalarıyla birleşmektedir ve kaçınılmaz olarak 
kendilerine verilen işlevlerde toplanmaktadır. Bu 
işlevlerin Almanya’da olduğu gibi dilin 
konuşmacı alanının genişlemesi veya Fransa’da 
olduğu gibi kültürün teşvik edilmesi ya da British 
Council’daki gibi insan algılarını inşa etmenin 
temeli olarak eğitime dayanılması arasında fark 
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yoktur. Aslında bu, kültürün siyaset ve diplomatik 
çalışma ile birleşmesinin bir resmidir. 

 Bu bölümün başında, kültürel 
diplomasinin özünde ülkeler arası ilişkileri kültür, 
sanat, bilim ve eğitim yoluyla tesis etmek 
olduğuna değinmiştik. Burada insanlık tarihi 
boyunca halkların kültürlerinin, sanatlarının ve 
bilimlerinin diğer halklara gizli veya açık 
taşınmasında en önemli araçlardan olan hediye 
konusunu işlemekte fayda vardır.  

 

Hediye Diplomasisi 

Hediyeleşin, birbirinizi sevin. 
Hadis-i şerif 

 

 “Çin kralı, Mu‘âviye b. Ebî Sufyân’a 
şunları yazdı: 

 Bin kralın kızlarının hizmet ettiği, sarayı 
altın suyundan inşa edilmiş, ahırında bin fil 
bulunan, kokusu yirmi mil öteden duyulan öd ve 
kâfur ağaçlarını sulayan iki nehri olan krallar 
kralından Allah’a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak 
koşmayan Arapların kralına. 

 Sana bir hediye gönderdim. Ancak bu bir 
hediye değil, bir başyapıttır. Sen de bana 
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yoktur. Aslında bu, kültürün siyaset ve diplomatik 
çalışma ile birleşmesinin bir resmidir. 

 Bu bölümün başında, kültürel 
diplomasinin özünde ülkeler arası ilişkileri kültür, 
sanat, bilim ve eğitim yoluyla tesis etmek 
olduğuna değinmiştik. Burada insanlık tarihi 
boyunca halkların kültürlerinin, sanatlarının ve 
bilimlerinin diğer halklara gizli veya açık 
taşınmasında en önemli araçlardan olan hediye 
konusunu işlemekte fayda vardır.  

 

Hediye Diplomasisi 

Hediyeleşin, birbirinizi sevin. 
Hadis-i şerif 

 

 “Çin kralı, Mu‘âviye b. Ebî Sufyân’a 
şunları yazdı: 

 Bin kralın kızlarının hizmet ettiği, sarayı 
altın suyundan inşa edilmiş, ahırında bin fil 
bulunan, kokusu yirmi mil öteden duyulan öd ve 
kâfur ağaçlarını sulayan iki nehri olan krallar 
kralından Allah’a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak 
koşmayan Arapların kralına. 

 Sana bir hediye gönderdim. Ancak bu bir 
hediye değil, bir başyapıttır. Sen de bana 

172	
	

Peygamberinizin size bildirdiği haram ve helal 
şeyleri ve bunları açıklayacak birini gönder. 
Selam. 

 Hediye, bilgilerinin sırlarını içeren bir 
kitaptı. Bu kitabın daha sonra Hâlid b. Yezîd b. 
Mu‘âviye’ye intikal ettiği ve onun da bu kitaptan 
büyük sanat eserleri yaptığı söylenir.”31 

 Orta Çağ’da farklı kültürlerden gelen 
yöneticiler arasında yapılan alışverişler özel bir 
karaktere sahipti. Çünkü hediyeler; kültürleri ve 
bilgileri, şekillerinde ve içeriklerinde taşıdıkları 
çağrışımlar ve semboller aracılığıyla sunmanın bir 
aracıydı. Yukarıdaki örnekte, Çin kralı tarafından 
gönderilen dostça hediye, kasıtlı olarak veya 
kasıtsız bir şekilde, halkının kitap ciltleme ve 
yazma geleneğinin yanı sıra kitabın kıvrımları 
arasındaki işçiliğin ve aynı şekilde kitabın 
içeriğinin tanıtımını yapmıştır. Buna mukabil 
Mu‘âviye b. Ebî Sufyân’dan kendi dininden farklı 
olan bu tevhit dinini tanıtmasını talep etmiştir. 
Ayrıca gönderilmesi istenen öğretmen de ona 
Arap dilini ve yazı sanatını öğretecektir. 

																																																													
31 El-Kâdî er-Reşîd b. ez-Zubeyr, Kitâbu’z-zehâ’ir ve’t-
tuhaf, Tahkik: Dr. Muhammed Ḥamîdullâh, Redaksiyon: Dr. 
Salâhuddîn el-Muncid, Dâ’iretu’l-Matbû‘ât ve’n-Neşr, 
Kuveyt, 1959, s. 9-10. 
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Tam Özellikli Kültürleşme 

 Orta Çağ’da kültürel diplomasi, sanat 
tarihçilerinin “hediye ekonomisi” olarak 
adlandırdığı şeyin bir parçası olarak hem eğlenceli 
hem de rafine formlar aldı. Bu ekonomi altındaki 
değiş tokuşlar, sanat tarihçisi Oleg Grabar’ın 
köklü ve farklı kültürler arasında “ortak nesnelerin 
kültürü” olarak adlandırdığı şeyi üretinceye kadar 
birden fazla taraf arasında ve her yönde gelişim 
kaydetti. Bu da, farklı olanın samimiyeti/dostluğu 
bozmadığını gösterir. Bu bağlamda “nesneler” 
terimi, sıradan seramikten değerli taşlara, filler 
veya gergedanlardan fildişi gibi nadir 
malzemelere kadar çeşitli tip ve ortamlardaki 
eserleri karşılamaktadır. Bu fonksiyonel ve estetik 
eserler, ticari değişimler yoluyla bir kişiden 
diğerine ve onlardan önce de hükümdarlar 
tarafından hediyeleşme aracılığıyla birbirlerine 
aktarıldı. Siyasi alanda hediyelerin işlevi temel 
olarak diplomatikti ancak bununla birlikte kültürel 
mesajlar da taşıyordu. Dolayısıyla, hediye olarak 
takas edilen eserlerin, Orta Çağ’da kültürel 
diplomasinin temel ifadesi olduğunu 
söyleyebiliriz. 

 Muhtemelen, hediye ve meta ekonomisi, 
birbirini tamamlayan ve hatta bazen örtüşen veya 
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birleşen sembolik ekonomilerdir. Ama belki de 
hediye ile emtia arasındaki temel fark her birinin 
kökeninde yatar; bir tüccar bir ülkeden mal alıp 
başka bir ülkeye satabilirken hediye, onu veren 
ülkeden veya kültürden gelmelidir. Ralph 
Emerson, bunu şiirsel ifadelerle şöyle 
açıklamıştır: 

 “Yüzükler ve diğer mücevherler hediye 
değil bilakis hediye sunulamaması adına özür 
ifadesidir. Biricik hediye, kendinizden bir 
parçanızı sunmanızdır. Uğruna gözyaşları 
dökmeniz gereklidir. Bundan dolayı şair şiirini 
sunar; çoban, kuzusunu; çiftçi, mısırını; madenci, 
çıkardığı değerli bir taşı; denizci, mercan ve deniz 
kabuklarını; ressam, resmini ve kız, eliyle işlediği 
bir mendili. Bu doğru ve memnuniyet vericidir, 
çünkü kişinin hediyesi kendisini ifade ettiğinde ve 
her şahsın serveti kendi kıymet ve tabiatına delalet 
ettiğinde toplum ilk temellerine geri döner.” 

 O hâlde Çin kralının ülkesinde üretilen bir 
kitabı hediye olarak sunması ve Müslümanların 
Halifesi Mu‘âviye’den Kur’ân’ın bir nüshasını 
beklemesi şaşırtıcı değildir. 

 Öte yandan, ilginç bir Arap anekdotu, 
hediyeyi sunan kişiden beklenen inceliğe ve 
hediyeyi alan tarafın istemsiz de olsa kabalık 
etmemesi gerektiğine işaret eder: 
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 “Ebû Dulef el-Kāsım b. ‘Îsâ el-‘İclî, 
panayır gününde el-Me’mûn’a yüz evcilleştirilmiş 
kır eşek üzerinde ipek ağlara sarılmış yüz yük 
safran hediye etti. Hediye, el-Me’mûn kadınların 
yanındayken gelmişti ve ona şöyle denildi: el-
Kāsım b. ‘Îsâ size yüz eşek üzerinde yüz yük 
safran göndermiş. El-Me’mûn onlara oldukları 
gibi hâlâ yüklüyken bakmak istedi ancak eşeklerin 
kadınların görmesi için uygun olmayan bir şeyleri 
olabileceği fikrinden de çekinmişti. Bunun üzerine 
hediye gelen eşekler hakkında şunu sordu: Eşekler 
dişi mi erkek mi? Denildi ki: Hepsi evcilleştirilmiş 
dişi eşeklerdir ve aralarında hiç erkek yoktur. 
Bunu duyduğuna memnun oldu ve dedi ki: 
Adamın (Ebû Dulef) dişi eşeklerden başka bir şey 
göndermeyecek kadar zeki olduğunu biliyordum.” 

 

Hediyenin İşlevleri: Tuzak, İmtihan, 
Bilgi Yükü ve Tarihî Belge 

 Tarihî kaynaklar, çeşitli nedenlerle ün 
kazanan hediyeler ile alakalı birtakım 
hikâyelerden bahseder. Burada bu hikâyelerden 
Truva atını, Sebe Melikesi Belkıs’ın Hz. 
Süleyman’a gönderdiği hediyeleri ve sonra da 
Orta Çağ’da Hârûn er-Reşîd’in Fransa kralına 
hediyesini seçtik. 
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 Modern bir ifade kullanmak istersek Truva 
atını “bombalı paket” ya da “zehirli hediye” 
şeklinde niteleyebiliriz. Hediye özünde bir sevgi 
ve muhabbet timsali iken Truva örneğinde bu 
ölümcül bir tuzaktı. Bu Yunan efsanesine ilk atıf, 
Homeros’un Batı medeniyetinin en büyük şiirsel 
destanlarından biri olarak kabul edilen İlyada adlı 
eserinde ortaya çıktı. Truva, Yunanlıların zorla 
girmeye çalışıp güçlü surları ve kararlı savunması 
sayesinde on yıldan fazla bir süredir başarıya 
ulaşamadığı rakip bir şehirdi. Savaş bir hile 
olduğu için kahraman Ulysses, şimdiye kadar 
başarısız olan kaba kuvvet yerine aldatmaya 
başvurmaya karar verdi. Yunanlılar, Truva’yı 
alma girişimlerinde başarısız olmuş gibi 
davrandılar ve bunu halka açıkça ilan ettiler. Sonra 
inatçı şehre hediye olarak devasa bir tahta at 
yaptılar, görünüşe göre yeni bir barış ve dostluk 
çağını başlattılar. Truva bu habere sevindi ve atı 
içeri çekmek için kapılarını açtı. Halk, şehirlerini 
süsleyecek olan bu değerli hediyeyi büyük bir 
şekilde kutladı. Ancak bu tahta at; geceleri şehre 
sızan, en gafil anlarında halkı kırıp geçiren ve 
esirlerini serbest bırakan acımasız Yunan 
savaşçıları taşıyordu. 

 Belkıs’ın Hz. Süleyman’a gönderdiği 
hediyeye gelince, bunun ardındaki niyet onun bir 
kral mı yoksa bir peygamber mi olduğunu 
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belirlemek için bir imtihan olmasıydı. Yani Hz. 
Süleyman’ın gayesi dünyevi miydi yoksa uhrevi 
mi? Hristiyan rivayetinde şu metin geçmektedir: 
“1. Sebe Kraliçesi, Rabb’in adından ötürü 
Süleyman’ın artan ününü duyunca, onu çetin 
sorularla sınamaya geldi. 2. Çeşitli baharat, çok 
miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir 
kervan eşliğinde Yeruşalim’e gelen kraliçe, 
aklından geçen her şeyi Süleyman’la konuştu.”32 

 Kur’ân’da ise bu kıssa şu şekildedir: 
“(Kraliçe Belkıs) şöyle dedi: ‘Krallar bir 
memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve 
halkının ileri gelenlerini zelil hâle getirirler. İşte 
onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye 
gönderip elçilerin ne haber ile döneceklerine 
bakacağım.’”33 

 Kıssanın Hristiyan versiyonu, Sebe 
Melikesi’nin altın, baharat ve büyük miktarlarda 
değerli taşlar da dâhil olmak üzere Hz. 
Süleyman’a verdiği hediyelerin bir listesini sunar. 
Ancak bu durum Kur’ân’da farklı olup hediyelerin 
niteliği konusunda detaya girilmez. Ancak eṭ-
Ṭaberî de dâhil olmak üzere müfessirler 
hediyelerin genç erkekler ve cariyeler olduğunu 
zikretmişlerdir. Hz. Süleyman genç erkeklere 
																																																													
32 İncil, 1. Krallar - 10. 
33 Neml Suresi, 34. ve 35. ayetler. 
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dirseklerinden yukarıya doğru abdest almasını 
emrederken, cariyelere hayâlarını muhafaza 
etmeleri için dirsekten alta abdesti emretti. 

 Aradaki fark ne olursa olsun, Hristiyan 
rivayet ve Kur’ân kıssası, hediyenin gönderilme 
amacının Hz. Süleyman’ın dünyayı arzulayan bir 
kral mı yoksa dini yaymak isteyen bir peygamber 
mi olduğunu kestirmek olduğunda ittifak eder. 
Belkıs bu durumdaki kararını ortaya çıkardığı şeye 
göre verecektir: Eğer bu insan bir peygamber ise o 
hâlde ona karşı bir gücü/kuvveti olmayacaktır 
ancak eğer bir kral ise Belkıs’ın sunduğu 
hediyelerle aklı başından gidecek, kendisinden 
daha üstün birisi olmayacak ve dolayısıyla da 
onun isteğine boyun eğmeyecektir. 

 Yukarıdakilere ek olarak, Münih 
Üniversitesinden Avinoam Shalem34, hediye 
hareketlerinin yorumlanmasının, hakiki ya da 
kurgusal olsun, tarihsel bilgi aktarım 
yöntemlerinin izlenmesini sağlayan bir metodoloji 
																																																													
34 Dünya Kültürleri Evi tarafından “Göçmen İmgeleri” 
başlığı altında Berlin’de düzenlenen bir konferansta 
07.11.2003 tarihli sunum hediye meselesini ele almaktadır. 
Bu sunumun başlığı: “Kültürler Arası Bağlamda Hakiki ya 
da Kurgusal Hafızanın Taşıyıcısı Olarak Eserler: Diplomatik 
Hediyeler ve Orta Çağ’da Savaş Ganimetleri Örneği”, s. 
101-102. Orijinal başlık: Objects as Carriers of Real or 
Contrived Memories in a Cross-cultural Context: the Case of 
the Medieval Diplomatic Presents and Trophies. 
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olduğunu belirtir. Hediyeleri ve diğer eserleri, 
bellek uyaranı olarak hareket eden ve kolektif 
hafızada canlı olan belirli olayların bir efsanenin 
veya tarihsel rivayetin hayatta kalmasını 
kolaylaştıracak şekilde korunmasına izin veren 
özel şeylere delalet ettiği için “geçmişin 
kalıntıları” olarak adlandırmıştır. Shalem, “bu 
geçmişin kalıntılarının bir kültürel alandan 
diğerine göçünün çok ilgi çekici olduğunu çünkü 
bu parçaların kültürel bilgi taşıdığını” 
düşünmektedir. 

 

Hârûn er-Reşîd ve Şarlman 

 Bu bağlamda, Halife Hârûn et-Reşîd’in 
İmparator Şarlman’a gönderdiği hediyenin 
hikâyesini zikredeceğiz ki bu hikâye yukarıda 
belirttiğimiz gibi kültürel bilgiyi ve orijinalliği 
birleştirir. Halife Hârûn er-Reşîd, Kutsal Roma 
İmparatoru Şarlman ile diplomatik ilişkisi 
vasıtasıyla Avrupa çevrelerinde tanınmış bir 
şahsiyetti. İkisi arasında MS 797-806 yılları 
arasında Karolenj İmparatorluğu yıllıklarında 
zikri geçen birtakım sefaret işleri ve farklı ilişkiler 
olmuştur. Burada Hârûn er-Reşîd’in (Avrupalılar 
onu İran Hükümdarı olarak adlandırır) gönderdiği 
hediyeler aşağıdaki şekilde betimlenir: 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

189

180	
	

 “İmparator’a geldiler ve İran 
hükümdarının kendisine gönderdiği hediyeleri, 
yani farklı renklerde, inanılmaz boyutta ve 
güzellikte gölgelik için bir çadır ve kumaşlar 
verdiler. Her bir kumaş en kaliteli keten 
çeşitlerinden dokunmuş ve farklı renklerde 
boyanmıştı. İran hükümdarının hediyeleri, harika 
ve ilginç bir bakır saatin yanı sıra kıymetli ipekten 
elbiseler, kokular, merhemler ve balsamı da 
içeriyordu. Bu ilginç saat, on iki akrep, on iki bakır 
küre ile desteklenmiş bir su saatine göre hareket 
ediyordu. Bu kürelerden her biri her saat çınlama 
sesi çıkararak düşüyordu. Bu saat, her bir saatin 
sonunda on iki pencereden dışarı çıkarak, daha 
önce açık olan pencereleri hareketleriyle kapatan 
on iki süvari heykelini de içeriyordu. Bu saatte, 
çokluğundan dolayı şu an açıklanamayacak kadar 
başka eserler de vardı. Elçiler, bu hediyelere ek 
olarak, boyut ve yükseklik bakımından şaşırtıcı iki 
bakır şamdan getirdi. Tüm bu hediyeler 
Aachen’deki sarayında olan İmparator’a 
taşındı.”35 

 Hârûn er-Reşîd hakkındaki kitabında 
Mansûr Abdulkerîm, şu anekdotu nakleder: “Saat, 

																																																													
35 Mansûr ‘Abdulkerîm, Seyyid mulûk beni’l-‘Abbâs Hârûn 
er-Reşîd, el-Halîfe’llezî şuvvihe târîhuhû ‘amden, Dâru’l-
Kitâbi’l-‘Arabî, Beyrut, 2011, s. 292. 
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kralı ve maiyetini şaşkına çevirdi. Rahipler, saatin 
içinde yaşayan ve onu hareket ettiren bir şeytan 
olduğuna inandılar ve geceleyin saatin yanına 
gelip, baltalarıyla onu parçaladılar ancak alet 
edevat dışında hiçbir şey bulamadılar. Kral 
Şarlman bu duruma son derece üzüldü, saati 
düzeltmek ve yeniden çalışır duruma getirmek için 
mahir bilgin ve sanatkârlardan oluşan bir grubu 
çağırdı ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. 
Danışmanlarından birisi ona bir Arap ekibin saatin 
tamiri için gönderilmesi adına Halife Hârûn er-
Reşîd’e durumu bildirmesini teklif etti. Fakat 
Şarlman şöyle karşılık verdi: Bağdat kralının 
böyle utanç verici bir iş yaptığımızı bilmesinden 
tüm Fransa adına son derece utanç duyarım.” 

 

Modern Çağda Hediyeler 

 Hediye, diplomatik çalışmalarda kilit bir 
unsurdur. Öyle ki ülkeler hediye için bütçe 
tahsisleri yapar, takip ve muhasebesi için özel 
departmanlar ayırırlar. Demokratik ülkelerde 
resmî hediyeler devletin malı olarak kalır. 

 Ekonomik açıdan hediye, piyasa 
ekonomisinde çok önemli bir iktisadi unsurdur. 
Tüm kültürlerin ve halkların bayramlarına/özel 
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günlerine ya da evlilik, doğum günü ve genel 
olarak bütün hoş etkinliklerine canlılık kazandırır. 

 

Kültür ve Diplomasinin Gökkuşağı 

 Neyse ki Katar Devleti’ndeki kültürel işleri 
idare etme görevi bana emanet edilmeden önce, 
Fransa ve New York gibi uluslararası merkezlerde 
diplomatik misyonlardan sorumluydum. Bununla 
birlikte, işin detaylarını öğrenmeye ve bana 
emanet edilen görevleri yerine getirmeye 
çalışırken, diplomatik topluluk içinde peyderpey 
zahir olup içimi kaplayan genel bir histen 
kurtulamadım: Hangi ortak zemine dayanabiliriz? 
Siyasi amaç ve çıkarlardaki ihtilafın mesafesini 
nasıl azaltabilir ve anlaşma alanını nasıl 
genişletebiliriz? Yerel ve evrensel olan ile 
maslahatçılık ve insanilik arasındaki zorluk 
buydu: Aynı anda hem burada hem de orada nasıl 
olabiliriz? 

 Belki de birçok diplomat gibi ben de 
ilişkiler kurma hususunda her zaman bardağın 
dolu tarafını gören biriydim ve hâlâ da böyleyim. 
Bu durum zanni bir iyimserlik değil bilakis bir 
zorunluluktur. Buluşma, anlayış ve ortak olanı 
inşa etme sanatı değilse o halde diplomasi nedir? 
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 Bununla birlikte bir diplomata sunulan en 
ilginç fırsatlardan biri, çok taraflı diplomasi olarak 
adlandırılan şeydir. Birleşmiş Milletlerde ve 
ondan önce de UNESCO’da ülkemin daimî 
temsilcisi olduğum için şanslıydım. Buralarda 
kolektif diplomatik çalışmanın ne anlama 
geldiğini fiilen gördüm ve yaşadım. 

 İhtisas alanlarının ve katılımcı tarafların 
çokluğu, çıkar farklılıklarına rağmen, her bir 
tarafın olumlu bir ruhla bakmasını ve niyetlerin bu 
alana dâhil olmamasını zorunlu kılar. Yapılan işin 
doğası her bir tarafın diğerine ihtiyaç duymasını 
sağlar çünkü oylama sonuç itibarıyla gizli bir 
oylamadır. Bu bağlamda, herhangi bir tarafın gücü 
ve hesapları ne olursa olsun görüş empoze 
etmesine imkân yoktur. Bu, herkesin ya da en 
azından oylamaya katılacak olanların 
çoğunluğunun ikna edilebilmesi için zorunlu 
olarak ikna kabiliyetine ve rasyonel tartışma 
becerilerine itimat etmek anlamına gelir. İşte bu da 
yaratıcı diplomasinin seçkin alanıdır. 

 Gerçekten de bu çok taraflı diplomasinin 
özelliklerinden biri, insani yakınlaşma zihniyeti 
üzerine kurulu olmasıdır. Her bir ülkenin 
temsilcisi, diğer kişiyi şahsen tanır. Böylece 
kolektif çalışma; devletlerin ve bölgesel grupların 
çıkarlarının, kişisel ilişkilerin, yakınlığın, rasyonel 
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düşünmenin ve ortak çıkar arayışının garip bir 
karışımına benzer bir hâl alır. 

 Artık, tutarlı ve bütünleşmiş bir insani 
gelişme sistemi dışında kültürün gelişemeyeceği 
bir zamanda yaşıyoruz. Bu sistemdeki herhangi bir 
dengesizlik, kültürel yaratıcılığın gereklilikleri 
artık karşılanamayacağı için kaçınılmaz olarak 
kültürün öncelikler listesinin en altına 
yerleştirilmesine yol açar. 

 

Pusulanın Yönü 

 İkinci Dünya Savaşı sonrasında insanlık, 
Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla birlikte acı bir 
deneyim yaşadı. Tüm zorluk ve engellere rağmen, 
insan zekâsına yakışmayan barbarlığa gömülmek 
yerine kolektif aklın tartışmayı yönetilebileceği 
gerçeği bu örgütün kurulmasıyla net bir şekilde 
gösterilmiş oldu. Artık pusula yönünün 
değiştirilmesi gerekiyordu. 

 Kültür, bilim ve eğitime yoğunlaşan 
UNESCO, dünyayı değiştirebilmek adına ortaya 
çıkan yeni gündemin belki de en önemli 
başlığıydı. Bu değişikliğin amacı, dünya 
halklarının hayallerini yansıtan bir dizi ilke, etik 
ve normlara dayanan yeni bir tarih oluşturmaktı. 
UNESCO’yu, yerel ve ulusal kültürlerin 
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potalarından çıkarıp daha geniş bir ufka, dünya 
kültürüne dâhil eden şey tam da budur. Ortak ve 
evrensel insani değerlere odaklanan kolektif bir 
zihniyete doğru kademeli bir değişim olmasaydı 
bu olmazdı. Bu, insanlığın geleceği hususunda 
diyalog için bir forumdur. Bu anlamda UNESCO; 
bilim, eğitim ve kültürün arzulanan değişimin itici 
gücü ve sağlam temeli olarak rol aldığı ortak bir 
gelecek inşa etmeyi amaçlayan çok taraflı 
diplomasiye dayanıyordu ve hâlâ da buna dayanır. 

 Gerçekte, çalkantılı dalgalara rağmen 
pusulanın yönünü değiştirmek sadece bir niyet 
beyanı değildir; değişimi gerçekleştirmek başta 
fon sağlanması olmak üzere birçok kaynak 
gerektirir. Burada, örneğin, UNESCO’nun 1960’lı 
yıllarda eğitim alanında yaptığı muazzam girişimi 
hatırlamalıyız. 

 UNESCO, zihinlerin değişmesinin 
statükonun değişmesi anlamına geldiğini kavradı 
ve eğitime yapılan yatırımları ekonomik 
kalkınmayla ilişkilendirerek insani gelişime 
yatırım yaptı. O zamanlar bu anlayış çok net 
değildi, konsensüs konusu da olmamıştı. Yine de 
UNESCO, bu maceraya Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı ile uyumlu bir şekilde girdi. 
Bu vizyon sayesinde milyonlarca çocuk okula 
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gidebildi ve önlerinde entelektüel ve sosyal açıdan 
geniş ufuklar açıldı. 

 Finansman sorunları ve kalkınma 
konusundaki zıt görüşlerin neden olduğu bazı 
aksaklıklara rağmen, 1960’larda başlayan bu 
dinamizm, kültürel diplomasinin teori ve 
uygulama yoluyla neler başarabileceğini 
göstermiştir. Bunu, eğitim ve öğretim için yerinde 
ve etkili modelleri uygulamanın yanı sıra küresel 
ilkeler ile yerel özgünlükleri bir araya getiren 
derin vizyonlara dayalı küresel bir sistem kurarak 
gerçekleştirmiştir. İnsanlık bu tür projelerle, 
beşeriyetin istikbali için gelecek vaat eden yeni bir 
döneme girmiştir. Tüm bunların ötesinde, çok 
taraflı kültürel diplomaside önceki örneklerden 
farklı olarak yaratıcılığı temsil eden yeni 
yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Yeni Küresel Kültürel Diplomasi Üzerine 

 Kültürel diplomaside ve ikili diplomatik 
ilişkilerde sivil toplum kuruluşlarının ve sivil 
toplumun varlığının yeni bir şey olmadığını 
belirtmeliyiz. Önemli bir bileşen olan STK’lerin 
rolü, kültürel diplomasinin gelişmesi, 
formlarındaki değişiklikler ve stratejilerinin 
çeşitlendirilmesi ile daha da büyüdü. İçerisindeki 
farklı kesimleri barındıran siyasi sisteme sahip her 
demokratik ülkede “siyasi toplum” ile “sivil 
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toplum” arasında yerel ve küresel bağlamda bir 
denge oluştu.  

 Araştırmacılar, tarihî açıdan Birinci Dünya 
Savaşı sonrası kültürel diplomasideki siyasi 
değişimi gözlemlemişlerdir. Ancak bu 
diplomasinin çoğu görünümü sanatçılar, mucitler, 
gezgin kâşifler, arabulucular ve hatta savaşçılar 
tarafından icra edilmekteydi. Bu kişilerin çoğu 
hükûmet adamı değildi. Tüm bu bilgilerin serbest 
dolaşımının ve farklı kültürlerden gelen imgelerin 
aktarımının, kelimenin tam anlamıyla kültürel 
diplomasi öncesi olduğunu söylemek 
mümkündür.36 Resmî kültürel ve stratejik 
kanalların bulunmaması ve hedeflerin net 
olmamasından dolayı tüm çabaların sadece 
bireysel düzeyde kaldığı aşikârdır.   

 Bununla birlikte, devletlerin çıkarları ve 
diplomasisi, modern kurumsal mefhumuyla 
kültürel diplomasinin varlığını gerektirdiğinde, 
hükûmet çalışması ile bağımsız sivil ve kültürel 
örgütler arasındaki ilişki çeşitlenmiştir. Örneğin 
British Council, bağımsız bir kuruluş olmasına 
rağmen, hangi ülkelerde faaliyet göstermesi 
gerektiğini belirleyen İngiliz hükûmeti ile iş birliği 

																																																													
36 bk. Jessica C. E. Gienow-Hecht ve Mark C. Donfried, 
Searching for a Cultural Diplomacy, Berghahn Books, New 
York, Oxford 2010. 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

197

188	
	

içerisinde çalışmaktadır. Benzer şekilde, 
Almanya’daki federal hükûmet, Goethe Enstitüsü 
gibi bağımsız kuruluşlarla iş birliği yapıp 
politikalar hazırlayarak ve kaynaklar tahsis ederek 
kültürel çabalara öncülük etmektedir. Böylece, 
sivil toplum kuruluşları ve bağımsız 
organizasyonlar çalışmalarıyla, hükûmet 
programlarının tamamlayıcısıdırlar.37 

 Devlet politikalarıyla bağlantılı olan bu 
eğilim, kültürel diplomasinin hükûmetlerden 
bağımsız olması gerektiği yönündeki birtakım 
tutumları ortaya çıkarmıştır. Özünde kültürel 
diplomasi, ulus ve halk adına dışarıda olanla 
kültürel alışveriştir. İnsanlar bizzat kendileri hedef 
ülkelerdeki akranlarına hitap etmeli ve kendilerine 
amaç ve faaliyetleri belirlemelidirler. Bu, 
hükûmetlerin kültürel değişimin mekanizmaları 
ve hedefleri üzerindeki tekele tepki gösteren bir 
konum olacaktır. Ancak bu duruş, hükûmetleri 
sivil toplum kuruluşları ve genel olarak sivil 
toplum konusunda kuşkucu hâle getirdi. Çünkü bu 
kuruluşların çıkarları, onları takip etmenin ve 
yönlendirmenin zorluğuna ek olarak, şu ya da bu 
hükûmetin görüşüyle örtüşmeyebilir. 

																																																													
37 age. 
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 Gerçekten de diğer alanlardan farklı olarak 
kültürel diplomasi alanında hiçbir bir devlet; 
öğretmenler, öğretim görevlileri, öğrenciler, 
sanatçılar veya yazarlar olsun -ki bu sayılanların 
hedefleri az ya da çok resmî hükûmet organlarının 
hedeflerinden farklı olabilir- hükûmet dışı kültürel 
aktörlerden güçlü destek almadan hiçbir şey 
sunamaz.38 

 Her durumda, sivil toplum ve sivil toplum 
kuruluşları; diyalog, anlayış ve diğer ülkelerdeki 
bireyler ve topluluklarla karşılıklı güvene dayanan 
sağlam ve kalıcı ilişkiler kurma yetkinliklerini 
kanıtlamışlardır.  

Buna ek olarak, sivil toplum kuruluşları 
hedef kitlenin güvenini daha kolay ve güvenilir bir 
şekilde kazanabilir. Çünkü hükûmetler tarafından 
güvence altına alınan geleneksel kültürel 
diplomasi yaklaşımlarının meşruiyeti ve 
tarafsızlığı hakkında birtakım sorgulamalar 
gündeme gelmiştir. Halkların güçlü sezgileri 
vardır ve arzulanan uyuma ulaşmak için karşılıklı 
saygı dışında herhangi bir kültürel temas talep 
etmezler. Bu nedenle, UNESCO’nun çok taraflı 
kültürel diplomasideki deneyimi, ikili kültürel 
diplomasi için önemli bir ders sunmaktadır. 

																																																													
38 age. 
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Hükûmetler ile bağımsız sivil toplum kuruluşları 
arasında etkileşim oluşturmanın ya da kültürel iş 
birliği ve değişim programlarında belirlenen 
hedeflere ve herhangi bir yabancı kitleye yönelik 
girişimlere ulaşmak için fonlanan şirketler ile 
bireyler arasında gerçek ortaklıklar kurmanın 
alternatifi yoktur.39 

 Gerçekten de ikili ve çok taraflı kültürel 
diplomasi arasında herhangi bir çelişki 
görmüyoruz. Çeşitliliğe saygı gösterilmesi, 
çoğulculuk, kültürel diyalog ve etkileşime girme 
temayülü, özgürlük ve insan hakları değerlerine 
bağlılık ve kültür yoluyla ahlaki ve sosyal 
sorumluluk gerekliliklerine bağlılık üzerine 
kurulursa her ikisi de halkları bir araya getirmede 
ve kültürel diyaloğu desteklemede aktif bir rol 
oynar. 

 

 

 

 

 

																																																													
39 age., s. 24-25. 





1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

201

191	
	

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İstişare: Kültürel Bir Olgu 

 

Siyasi Çekişmeler ve Kültürel 
Farklılıklar Arasında 

 1984 yılında, kültürel ve sanatsal açıdan 
dünyanın en önemli başkentlerinden biri olan 
Paris’ten, farklı bir politik ve kültürel cazibesi 
olan şehre, New York’a taşındım. New York, bilgi 
hazinelerini keşfetmen için sana tüm kapılarını 
kolayca açan bir şehir değildi. Bundan dolayı 
“Büyük Elma”nın (New York’a verilen ad) bana 
sırlarını anlatması için çok uğraştım.  

 Fransa’nın başkentinde, yükseköğrenime 
devam etmeye çalıştım ve bir doktora programına 
kayıt yaptırdım ancak bu programı nihayete 
erdirecek kadar vakit bulamadım. Dolayısıyla 
içimde doktorayı tamamlamam gerektiği 
konusunda karşı koyamayacağım bir arzu 
yatıyordu. New York’a yerleşir yerleşmez, 
üniversitede ilerleyebilmek için İngilizcemi 
geliştirmeye başladım. Böylece New York’un 
banliyölerinde bulunan Stony Brook’taki New 
York Eyalet Üniversitesine kaydolana kadar 
üniversitelerle iletişim kurmak adına uzun ve 
keyifli bir yolculuk başladı. 
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 Bu bilimsel sorumluluğumun yanı sıra, zor 
bir dönemde ülkemin Birleşmiş Milletler daimî 
temsilcisi olarak çok büyük sorumluluklarım da 
vardı. Bölgedeki iki büyük komşumuz olan Irak ve 
İran arasındaki savaş alevleniyordu. Bilimsel 
araştırmalarımı sürdürme ve bölgemizdeki tüm 
ülkeler için vahim riskler teşkil eden bu büyük 
olayı takip etme konusundaki kişisel açmazım için 
bir çözüm bulmak zorundaydım. Körfez Arap 
ülkelerinin dışişleri bakanları durumun 
hassasiyetinin farkındaydı. Bundan dolayı 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu çetin 
probleme bir çözüm bulmak isteyen daimî 
misafirleri durumundaydılar. Nitekim bu da 
işlerini takip ve yardım etmek için dışişleri 
bakanımla birlikte olmamı gerektiriyordu. 

 Üniversitede talep edilen teorik dersleri 
bitirdim. Tez danışmanımla görüştükten sonra iş 
hayatımda günlük yapageldiğim işleri ve bu işlerle 
ilgili çalışmaları da bir araya getirecek bir tez 
konusu seçmeye karar verdik. Etraflıca 
düşündükten sonra “Güvenlik Konseyinde Karar 
Mekanizması: Bir Vaka Çalışması Olarak Irak-
İran Savaşı” konusunu seçtim. Tez çalışmam 
işlerimin yoğunluğundan dolayı uzadı. Birleşmiş 
Milletlerdeki görevim süresince ve hatta görevim 
bittikten sonraki bir yıl daha devam etti. Sonunda 
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tezimi Washington’da büyükelçi olduğum 1990 
yılında savunabildim. 

 Aslında, tez konusuyla ilgili kaynak 
toplama hususunda zorluk yaşadım; kaynaklar 
genel olarak sınırlı ve hatta nadirdi. Bu nedenle, 
tezimin Arapça nüshasının Güvenlik 
Konseyindeki karar alma mekanizması hakkında 
bilgi veren önemli bir kaynak olduğunu 
söyleyebilirim.  

 

İstişareler 

 Uluslararası diplomasi alanında kişisel 
duygular ve kaygılar profesyonel diplomatik 
çalışmaları etkileyebilir. Irak ve İran arasındaki 
savaş devam ederken o sırada Katar’ı ziyareti 
sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Javier Pérez de Cuéllar ile başıma gelen de buydu. 

 Pérez de Cuéllar’ın o zaman Katar Emiri 
eş-Şeyh Hamed b. Halîfe Âl Sânî ile ilk görüşmesi 
hakkında doktora tezimde şunları yazdım: 

 “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 
(dönemin) Katar Emiri eş-Şeyh Hamed b. Halîfe 
Âl Sânî ile yaptığı önemli toplantının, Genel 
Sekreter’in Tahran ve Bağdat ziyaretini 
düzenlemesinde belirleyici bir etkisi olduğu 
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açıktır. Birleşmiş Milletler Katar Delegasyonu 
Başkanı olarak bu çalışmanın yazarı, Genel 
Sekreter’in Riyad ve diğer Körfez ülkelerine 
yapılan ziyaretlerinin ardından Doha’da 
düzenlenen bu toplantıya katıldı. Katar Emiri, 
Genel Sekreter’e Bağdat ve Tahran’ı da ziyaret 
etmeyi planlayıp planlamadığını sorduğunda, 
Genel Sekreter, şu anki gezisi sırasında bu iki 
başkenti ziyaret etmek niyetinde olmadığını 
söyledi. Bu noktada, eski Katar Emiri, savaşın ana 
tarafları olan bu iki ülkeyi ziyaret etmeden bu 
gezinin amacına ulaşamayacağını açıkça belirtti. 
Genel Sekreter, ateşkesin sağlanabileceğine dair 
bir garanti almadan bu ziyareti yapamayacağını, 
aksi takdirde ziyaretin dünya kamuoyunda büyük 
bir hayal kırıklığı yaratacağı karşılığını verdi. 
Ardından, Katar Emiri, ziyaretin doğrudan ve 
somut neticeler gerçekleştiremeyecek olsa bile, 
ateşkesin yürürlüğe girmesi yolunda kesinlikle 
önemli bir adım olacağını söyledi. Toplantı sona 
yaklaştığında, Genel Sekreter’in prensip olarak 
Emir’in önerisini kabul etmeye başladığı anlaşıldı. 
Ancak iki engel olduğunu belirtti: Birincisi, Irak 
ve İran’a yapacağı ziyarette ateşkesi kabul 
etmeleri durumunda gidebileceği ve ikincisi ise 
her iki ülkeye de güvenli ulaşımın garanti edilmesi 
zorunluluğuydu. Burada Emir, özel uçağını 
kendisinin emrine vermeyi teklif etti ve Genel 
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Sekreter de bu teklifi memnuniyetle karşıladı. 
Bunu, planlanan ziyaret sırasında ateşkesin 
sağlanması için Irak ve İran’ın onayını almak 
üzere New York üzerinden başarılı temaslar izledi. 
Daha sonra bu ziyaretin, uğruna uzun süre 
mücadele edilen ateşkesin sağlanabilmesi adına 
son derece önemli olduğu kanıtlandı.” (el-
Kevvârî: 254) 

 Savaş kızışmışken Genel Sekreter’in iki 
başkenti ziyareti esnasında güvenliğini temini 
konusunu bir düşünün! Onu bu ziyarete ikna eden 
bizdik. Sivil uçakların savaş sırasında kasıtlı veya 
kasıtsız vurulabileceğini de unutmayın. Ancak 
Genel Sekreter sağ salim döndükten sonra 
rahatlayabildim. Onu Doha havaalanında sanki 
tekrar dünyaya gelmiş gibi karşıladım ve ben de o 
gün onunla birlikte yeniden doğmuş gibiydim. 

Gayriresmî İstişareler 

 Herhangi bir sorunun çözümü, ilgili 
taraflar arasındaki resmî görüşmeleri takiben bir 
karara varmakla mümkün olur. Ancak gerçek şu ki 
taraflar genellikle bu resmî görüşmeler sırasında 
gerekli çözüme veya istenen karara ulaşamazlar. 
Aksine bu görüşmelere gerginlik, zaman 
kısıtlamaları ve uzlaşmaya varmayı önleyecek 
pozisyonlarda diretme isteği eşlik eder. 
Çözümlerin genellikle gizli istişareler, temaslar ve 
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arabuluculuklardan çıktığını belirttiğimde resmî 
görüşmeler olgusunda birçok uzman ve 
araştırmacının bu fikrimi paylaşacağına 
inanıyorum. Çünkü bu gizli istişareler esnasında 
müzakerecinin karar alıcıyla tartışma ve iletişim 
kurma özgürlüğü daha fazladır. Aynı şekilde 
kamuoyu korkusu olmadığı gibi karşı tarafın 
kamuoyu üzerinde ya da istişarelere katılan diğer 
taraflar üzerinde üstünlük sağlamalarına da gerek 
yoktur. 

 Doktora tezimdeki bir bölümü istişare 
olgusuna ve bunun ne anlama geldiğine ayırmanın 
uygun olduğunu gördüm. İlgili konuda güvenilir 
referanslar bulamadığım için bu kolay olmadı. Bu 
nedenle, Güvenlik Konseyinde ve genel olarak da 
Birleşmiş Milletlerde katılımcı ve tanık olarak 
istişare gözlemlerine ve saha takiplerine ya da 
diplomatik kariyerim boyunca gerçekleştirmiş 
olduğum çeşitli istişarelere başvurdum. Bundan 
dolayı da, düşünce otobiyografisine yakın olan bu 
kitapta istişareler konusundaki bazı bulgularımı 
sunmayı tercih ettim. Çünkü bu istişareler, taraflar 
arasındaki diyalog ve kültürler arasındaki 
farklılıkları ilgilendiren bir tür politik 
uygulamadır. Ayrıca, istişarelerin çözümlere 
ulaşma üzerindeki etkisi sadece siyasi konularla 
sınırlı olmayıp kültürel, ekonomik, sosyal vb. 
konulara da sirayet eder. 
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İstişare Modelleri 

 Güvenlik Konseyindeki gayriresmî 
istişareler esneklik ve gizlilik ile karakterize edilir. 
Toplantılar resmî bir gündem olmadan, kayıt dışı 
ve tabii ki medya takibi dışında yapılır. Ancak 
bununla birlikte, özel prosedür direktifleri vardır 
ve Güvenlik Konseyinin başkanı genellikle 
toplantıya davet edilmesinden, toplantının 
duyurulmasından ve gerekli mali düzenlemelerin 
yapılmasından sorumludur. Toplantının yeri ise 
değişiklik gösterebilir. Katılımla ilgili olarak, 
raporlar, Genel Sekreter ve yardımcılarının yanı 
sıra, Güvenlik Konseyinin on beş üyesi bulunana 
kadar kapsamlı gayriresmî istişarelerin 
başlamadığını ve katılımlarının dışlanması adına 
hiçbir girişimde bulunulmadığını belirtmektedir. 
Raporlar ayrıca, dar kapsamlı/az taraflı 
istişarelerin daha spontane ve samimi 
olabileceğinden, Güvenlik Konseyi üyelerinin 
birçok kez ikili istişareler başlattığını 
eklemektedir.  

Öte yandan, bölgesel ve ulusal kurtuluş 
hareketlerinin temsilcileri gibi konsey üyesi 
olmayan taraflar da bu müzakerelere katılabilirler. 
Zamanlamaya gelince, gayriresmî istişareler; 
konsey belirli bir konuyu incelemek için 
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toplanmadan önce, toplantı oturumları arasında, 
sonrasında ve hatta oturum sırasında 
gerçekleşebilir. Resmî toplantıları ve gayriresmî 
istişareleri aynı anda yapmak teknik olarak zor 
olabilir ancak bazı uzmanlar hem resmî hem de 
resmî olmayan oturumlarda eş zamanlı temsilin 
daha geniş bir konsensüse ve yaratıcılığa imkân 
sağlayabileceğine inanmaktadır. Ne olursa olsun, 
müzakere yöntemleri genellikle koşullara 
uygundur. 

 Konsey üyelerinin bizzat kendilerinin not 
alması yaygın olsa da gayriresmî istişarelerin 
resmî kayıtlarının olmadığını belirtmek gerekir. 
Her ne kadar medyayı bu konular hakkında 
bilgilendirmek için standart bir yol olmasa da 
bazen birtakım bilgiler medyaya ulaşır ve konsey 
başkanı kendi takdirine bağlı olarak ve lüzumlu 
gördüğü sınırlar dâhilinde basının sorularını 
yanıtlamayı kabul edebilir. Konsey başkanı genel 
bir şekilde konseyin ne yaptığını söyleyebiliyorsa 
da gayriresmî istişarelerde tartışılan konulardan 
bahsedemez. Her hâlükârda konunun ihtilaflı 
taraflara veya medya organlarının 
spekülasyonlarına bırakılması yerine, konsey 
başkanının bilinen istişareler hakkında bir şekilde 
resmî bir açıklama yapması daha makul olacaktır. 
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İstişare Gelenekleri 

 Güvenlik Konseyinin gelenekleri, özellikle 
Woodrow Wilson tarafından ortaya konulanlar, 
“üyelerin açıkça ulaşabildiği kamu anlaşmalarının 
yapılmasını” gerektirir. Ancak gayriresmî 
istişareler bu ilkeyle çelişmektedir. Zaruretler, 
yasakları mübah kılsa da buradaki temel sakınca, 
Güvenlik Konseyinin sadece büyük devletlerin 
gidip geldiği kapalı bir kulübe dönüşebilmesi 
durumudur. Böylece de kapalı kapılar ardında 
yapılan gizli istişareler yoluyla kendi aralarında 
anlaşmaya varabilirler. Bu, kendisini küçük 
devletlerin haklarının savunucusu olarak kabul 
eden Genel Sekreter Dag Hammarskjöld’ün, 
Güvenlik Konseyinin gizli çalışmasının büyük 
devletler için özel bir kulüp olarak imajını 
pekiştirebileceğinden korktuğunu akla getirir. 

 Uzun süre görev yapan kıdemli Birleşmiş 
Milletler yetkilisi Brian Urquhart, müzakere 
sürecini uzatabileceğini söylediği gayriresmî 
istişareler konusunda endişelenmek için ek bir 
neden ortaya atmıştı. Gayriresmî prosedürlerin, 
inatçı tarafların konumlarına yapışıp kalmalarını 
sağladığı konusunda uyarmış ve bunun da 
“Güvenlik Konseyini resmî bir toplantı 
düzenlemeye daha isteksiz kılabileceği”ni 
belirtmişti. Bu şekilde Konsey pratikte 
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“uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren 
konularda kapalı kapılar ardında fısıldanan” bir 
yere dönüşür. Taslağı 1982 yılında Kurt 
Waldheim tarafından hazırlanan ve yeni Genel 
Sekreter Javier Pérez de Cuéllar tarafından 
sunulan Birleşmiş Milletlerin çalışması 
hakkındaki rapor, faydalı istişarelerin 
kullanımının artmasına işaret ediyordu. Ancak 
daha sonra “bu sürecin Güvenlik Konseyinin 
işlerine alternatif ve hatta eylemsizlik için bir 
bahane olabileceği” konusunda uyarıda bulundu. 

 

Dengedeki İstişareler 

 Bir durumdan diğerine farklılık gösteren 
olası endişelere ve uyarılara rağmen, hem 
diplomatlar hem de Birleşmiş Milletler yetkilileri 
genel olarak gayriresmî istişarelerin daha geniş 
kullanımının konseyin çalışma 
mekanizmalarındaki olumlu bir gelişme olduğunu 
düşünmektedir. Bazılarının Güvenlik Konseyinin 
felç olmasından istişarelerin sorumlu olduğu 
iddiaları ile ilgili olarak, diğerleri ulusal 
delegasyonların özel toplantılarda fikir birliğine 
varabilmeleri dahi mümkün olamayabilirken aleni 
olarak bunu nasıl gerçekleştirebileceklerini 
sorarak yanıt vermektedir. Ayrıca “kapalı kapılar 
ardında fısıldama”nın “açık kapılarda 
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bağırmak”tan daha iyi olduğunu da eklerler. 
İtirazlarını, tarihin Güvenlik Konseyi kararlarının 
mutlak surette eyleme geçmiş olmadığını 
gösterdiğini söyleyerek sonuçlandırırlar. Yani, 
bazı kararlar sadece şeklî olup, herkesi ikna etmesi 
mümkün olmasa bile, tüm tarafları tatmin etmeyi 
amaçlamaktadır. Bunun sebebi de istişarelerin 
aleni olması ve gayriresmî istişarelerin 
yokluğudur. 

 Öte yandan, gayriresmî istişareler 
gerçekten hayret verici bir konudur ve birçok 
yönden istismara açıktır. Her ne kadar bu 
uygulama ile ilgili kurum içi araştırmalar çok az 
olsa da, gayriresmî istişarelerin avantajları 
hakkında kapsamlı ve kesin sonuçlara ulaşabilmek 
için daha derin ve uzun vadeli bir çalışma yapmak 
gerekir. Bununla beraber, Berridge’in görüşü hâlâ 
bir miktar ağır basmaktadır: “Güvenlik Konseyi 
özel bir toplantıda anlaşmaya varamazsa, bu 
anlaşmazlığını kamuya açıklamanın diplomatik 
açıdan (propagandadan farklı olarak) bir yararı 
olmayacaktır. Zira her bir taraf görüşüne daha sıkı 
sarılmış, ortam daha fazla zehirlenmiş ve konsey 
toplanma olanağını kaybettiğini açıkça 
duyururcasına manevra kabiliyetini kaybettiğini 
ilan etmiş olacaktır.” Çoğu diplomata göre,  “Hiç 
adım atmamak, doğru araştırma yapmadan adım 
atmaktan daha iyidir.” (el-Kevvârî: 88-93). 
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 Özetle, Güvenlik Konseyindeki gayriresmî 
istişare süreçleri aynı anda hem olumlu hem de 
olumsuz roller oynamaktadır. Daimî üyeler 
arasında konsensüs olma ihtimali, konu hassas ve 
karmaşık olsa bile ve bir veya daha fazla konsey 
üyesinin çıkarlarını etkilese de daha olasıdır. 
Ancak genel olarak konseyin daimî olmayan 
üyeleri açısından, kriz zamanlarındaki bu artan 
hareket kabiliyeti, daimî olmayan üyelerin ciddi 
katkısının kademeli olarak erozyona uğraması 
pahasına elde edilmiş olabilir. 

 

Karar Verme Süreci 

 Bireysel karar vericiler, ideal veya 
mantıklı sonuçların elde edilmesini önleyen birçok 
engelle karşılaşırlar. Söz konusu karar verici, 
Güvenlik Konseyi gibi çok taraflı bir 
organizasyon olduğunda engeller daha karmaşık 
bir hâle gelir ki bu Konsey de çok taraflı karar 
vericileri temsil eden kuruluşlardan oluşmaktadır. 

 Buna ek olarak, Konseyin beş daimî 
üyesinin veto yetkisi karar verme sürecini daha da 
karmaşıklaştırmaktadır. Dolayısıyla, beş daimî 
üye arasında anlaşmaya varılma gerekliliği veya 
en azından kendi taraflarında muhalefetin 
bulunmaması, Konseyin Birleşmiş Milletler 
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Antlaşması uyarınca kendisine yüklenen 
sorumlulukları yerine getirmesini 
engelleyebilmiştir. 

 Bunu diplomatik bir şekilde ifade etmek 
istersek veto hakkının uluslararası barış ve 
güvenliği sağlamada Güvenlik Konseyinin 
sorumluluğuyla hiçbir zaman uyuşmadığını 
söyleyebiliriz. Şüphe yok ki veto gücü, 
uluslararası güvenliğin söz konusu olduğu birçok 
durumda “emniyet supabı” mesabesinde olup, 
büyük güçler arasındaki ciddi çatışmalarda 
tansiyonun düşmesini sağlayabilmiştir. Bununla 
birlikte, realite ve tarihsel okuma; konseyin 
gerekli sağlam adımları hızla atma yeteneğine 
bakılmaksızın, veto hakkının sıklıkla dar ulusal 
çıkarlara ulaşmak için de kullanıldığını 
göstermektedir. 

 Uluslararası siyasi ortamdaki gerilim, 
Birleşmiş Milletlerin kurucularının uluslararası 
toplumun kolektif gücünün; zayıf tarafı, güçlü 
tarafın haksız planlarından koruyacağı yönündeki 
umutlarını yeniden canlandırmıştır. Ancak güçlü 
tarafın, “yeni” dünya düzeni adına kendi 
vizyonunu zayıf tarafa dayatma konumunda 
olması kaygısı devam etmektedir. 

 2020’li yıllarda, Birleşmiş Milletlerin 
temel amacını hatırlamak da fayda olacaktır. 
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Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 1. maddesinin 
1. fıkrası aşağıdaki gibidir: 

 “Uluslararası barış ve güvenliği korumak 
ve bu amaçla; barışın uğrayacağı tehditleri 
önlemek ve bunları boşa çıkarmak, saldırı ya da 
barışın başka yollarla bozulması eylemlerini 
bastırmak üzere etkin olarak önlemler almak ve 
barışın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki 
uluslararası uyuşmazlık veya durumların 
düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı 
yollarla, adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine 
uygun olarak gerçekleştirmek.” 

 Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi 
tarafından yukarıda belirtilen amaca ulaşmada 
karşılaşılan zorluklar göz önüne alındığında, 
problemin nerede olduğunun açıklanabilmesi için 
bir kez daha kültüre (ve kültürün bir aracı olarak 
kültürel diplomasiye) yöneldiğimizi görürüz. 
Aslında UNESCO 1949’da, medeniyetlerin 
karşılaştırmalı çalışmaları hakkında uzman bir 
heyet tarafından hazırlanan bir rapor yayımladığı 
için bu yeni bir şey değil: 

 “Uluslararası anlayış sorunu kültürler 
arasındaki ilişkinin bir sorunudur. Bu ilişkiden, 
karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı yeni bir toplum 
ortaya çıkmalıdır. Bu toplum yeni bir insani biçim 
almalı, böylece çeşitli kültürlerdeki ortak 
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değerlerin tanınmasıyla evrenselliği 
sağlanmalıdır.” 

 Altmış yıldan fazla bir süre sonra dahi, bu 
mükemmel kavramın insanlık için bir yol haritası 
olmaya devam ettiğine inanıyorum ve o zamandan 
beri insanlığın bu hedeflerin bazılarına ulaştığını 
kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

 

Müzakere ve Kültür 

Kuşkusuz, istişarelerin kültürle yakından 
ilişkisi vardır ve diyalog kuranlar/kurulanlar 
genellikle çok kültürlü olup her birinin kültürü, 
üslubunda ve iletişiminde rol oynar. Bu nedenle, 
kültürler arasındaki yakınlaşma, yapısı nasıl 
olursa olsun müzakerelerdeki yakınlaşmanın 
önemli bir unsurudur. Çeviri; toplantı, istişare ve 
müzakerelerin arzulanan ittifakı 
gerçekleştirebilmek adına işlev gören kültürel arka 
planın canlı bir örneğini yansıtmaktadır. Bu 
noktada, diyalog atmosferini bozmak veya bir 
anlaşmaya varmayı engellemekle 
sonuçlanabilecek yanlış anlaşılmalar nedeniyle 
çevirinin doğruluğu ve kalitesi son derece 
önemlidir. 

Bu bağlamda hatırladığım ilginç 
durumlardan birisi; eski Dışişleri Bakanımız eş-
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Şeyh Ahmed b. Seyf Âl Sânî’nin İran-Irak savaşı 
konusunda çözüm arama çabalarının bir parçası 
olarak Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı ile 
yaptığı ve bir Rus çevirmenin de hazır bulunduğu 
bir toplantıda yaşanmıştı. Rus çevirmenin 
dikkatsizlikle “Iraklılar ve İranlılar yatak değişimi 
yapmalılar.” şeklinde söyleyince çok şaşırdık. 
Bakan tebessüm ederek bana döndü ve 
“Yatakların bu konuyla ne ilgisi var?” dedi. Tabii 
ki çevirmen burada yatak (serîr, çoğulu esirre) 
kelimesini değil esir (esîr, çoğulu esrâ) kelimesini 
kastediyordu, yani esirlerin değişimi. 

Bir keresinde başarılı bir Rus çevirmenin 
Arapça dil yeteneklerine olan hayranlığımı ifade 
etmiştim. Gülümseyerek şöyle dedi: “Büyük dil 
bilimci âliminiz Sîbeveyh’in bildiklerinin çok az 
bir kısmını biliyorum. Sîbeveyh seyahatlerinde 
yanında on deve yükü kitap taşıyordu. Şayet ben 
tüm kitaplarımı toplasam yanımda ancak bir deve 
yükü kitap olurdu.” 

“Çeviri Tarihi (Translating History)” 
kitabında belirttiği gibi George H. W. Bush ve 
Mihail Gorbaçov arasındaki toplantılarda çeviri 
yapan tercüman Igor Korchilov’un başına 
gelenlerden bahsetmeden çeviri kazaları 
gerçeğinden söz etmiş olmayız. İki taraf arasında 
silahların kontrolü konusunda bir anlaşmaya 
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varılması için görüşmeler sürüyordu. Her iki 
başkan, bir diğer tarafın cephaneliğini nasıl 
doğrulayacağına dair ayrıntıları tartışıyordu. 
Doğrulama görevini ifa etmek için hangi tarafın 
uçaklarının kullanılacağı konusunda bir 
anlaşmazlık vardı. Amerikalılar uçakların 
doğrulamayı talep eden taraftan olmasını isterken, 
Ruslar uçakların kendisi üzerinde doğrulamanın 
icra edileceği taraftan olmasını tercih ediyorlardı. 
Çevirmen Korchilov, Gorbaçov’un cümlesini 
yanlış anladı ve “doğrulamayı talep eden taraf” 
şeklinde tercüme etti. Herkes Rusya’nın 
konumundaki bu hızlı değişime şaşırdı ve tüm 
gözler hızla hatasını düzeltmeye çalışan 
çevirmene döndü. Korchilov, bu konuda şöyle 
diyor: “O an herkes bana bakmak için başını 
çevirdi ve ben de yer yarılsa da içine girsem diye 
düşündüm. Bir keresinde birisi iyi bir çevirinin 
hava gibi olduğunu söylemişti, hiç kimse 
kirlenene kadar havanın varlığını fark etmez. Aynı 
şekilde hiç kimse, işini iyi yaptığı sürece 
çevirmenin de varlığını fark etmez ancak bir hata 
yaptığı anda tüm dikkatlerin odağı hâline gelir.” 

Korchilov, yukarıda naklettiği olayı başka 
ilginç bir olayı anlatarak sonlandırır. İlgili 
toplantının sonunda yaptığı hatadan dolayı özür 
dilemek için George H. W. Bush’un yanına 
gitmiştir, Bush ise ona şöyle cevap verir: “Ziyanı 
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yok, Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep 
olmayacaksın!” Gorbaçov ise çevirmenin özrüne 
şu karşılığı vermiştir: “Kafana takma, hata yaptın 
çünkü çalıştın. Hata yapmayan tek kişi, hiç 
çalışmayandır.”40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
40 bk. Igor Korchilov, Translating History: Thirty Years on 
the Front Lines of Diplomacy with a Top Russian 
Interpreter, Simon & Schuster, New York, 1999. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Kültürler Arası Diyalog 

 

Çöl ve şehir ahalisinden insanlar; 

Yardım ederler birbirlerine, farkında 
olmasalar da. 

 

Dünyadaki herhangi bir havaalanına 
girdiğinizde veya dünyanın herhangi bir büyük 
şehrini gezdiğinizde, aralarındaki kültürel 
farklılıklara rağmen insanların düşündüğümüzden 
daha yakın olduğunu fark edemeyebilirsiniz. Bu 
insanlar, bazılarına aşırı idealist gibi görünen 
insani derinlikteki kardeşlik kavramını kabul 
etmesek bile, en azından aynı uçağa veya trene 
binebilir ya da aynı parkı/bahçeyi ziyaret 
edebilirler. 

Evet, trene ya da uçağa binmek artık 
sıradan ve rutin bir durum hâline geldi. İnsanlığı 
yer çekimi zincirlerinden kurtaran bu garip icatlar 
ve karmaşık yollar artık şaşkınlık veya merak 
uyandırmıyor. 

Icarus ve usta bir zanaatkâr olan babası 
Daedalus’un efsanesi, Ovid tarafından 
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“Dönüşümler”in sekizinci bölümünde anlatıldığı 
gibi insanın kendisini yeryüzüne bağlayan 
zincirlerden kurtarması hayaline işaret eder. 
İnsanlığın gökyüzünü keşfetme ve yeryüzünden 
göklerin krallığına seyahat etme arzusuyla, tüm 
tehlike ve riskleri unutarak gökyüzünde süzülme 
arayışını konu alan keyifli bir hikâyedir. 
Kur’ân’da da belirtildiği gibi zayıf yaratılmış olan 
bu varlık (insan), eskilerin dediği gibi elinden 
gelse arşın ötesine gidecek iradeye sahiptir.  

Icarus’un balmumu ve tüylerden yapılmış 
kanatları güneşe yaklaşır yaklaşmaz erise de, 
insanın uzayın derinliklerinde uçma hayali, 
teknolojinin sembolü Daedalus’un torunları 
tarafından gerçekleşinceye kadar devam etti. Bu 
teknoloji sayesinde insanlık evreni kontrol altına 
almak istemektedir.  

Bununla beraber uçağın bizi ilgilendiren 
bir başka anlamı ise insanların güçlü bir irade 
sayesinde fiziksel ve ahlaki olarak 
yükselebilmeleridir. İnsanlığın yolu tüm maddi ve 
manevi acılara, aksiliklere ve yanlışlara rağmen 
parlak işaretlerle doludur. Bu bağlamda kültürel 
diplomasiyi, arzulanan hedefimiz karşısındaki 
mevcut kısıtlamalardan bizi kurtaran bir araç 
olarak görürüz. 
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Kuşkusuz tüm kültürler, bugün bilimsel ve 
teknolojik ilerlemeler sayesinde gözlerimizin 
önünde gerçeğe dönüşen hayalin benzerleridir.  
Bilim ve teknolojinin nimetlerinden faydalanırken 
sadece birkaç on yıl öncesine kadar uçmanın 
sadece bir hayal olduğunu unutuyoruz. 

Ayrıca modern yaşamın detayları ve köklü 
alışkanlıklarımızın ortasında; uçaklarda, tamamen 
farklı ritüeller yaşadığımızı, âdetleri, kuralları ve 
adabı ile neredeyse kapalı bir dünya 
deneyimlediğimizi de unutuyoruz. Bu evrensel 
dünya bizi birleştirir ve derin insani duygularımızı 
ve yolculuk boyunca birlikte yaşama kurallarımızı 
ifade eder. Ne kadar da basit bir kelime: yolculuk! 
Ancak şartları son derece açıktır. Kültürel 
özelliklerimizin, sosyal âdetlerimizin, miras 
aldığımız dilimizin ve çizdiğimiz yol haritasının 
bulunduğu bir yerde değiliz ama aynı zamanda 
tüm bunlardan tamamen kopuk da değiliz. Her 
birimizin bireysel ve kültürel kimliğimizi 
korumamıza imkân veren ancak bir havaalanından 
diğerine ve bir şehirden ötekine geçişte emniyet ve 
güvenliğimizi muhafaza ederek bir macerayı 
gönül rızasıyla kabul etmemizi sağlayan hassas bir 
denge bulunmaktadır. 

Geçiş! İşte ikinci sihirli kelime. Uçakta, 
Allah korusun, bir uçak kazası durumundaki 
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güvenlik talimatlarını öğreniriz; sık seyahat eden 
bizler için neredeyse bir alışkanlık ve formaliteden 
ibaret gibi görünse de her birimiz ilk uçak 
seyahatimizi hatırlamalıyız. Duruma bağlı olan bu 
yabancılaşmayı ve geçici olsalar bile yeni 
kurallara hazırlandığımızı hissettik. Tüm bunlar 
kanıtlıyor ki sembolik bagajları, bireysel ve 
kültürel davranışlarıyla insanlar, tanımadıkları 
diğer yolcular ile paylaştığı yeni bir kültür edinme 
sürecinde kendilerini aşabilir ve başka bir yere 
geçmek için aşina olduklarının üstesinden 
gelebilirler. Böylece insanlar kendilerini gerçek 
bir iletişim pozisyonunda bulurlar; olumsuz 
tutumlardan uzaklaşır ve kendi toplumları 
dışındaki yeni ve küçük bir topluma uyum 
sağlarlar. Bu, kişinin hakiki toplumunda, kendi 
farkındalığından ödün vermeden öteki olanın 
sembollerini anlama yeteneğine benzer bir 
dinamiktir. 

Sosyal medyada, ırkçılığa karşı duyarlılığı 
artırmak için bir video yayıldı.41 Orta yaşlı bir 
kadın uçağa girer ve siyahi bir adamın yanında 
oturduğunu öğrenir. Kadın, diğer koltuklarda 
oturanlara bakışlarıyla ve yüz ifadeleriyle 

																																																													
41 Video, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ellinci yılı kutlamaları 
vesilesiyle Portekiz Komitesi tarafından hazırlanmıştır ve şu linkte 
bulunabilir: http://www.upworthy.com/a-15-year-old-ad-about-racism-is-
a-great-reminder-of-thepower-we-all-have-to-promote-justice 
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durumdan tiksindiğini ifade eder. Uçuş 
görevlisinden ona başka bir koltuk bulmasını ister, 
uçuş görevlisi ise pilota danışana kadar 
beklemesini söyler. 

Uçuş görevlisi saniyeler sonra geri döner, 
hatırladığım kadarıyla lafzen değilse de mealen, 
kadına şöyle der: “Haklısınız. Kibirli insanlarla 
beraber oturmamız kabul edilemez bir durum. 
Bundan dolayı VIP salonda size verebileceğimiz 
boş bir koltuk bulunmaktadır.” Mutlu olduğu 
görülen kadın o boş koltuğa geçmek için ayağa 
kalkar. Ancak uçuş görevlisi boş koltuğun beyaz 
kadının yanında oturmak istemediği siyahi adama 
tahsis edildiğini söyler. 

 Bu video; övünme/kibir ve olumsuz 
düşünceleri ifade etmek adına etkili sinema 
tekniklerinin kullanıldığı akıllıca bir çekimdi. 
Ancak videodaki en önemli şey, ırkçı fikirleri 
benimseyen kadının ve aynı şekilde izleyicilerin 
şaşırtıcı bir şekilde bu tutumlarındaki 
dönüşümdür. 
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Kelebek Etkisi 

 Böylece uçak, büyük dünyamızda 
bildiklerimizin birçok yönünü ortaya koyan bir 
küçük dünya metaforunu temsil eder. İnsanlık 
tarihi, bir limandan diğerine sürekli bir yolculukta 
olduğumuza; diğer inançlarla, ırklarla, renklerle, 
fikirlerle vb. birlikte var olduğumuza tanıklık 
eder. 

 Gruplar arasındaki çeşitliliğe ek olarak, 
bireyci modern dünyadaki kimlikler de çeşitlilik 
gösterebilir. Çeşitlilik; bireylerin ve toplulukların, 
başkalarına devamlı bir surette saygı duymalarına 
yardımcı olan yetenekleri ve becerileri 
geliştirmelerini ve miras olarak aldıkları 
değerlerine, âdetlerine, sembollerine, 
geleneklerine ve insan, Allah ve evren algılarına 
nüans katmalarını gerektirir. İnsanlar ve 
topluluklar kendi kişilikleri ile başkaları 
arasındaki uyum arasında hassas bir denge 
kurmaya mecburdurlar. Kültürel çeşitlilik 
gösteren ve küreselleşen dünyamızda öncelikle 
bunun ve daha sonra kültürler arası iletişim 
becerilerinin dışında barış ve anlayış ortamı 
sağlanamaz. 

 Bugün dünya halklarının aynı uçağa binen 
yolculara benzediğini söylediğimde yeni bir şey 
söylemiş olmam. Doğudaki bir kelebeğin kanat 
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çırpmasının etkisi Batı’da büyük bir olaya neden 
olabilir ve bunun tersi de doğrudur. Küresel 
kültürdeki bu “kelebek etkisi”, özellikle iletişimde 
benzeri görülmemiş çeşitlilik olduğu müddetçe 
birçok etkiye sahiptir. Gerçekten de bugün hangi 
kültür, dış etkilerden tamamen soyutlanmış 
olduğunu iddia edebilir? 

 Burada sadece Hindistan, Çin, Arap ya da 
Batı kültürleri gibi büyük kültürlerden 
bahsetmiyorum. Ayrıca ve özellikle daha küçük 
toplulukların ve hatta uzak yerlerde yaşayan izole 
durumdaki toplulukların kültürlerinden 
bahsediyorum. 

 Çok kültürlülük, kültürel zenginlik ve 
çeşitlilik, nerdeyse somut diyebileceğimiz, kanıt 
gerektirmeyen gerçekler olsa da bunları ön plana 
çıkarmak, değerlendirmek ve kültürler arası 
karşılıklı saygıyı desteklemek net ve mutlak 
olarak gerçekleşmeyebilir. Çoğulculuk ve 
çeşitlilik dâhil, ortak insani kültüre ait derin bir 
duygu geliştirmek daha zordur. UNESCO’nun 
“Dünya Çocukları Yararına Şiddetsizlik ve Barış 
Kültürünün Geliştirilmesi Uluslararası On Yılı”42 
programında da açıklandığı gibi, büyük bir zorluk 

																																																													
42 bk. UNESCO’nun web sitesindeki Genel Sekreter’in 
raporu (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 56. Oturum, 
Geçici Gündem: Barış Kültürü, Madde 39. 13.09.2001). 
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söz konusudur. Bu zorluk,  bulutlu ve fırtınalı bir 
havada gökyüzünde uçarken insanlık uçağını 
korumak ve yolcularına güvenli ve konforlu bir 
yolculuğu temin edebilmektir.  

 Kültürel diplomasinin, “Barış ve 
Şiddetsizlik Kültürünün Yayılması” için 
çalıştığına inanıyoruz. Buna giden belki de en 
önemli yol, kültürler ve ihtiyaç duyduğu koşullar, 
hazırlıklar ve araçlar arasındaki diyalogdur. 
Uçağın kalktığı havaalanı kültürel çeşitlilik 
havaalanıdır, ulaşmak istediğimiz havaalanı ise 
kültürler arası diyalog kapısından eriştiğimiz 
kültürler arası vatandaşlık havaalanıdır. 

 

Kültürel Çeşitlilik ve Küreselleşme Üzerine 

 Küreselleşmeye nesnel olarak bakarsak 
onu ekonomiye dayalı çeşitli mekanizmaların 
meyvesi olarak görürüz. Küreselleşme, internetin 
küresel iletişim ile yaptığı gibi, dünyayı sanal 
anlamda ve gerçekte birbirine bağlamıştır. 
Buradaki kıyas rastgele değildir. İnternet tarihi, 
bakıldığında, küreselleşmenin bir parçası ya da 
görünümlerinden biri gibidir. Öte yandan, ortak 
kıyas noktası, iletişimin bilinen tekeller tarafından 
kontrol ediliyor olması ve avantajlarının yanı sıra 
çeşitli dezavantajlarının da olmasıdır. Aynı durum 
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küreselleşme için de geçerlidir. Bu durumu 
iyimser görmek anlamsızdır. Çünkü ekonomik, 
teknolojik ve bilimsel gerçekler, Semîr Emîn’in de 
ifadesiyle küresel ekonominin “orantısız 
gelişim”inin bir sonucudur.  “Dijital uçurum”43 ise 
bu iddiamızı desteklemektedir.   

 Küreselleşmenin kültürel yönüne 
odaklandığımızda, hegemonya stratejileriyle olan 
bağlantılarını aklımızda tutarken, kültürel 
diplomasinin, bunların yankılarından ve 
etkilerinden habersiz kalamayacağını anlarız. 
Çağımızda kültürler arasındaki fiilî ilişkiler daha 
önce hiç olmadığı kadar karmaşık hâl almıştır. 
Bunun net bir sonucu olarak kültürler ve ulusal 
ekonomiler arasındaki sınır kavramı artık 
sorgulanır duruma gelmiştir. Bu da, iyice 
düşündüğümüz zaman, ciddi yönleri olan bir 
sonuçtur. 

Öncelikle, kültürler arasındaki 
geniş/kapsamlı iletişimin, geniş ufuklar açtığı 
kadar, bilimsel, teknolojik ve ekonomik 
ilerlemenin desteklemediği kültürleri açıkta 
bıraktığını ve onları daha savunmasız hâle 
getirdiğini hatırlayalım. Bu nedenle küreselleşme, 

																																																													
43 “el-Fecvetu’r-rakmiyye”, Nebîl ‘Alî ve Nâdiye Hicâzî, 
Silsilet ʿÂlemi’l-Maʿrifeti’l-Kuveytiyye, Sayı 318, Ağustos 
2005. 
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“küçük” kültürleri ve dolayısıyla geçmişini ve 
zengin kaynaklarını insanlığın tanık olduğu 
bilimsel ve teknolojik gelişmeden esinlenerek 
geliştirmeyen kültürel kimlikleri tehdit ediyor gibi 
görünmektedir. Bu kültürler, nesli tükenmekte 
olan bazı hayvan türlerine ya da müzelerdeki yok 
olunmasından korkulan bazı eserlere 
benzemektedir. En iyi ihtimalle de korunmak için 
yeterli bakım ve fon bulunmayan nadir anıtlar ve 
antikalar gibidir. 

Halklar, kendilerini tehdit altında 
hissettiklerinde kendine özgü kimliklerine geri 
döneceklerdir. Bunu yaparken, Amin Maalouf’un 
dediği gibi, bu kimlikleri “ölümcül kimlikler”44 
hâline getirerek, reaksiyon mantığıyla küresel 
etkilerle meşgul olan sembollerini şiddetle 
savunabilirler. Eski Yugoslavya’da ve hatta 
Hindistan gibi eski medeniyetlerde farklı 
biçimlerde ve derecelerde gördüğümüz şey budur. 

Bu acı gerçek, tüm olumlu yönleriyle silip 
süpüren akımı durdurmayacaktır. Burada 
kültürleri birbirine bağlayan ve aralarında iletişim 
köprüleri kuran akımı kastediyoruz. Bu nedenle, 
her çeşit kültürü koruyan ve onu dinamik, 
sürdürülebilir kalkınma çabalarına dâhil eden 
																																																													
44 bk. Amin Maalouf’un Fransızca kitabı: Les identités 
meurtrières, Amin Maalouf, Livre de Poche, 2001 Paris. 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

229

219	
	

ortak bir gelecek inşa etmeye yönlendirmek için 
bu çeşitliliğin yönetilmesi gerekmektedir. 
Herhangi bir ciddi kültürel diplomasinin bu 
kolektif insani hayalde yer alması kaçınılmazdır. 
İnsanlık bu asil diplomatik göreve hazırlanmak 
için yeterli ortak araçlara ve değerlere sahiptir. Bu, 
özünde karşılıklı olarak mutabık kalınan duruşlar, 
algılamalar ve anlayışlar oluşturmaya yönelik bir 
müzakere eylemidir. Aynı zamanda iyi iletişim ve 
tartışma becerileri gerektiren, seçkin bir kültürel 
eylemdir. 

Aslında kültürel diplomasi açısından 
çeşitlilik ve küreselleşme konusunu ele almak, onu 
kolaylaştıran ve pek çok konuda anlaşmayı 
mümkün kılan zengin bir uluslararası hukuk 
sistemine dayanmaktadır. Bu bağlamda 
okuyucuyu literatür bilgisine boğmak 
istemiyorum ancak kültürel diplomasiyi 
çerçeveleyen uluslararası hukuk sistemine, en 
azından kurumsal düzeydekine kısa bir atıfta 
bulunacağım. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
kültürler arası diyalog alanındaki kültürel 
diplomasiyi tesis etmek için uluslararası yasal ve 
ahlaki gücü ve statüsü açısından iyi bir başlangıç 
noktasıdır. Eğitimin, bireyin kültürel kişiliğinde 
bir denge kurması ile halklar arasında hoşgörü ve 
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anlayışı teşvik etmeye başlangıç noktası olması bir 
tesadüf değildir. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 26. maddesinin 2. fıkrası şöyle 
der: “Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve 
insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı 
güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün 
uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında 
anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve 
Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki 
çalışmalarını geliştirmelidir.” 

Bu paragrafın bir ideal oluşturduğunu, en 
önemli bileşenlerinden bahsettiğini ve ideale 
ulaşmada eğitimi, bir aracı olarak tanımladığını 
görmekteyiz. Bu büyük ilkeleri ülke içinde ve 
uluslararası düzeyde tartışarak uygulayabilirsek 
büyük bir projeyi hayata geçirmiş oluruz. 
Özellikle günümüz dünyasında tüm karmaşık 
yönleriyle eğitim alanında uluslararası 
dayanışmayı tesis edebilir,  muazzam çabalar ve 
stratejiler sunabiliriz. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi aynı 
zamanda bu uluslararası yönelimi destekleyen 
sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla 
bağlantılı bir dizi ilke içerir. Burada yerli halklar 
ile grupların/cemaatlerin haklarına ve dini ifade 
özgürlüğüne vb. atıfta bulunmak yeterlidir. 
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tesadüf değildir. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 26. maddesinin 2. fıkrası şöyle 
der: “Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve 
insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı 
güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün 
uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında 
anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve 
Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki 
çalışmalarını geliştirmelidir.” 

Bu paragrafın bir ideal oluşturduğunu, en 
önemli bileşenlerinden bahsettiğini ve ideale 
ulaşmada eğitimi, bir aracı olarak tanımladığını 
görmekteyiz. Bu büyük ilkeleri ülke içinde ve 
uluslararası düzeyde tartışarak uygulayabilirsek 
büyük bir projeyi hayata geçirmiş oluruz. 
Özellikle günümüz dünyasında tüm karmaşık 
yönleriyle eğitim alanında uluslararası 
dayanışmayı tesis edebilir,  muazzam çabalar ve 
stratejiler sunabiliriz. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi aynı 
zamanda bu uluslararası yönelimi destekleyen 
sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla 
bağlantılı bir dizi ilke içerir. Burada yerli halklar 
ile grupların/cemaatlerin haklarına ve dini ifade 
özgürlüğüne vb. atıfta bulunmak yeterlidir. 
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Kültürel çeşitliliğin özgünlüğü ile insan 
hakları belgelerinin evrenselliği arasındaki bu 
denge, kültürel diplomasi kapsamında gerçekleşen 
her müzakereye, insan hakları ile ilgili çeşitliliği 
teşvik edecek şekilde yönlendirilir. İnsan hakları 
ve kültürel diplomasi sürekli etkileşim hâlindedir 
ve kültürler arası diyaloğu kolektif insani 
kalkınmanın gerçek bir yolu hâline getirir. 

Şiddetsizlik, hoşgörü, karşılıklı saygı ve 
diyalog değerlerinin pekiştirilmesi arzu edilen 
barış kültürünün merkezinde yer alırsa insan 
hakları standartlarına saygı ve bireysel ve kamusal 
özgürlüklerin mevcudiyeti, herhangi bir kültürel 
diyaloğun gelişmesi için bir çerçeve sağlayacaktır. 
Öyleyse başkalarının haklarına saygı göstermeyen 
ve kendi haklarına yerel olarak saygı 
duyulmayanlar farklı insanlara nasıl ulaşabilirler? 
Sosyal ve kültürel sorunları çözme adına barışçıl 
ve medeni bir diyalog kuramayanlar, kültürel 
diyaloğun gerektirdiği yetkinlik ve becerilerle 
nasıl donatılabilirler? 

Herhangi bir kültür, iç diyaloğun ve belirli 
bir form etrafında birleşmesine yol açan müzakere 
yolunun ürünüdür. Arap kültürü bu açıdan iyi bir 
örnektir. Bu büyük kültür, bazılarının “Arap 
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aklı”45 olarak adlandırdığı şeyi üreten tarihî 
olaylar ve süreçlerden teşekkül etmiştir. Bu 
kavramın eleştirilerine46 ve kavram sahibinin 
ulaştığı sonuçlara bakılmaksızın, önemli olan bu 
kültürün, onu geliştirmeye katkıda bulunan birçok 
entelektüel hareket arasındaki müzakerelerin 
sonucu olduğu genel fikridir. Gelişim döneminde 
dünyaya büyük miktarda bilgi, teknolojik 
yenilikler, felsefi fikirler ve edebî şaheserler veren 
Arap kültürünün zenginlik ve çeşitlilik gerçeği, 
Arap kültürünün tarih boyunca farklı kültürlerle 
müzakeresinin,  Asya’dan Afrika ve özellikle 
Akdeniz’e kadar olan etkileşimlerinin sonucudur. 

Araplar; İran, Hindistan ve Yunanistan da 
dâhil olmak üzere büyük kültürlerin ürünleriyle 
yakın temasa geçti. Ancak Araplar, kendi 
kültürlerini tanıtan ve başkalarından öğrenen Arap 
kâşiflerin ve seyyahların kitaplarında 
okuduğumuz gibi, coğrafi olarak yakın kültürlerin 
ötesinde başkalarıyla da etkileşime geçti. Arap 
seyyahlarının kitapları, söylediklerimize tanıklık 
eden zengin bir veri hazinesini temsil eder. 

																																																													
45 Özellikle Muhammed ‘Âbid el-Câbirî, Bunyetu’l-‘akli‘l-
‘arabî. Dirâse tahlîliyye nakdiyye li-nazmi’l-ma‘rife fî 
sekāfeti’l-‘arabiyye, Merkez Dirâsâti’l-Vahdeti’l-
‘Arabiyye. 
46 Örneğin Cûrc Tarâbîşî, İşkâliyyâtu’l-‘akli’l-‘arabî, nakd 
nakdi’l-‘akli’l-‘arabî, Dâru’s-Sâkî. 
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Seyyahlar kendi üsluplarıyla müzakere 
eden kültürel diplomatlar değiller miydi? 

Bu yazılar, İslam Peygamberi Hz. 
Muhammed’in teşvik ettiği diğer inançlara saygılı 
diyaloğun bir mekanizmasını temsil ediyordu. 
İslam, bu inançların sürekliliğidir; bunların tümü 
Yaradan’ın kullarına hitap ettiği sistemin bir 
parçasıdır. İhtiyaç duyulan diğer inançlara saygı 
(Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.)47 ve 
kendi bilincinde olma, kültürel alçakgönüllülüğün 
temel dayanağıdır. İslam, tevhidî dinlerden biridir 
(Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve 
Musa’nın sayfalarında da vardır.)48 ve dinî 
olgunun tarihsel ilerleyişinin ve farklı bakış 
açılarının bir parçasıdır, bu da farklı manevi ve 
dinî sistemlerin varlığına izin verir. Bu durum, 
bizim görüşümüze göre, şu ayet-i kerimenin 
somutlaşmış hâlidir: “… Şüphe yok ki, biz sizi bir 
erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi 
tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. 
Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı 
gelmekten en çok sakınanınızdır…”49 Bu ayet-i 
kerimenin ifade ettiğinin dışında bir ortak yaşam, 

																																																													
47 Kâfirûn Suresi, 6. ayet. 
48 A’lâ Suresi, 18-19. ayet. 
49 Hucurât Suresi, 13. ayet. 
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halklar arasındaki dostluk ve barışı korumaya 
yönelik anlayış ve hoşgörü çağrısı olabilir mi? 

Kültürel diplomasi, bize rehberlik etmek 
ve sağlam bir temele sahip olduğumuzu 
kanıtlamak için Arapların, diğer kültürlerin ve 
halkların kökünden gelen otantik modellere 
ihtiyaç duyar. Bu, yapılması gereken stratejiler 
değişse ve Birleşmiş Milletler ve yan kuruluşları 
sayesinde müzakere parametreleri ve yöntemleri 
iyileşmiş olsa bile geçerlidir. Kültürler arası 
diyalog açısından kültürel diplomasi fikri, şimdi 
UNESCO liderliğindeki sağlam bir kurumsal 
temele dayanmaktadır. Bu kurumsal yapı 
uluslararası müzakerelerin başarısı için gereklidir. 
Belki de amacı küresel vatandaşlık olan tarihsel 
kültürel diplomasi ve diyalogda bu yoktu. 

Vurgulanması gereken önemli şey, 
uluslararası insan hakları sistemi tarafından 
şekillendirilen ortak insan hakları mirasının, 
uluslararası kültürel diplomasinin ahlaki ve yasal 
beşiği olduğudur. Uluslar ve kültürler arasındaki 
diyalog için insan hakları dilinden daha güçlü bir 
referans çerçevesi veya dil hayal edemeyiz. 
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Kültürel Kimlikler ve Küresel Vatandaşlık 

 Bugünün teminatı sadece kültürel 
grupların maddi ve manevi özelliklerini korumak 
değildir; sanat, edebiyat, değerler, gelenekler ve 
yaşam biçimlerini korumak da buna dâhildir. 
Ayrıca tüm kültürlerde ele alınması gereken başka 
bir eğilim görüyoruz. Bugün dünyamızdaki 
kültürel kimlikler, çok geç olmadan başa 
çıkamayabileceğimiz dış etkiler nedeniyle içsel 
değişimler geçiriyor. 

 Örneğin, kadınların sorunları, erkeklerin 
ve kadınların sosyal rolleri ile ilgili kültürel 
dönüşümleri göz önüne alırsak, tüm kültürlerin 
cinsiyetlerle ilgili değerler sisteminde bir değişime 
tanıklık ettiğini görürüz. Bu değişim, geleneksel 
olarak kendilerine açık olmayan çevrelere giren, 
yeni kavramlar ve farklı görüşler üreten kadınların 
sonucudur. Örnek olarak; kızlar okula 
gittiklerinde kültürel değerler hemen değişir ve 
toplumun onlara bakış açısı, belirli bir kültürün 
kadınlara ve kızlara verdiği değerlerle birlikte 
yavaş yavaş gelişir. Bu gözlemde herhangi bir 
değer yargısı yoktur. Âmâl el-Karâmî’nin50 de 
belirttiği gibi, geleneksel toplumlardaki eski  

																																																													
50 bk. Âmâl el-Karâmî, el-İhtilâf fi’s-sekāfeti’l-‘arabiyyeti’l-
islâmiyye, Dâru’l-Medâri’l-İslâmî, 2007. 
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durum mutlaka daha iyi değildir, modern 
toplumlardaki yeni durum da mutlak surette daha 
kötü değildir. Ancak gelenekler, kadınlar 
hakkındaki değerler ve inançlar sistemi dâhil 
olmak üzere kadın ve kültürel değerler örneğinde 
bizi ilgilendiren şey, kültürel kimliğin dinamik bir 
karakter kazanmasıdır. 

 Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik, 
kadınları kültür ve siyasetten ekonomiye kadar 
yaşamın çeşitli alanlarında güçlendirmek için 
politika ve programların geliştirildiği ortak bir 
küresel ve kültürel çaba hâline gelmiştir. Bu 
değişim, kültürler arasındaki etkileşimin bir 
sonucudur ve herhangi bir kültürün diğer 
kültürlerin etkisinden izole edilmesinin imkânsız 
olduğunu kanıtlar. 

 Ancak buradaki büyük ikilem şudur: Yerel 
kültürler ve gelenekler, ortak bir insan bakış açısı 
oluşturmak için nasıl faydalı kaynaklar hâline 
gelebilir? 

 İstesek de istemesek de kültürleri aşan bir 
tür vatandaşlığa, daha doğrusu kültürler arası bir 
vatandaşlığa doğru ilerliyoruz. Uluslar ve halklar 
arasındaki yakınlaşma; çeşitli alanlarda bilimsel 
alışveriş ve uluslararası iş birliği sayesinde, yavaş 
yavaş aynı uçağa binmek için bir havaalanında 
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buluşma metaforunda tarif ettiğimiz durumu 
empoze etmeye başlamıştır. 

 Küresel değerler, “kültürler arası 
vatandaşlık” adı verilen yeni bir vatandaşlık 
biçimini gerektirmiştir. Bu, diğer ülkelerin 
vatandaşlarını ve farklı kültürleri sözlü ve fiilî 
olarak savunan insanların yürüttüğü faaliyetlerde 
tecessüm eden bir vatandaşlıktır. 

 Dolayısıyla bu vatandaşlık; farklı 
kimlikleri, kültürleri ve coğrafi mesafeyi göz ardı 
ederek ve ilgili vatandaşın müntesip olduğu ülke 
ile olan ilişkisine halel getirmeden ortaya çıkan 
evrensel insani sorumluluğun bir değeridir. 

 Herhangi bir ülkenin vatandaşının başka 
bir ülkede meydana gelen savaşı protesto etmesini 
nasıl açıklayabiliriz? Veya sivil toplum 
kuruluşlarının doğal afetler sırasında diğer 
toplumlara yardım elini uzatmasını nasıl açıklarız? 
Peki ya yoksulluğu veya hastalığı azaltmak, 
çevreyi ya da basın özgürlüğünü savunmak için 
çalışan uluslararası sivil gruplar? 

 Küreselleşmenin hegemonyası 
bahanesiyle özüne dönme ve kendi kimliğine 
kapanma durumu, korku kültürünün kaba bir 
ifadesinden başka bir şey değildir ve daha da 
önemlisi, statik bir kültür vizyonunu temsil eder. 
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Yine de bu tür bir tepki tüm kültürlerin değişim ve 
dönüşüm yaşadıklarının da kanıtıdır. Kültürler, 
bilinçli ya da bilinçsiz, kaçınılmaz olarak melez 
hâle gelmiştir. Bilgisel ve kültürel 
melezleşmedeki mevcut karmaşıklık, insanlık 
tarihinde görülmemiş bir şeydir ve hiç kimse nihai 
sonucun ne olacağını tahmin edemez. Bu nedenle, 
kültürel diplomasinin zaruri düşünsel bir 
mesafeden ilerlemesi, bu ortak kader hakkındaki 
soruları yanıtlaması ve kontrolden çıkmasını 
önlemek için yönlendirmesi gerekir. 

 Burada incelediğimiz, dünyanın dört bir 
yanındaki geniş kesimler arasındaki kültürler arası 
vatandaşlığa katılma konusunda kendiliğinden 
gelen istekliliktir. Bu istek bizim görüşümüze göre 
olumlu ve önemlidir. Zira kültürel diplomasi, barış 
kültürünü halklar arasında yaymak için şiddet, 
nefret, ırkçılık, ayrımcılık, antisemitizm ve 
İslamofobi fenomenlerine karşı durmak için 
kullanılmalıdır. 

 Gerçekten hepimiz aynı uçaktayız ve 
hedefimize en iyi koşullarda ulaşacağımızdan 
emin olmalıyız. Bu gerçekleştiğinde her birimiz, 
ulusal ve küresel olarak birlikte yaşamanın 
temellerini geliştirmek için kültürünü yenileme ve 
geliştirme yoluna dâhil etmeye katkıda bulunan 
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yeni değerlerle zenginleştirilmiş kimliğine ve 
kültürüne geri dönecektir. 

İnsan, bir nehre iki kez girmez. Ya da 
bizim kültürümüzdeki ifadeye göre: “Bir mümin, 
bir delikten iki defa ısırılmaz.” (Meşhur bir 
hadistir. Bir delikten yılan veya akrep tarafından 
ısırılan bir kişi, bile bile ikinci kez aynı deliğe aynı 
şekilde yaklaşmaz anlamındadır.) Bugüne 
uyarlayacak olursak insan aynı uçağa iki kez 
binmez ve aynı uçaktan iki kez inmez. Bu, her 
seferinde iki yöne yeni bir şey anlamındadır: 
Ayrıcalıklarıyla kendi kültürünün yönü ve temas 
ettiği diğer kültürün yönü. Dolayısıyla uçağa 
binmek ile uçaktan inmek arasındaki derin akımı 
düşünecek olursak, kültürlerin gerçek manada iç 
içe girdiklerini, farklı algıların ise reel anlamda 
birbirlerine yaklaştıklarını söyleyebiliriz. 
Kuşkusuz ki hem kendi kültürünün vatandaşı hem 
de diğer kültürlerle etkileşime girebilen dünya 
vatandaşı yeni insanın doğum sancısına tanık 
oluyoruz. Kültürel diplomasinin ise burada bu 
yeni evrensel vatandaşın ortaya çıkmasına 
yardımcı olmak gibi yüce bir misyonu vardır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Özgürlüğe Giden Yol: Eğitim 

 

İlim maldan daha hayırlıdır; ilim seni korur, malı 
ise sen korursun. 

İlim hâkimdir, mal ise mahkûm. 

Mal verdikçe azalır, ilim verdikçe artar. 

Hz. Ali 

 

Aklını bilim ile donatmak, vücudunu 
mücevherlerle süslemekten daha iyidir. 

Konfüçyüs 

 

 Zengin bir inci tüccarının çok zeki bir oğlu 
vardı. Küçüklüğünden itibaren, tecrübe ve dirayet 
kazanması için onu şehirde alım satım yapmaya 
yönlendirdi. Çocuk büyüdüğünde ve tamamen 
olgunlaştığında, babası ona para, malzeme ve bir 
torba inci vererek ticaret yapması adına seyahat 
etmesini istedi. Oğul, rızkını kazanmak için yola 
çıktı. 
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 Oğul yelken açtı, sonra birkaç gün 
yürüyerek seyahat etti. Sonunda bitkin düştü ve 
geceleyin bir çayırda dinlenmeye karar verdi. 
Uyumadan önce yerde yatan ve neredeyse hareket 
edemeyen yaşlı bir tilkiyi fark etti. Çocuk ona 
baktı ve kendi kendine sordu: Bu miskin hayvan 
nasıl beslenecek? Tilkinin yakın zamanda açlıktan 
öleceğini düşündü. Çocuk bu düşüncelere dalmış 
iken birden bir aslan dişleriyle ağır bir avı 
sürükleyerek tilkinin yanına geldi ve yemeye 
başladı. İşini bitirince kalıntıları terk etti ve 
uzaklaştı. Sonra yaşlı tilki zar zor ava doğru 
süründü ve doyana kadar yedi. Çocuk tüm bu 
olanları şaşkınlıkla izledi, koşmak ve avlanmak 
zorunda kalmadan yaşlı tilkiye yiyecek getiren 
kaderin işini düşündü. Daha sonra oturdu ve kendi 
kendine şöyle söyledi: Eğer kader bu şekilde rızık 
veriyorsa neden geçimimi sağlamak için sıkıntılı 
ve riskli bir yolculukla yüzleşeyim ki? Geceyi 
çayırda geçirdi ve sonra sabah olduğunda eve 
dönmeye koyuldu. Babasına, seyahat etmekten 
nasıl caydığını anlattığında yaşlı babası şöyle 
dedi: “Oğul, iyi gözlemlemişsin ama yanlış 
bakmışsın. Senden aç tilkilerin sığındığı aslan 
olmanı istemiştim, aslanların artıklarını yemeyi 
bekleyen aç bir tilki değil!” 

 Kültürümüzde nakli geçen bu hikâye, 
eğitimin sadece okuma ve yazma becerilerini 
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vermekle ilgili olmadığını gösterir. Aslında 
eğitim, insanların ahlaki/etik değerler ve ideallere 
sahip olmaları adına bir temeldir. Bu, gençlere 
sunulan eğitim programlarının üzerinde 
yükseldiği entelektüel yaratıcılık ürünlerinin farklı 
türlerinde ortaya çıkan şeydir. 

 Bundan yüzyıllar önce İbn Haldûn, 
Mukaddime adlı eserinde insanların bilgi, ahlak, 
inanç ve erdemlerini eğitim ve öğretimle 
şekillendirdiğini, aynı zamanda taklit ve doğrudan 
telkin yoluyla da aldığını savunmuştur. 

 

Eğitim ve Değişim 

 Eğitim, eski çağlardan beri insan 
toplumlarının doğal bir parçası olmuştur. Yazının 
ortaya çıkmasından önce yetişkinler, doğrudan 
yönlendirmeyle ya da kuşaktan kuşağa aktarılan 
hikâyeleri ve masalları kullanarak dönemlerinin el 
sanatları ve becerilerinde gençleri şifahi bir 
şekilde eğitmişlerdir. Toplumların ve şehirsel 
medeniyetin gelişmesiyle birlikte, insan bilgisi el 
sanatları ve becerileri etrafında dönen çıraklığın 
ötesine geçerek kurumsal eğitime zemin 
hazırlamıştır. Baskın görüşe göre MÖ iki binli 
yıllarda Mısır’da Orta Krallık döneminde resmî 
okullar tesis edilmiştir. Daha sonra MÖ altıncı 
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yüzyılda Konfüçyüs, Uzak Doğu ülkelerindeki 
eğitim ve öğretim müfredatı üzerinde büyük etkisi 
olan doktrini kurmuştur. 

 Sonraki yüzyılda Platon, akademisini 
Yunanistan’ın Atina kentinde kurmuştur. 
Platon’un akademisi Batı dünyasındaki ilk 
yükseköğrenim kurumu olarak kabul edilir. Daha 
sonra İskenderiye, matematikten felsefe ve 
edebiyata kadar çeşitli bilim kitaplarıyla dolu ünlü 
kütüphanesi ve eğitimcileriyle Atina’dan bu 
mirası devralmıştır. Arap İslam dünyasında eğitim 
Orta Çağ’da yaygınlaşmıştır. Başlangıçta 
mescitlerde devam edegelen eğitim için daha 
sonra “medrese” adı altında özel kurumlar tesis 
edilmiştir. Tüm Arap ve İslam ülkelerindeki 
medreseler, mimari tarzları ve eğitim öğretim 
idareleriyle seçkin bir konuma gelmiştir. 
Medreseler sadece din bilimlerinde değil, aynı 
zamanda teori ve pratiği, etik ve faydalı bilgi ile 
dünyevi ve manevi konuları birleştiren entelektüel 
ve eğitimsel aydınlanma merkezleri olmuştur. 

 Arap İslam dünyasındaki geleneksel 
medreseler, modern eğitimin değişen 
gereksinimleri nedeniyle yavaş yavaş rengini 
kaybetmiş soluk birer anı hâline gelmiş ve artık 
modernleşmeye ayak uyduramadığı için kültürel 
kalıntılar denilebilecek kadar az sayıda kalmıştır. 
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Buna karşılık, modern okullar, Fransız 
Parlamentosunun 1881’de herkese ücretsiz eğitim 
hakkı veren Jules Ferry Kanunu’nu kabul 
etmesinden sonra, özellikle 19. yüzyılın 
sonlarında Batı dünyasında yaygınlık kazanmıştır. 
Daha sonra 1956’da da zorunlu hâle gelmiştir. 

 Burada önemli olan bizdeki ya da 
Batı’daki eğitimin tarihî serüveni değildir. Daha 
ziyade, birey ve toplum için arınmaya ve 
aydınlanmaya giden bir yol olarak eğitimin 
amacıdır. Eğitim, insanları güçlendirir ve onlar 
için özgürlüğün kapılarını açar; topluluklara iş 
birliği, dayanışma, barış ve ortak bir geleceğe 
dayanan birlikte yaşama modelleri sağlar. O, 
Allah Teâlâ’nın Kur’ân’da belirttiğine göre 
insanın yeryüzündeki hilafetinin araçlarından 
birisidir: “Sonra, nasıl davranacağınızı görelim 
diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların 
yerine getirdik.”51 

 Dünyada eğitim konusunu ciddi bir şekilde 
ele alan her çalışmanın, UNESCO tarafından 
2000’li yılların başında başlatılan “Sürdürülebilir 
Kalkınma İçin Eğitim” başlıklı projeye işaret 
etmeden geçmesi mümkün değildir. 
UNESCO’nun proje bağlamında görüş aldığı 

																																																													
51 Yûnus Suresi, 14. ayet. 
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uzmanlardan biri olan Fransız filozof Edgar 
Morin, kitap şeklinde “Geleceğin Eğitimi İçin 
Yedi Gerekli Bilgi”52 başlıklı önemli bir belge 
yayımlamıştır. 

 Morin, belgede hata ve sanrıların yol açtığı 
bilgi eksikliklerine dikkat çekmektedir. Bilgi 
sürekli olarak yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyar 
ve tüketime hazır bilgi yoktur. Bu nedenle Morin, 
kısmi ve yerel bilgileri entegre ederek eğitimin 
parçalanmaması için temel ve kapsamlı konuları 
kapsayacak bir yaklaşım önerir. 

 Morin ayrıca “insanlık durumu” şeklinde 
isimlendirdiği şeyin öğretilmesi gereğini savunur. 
İnsanlar aynı anda fizyolojik, biyolojik, 
psikolojik, kültürel, sosyal ve tarihî varlıklardır. 
Bununla birlikte, insan doğasının karakteristiği 
olan bu karmaşık birlik, eğitim sistemi tarafından 
tamamen parçalanmıştır. Bugün, her insan bir 
yandan kendi kimliğinin kompleks doğasının öte 
yandan da diğer insanlarla ortak doğasının 
farkında olmalıdır. 

 Fransız filozofa göre, doğa bilimleri, beşerî 
bilimler, edebiyat ve felsefedeki dağınık bilgileri 

																																																													
52 Kitabın Fransızca orijinali: Edgar Morin, Les Sept Savoirs 
Nécessaires à l’Education du Futur, UNESCO 1999, Seuil, 
2000. 
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bir araya getirerek insanın birlik ve kompleks 
özelliğini kabul etmek ve insani olan her şeyde 
birlik ile çeşitlilik arasındaki değişmez ilişkinin 
öne çıkarılması hiç de zor değildir. Bundan dolayı 
Morin, tüm insanların kolektif kaderini 
vurgulayan bir dünya kimliği öğretmeyi önerir. 
Aynı zamanda, tüm kıtaların on altıncı yüzyılın 
başlarında birbirine bağlanmasıyla başlayan 
dünya tarihini öğretmeye çağırır. Ancak ortak 
kaderimizi vurgulamak, insanlığın tarih boyunca 
maruz kaldığı ve hâlâ devam eden baskıyı, 
hegemonyayı ve sömürgeciliği göz ardı etmek 
anlamına gelmemelidir. Bu, tüm insanlığın aynı 
yaşam ve ölüm durumlarıyla karşı karşıya 
kaldığını ve ortak bir kaderi olduğunu vurgulamak 
anlamına gelir. 

 Morin’in işaret ettiği yedi bilginin 
beşincisi, kesin olmayan her şeye karşı durmaktır. 
Morin, belirsiz ve tanımlanmamış konuların fizik 
ve biyoloji gibi kesin bilimlerde bulunan 
hassasiyetle öğretilmesini önerir. Dalgalanmalar 
ve belirsizlikle yüzleşmek için stratejiler 
öğretilmesini ister; böylece öğrenciler, net 
bildikleri belirli konular aracılığıyla belirsizlik 
okyanusunda yüzmeyi öğrenebilirler. 

 Morin, karşılıklı anlayışın bir yaşam 
zorunluluğu olduğunu söyleyerek hem bir araç 
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hem de bir amaç olarak anlayış ve anlaşmayı 
öğretmeye çağırır. Bu arada, anlayış eksikliğinin 
temel nedenlerini araştırmaya da davet eder. Irk 
ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığı gibi konuları 
incelemenin barış eğitimi için sağlam temeller 
oluşturduğunu savunur. 

 Edgar Morin ayrıca etik öğretimini güçlü 
bir şekilde savunur. Dürüst etik ilişkilerin birey, 
toplum ve tüm insanlık arasında karşılıklı gözlem 
gerektirdiğini, bunun da demokrasi ile mümkün 
olan bir durum olduğunu söyler. Yirmi birinci 
yüzyılda küresel vatandaşlık yoluyla mümkün 
olan uluslararası dayanışma olarak 
adlandırılabilecek olan da budur. Çünkü tüm 
dünya aslında küresel bir vatan hâline gelmiştir. 

 

Eğitim ve Özgürlük 

 Eğitim kurumlarının insan uygarlığı 
tarafından tasarlanan en büyük kurumlar arasında 
hatta belki de en büyüğü olduğunu hatırlatmak 
önemsiz gözükebilir. Ancak bu hatırlatma 
Müslümanlar açısından faydalı olacaktır. Birçok 
toplum ve devlet, çeşitli bahanelerle, artık eğitime 
hak ettiği mali desteği ve ilgiyi vermemekte ve 
gerekli fedakârlıklarda bulunmamaktadır. Bunu 
yaparken de eğitim, özgürlük, bilim ve ilerleme 
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arasındaki güçlü bağı, yani genel olarak eğitim ve 
kalkınma arasındaki en derin manasıyla asli 
bağımlılığı unutmuş gibi gözükmektedir. 

 Okul kurumu, küçük bir kısmı dışında, 
toplumda hâkim olan fikirler, gelenekler ve 
davranışları temsil etmez. Benim açımdan okulun 
değeri, değişim için muazzam bir güç ve geleceği 
üretmek için bir laboratuvar olmasından 
kaynaklanır. İyi bir eğitim, arzulanan toplumun 
özelliklerini, değerlerini, etiğini, becerilerini ve 
ahenkli algılarını somutlaştıran bir mikro toplum 
oluşturur. Öğrenciler okuldan veya üniversiteden 
çıkıp diğer sosyal kurumlara, özellikle de evlerine 
girdiklerinde yanlarında bilinçli ya da bilinçsiz 
olarak öğrendikleri değerleri ve davranışları alırlar 
ve böylece sosyal çevrelerini etkilerler. 

 Ben de eğitim kurumunu ve temel sosyal 
rolünü bu şekilde değerlendirmekteydim. Ancak 
gelişmiş ülkelerde veya Arap ülkelerinde eğitimin 
durumu hakkında makaleler ve raporlar 
okuduğumda, eğitim kurumlarının farklı ülkelerde 
farklı derecelerde derin bir krize tanık olduklarını 
sık sık fark ediyorum. Bana göre, bu kriz modern 
yaşamın karmaşıklığının ve çeşitli sosyal 
kurumların işlevinin sürekli gözden geçirilmesinin 
sonucudur.  
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Teknolojik gelişmeler, bilgiyi herkesin 
kullanımına sunmak ve kendi kendine öğrenme 
olanakları, sadece eğitim kurumlarının krizini 
daha da derinleştirmiş gibi görünmektedir. Tek 
yapmanız gereken, çevrim içi olup neredeyse bir 
düğmeye basarak bilgi ve fikirlerin bilgisayar 
veya akıllı telefon ekranına gelmesini sağlamak, 
daha sonra da bilimin meyvelerini toplamak. Bu 
nedenle eğitim uzmanları, eğitim kurumunun 
rolünü ve geleceğini modern kurumlar bağlamında 
sorgulamaya başlamışlardır.  

Bu, bazen vazifesini tamamen yitirmiş 
durumdaymış gibi eğitim kurumlarından şikâyet 
düzeyine ulaşan bir sorgulamadır ancak insanlar 
henüz onun yerine bir alternatif bulabilmiş 
değildir. Bunun anlamı eğitim hakkındaki 
algıların gözden geçirilmesi ve karşılaşılan 
sorunlar hakkında düşünmenin bu kurumları 
yeniden tanımlamak için faydalı olacağıdır. Bu 
kurumların toplumu yönlendirebilmeleri adına 
çalışma yöntemlerini, müfredatını ve içeriklerini 
geliştirmek gerekir. Böylece toplum içerisinde 
uyuşturucu, ırkçılık, şiddet gibi kötü eylemlerin 
zemin bulmasının önüne geçilebilecektir. 

 Eğitim kurumunun öncü konumu, bunun 
üstesinden gelme ve etik ve temel ilkelere bağlı 
kalma yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Modern 
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teknoloji zahiren de olsa bilgiye daha kolay erişim 
imkânı sağlayabilir ancak şurası açıktır ki bir insan 
yetiştirmekten acizdir. Eğitim; aktarılan değerler, 
davranışlar ve yalnızca öğretmen ile öğrenci 
arasındaki insani buluşmanın sıcaklığında 
kazanılan becerilerdir. Meşhur Çin atasözünde 
olduğu gibi balık veren ile balık tutmayı öğreten 
arasındaki fark oldukça açıktır. Bu nedenle eğitim 
kurumu, mevcut krize rağmen gençlerin 
kişiliklerini geliştirmeleri ve birlikte yaşama 
kurallarını öğrenmeleri için temel yuva olmaya 
devam edecektir. 

 Bugün insanlar tarafından nesilden nesle 
aktarılan bilgi, eğitim kurumlarında ve diğer bazı 
yerlerde verilse de insanın kişisel ve sosyal 
kimliğini oluşturan eğitim, esas itibarıyla en 
önemli vazifelerdendir. Arapçada eğitim (terbiye) 
kelimesi; düzeltme, yetiştirme, bakım, yardım, 
yönlendirme, değerlendirme, aydınlatma ve 
büyüme anlamlarını içeren geniş bir çağrışım 
alanına sahiptir. Eğitim (Arapça terbiye) “rabâ” 
kelimesinden türemiştir ki bu da artmak, büyümek 
ve yücelik anlamına gelir. 

 Eğitim kelimesinin anlamında, Arap 
dilinin ya da diğer dillerin sözlüklerinde, yücelik, 
yükseklik, artmak ve bolluğun teyidi dışında bir 
şey görmüyorum. Öyleyse eğitim, gençlere 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

252

241	
	

kendilerini aşabilme iradesinin kazandırılması 
demektir. Başka bir deyişle, fıtrat ve kabiliyet 
sınırlarını; meleke ve yeteneklerini geliştirerek şu 
ayet-i kerimede belirtildiği gibi: “Şüphesiz ki, bir 
kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah 
onların durumunu değiştirmez.”53 Kişinin 
kendisini ve toplumunu değiştirme sürecidir 
eğitim. Bana göre bu ayetle insana iyilik, refah, 
dürüstlük, doğruluk ve uyum için çaba gösterme 
sorumluluğunun yüklendiği son derece açıktır. 
Esas olarak bu değişimin aracı da modern 
toplumlarda eğitim kurumlarının ifa etmiş olduğu 
eğitimdir. 

 Belki de modern eğitimdeki temel 
dönüşüm, onun özgürlük üzerine inşa edilmiş 
olmasıdır. Bu yüce değer, şimdiki eğitimsel 
çalışmanın belirleyicisidir ve amacı bireyin 
bağımsızlığını geliştirmektir. Bu manada özgürlük 
insanın özüdür. Bu sadece bugünün dünyasındaki 
bireyci eğilim ile değil, aynı zamanda bir arada 
yaşama, iş birliği ve diyalog için de bir itici güçle 
bağlantılıdır. Çünkü bu, öğrencinin yeteneklerinin 
ve sınırlarının farkında olan ancak kendi kendine 
de yetebilen bir birey olmasını gerektirir. Böyle 
bir birey tartışma, sorunları rasyonel olarak 

																																																													
53 Ra‘d Suresi, 11. ayet. 
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inceleme, kişisel görüş oluşturma ve muhalif 
görüşü anlama becerileri ile donatılmış olacaktır. 

 Bağımsızlığında somutlaşan bireyin 
özgürlüğü, demokratik toplumların dayandığı 
özgür iradeyi ortaya çıkarma kapısıdır ve zihinleri 
aydınlatmanın ve akıllı hâle getirmenin temelidir. 
Daha da önemlisi, bireyin özgürlüğü toplumun ve 
ulusun kalesidir, bu da dayanışma ve uyum içinde 
iş birliği yapan vatandaşların sorunlara karşı 
koyma ve yasalara saygı gösterme isteklerinin bir 
noktada buluşmasına dayanır. 

 Bu anlamda eğitim; düşüncesi açık, 
vicdanı güzellik ve iyilikle dolu, kalbi asil değerler 
taşıyan ve bilinci hakikat ve vatandaşlık ilkelerine 
ev sahipliği yapan bireyin kendi toplumuna 
entegrasyonu ile sonuçlanır. Aynı şekilde tüm 
bunlar bireyi bağlılık mantığı içerisinde vatan inşa 
etmeye ve onu geliştirmek için çalışmaya motive 
eder. 

Ülkemde Eğitim 

 Ülkemin, çağın gerektirdiği düzeyde 
vatandaşlarına eğitim ve bilgiye erişim imkânı 
sağlamasından dolayı gurur duyuyorum. Böylece, 
baş döndürücü şekilde genişleyen teknolojik 
temelli bilgisini arttırabilmekte ve evrensel büyük 
hedefleri amaçlayan fikrî, insani ve sosyal 
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olgularla ilişki kurabilmektedir.  Katar’daki 
planlamayla net bir şekilde ortaya konulan akılcı 
sürecin toplumsal dönüşüm meyvelerini her geçen 
gün daha fazla alıyoruz. Bunula ilgili somut ve 
beni ziyadesiyle mutlu eden bir örnek sunmak 
isterim. Mantaliteleri değiştiren ve toplum 
inşasına katkı sunan, kız çocuklarına okullarda ve 
üniversitelerde eğitim olanağı konusundan 
bahsedeceğim.  

Eğitimle birlikte potansiyelleri ortaya çıktı 
ve yaşamın farklı alanlarına girmek için gerekli 
becerileri edinmeleri sağlandı. Bu, ülkemdeki 
ilerleme ve kalkınmanın temel itici gücü olduğunu 
düşündüğüm Katarlı kadın için tarif edilemez bir 
gurur kaynağıdır. Okullar ve üniversiteler onları 
atalet durumlarından çıkardı ve insani 
varoluşlarının temel bir parçasını gerçekleştirip 
erkeğin fiilî bir ortağı mertebesine getirdi. Aynı 
şekilde vatandaşlık hakları ve sorumluluklarında 
eşitlik sağlanabilmesi için mevcut koşulları yerine 
getirmesi adına geniş ufuklar açtı. 

 Bunun arkasında vurgulamak istediğim bir 
şey var. Birçok kişi devlet politikalarının mevcut 
sosyal, ekonomik ve kültürel koşulları ve yapıları 
koruduğuna ve statükoyu devam ettirdiğine 
inanmaktadır. Ne var ki, birçok gerçeklik, bu 
yanlış durumun aksini göstermektedir.  
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Gerçek şu ki; tarihin kenarında değil de 
tam olarak ortasında yaşamak isteyen modern 
devlet, istediğinde, gerçek anlamda modern devlet 
olmak için mevcut gerçekliği değiştirebilir. 
Özellikle de evrensel dünyadan kopuk, entelektüel 
ve sosyal sistemleri yüzyıllar boyu durgunlukla 
paslanmış toplumlar için bu durum elzemdir. Bu 
durumda devletin görevi, mevzuat ve politikalar 
yoluyla vatandaşlarını özgürleştirmek, aktif 
katılımlarını sağlamak ve toplumsal değişimin ana 
aktörü olmaktır. Kadınlara eğitim fırsatının 
verilmesi ve güçlendirilmesi, insanlığın ulaştığı 
gelişmişliğe ve çağa ayak uydurabilmek adına 
ülkemin toplumsal değişim alanında yaptığı 
birçok örnekten sadece biridir.    

 Katar’da genel olarak eğitim ve özellikle 
kadınların eğitimi bir gurur kaynağıdır. Gelecekle 
ilgili iyimserliğimiz bir yanılsama ya da boş bir 
umut değildir. Aksine kızlarımızın ve lider 
kadınlarımızın azim ve gayretinde bunun güçlü 
kanıtları vardır. Fransız şair Louis Aragon’un 
dediği gibi: Kadın erkeğin geleceğidir. Aragon’un 
bu anlamlı sözü karşısında, ülkemin kadınları için 
bu hakikati doğrulamaktan başka bir söz 
söyleyemem. Kadın; annedir, kızdır, kız kardeştir, 
eştir… Hepsinin sevgi ve saygıya hakları vardır. 
Bunlar bizim onlara karşı sorumluluklarımızdır.   



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

256

245	
	

 

Oku! 

 “Oku!” Bu sihirli kelime ki Kur’ân-ı 
Kerîm’de vahiy bu kelime ile başlar. O, insanlığa 
ilk direktiftir. Bu ilahi emirdeki olumlu, faal ve 
yapıcı enerjiyi fark edebildik mi? İlginç bir şekilde 
“okuyorum (ekra’u)” kelimesi Mağripli (Kuzey 
Afrikalı) kardeşlerimizin konuşmalarında 
“Öğreniyorum/eğitim alıyorum (ete‘allemu).” 
anlamına da gelir. Mağripliler “Burada okudum, 
şu üniversitede okudum (kara’tu).” derler ve 
kastettikleri ise “Eğitim gördüm (teʿallemtu).” 
anlamıdır. Gerçekten de ilahi vahyin ilk kelimesi 
okumak, ilk anlamının ötesinde bilgi ve öğrenimle 
ilgili tüm çağrışımları kapsamaktadır.  

 Eğitim konusunda bahsettiğim manaya, 
yani artmak, büyümek ve yücelik anlamına 
dönmek istiyorum. Bir atasözünde “Beşikten 
mezara kadar ilim talep edin.” denmiştir. İbn 
Muflih, el-Âdabu’ş-şer‘iyye isimli kitabında şu 
olayı nakleder: “Bir adam, İmam Ahmed’in 
yanında mürekkep hokkası bulunduğunu görür ve 
İmam’a şöyle der: Ey Ebû Abdullâh, sen yüksek 
derecelere ulaştın, dahası Müslümanların imamı 
oldun ve hâlâ yanında hokka mı taşıyorsun? İmam 
şöyle cevap verir: Evet. Mezara kadar da 
taşıyacağım.” 
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 İş hayatına dâhil olmadaki kıymeti ne 
olursa olsun, eğitimin sadece diploma almakla 
sınırlı olmadığının bilincinde olan bir kültürde 
yetiştim. Eğitim, sosyal inancımız ve derin 
kültürümüzde hakikat yolunu takip etmek 
isteyenler için bir görevdir. Ayrıca o, hayatta 
olduğumuz müddetçe arınmak için sevinçle içine 
girdiğimiz sahilsiz bir deryadır. Bilgi edinmenin, 
yaşamın ilerlemesindeki ve gerilemesindeki 
dinamizme ya da denizin metcezir dinamiğine 
benzediğine inanıyorum. Gerçek sermayemizi 
okuyarak arttırırız. Ne zaman ki elde ettiklerimiz 
ve öğrendiklerimizle yetinirsek işte o zaman geri 
çekilir ve yok oluruz. 

 Birçok insanın kitaplarla olan veya 
olmayan ilişkisine karşı şaşkınlık duyuyorum. 
Özellikle seyahat ettiğimde, en azından 
yolculuğumda bana yoldaş olması ve zamanımı 
faydalı bir şekilde geçirebilmek adına yanıma bir 
kitap alırım. Garip bir şekilde, birçok yolculuk 
eden kişi uzun mesafeli uçuşlarda bile 
yolculuklarını sadece zaman öldürerek geçirmeyi 
tercih ederler. Bir gazeteyi ise sadece birkaç 
dakika içerisinde okuyup bırakırlar. Benzer 
şekilde, Batı başkentlerinde gördüklerimin aksine, 
kafelerimizde ve toplu taşıma araçlarımızda 
okuma kültürü neredeyse hiç yok. Kültür 
Bakanlığındaki okumayı teşvik etmeye yönelik 
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tüm çabalarımızın istenen sonuçlardan çok daha 
azına ulaştığını da itiraf etmeliyim. Şimdi 
düşündüğüm zaman “Çocuk yaşta eğitim taşa 
nakşetmek gibidir.” hikmetli sözünün ne kadar 
doğru olduğunu görebiliyorum. Eğitim 
kurumlarının bu konudaki temel rolünü bir kez 
daha özümsemiş bulunuyorum.  

 Okumadan geçen bir gün, önceki güne 
göre daha kötüdür ya da en iyi ihtimalle aynıdır. 
Aksine, okumaya harcanan bir gün gerçekten 
öğrenilen ve geliştirilen yeni anlamlar, fikirler ve 
duygular ile yeni bir gündür. Yaşam boyu 
öğrenmeyi bu şekilde anlıyorum ve bu benim için 
varoluşumuzun temel anlamıdır. 

 Üniversite diplomamı alıp diplomasi 
dünyasına girdikten sonra, kaderim beni yirmi 
yaşındayken ülkem için büyükelçi olmaya 
götürdü. Erken zamanda diplomasi dünyasına 
girmem, kişisel becerilerimi geliştirmem için de 
bir motivasyon kaynağıydı.  

1974-1979 yılları arasında büyükelçi 
olarak görev yaptığım Şam’a adım atar atmaz 
Lübnan’daki Saint Joseph Üniversitesinde yüksek 
lisans programına kaydoldum. Üniversite 
diplomasıyla yetinmeyerek öğrenimime devam 
etme arzusundaydım. Suriye ve Arap ülkeleri 
tarihinde hassas bir dönemde diplomatik misyon 
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üstlenmiştim. Arap dünyasındaki düşüncelerin 
değişmesine ve modernleşmesine katkıda bulunan 
ve mensubu olduğum köklü üniversitedeki tez 
çalışmamı beni gururlandıracak şekilde en 
mükemmel hâliyle tamamlamak istiyordum. Bu 
kişisel bir meydan okumaydı. Geleneksel 
eğitimim tek dilliydi, Arapça ile sınırlıydı. Her ne 
kadar el-Ezher Üniversitesi ve Kahire’nin 
muhteşem tarihi ve kültürü bana yeni ufuklar 
açmış olsa da pişman olduğum tek şey, Mısır’da 
geçirdiğim kısa süre içinde bu genç adamın 
oradaki olanaklardan tam olarak yararlanamamış 
olmasıydı. 

 Üniversiteden mezun olduktan kısa bir 
süre sonra büyükelçi olarak atandığımda biraz 
endişeliydim. Korktuğum şey, uhdeme verilen 
sorumluluk, diplomatik yöntemlerde gerekli olan 
eğitim ve sıcak bölgenin gelişimlerine uyum 
sağlayabilmekle ilgili değildi. O zamanlar 
içimdeki gençlik ruhu ile zorlukların üstesinden 
gelmek hoşuma giden bir şeydi. Korkuyordum 
çünkü işim beni ders çalışmaktan ve daha fazlasını 
öğrenme hayallerimden uzaklaştırabilirdi. İlk 
gençlik yıllarımdan itibaren zihnimde müphem bir 
şey hayal ediyordum fakat yakinen biliyordum ki 
bu hayal ettiğim şeye yalnızca yeryüzünde 
insanlığın iyiliği adına gayret gösterenler 
erişebilirdi. Bu müphem şeye en basit ifadesiyle 
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doktora deniliyordu. Peki, bu doktoraya nasıl 
ulaşılabilir? 

 Lübnan’daki yüksek lisans programıyla 
olan hikâyem bu noktadan başladı. Ancak daha da 
önemli bir şey vardı ki o olmadan beklentilerimi 
yerine getiremezdim. Ne kadar sevsem de ve 
kültürümün ve kimliğimin özünden gurur duysam 
da modern araştırmaya ve öğrenmeye tek bir dil ile 
girişemezdim. Ama gökyüzünü kucaklayan kuşlar 
tek kanatla uçamazken özlemini duyduğum 
modern bilgi seması bu göklerde uzaklara uçmamı 
istiyordu. Ben de İngilizce öğrenmeye karar 
verdim. Bu net ve acil bir karardı ve konular bu 
kadar belirgin olduğunda diplomatlar tereddüt 
etmemeliydiler. Feyruz’un sesini işitiyordum, 
şöyle terennüm ediyordu: “Şimdi… Şimdi… 
Yarın değil.” Aynı şekilde hafızamda beliren bir 
beyit: 

Şayet bir fikir sahibiysen, kararlı da ol 

Zira fikrin fesadı, tereddüt etmendedir54 

																																																													
54 Bir rivayette Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr, Ebû Müslim’i 
öldürtme niyetindeyken ‘Îsâ b. ‘Alî’nin Halife’ye bu işi 
ağırdan almaya ve biraz daha düşünmeye çağıran bir beyit 
yazdığı belirtilir: Şayet bir fikir sahibiysen, biraz daha düşün 
taşın. Zira fikrin fesadı acele etmendedir. Halife el-Mansûr 
ise ona şöyle cevap verir: Şayet bir fikir sahibiysen, kararlı 
da ol. Zira fikrin fesadı, tereddüt etmendedir. 
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 Böylece Shakespeare’in dilini veya daha 
uygun bir şekilde söylersek torunlarının dilini 
öğrenmeye başladım. Bu benim için daha kolay 
anlaşılırdı. Açıkça söylemeliyim ki dil öğrenimi 
konusunda hızlı ve kararlıydım. Erteleme veya 
tereddütten uzaktım. Bu bağlamda Paris’teki 
elçiliğimizde görevli olan Yâsir el-Müslim Bey ile 
yaşadığım bir olayı hatırlıyorum. 1979 senesi 
Mayıs ayında merhum Taha Hüseyin’in bir 
romanında “meleklerin ve cinlerin ülkesi” olarak 
nitelediği Paris’e büyükelçi olarak tayin 
edilmiştim. 

 Paris’e ulaştım ve beni maslahatgüzar 
karşıladı. Kendisi belli düzeyde Fransızca 
bilmekteydi. Perşembe günüydü. Hemen ona 
dedim ki: “Fransızca öğrenmek istiyorum!” Bu 
isteğimi tam olarak nasıl karşıladığını 
hatırlamıyorum. Aceleci bir olay olarak görmüş 
olabilir veya Fransızlarla sohbet edebilmek için 
Fransızca öğrenmek istediğimi düşünmüş 
olabilirdi. Buna kibarca şöyle cevap verdiğini 
hatırlıyorum: “Buna gelecek hafta bakalım. İyi bir 
enstitü bulacağız.” Ama net ve kararlı bir şekilde 
şöyle dedim: “Yarın gidiyorum. Eğer yarın 
başlamazsam, asla başlamayacağım!” Ve 
başladım. 
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 Doğrusu mesele, diplomatik görevimle 
alakalı değildi. İngilizcem o vakte kadar gelişmişti 
ve artık İngilizce iletişim kurmakta 
zorlanmıyordum. İngilizce gerçekten de tüm 
dünyada diplomasinin dilidir. Ayrıca Fransız 
dostlarımız, İngilizcenin Arap Körfezi’ndeki 
ikinci dil olduğunu bilirler. Ancak 
büyükelçilikteki ikinci üst görevli adam, nihai 
amacımın Sorbonne Üniversitesine girebilmek 
olduğunun farkında değildi. Gençlik hevesim, 
bilgiye karşı olan sınırsız tutkumu besledi. Allah’a 
şükürler olsun ki bu tutkum tükenmedi ve onun 
sayesinde hâlen bugün okuma ve yazmayı 
seviyorum. 

 Diplomatik kariyerimde, hızlı bir şekilde 
Fransızca öğrenme kararımın faydasını gördüm. 
Bir ay sonra, güven mektubumu Cumhurbaşkanı 
Giscard d’Estaing’e sunmam gerekiyordu. 
Protokol başkanı Bay Merimée, bir tercümana 
ihtiyacım olup olmadığını sordu. Toplantının 
Arapça ve Fransızca olarak devam edeceğini 
düşünerek, evet dedim. O gün geldi ve 
Cumhurbaşkanı’nın ofisine yakın bir odada 
bekledim. Birden Merimée içeri girdi, utandığı 
ortadaydı. Tercüman gecikmişti ve ne yapacağını 
bilmiyordu. Ona dedim ki: “Endişelenme, 
halledeceğim!” Yüzünde şaşkınlık ifadesinin 
belirdiğini gördüm. Fransızca konuşamadığımı 
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biliyordu ama söylediklerimi tekrarladım ve 
Cumhurbaşkanı’nın odasına girdim. 

 Bay Merimée’in bilmediği şey, toplantıdan 
günler önce dil okulumdan tercüman olmadan 
Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim farazi bir 
senaryoyu prova etmesini istemiş olmamdı. 
Genellikle on dakikadan fazla sürmeyen bu 
toplantılarda kullanmamız gereken ifadeleri 
hazırladık ve bunları ezberledim. Tam olarak 
doğru telaffuz edemesem de elimde bu on 
dakikayı dolduracak kadar kelime ve cümle vardı. 

 Alternatif planım işe yaradı. 
Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’e kendi dilinde 
hitap etme çabasında olmam hoş bir sürpriz oldu. 
Cumhurbaşkanı hatalarımı görmezden geldi ve 
bundan sonra kendisiyle aramızda mükemmel bir 
ilişkimiz olacaktı. Protokol başkanı da çok 
memnun olmuş ve Fransa’daki görevim süresince 
ona yaptığım iyilik için minnettar kalmıştı. 
Böylece insanlarla kendi dilleriyle iletişime 
geçmenin bizi yakınlaştırdığını, karşılıklı takdir ve 
saygı kaynağı olduğunu öğrendim. 

 Diplomatik yaşamım beni New York’a 
götürdüğünde de hevesim azalmadı. Birleşmiş 
Milletler Büyükelçisi olarak çalışmak kolay 
değildi ancak risk aldım ve 1984 yılında New 
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York Eyalet Üniversitesinde doktora programına 
kaydoldum, 1990’da bitirdim. 

 Bu diplomanın yukarıda belirttiğim 
müphem şeyi keşfetmeme ve netleştirmeme 
yardımcı olduğu için sahip olduğum gururu 
saklayamam. Sanki bu yetişkin adam, doktoranın 
anlamını keşfettiğinde, o çocuğa ve genç adama 
anlamaları zor olan bu şeyi açıklayabilmiş gibiydi. 
Dediğim gibi eğitim; artmak, yükselmek ve 
yücelik değil midir? Eğitim sayesinde eskiden 
olduğumuzun dışında biri olarak, yeni günümüz 
dünden farklı olmuyor muydu? 

 O uzak geçmişi hatırladığımda, tezimi 
bitirdikten ve savunduktan sonra daha fazla iş ve 
sıkı çalışmalarla dolu yeni bir aşamaya girdiğimi 
hissetmiştim. Artık yazmak ve insanlarla iletişim 
kurmak için güçlü bir arzum vardı. O zamanki 
çalışma şartlarım sebebiyle, görüşlerimi ifade 
etmek, okuyucularla etkileşimde bulunmak ve acı 
da olsa kaleme alma becerisi için gerekli alanı 
gazetede yazılar yazarak buldum.  

 Aslında kişisel deneyimimi düşünmek, 
kıymetli okuyucu ile paylaşmak istediğim iki şeyi 
ortaya çıkardı. Başkalarının sadece ağır 
sorumluluklarına odaklanmakla iktifa edeceği üst 
düzey bir pozisyona erken yaşta ulaşmış olmama 
rağmen -ki bu sahte bir alçakgönüllülük değil 
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gerçekten hissettiğimdir- kaderin bana getirdiği bu 
makam benden daha büyüktü ve uzmanlığımı ve 
bilgimi geliştirmedikçe bunu hak etmediğimi 
hissettim. Makamın yüksekliği kadar, onu işgal 
eden kişi de yüksek olmalı ki o makama otururken 
sorumluluklarını en iyi şekilde yerine 
getirebilecek güveni kendinde bulabilsin. Böylece 
kendisini bu makama yerleştiren ülkesine hizmet 
edip, hızla gelişen bir dünyada uluslararası 
arenada ülke çıkarlarını koruyabilsin. Bu 
söylediğim şey, vicdanımın derinliklerine 
yerleşmiş olan bir inançtan uzak değildir: “Özgür 
kişi, kendisini hesaba çeker.” 

 Öte yandan, kendi karakterimdeki 
mükemmeliyetçiliğimden -ki kusursuz olmak 
sadece Allah’a mahsustur- kaynaklanan sürekli bir 
gerginlik görüyorum. Bir işi bitirir bitirmez gizli 
ve bazen de rahatsız edici bir şekilde daha iyisini 
yapabileceğimi hissediyorum. Örneğin, gazetede 
yazdığım günlerde, editörden makaleyi hızlı bir 
şekilde geri göndermesini isterdim, böylece 
yayına göndermeden önce gözden geçirip 
düzenleyebiliyordum ki makalenin son hâli ilk 
yazdığım hâlinden tamamen farklı olabiliyordu. 

 El-İmad el-İsfehani ne kadar da doğru 
söylemiştir: “Bugün bir kitap yazdıktan sonra 
yarın şunları söylemeyen birini görmedim: ‘Şu 
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değişseydi daha güzel olurdu, bu eklenseydi 
pekiyi olurdu, şunu öne alsaydım ya da öbürünü 
yazmasaydım daha iyi olurdu.’ İşte bu en büyük 
ibrettir ve tüm insanların kusurlu olduğunun bir 
kanıtıdır.” 

 Yukarıdaki sözün sahibi yalnızca yazmak 
için konuşmuş olsa da aslında sözleri tüm işlerimiz 
için de geçerlidir. Bana göre, bir insan başarması 
imkânsız olsa bile her şeyde mükemmelliği 
aramalıdır. Engelleri aşma ilkesi benim için çok 
önemlidir, böylece her birimiz başkalarına sahip 
olduğumuzun en iyisini verebiliriz. Bu, insanlık 
adına düşüncede ve eylemde cömertliktir. Aksi 
hâlde yeryüzünün halifesi olmanın bir anlamı 
yoktur. Ahlaki, insani, dinî veya felsefi olarak 
başınızı nereye çevirirseniz çevirin, insanda kural 
olarak kemale ulaşmanın, gayret, adım adım 
yükselme ve zorlukları aşmadan geçtiğini 
görürsünüz.  

 

 

Eğitim Herkesin Üstündedir   

 Katar Devleti’nin eğitime olan ilgisi, 
eğitimle potansiyel enerjileri açığa çıkarma arzusu 
ve bireyler ile toplumu dönüştürmede eğitim 
yolunu seçmesi beni gururlandırmaktadır. Yeni 
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dönemde asil ve çağdaş Katar vatandaşı modelinin 
ötesine giderek dünya vatandaşlığının oluşumuna 
katkı sunuyor olması beni ziyadesiyle 
gururlandırmaktadır. Bu durum, küresel eğitim 
konularında çalışanların aşina olduğu ve Katar’ın 
gürültü yapmadan ön plana çıkarmaya çalıştığı 
uluslararası ve insani bir boyuttur. Çünkü Katar, 
nerede olurlarsa olsunlar dünyanın tüm 
çocuklarının eğitime eşit şekilde erişmeleri 
durumunda arzulanan küresel barışın uluslararası 
dayanışma bağlamında sağlanabileceğine 
derinden inanmaktadır.  

Bu durum bir pazarlama politikası 
olmadığı gibi bir gösteriş veya minnettarlık 
beklentisiyle yapılan bir eylem de değildir. 
Katar’ın, bu konuda hiçbir beklentisi yoktur. 
Dünyada okula gitme şansından mahrum olan 
ancak tüm insanlığa fayda sağlayabilecek 
potansiyele sahip dâhi çocuklar olabilir. Bunlar 
tüm dünyanın servetinden daha değerlidirler.  

Dar çıkarlar ve uluslararası prestij 
mantığının ötesinde, eğitim konusundaki 
kaygılarımız artık vatandaşlarımızla sınırlı 
kalmamış, birçok ülkedeki bireyler, aileler ve 
toplumlara doğrudan somut etkisi olan uluslararası 
programlar vasıtasıyla dünyaya açılmıştır.  
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Bilindiği gibi, yetenek insanlar arasında 
var olan bir gerçektir. Ancak maalesef eğitime 
erişim ve yeteneği geliştirme olanakları için aynı 
şeyi söylemek mümkün değildir. UNESCO, çok 
eskilerden beri değişimin zihinlerde başladığını ve 
eğitim aracıyla gerçekleştiğini fark etmiştir. Bu 
nedenle, eğitimi herkes için erişilebilir kılmak, 
insanlığın hayallerini ve isteklerini yerine getirme 
umuduyla yeteneklerini geliştirmesine yardımcı 
olmak ulusların ve halkların sorumluluğundadır. 
Zihinlerin ve mantalitelerin değişimiyle, akılların 
ve vicdanların arzuladığı barışı inşa edebiliriz.   

 Bu insani ve doğru teşhis bağlamında 
ülkemin eğitim-öğretim alanında örnek işler 
yaptığını söyleyebilirim. Katar Devleti’nin coğrafi 
sınırlarını aşarak dünyada derin etkiler bırakan 
takdire şayan iki girişimini hayranlıkla takip ettim. 
Bunlardan birisi “Eğitim Herkesin Üstündedir” ve 
diğeri de “Eğitim İçin Dünya Yenilik Zirvesi 
(WISE)” girişimiydi. Her iki girişimin arkasında 
da Baba Emir’in eşi eş-Şeyha Moza bint Nâsır 
bulunmaktadır.  

Bu istisnai kadın, aydın Arap kadınlarının 
parlak ve onurlu portresi konumundadır. Katar ve 
Arap toplumunun derinliklerinde, kadınların 
konumlarını güçlendirmek, eğitim ve bilimsel 
araştırmalar yoluyla toplumu geliştirmek adına 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

269

258	
	

yaptığı çabalarıyla modernleşme ve 
aydınlanmanın öncüsüdür. Büyük insani 
meselelere, özellikle de herkes için eğitim 
hizmetine kendisini adamış biri olarak kıymetli 
hanımefendiden ve tüm alanlardaki seçkin 
rolünden insaflı olmak adına bahsetmeden 
geçemem.  

Dünyada benzerine az rastlanan “Katar 
Eğitim Bilim ve Toplumsal Kalkınma Vakfı”nın 
kurulmasının arkasında hanımefendi vardır. 
Körfez bölgesinde ve dışında meşale olmak için 
dünyanın en iyi üniversiteleri ve kadrolarını 
bünyesine çekmiştir.  Dünyanın her yerinde 
yaptığı iyi işleri, az önce zikrettiğimiz “Eğitim 
Herkesin Üstündedir” ve “Eğitim İçin Dünya 
Yenilik Zirvesi (WISE)”nin yanı sıra “Bir Çocuk 
Eğit” programı ve daha birçok planlanmış yaratıcı 
girişimlerini düşündükçe takdir ve hayranlığımız 
artıyor.  

 Bana göre eş-Şeyha Moza, olanaklarını 
herkesle paylaşan Katar insanı için iyi bir rol 
model ve aynı zamanda insan odaklı çalışan 
günümüz Müslüman Arap kadınının net bir 
portresidir. 

 “Eğitim Herkesin Üstündedir” girişimi 
2012 yılında eş-Şeyha Moza tarafından başlatılan 
ve devam eden uluslararası bir girişimdir. Amacı, 
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kaliteli eğitim, sosyal yardım programları ve 
girişimleri sağlayarak insani, sosyal ve ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunabilecek uluslararası bir 
hareket oluşturmaktır. Bu uluslararası insani 
çabanın en çarpıcı özelliği, bu kurumun özellikle 
yoksulluk, çatışma ve felaketlerden muzdarip 
bölgelere odaklanmasıdır. Çocukların, gençlerin 
ve kadınların toplumlarında aktif olmaları için 
çalışmaktadır. Kurumun rolü, eğitim öğretim 
kanalıyla sürdürülebilir kalkınmayı 
gerçekleştirmek, barış, güvenlik, adalet ve refah 
kültürünü yerleştirmek adına araçlar temin 
etmektir. 

 Her şeyden önce bu kurum üç programı 
şemsiyesi altında toplamaktadır: “Bir Çocuk 
Eğit”, “Fakhoora” ve “Çatışma ve Güvensizlik 
Koşullarında Eğitimin Korunması” programları. 
Bu programların tümü, yoksullara ve krizlerden 
etkilenen toplumlara insani yardım 
sorumluluğundan ödün vermeden, eğitimden 
mahrum kesimlere eğitim olanak ve 
avantajlarından faydalanma fırsatı sunmaktadır.  

 Kurumun mantığı, daha önce ana hatlarıyla 
belirttiğimiz gibi eğitimin sosyal değişim, ilerleme 
ve özgürlüğün anahtarı olması ile tutarlıdır. Çünkü 
buradaki asıl ilke; kişisel potansiyelleri açığa 
çıkarmak, barışı ve iş birliğini teşvik etmektir. 
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 Eğitim, sosyal bağlamından ayrılmaz bir 
hizmet ve bir insan hakkı olduğu için kurum, 
ilköğretim, okullara kayıt ve yükseköğrenim 
alanlarının yanı sıra sağlık, refah ve temel haklar 
gibi daha geniş konularla da ilgilenmektedir. 
Farklı yönleriyle tüm bu çabalar insani gelişmeyi 
desteklemekte ve aynı zamanda ihtiyacı olan 
insanlara daha iyi bir gelecek fırsatı sunmaktadır. 

 Kurum, çalışmasının ilk altı ayında yarım 
milyon çocuğun okula kaydolmasına yardımcı 
olmuştur. Kurumun programları 120 ülkeyi 
kapsamakta ve 2015 yılı sonunda, Orta Doğu, 
Afrika ve Güney Amerika’da beş milyon çocuğun 
okula kaydı hedeflenmekteydi. 

 Uluslararası topluluk yirminci yüzyılın 
sonlarında 2015 yılında dünyada hiçbir çocuğun 
temel eğitimden mahrum olmayacağı sözünü 
kendisine vermişti. Bununla birlikte, 2014 yılında 
UNESCO tarafından yayınlanan en son eğitim 
istatistikleri, dünyada hâlâ okula devam etmeyen 
elli sekiz milyon çocuğun olduğunu 
göstermekteydi. Bu, uluslararası toplumun 
Birleşmiş Milletler ve kurumları tarafından 
tanımlanan “Binyıl Kalkınma Hedefleri” 
programının sona ermesinden sonra da çabalarını 
sürdürmesi gerektiği anlamına geliyordu. 
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 Eş-Şeyha Moza konuşmasında bu durumu 
açıkça ifade etmiştir: “Binyıl Kalkınma Hedefleri 
Aralık 2015’te sona erebilir, herkes için temel 
eğitim sözümüzü sonlandırmamalıyız. Okulların 
kapılarını açmadığı elli sekiz milyon çocuğun, 
2015 sonrası kalkınma çerçevesinde 
unutulmaması için çalışacağız.”55 

 

Eğitim İçin Dünya Yenilik Zirvesi 

 “Eğitim İçin Dünya Yenilik Zirvesi”, 
Katar’ın uluslararası topluluk karşısındaki 
taahhüdüne dair net bir kanıttır. Bu girişim Katar 
Vakfı tarafından inovasyon yoluyla dünyadaki 
eğitimin geleceğine ve eğitimdeki en iyi 
uygulamalardan yararlanmak için daha az şanslı 
olanların güçlendirilmesine katkıda bulunan bir 
girişimdir. Ayrıca başta fakir ve dışlanmış 
bölgeler olmak üzere sadece herkese eğitim 
imkânı sağlamaya yardım etmekle yetinmez aynı 
zamanda araçlarının, mekanizmalarının ve en iyi 
uygulamalarının kalitesi hakkında düşünmeye de 
dikkat eder. 

 Eğitim İçin Dünya Yenilik Zirvesi yılda bir 
kez Doha’da, eğitim ve yönetişim alanında 
																																																													
55 Her Şeyden Önce Eğitim Programı, Yıllık Rapor, 2014, 
Doha, Katar. 
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1500’den fazla uzmanın, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 
toplanmaktadır. Zirve üç gün sürer ve çok sayıda 
çalıştay ve panel düzenlenir. Zirve, eğitimde 
başarı öykülerini vurgulamak için de bir fırsattır. 
Öğrencilerden siyasi karar alıcılara kadar tüm 
paydaşları teşvik etmek için çeşitli ödüller de 
verilir. Böylece dünya çapındaki öncü projeler ile 
uluslararası arenada eğitim alanındaki seçkin 
başarıları sunmuş olur. 

 Bazı katılımcılar, eğitimin kendi hayatları 
ve toplumları üzerindeki etkisine tanıklık eden 
etkili hikâyeler paylaşırlar. Bunların arasında, 
örnek olarak Kenya’daki Kakuma Kampı’nda 
mülteci olan Suâd Şerîf Muhammed’in hikâyesini 
zikredelim: “İlkokul ikinci sınıftayken babam beni 
evlendirmek istedi çünkü nişanlımın ailesinden 
mehir parası almaya ihtiyacı vardı. Ancak annem, 
hayatımızdaki eğitimin değerini bilen bir kadın 
olarak harika bir modeldi. Ben de babama dedim 
ki: Şimdi bunu yaparsan sadece mehir elde 
edeceksin. İzin ver bana eğitimimi tamamlayayım 
ve sana bu alacağın mehrin çok daha fazlasını 
getireyim.” Babasının onayı ve “Kakuma Eğitim 
Herkesin Üstündedir Programı”nın mülteci 
komisyonunun ortak yardımları neticesinde Suâd 
okulunu bitirdi, sonra eğitimine üniversitede 
devam etti ve eğitim bölümünden mezun oldu. 
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Bugün Suâd, dünyanın dört bir yanındaki genç 
kızlar için eğitimin hayatları nasıl 
değiştirebileceğini gösteren bir rol modeldir. 

 Eğitim İçin Dünya Yenilik Zirvesi 
tarafından yönetilen “WISE Ödülü”, eğitimin 
kalitesini artırmaya ve küresel bir gündemin 
parçası olarak eğitimin önemi konusunda 
farkındalık yaratmaya yardımcı olmuştur. Birçok 
uluslararası medya kuruluşu bu ödülü eğitimin 
Nobel’i olarak kabul etmektedir. Geçen yıllar 
zarfında, Eğitim İçin Dünya Yenilik Zirvesi 
girişimi, tüm dünyada eğitim konularını savunan 
uluslararası büyükelçiler grubu oluşturmayı 
başardı. Bugün ise gelecek nesillere ilham veren 
ve eğitim konularına hizmet ederek bir fark 
yaratmak adına çalışan öncüler ağı hâline 
gelmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yaratıcı Endüstriler 

 

13. Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2012 yılında ilk 
kez bir Körfez ülkesi başkentinde toplandı. Ev 
sahibi ülke tarafından gösterilen adayın 
başkanlığının 2017’ye kadar sürmesi 
bekleniyordu. 

Diplomatlar ve UNCTAD etkinliklerini 
takip edenler bilirler. Ancak insanların bilmediği, 
perde arkasında bulunan ayrıntılar da vardır. 
Bununla ilgili ilginç hikâyelerden birini 
paylaşmak isterim. Ev sahibi ülke konferansa 
başkanlık etmesi için Kültür ve Sanat Bakanı’nı 
aday gösterdi. Bu, ticaret ve kalkınma konuları ile 
ilgilenen organizasyon yetkilileri için âdeta bir 
sürprizdi. Hatta bu yanlış ya da kötü bir seçim 
olarak da görülmüş olabilirdi. Bu uluslararası 
organizasyondaki hazırlık komitesinin ilgili 
adaylıktan sonra yaşayacağı sıkıntıyı düşünün. Bu, 
hassasiyetle ele alınması gereken bir krizdi. 
Diplomatik kurallara göre ev sahibi ülkenin 
konferansın başkanını seçme hakkına saygı 
duyulmalıydı. Diğer yandan, böyle önemli bir 
konuda taviz de verilmemeliydi. Nihayetinde, 
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kültür ve sanat ile ticaret ve kalkınma arasında 
nasıl bir ilişki vardı ki? Dolaylı olarak bağlantılı 
olduklarını kabul etsek dahi ticaret ve ticaret dili 
müfredatı hakkında çok az bilgisi olan bu aday, bu 
denli zor bir konferansı yönetebilecek miydi?  

Bu tür organizasyonlarda başkanın, temel 
uluslararası gereklilikleri karşılaması 
gerekmektedir. Çünkü çok yönlü konuşmaların 
idaresinde ve fazlasıyla hassas konulardaki bakış 
açılarının bir araya getirilmesinde kıvrak zekâ ve 
diplomatik beceriler gereklidir. Kısacası, bir 
kültür bakanı, ne kadar deneyimli olursa olsun, 
ticaret konulu bir konferansa nasıl başkanlık 
edebilir? 

Hazırlık komitesinin Körfez ülkesinden 
adayını teyit etmesini istemesi dışında başka bir 
çözüm yoktu. Belki de bu adaylık bir yanlış 
anlaşılmanın eseriydi. İlgili devletin cevabı 
hızlıydı: Evet, adayımızdan eminiz ve onun öz 
geçmişi de işte buradadır. 

Hakikaten, Birleşmiş Milletler yetkilileri 
arasında ne tür bir tartışma yaşandığını 
bilmiyorum ancak ev sahibi ülke tarafından 
gösterilen adayın “kendilerinden biri”, çok yönlü 
diplomasinin önde gelen okullarından, yani 
Birleşmiş Milletler ve UNESCO’dan mezun 
olduğunu fark etmiş olmalıydılar. Adayın öz 
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geçmişinde, UNESCO’da ülkesinin daimî 
temsilciliğini yaptığı ve Paris Büyükelçisi olarak 
görev aldığı yazılıydı. Daha sonra altı yıl boyunca 
ülkesinin New York’taki Birleşmiş Milletler 
Büyükelçiliği görevini yürütmüştü. Mesele adayın 
sadece Birleşmiş Milletler ve ona bağlı iki uzman 
kuruluş hakkında bilgi sahibi olması ya da 
insanlığın geleceğini belirleyen en önemli siyasi 
organı tanıyor olması değil, daha ziyade siyaset, 
ekonomi, kültür, sosyoloji ve hukuk arasındaki 
ortak noktaları hakkındaki deneyimiydi. 

Böylece konu anlaşılmış oldu. Adayın çok 
uygun olduğu açıktı. Tüm şaşkınlık ve kafa 
karışıklığı gitmiş ve herkes rahatlamıştı. 

Bahsetmediğim bir şey kaldı. 13. 
UNCTAD zirvesini düzenleyen ve Kültür ve 
Sanat Bakanı’nı başkan adayı olarak gösteren 
devlet, ülkem Katar’dan başkası değildi. 
Dolayısıyla ilk etapta garip karşılanan başkan 
adayı da bu satırların yazarıydı. 

Gerçekten de diplomatik ve politik 
deneyimlerim bana kültür ve yaratıcılık ile somut 
ve soyut insani gelişim arasındaki derin bağı 
açıkça gösterdi. Kültür, diğer kalkınma biçimlerini 
tamamlayan bir alan olmaktan ziyade, gelişimine 
etik yönelimini veren ve sosyal sorumluluğunu 
teyit eden bir kuruluştur. UNCTAD bu konudaki 
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görüşlerimi sunmak için bir fırsattı. Bunu 
gündemimde birçok kez vurguladığım temel bir 
madde hâline getirdim.  

Daha önce Barış Kültürü Yılı (1999) 
vesilesiyle şunları söylediğimi anımsıyorum:  

“Kültür ve yaratıcılıktan faydalanmak, 
barışa hizmet etmek ve milletler asındaki insani 
bağları derinleştirmek, adalet ve eşitliğe dayalı 
sosyal, ekonomik ve politik bir gerçeklik 
yaratmayı gerektirir. Gerçekten de barış milletler 
tarafından aranan stratejik ve yüce bir hedeftir. 
Savaş ve şiddet ise milletlere dayatılan bir 
istisnadır. Bu nedenle, barışın önündeki engelleri 
kaldırmak için çalışmak bilim, kültür ve eğitim ile 
ilgilenen UNESCO dâhil Birleşmiş Milletler ve 
kuruluşlarının görevidir.  

Zengin kuzey ülkeleri ve yoksul güney 
ülkeleri arasındaki bilişsel ve ekonomik uçurum 
kaldırılmalı veya en azından azaltılmalı, istisnasız 
tüm ülkelerden kitle imha silahları kaldırılmalı, 
çevre kirliliğinin önüne geçilmeli ve çevre 
korunmalıdır. Adaletsizlik ve saldırganlık ortadan 
kaldırılmalı, haklar sahiplerine geri verilmeli, 
ulusların ve halkların kutsallarına saygı 
gösterilmeli ve medeniyetler arasında adalet ve 
karşılıklı saygıya dayalı diyalog başlatılmalıdır. 
Bunlar, Arap kültürü de dâhil olmak üzere 
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kültürler arasındaki barış ve dostluk değerlerini 
geliştirmek için gereken çabalardan bazılarıdır. 
Şiddete ve savaşlara direnmek onları lanetleyerek 
değil, sebeplerini ortadan kaldırarak yapılabilir.”56 

 

Yaratıcı Endüstriler 

 “Yaratıcı ürün ve hizmetlerde küresel 
ticaret 2011 yılında 624 milyar ABD doları ile 
rekor kırdı ve 2002’den 2011’e kadar iki kattan 
fazla arttı. Yaratıcılık ve kültür, genel sosyal 
kalkınmada, halklar arasındaki diyaloğa ve 
anlayışa katkıda bulunan önemli bir parasal 
olmayan değerdir.”57 

 Bu, Birleşmiş Milletlerin yaratıcı ekonomi 
hakkındaki “Yerel Kalkınma Yollarını 
Genişletme” başlıklı özel baskısının taşıdığı temel 
mesajdır. UNESCO tarafından Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı ile Birleşmiş Milletler Güney 
																																																													
56 Hamed b. Abdulazîz el-Kevvârî, el-Ma‘rifetu’n-nâkısa, 
el-‘arab ve’l-garb fî ‘âlem mutegayyir, Riyâdu’r -Reyyis 
li’l-Kutub ve’n-Neşr, Beyrut, 2005, s. 289-290. 
57 Bu bölümdeki verilerin ve alıntıların çoğu, dijital ortamda 
yayınlanan UNESCO belge ve raporlarındandır. Özellikle: 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 
yenilikçilik alanında küresel ekonomi veri tabanı. 
http://www.unesco.org/new/ar/mediaservices/in-focus-
articles/creative-industries-boost-economies-and-
development-showsun-report/. 
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İşbirliği Ofisi aracılığıyla ortaklaşa yayınlandı. 
Rapor, kültürü itici güç olarak tanıyan 2015 
sonrası sürdürülebilir kalkınma için cesur ve yeni 
bir plan geliştirme sürecine büyük bir katkı 
sağlamıştır. 

 Görsel-işitsel ürünler, tasarım, yeni 
medya, sahne sanatları, yayıncılık ve görsel 
sanatlar içeren yaratıcı ekonomi, dünya 
ekonomisinin sadece en hızlı büyüyen 
sektörlerinden biri değil, aynı zamanda gelir 
üretimi, iş imkânları yaratma ve ihracat kazancı 
açısından da oldukça dönüştürücü bir sektördür. 
2002-2011 yılları arasında, gelişmekte olan 
ülkeler, yaratıcı ürün ihracatında yıllık ortalama 
yüzde 12,1’lik bir büyüme kaydetmiştir. 

 UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova 
şunları söylemiştir: “Yaratıcı ekonomi istihdam 
yaratırken, toplulukların genel refahına, bireysel 
benlik saygısına ve yaşam kalitesine de katkıda 
bulunarak genel ve sürdürülebilir kalkınma elde 
etmiştir. Dünyanın 2015 sonrası yeni bir küresel 
kalkınma gündemini şekillendirdiği bir zamanda 
bu gelişmenin lokomotifi olarak kültürel ve 
yaratıcı sektörlerin önemini ve gücünü kabul 
etmeliyiz.” 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
Başkanı Helen Clark ise şunları belirtmiştir: 
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“Kültür, aynı anda hem sürdürülebilir insani 
gelişmeyi yönlendiren hem de gerçekleştirilmesini 
sağlayan güçtür. Yenilikçi fikirler veya 
teknolojiler üretir ve insanların kendi gelişimleri 
için sorumluluk almalarını sağlar.” 

 Rapor, yaratıcı ekonominin nasıl çeşitli ve 
yenilikçi olduğunu gösteren ve gelişmekte olan 
ülkelerde yerel düzeyde yaşam ve geçim 
kaynaklarını arttıran örnekler üzerine kuruludur. 
Örneğin, Arjantin’deki kültürel ve yaratıcı 
endüstriler yaklaşık 300.000 kişiyi istihdam 
etmekte ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının % 
3,5’ini temsil etmektedir. Fas’ta yayıncılık ve 
basım 370 milyon ABD dolarından fazla ciro ile iş 
gücünün % 1,8’ini istihdam etmektedir. Müzik 
endüstrisinin piyasa değeri 2009 yılında 54 milyon 
ABD dolarının üzerindeydi ve o zamandan bu 
yana istikrarlı bir şekilde arttı. 
Tayland/Bangkok’ta, sadece moda endüstrisinde 
20.000’den fazla işletme bulunurken, bölge 
genelinde gençler küçük ölçekli tasarımcılar 
olarak geçimlerini sağlarlar. Senegal/Pikine’de, 
Africulturban Derneği, yerel gençleri dijital grafik 
ve tasarım, müzik ve video prodüksiyonu, tanıtım 
yönetimi, pazarlama ve İngilizce konularında 
eğiten Hip-Hop Akademisini kurdu. Bu yenilikçi 
program, genç yaratıcı endüstri profesyonellerinin 
sürekli sanatsal ve teknolojik evrim içinde olan 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

284

271	
	

yerel ve küresel pazarda daha etkin performans 
göstermelerine yardımcı olmaktadır. 

 Kuzey Tayland’daki Chiang Mai’de, bir 
entelektüel aktivite ve ağ platformu olan Chiang 
Mai Creative City girişimi, eğitim, özel ve kamu 
sektörlerinin yanı sıra yerel topluluk gruplarındaki 
aktivistler tarafından ortak bir girişimle başlatıldı. 
Yerel olarak mevcut olan tüm kültürel varlıklar 
üzerine kurulan bu girişim; şehri yaşanacak, 
çalışılacak ve yatırım yapılacak bir yer olarak daha 
cazip hâle getirmeyi hedeflemekteydi ve 
yatırımlar, işletmeler ve yaratıcı endüstriler için 
birincil konum olarak pazarlamayı 
amaçlamaktaydı.  

Raporda Nijerya film endüstrisi 
(Nollywood), Nantong’daki (Çin) ev tekstili 
endüstrisinin gelişimi ve Buenos Aires şehrinin 
içerik üreticilerine destek sunumu ve diğer 
örneklerle ilgili vaka çalışmaları da yer 
almaktadır. 

Aynı şekilde rapor, gelişime yeni kültürel 
yollar oluşturmak amacıyla on temel öneri sunar: 

• Yaratıcı ekonominin, ekonomik faydalarının 
yanı sıra halk kaynaklı, genel ve 
sürdürülebilir kalkınmaya önemli ölçüde 
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katkıda bulunan parasal olmayan bir değer 
ürettiğinin kabul edilmesi. 

• Kültürün ekonomik, sosyal ve çevresel 
kalkınma süreçlerinin itici gücü ve 
kolaylaştırıcısı hâline getirilmesi. 

• Yaratıcı ekonominin yerel varlıklarının 
belirlenerek fırsatların ortaya çıkarılması. 

• Herhangi bir tutarlı yaratıcı ekonomi 
geliştirme politikasına doğru temel bir yukarı 
yönlü yatırım olarak titiz veri toplama yoluyla 
kanıt tabanının güçlendirilmesi. 

• Bilinçli yaratıcı ekonomi politikası gelişimi 
için kayıt dışı ve kayıtlı sektörler arasındaki 
bağlantıların araştırılması. 

• Yerel yaratıcı ekonomi gelişimi için yeni 
yollar oluşturulmasına katkıda bulunacak 
kritik başarı faktörlerinin analiz edilmesi. 
Değer zinciri boyunca sürdürülebilir yaratıcı 
işletme gelişimine yatırım yapılması. 

• Yaratıcıları ve kültürel girişimcileri, hükûmet 
yetkililerini ve özel sektör şirketlerini 
güçlendirmek için yerel kapasite geliştirmeye 
yatırım yapılması. 

• Verimli karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştırmak 
ve uluslararası politika gündemlerini 
kalkınma konusunda bilgilendirmek için 
Güney İşbirliği Ofisi ile dayanışma yapılması. 
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• Rekabetçi önceliklerle karşı karşıya kalınsa 
bile yerel kültürün, yerel ekonomik ve sosyal 
kalkınma programlarına dâhil edilmesi. 

Rapor, yaratıcı ekonomide yer alan 
hikâyeleri ve insanları gösteren videolar, 
fotoğraflar, röportajlar ve doğru verilerle görsel 
bir sunu olan ücretsiz bir elektronik belge de 
içermektedir. 

 

Kültür Endüstrisi Kavramının Ortaya 
Çıkışı 

 II. Dünya Savaşı sonrası dönemde kitlelere 
yönelik birçok kültürel gösteri yapıldı ve bunların 
hepsi iyi kalitede değildi. Bu nedenle bunların, 
güzel sanatların yok ettiği ve halkın tadını 
kaçırdığı iddiasıyla eleştirilmesi şaşırtıcı değildi. 
O dönemde “kültür endüstrisi” kavramı ilk olarak 
modern kültürel yaşamın popülist yönünün alaycı 
bir hiciv ifadesi olarak ortaya çıktı. “Endüstri” 
kelimesinin hemen “kültür” kelimesinin yanında 
kullanılmasının amacı, konu hakkındaki hararetli 
tartışmaların ortasında bir şok etkisi yaratmasıydı. 
Gerçekten de endüstri tekrarlayan, mekanik bir 
süreç olarak görülürken kültür genellikle arınma 
ve yaratıcılık niteliklerine sahiptir. Kavramın; 
sanayileşmiş modern yaşam tarzının, teknolojinin 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

287

274	
	

ve makinelerin insanlığın üzerinde algılanan 
olumsuz etkisinden dolayı ateş altında olduğu bir 
zamanda ortaya çıktığını unutmamalıyız. Charlie 
Chaplin’in sessiz filmi Modern Zamanlar’dan58 
yaklaşık on yıl sonra. Bu film, makinelerin insan 
bilinci ve insan yaşamının hızı üzerindeki 
hâkimiyetinin en iyi hicvidir. 

 Günümüzde kültür endüstrisi ile ilgili 
farklı görüşler ve tutumlar bulunmaktadır. Bir 
taraftan terim, elit kültür ile popüler kültür 
arasındaki iki kutupluluğu (ticari eğlencelere karşı 
güzel sanatlar) yakalar. Öte yandan, çoğunluk 
arasında yayılan kavram, kültür endüstrilerinin 
basitçe çeşitli türde, seviyede ve kalitede kültürel 
ürün ve hizmet üreten endüstriler olduğunu söyler. 

 Örneğin, UNESCO kültür endüstrilerini 
“Somut ve somut olmayan ve kültürel nitelikteki 
içeriklerin oluşturulması, üretilmesi ve 
ticarileştirilmesini birleştirir. Genellikle fikrî 
mülkiyet haklarıyla korunan ve mal veya hizmet 
şeklini alan içeriklerdir.” şeklinde tanımlamıştır. 
Bu endüstrilerin özel karakteri “kültürel çeşitliliği 
destekleme ve sürdürmede ve kültüre demokratik 
erişimi sağlamada merkezî olmalarıdır.” Başka bir 

																																																													
58 Charles Chaplin, Paulette Goddard ve Henry Bergman’ın 
oynadığı film 05.02.1936 tarihinde New York’ta gösterime 
girdi ve büyük başarı kazandı. 
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deyişle, kültür endüstrileri ikili bir ekonomik ve 
kültürel yapıya sahiptir.59 

 

Yaratıcılık Nedir ve Yaratıcı 
Endüstriler Nelerdir?60 

 Psikologlar arasında bile yaratıcılığın 
yetenekli kişilere özgü hususi bir özellik mi 
olduğu ya da herkes tarafından kullanılabilir olup 
olmadığı, herkesin öğrenilebilir teknikler ve 
süreçler yoluyla az çok yenilikçi fikirler üretip 
üretmeyeceği konusunda bir fikir birliği yoktur. 
Ancak modern bağlama dönersek yaratıcılığı üç 
kategoride sınıflandırabiliriz: kültürel ve sanatsal 
yaratıcılık, ekonomik yaratıcılık ve bilimsel ve 
teknolojik yaratıcılık. UNESCO literatürü bu 
yaratıcılık kategorilerine çeşitli tanımları 
önermektedir. 

																																																													
59 Bu tanımlar UNESCO portalinde kültür endüstrisi de dâhil 
olmak üzere kavramların tanıtıldığı bölümde listelenmiştir. 
bk. http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=18668&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO
N=201.html 
60 UNCTAD Yayınları “Yaratıcı Ekonomi, Rapor 2008” 
İngilizce. Rapor, UNCTAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Güney-Güney İşbirliği Özel Birimi tarafından 
ortak üretilmiştir. Belge için bk. 
http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf 
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 Sanatsal yaratıcılık; hayal gücü ve metin, 
ses ve görüntü olarak ifade edilen orijinal fikirleri 
ve dünyayı anlamlandırmanın yeni yollarını 
üretme potansiyelini içerir. Ekonomik yaratıcılık; 
teknoloji, iş uygulamaları, pazarlama vb. alanlarda 
inovasyona götüren dinamik bir süreçtir ve 
ekonomide rekabet avantajı kazanmakla yakından 
ilişkilidir. Bilimsel yaratıcılık ise merak ve 
problem çözmede yeni bağlantılar kurma ve 
deneme isteği içerir. Teknolojik yaratıcılığı 
bilimsel yaratıcılığın içerisinde tasnif etmek 
mümkün gibi görünse de birinci zikredilen, 
günümüzde tüm yaratıcılık kategorilerinde 
kullanılmaktadır. Sanatçı, bilim ve iş insanı 
teknolojik araç gereçleri sıklıkla kullanır. 

 Yaratıcılık konusundaki mevcut literatür 
ışığında, biri Kıta Avrupası, diğeri Amerikan ve 
Anglosakson olmak üzere iki farklı tanım olup 
olmadığını merak edebiliriz. Birincisine göre 
yaratıcılık; geniş anlamda hayal gücü, kişisel 
yenilik ve ilham dünyasına daha yakındır. 
İkincisine göre ise bir üretim ve kâr süreci, 
özellikle ekonomik büyümeye katkıda bulunduğu 
zaman ölçülebilir bir çabadır. 

 Durum ne olursa olsun, “yaratıcı 
endüstriler” kavramı dikkatimi çekti. Kültür 
endüstrilerine odaklanan 13. UNCTAD 
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Konferansının oturum aralarında bir forum 
düzenlendi. Konu, zirve sırasında kalkınmada 
kültür endüstrilerinin önemi üzerine odaklanan 
görüşler ile birlikte uzmanlar tarafından tartışıldı. 
UNESCO’nun literatürünün dışında, kültür 
endüstrileri; kavramın yeniliği göz önüne 
alındığında, çok fazla beyin fırtınası, düşünme ve 
analizin konusu olmaya devam etti. 

 “Yaratıcı endüstriler” terimi ilk kez 
1994’te Avustralya’da “Yaratıcı Halk”61 başlıklı 
bir raporda yer aldı. Terim, 1997 yılında İngiltere 
hükûmeti bir yaratıcı endüstriler görev gücü 
oluşturduğu zaman daha yaygın hâle geldi. 
Konsept, sanat dışındaki kültür endüstrilerini ve 
daha önce ekonomik olmayan bir bakış açısıyla 
görülen ticari faaliyetleri içerecek şekilde 
genişletildi. Yaratıcı endüstrilerin yüksek 
ekonomik önemi, örneğin, 2014’ün başlarında bu 
endüstrilerin toplam değerini yıllık 71 milyar 
sterlinin üzerine çıkaran resmî İngiltere 
verilerinde görülebildi.62 

																																																													
61http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10632921.1
997.9942966#preview 
62 https://www.gov.uk/government/news/creative-
industries-worth-8million-an-hourto-uk-economy 
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 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı, yaratıcı endüstrileri şu şekilde 
tanımlar: 

- Yaratıcılık ve entelektüel sermayeyi 
birincil girdiler olarak kullanan ürün ve 
hizmetlerin yaratılması, üretilmesi ve 
dağıtılması döngüleridir. 

- Potansiyel olarak ticari ve fikrî mülkiyet 
haklarından gelir elde eden, sanat odaklı, 
ancak bunlarla sınırlı olmayan bir dizi 
bilgiye dayalı faaliyetler oluşturmaktır. 

- Somut ürünler ve yaratıcı içerik, ekonomik 
değer ve piyasa hedefleri ile soyut 
entelektüel veya sanatsal hizmetler 
oluşturmaktır. 

- Zanaatkârlar/esnaflar, hizmet ve sanayi 
sektörleri arasındaki kesişme noktasıdır. 

- Dünya ticaretinde yeni bir dinamik sektör 
oluşturmaktır (UNCTAD: 13). 

Bu tanımlara ek olarak UNCTAD, yaratıcı 
endüstrileri; birbirleriyle örtüşmesi ve aralarındaki 
ilişkilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için dört 
ana kategoriye, daha fazla anlaşılması için ise 
dokuz alt kategoriyle ayırmayı önermektedir 
(UNCTAD: 14). Bunlar şu şekildedir: 

Miras: Kültürel miras; her türlü sanatın 
kaynağı, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ruhu 
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olarak tanımlanır. Bu, sınıflandırmanın başlangıç 
noktasıdır. Kültürel yönleri; tarihî, antropolojik, 
etnik, estetik ve toplumsal bakış açısıyla bir araya 
getirir. Yaratıcılığı etkiler ve kültürel mirasın yanı 
sıra bir dizi miras ürünleri ve hizmetin kaynağıdır. 
Miras ile sanat ve el sanatlarının yanı sıra folklor 
ve geleneksel kültürel şenliklerde yer alan 
“geleneksel bilgi ve kültürel ifadeler” kavramı 
ilişkilendirilir. Bu nedenle, bu yaratıcı endüstri 
kategorisi kendi içinde iki alt kategoriye ayrılır: 

- Geleneksel kültürel ifadeler: sanat ve el 
sanatları, festivaller, kutlamalar vb. 

- Kültürel mekânlar: arkeolojik alanlar, 
müzeler, kütüphaneler, sergiler vb. 

Sanat: Bu kategori, ağırlıklı olarak sanat 
ve kültüre dayanan tüm yaratıcı endüstrileri içerir. 
Miras, içerilen kimliğin değerleri ve sembolik 
çağrışımlar sanat eserleri için ilham kaynağıdır. 
İki alt kategoriye ayrılır: 

- Görsel sanatlar: çizim, heykel, fotoğraf, 
antika vb. 

- Sahne sanatları: müzikal performanslar, 
tiyatro, dans, opera, sirk, kuklalar vb. 

Medya: Geniş kitlelerle iletişim kurma 
amacı ile yaratıcı içerik üretir. İki kısma ayrılır: 
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- Yayıncılık ve basım: kitap, 
basın/gazetecilik ve diğer yayınlar. 

- Görsel-işitseller: filmler, televizyon, radyo 
ve diğer yayın araçları. 

İşlevsel Oluşumlar: Bu kategori, talep 
üzerine yaratılan ve fonksiyonel amaçlarla mal ve 
hizmet üretimine yönlendirilen yaratıcı 
endüstrileri içerir. Üç kısma ayrılır: 

- Tasarım: iç mimarlık, grafik, moda, 
mücevher, oyun vb. 

- Yeni medya: yazılım, video oyunları ve 
dijital yaratıcı içerik. 

- Yaratıcı hizmetler: mimari, reklamcılık, 
kültür ve eğlence hizmetleri, yaratıcı 
araştırma ve geliştirme ve diğer dijital 
yaratıcı hizmetler. 

UNCTAD’ın önerdiği yaratıcı endüstrilerin bu 
sınıflandırması oldukça kapsamlıdır. Yukarıdaki 
dört kategori çoğu insan bilgisinin somut ve soyut 
tezahürlerini kapsar. Bununla birlikte, bize yapay 
veya keyfî görünen medyanın sınıflandırılmasına 
katılmayabiliriz. Birincisini “medya”nın altına ve 
ikincisini “işlevsel oluşumların”ın altına 
yerleştirerek geleneksel medya ile yeni medya 
arasında ayrım yapmayı kabul etmek zordur. Buna 
ek olarak, geleneksel medya, daha önce sadece 
zorluklarla ulaşabildiği bir kesime ulaşabilmek 
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adına kolu hâline gelen yeni medya ile organik 
olarak etkileşime girdi. Ayrıca yeni medyanın 
kendisi haber bültenleri, popüler programlar ve 
klasik gazete içeriği yayınlıyor. UNCTAD’ın 
yaptığı gibi, yeni medyayı yalnızca işlevsel bir 
oluşum olarak göremeyiz. Örneğin, sosyal medya 
genel olarak ekonomi, politika, toplum ve kültür 
üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. “Arap 
Baharı” muhtemelen, geleneksel medyanın ve 
onunla ilişkili sansürün yerini alan yeni medyanın 
bir ürünüdür. 

 

Kültür Endüstrilerine Karşılık Yaratıcı 
Endüstriler 

 “Yaratıcı endüstriler” ve “kültür 
endüstrileri” kavramları genellikle eş anlamlı 
olarak kullanılır. Yaratıcılığın sadece kültürel 
alanla sınırlı olmadığını, aynı zamanda yukarıda 
belirtildiği gibi teknolojik yenilikleri içeren 
ekonomik ve bilimsel yaratıcılığı da kapsadığını 
gördük. Kültürel yaratıcılığa gelince, ürünlerinin 
sanat, edebiyat, bilgi, el sanatları ve miras dâhil 
olmak üzere kültürel alana ait olması daha olasıdır. 
Bununla birlikte, yaratıcı endüstriler kültürel 
ürünlerin yanı sıra, moda tasarımı, yazılım ve bir 
ölçüde yaratıcılık gerektiren diğer insan ürünlerini 
de içine aldıkları için kapsamı daha geniş 
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görünmektedir. Bu nedenle, kültürel ürünler ve 
hizmetler yaratıcı ürün ve hizmetlerin bir alt 
kategorisidir. 

 Kültür endüstrilerinin ürettikleri veya 
temsil ettikleri değere dayalı alternatif bir tanımı 
vardır. Bu noktada yaratıcı endüstrileri karakterize 
edebilecek herhangi bir metanın ticari değerine ek 
olarak, ahlaki, sosyal ve kültürel değerler de 
önemlidir. Bunlar estetik değeri veya bu metaların 
toplumun kültürel kimliğini anlamadaki katkısını 
içerebilir. Bu soyut değeri hissetme yeteneği, 
kültür endüstrilerini ayıran şeydir. 

 Bununla birlikte, yaratıcı ve kültür 
endüstrileri kavramlarına ilişkin karar ve politika 
belirleme çevrelerinde de araştırıcı çevrelerinde de 
hâlâ güçlü farklılıklar bulunmaktadır. 

Yaratıcı Ekonomi 

 Kültür ekonomisi; sanat, miras ve yaratıcı 
endüstriye ekonomik kavram ve analizlerin 
uygulanması sürecidir. Kültür sektörünün 
ekonomik organizasyonu ve bu alandaki 
üreticilerin, tüketicilerin ve karar vericilerin 
tutumlarıyla ilgilenir. Yaratıcı üreticilerin 
kendileri bu eğilimden sıkıntı duyuyorlar gibi 
görünmektedirler. Çünkü pazar ve ekonomik 
araçların, insan yaratıcılığının kalbinde yer alan 
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eserleri analiz etmek için kullanılmasını kolayca 
kabul edemiyorlar. Onlara göre bu eserler mutlak 
surette insanın fiziksel ihtiyaçlarını gidermek için 
ortaya çıkmamıştır. Bilakis bu eserler insanın 
vicdanına, aklına ve duygularına hitap eder. 

 UNCTAD aşağıdaki tanımı sunar: 

 “Yaratıcı ekonomi, kalkınma açısından bir 
kavramdır ve ekonomik gelişme ve kalkınmayı 
oluşturabilecek yaratıcı kökenlere bağlıdır. 

- Sosyal motifleri, kültürel çeşitliliği ve 
insani gelişimi teşvik ederken gelir 
yaratmayı, istihdam yaratmayı ve ihracat 
kazancını artırabilir. 

- Teknoloji, fikrî mülkiyet ve turizm 
hedefleri ile etkileşime giren ekonomik, 
kültürel ve sosyal yönleri kapsar. 

- Bir kalkınma boyutuna sahip olup makro 
ve mikro düzeylerde genel ekonomiyle 
kesişen bağlantıları olan bir dizi bilgiye 
dayalı ekonomik faaliyetlerdir. 

- Yenilikçi çok disiplinli etkileşimi ve 
bakanlıklar arası ortak çalışmayı 
gerektiren uygun bir geliştirme 
seçeneğidir. 
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Yaratıcı ekonominin merkezinde yaratıcı 
endüstriler sektörü bulunmaktadır.” (UNCTAD: 
2008) 

“Yaratıcı ekonomi” terimi 2001 yılında 
John Howkins tarafından yazılan ve Yaratıcı 
Ekonomi: İnsanlar Fikirlerden Nasıl Para 
Kazanır63 başlıklı ekonomi ve yaratıcılık 
arasındaki ilişkiyi konu edinen kitapta yer aldı. 
Yazar, yaratıcılığın yeni bir aktivite olmadığını 
aynı şekilde ekonominin de ezelden beri var 
olduğunu düşünür. Ancak burada yeni olan, ikisi 
arasındaki ilişki ve etkileşimdir. 

Her ekonomi performans ölçümü için 
göstergelere ihtiyaç duyduğundan, uzmanlar 
yaratıcı ekonomiyi ölçebilmek için kullanılan beş 
gösterge belirlediler. Bunlar sırasıyla şu 
şekildedir: yaratıcı ekonominin sonuçları, yapısal 
ve kurumsal sermaye, beşerî sermaye, sosyal 
sermaye ve kültürel sermaye.64 Daha sonra 
kapsamlı yaratıcılık göstergesi ortaya çıktı, bu da 
üç ögeye bağlıdır: yeni fikirlere açıklık, beşerî 
sermaye ve teknoloji. İskandinav ülkeleri ve ABD 
genellikle ilk sırada yer alır. 

																																																													
63 John Howkins, The Creative Economy. How people make 
money from ideas, Penguin (UK), 2013. 
64 bk. A Study on Creativity Index, Home Affairs Bureau and 
University of Hong Kong, 2005.  



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

298

285	
	

 

Yaratıcı Endüstriler ve Kalkınma 

 Yaratıcı endüstrilerle ilgili yeni ve örtüşen 
kavramlara bu genel bakışın arkasındaki amacım 
bunları anladığımı açıklamak değildi. Aksine bu 
kavramlar, açıkladığım gibi kültür ve kalkınma ile 
yakından bağlantılıdır. Çoğu modern ekonomik 
kavram ve teoriler, diğer sektörlerde olduğu gibi 
gelişen ve büyüyen yaratıcı ekonomi için de 
geçerlidir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, 
UNESCO ve UNCTAD gibi kuruluşların yaratıcı 
ekonomi ve kalkınma arasındaki bağlantıya ilgi 
göstermeleri ve herkesin çıkarlarına hizmet etmeyi 
amaçlayan bu politikalara dair bilgilendirme 
çalışmaları yürütmeleri meşrudur. 

 UNCTAD literatürü yaratıcı şehirlere ve 
yaratıcı komplekslere işaret etmektedir. 
Uzmanlar, rekabet ve yatırımları çekme alanında 
yaratıcılık faktörünün coğrafi konum faktörünü 
aşacağına inanmaktadır. Yaratıcılık, yukarıda 
belirtilen diğer göstergelerin dışında esas olarak 
beşerî sermayeye dayanmaktadır. Yaratıcı 
kompleksler, ağlar ve bölgeler artık bazı şehirlerin 
ve toplulukların kentsel bağlamda temel bir 
unsurudur. 
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 UNESCO, uzmanlaşmaya göre yaratıcı 
şehirlerin bir listesini belirledi. Buna göre 
UNESCO’nun edebiyat şehri İskoçya’daki 
Edinburgh; UNESCO’nun iki müzik şehri 
İtalya’daki Bologna ve İspanya’daki Sevilla; 
tasarım şehirleri Arjantin’deki Buenos Aires, 
Kanada’daki Montreal ve Almanya’daki Berlin; 
folklor şehirleri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
Santa Fe ve Mısır’daki Asvân ve mutfak sanatları 
şehri Kolombiya’daki Popayan. 

 Kültür endüstrileri arasında yayıncılık, 
müzik, sinema, el sanatları ve tasarım da yer alır 
ve bu alanlar büyük gelişme kaydetmektedir. 

 Yaratıcı endüstrilerin uluslararası boyutu, 
ifade özgürlüğü ve kültürel çeşitlilikten ekonomik 
kalkınmaya kadar her şeyle ilgili olarak dünyadaki 
kültürün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol 
oynayacakları anlamına gelir. Ancak ticaret ve 
teknolojinin küreselleşmesi gerçekten yeni 
heyecan verici yollar açarken aynı zamanda yeni 
problemler ve eşitsizlikler de yaratmaktadır. 

 Kültür endüstrilerinin dünyadaki dağılımı 
kuzey ve güney arasında büyük bir uçurum 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu, yerel 
kapasiteleri güçlendirerek, yeni ortaklıklar yoluyla 
küresel pazarlara erişimi kolaylaştırarak, teknik 
becerileri geliştirerek, korsanlığı kontrol ederek ve 
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her şekilde uluslararası dayanışmayı artırarak ele 
alınmalıdır (UNCTAD: 16). 

 Yaratıcılık modern ekonomide çok güçlü 
bir hâle geldiğinden, zengin kültürel kaynaklar, 
yaratıcı varlıklar ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
miras, kalkınma, istihdam ve küresel ekonomiye 
katkı lokomotifi olarak hareket etmelidir. Bunlar 
aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin kendi 
kültürel vizyonlarını takdim etmelerine, kimlikleri 
hakkında daha iyi bilgi edinmelerine ve bunları 
dünyaya en iyi biçimde sunmalarına olanak tanır. 
Yaratıcı ekonomi sosyal uyumu, kültürel 
çeşitliliği ve insani gelişimi artırır. 

 Şunu belirtmek isterim ki biz Araplar bu 
büyüleyici yeni dünyanın ortasına tereddütsüz 
girme ihtiyacı içerisindeyiz. Bu şekilde maddi ve 
beşerî ve tabii ki her şeyden önce zihnî başarılar 
elde edebiliriz. Yaratıcı endüstriler; modern 
teknolojilerin meyvelerinden zevk almayı, 
kültürel ürünlerimizi geliştirmeyi ve çeşitli 
zenginliklerimizi geliştirmeyi amaçlayan 
gençliğimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak ve 
büyük mirasımıza da değer katacaktır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Mirasa Karşı Savaş 

 

Kutsal Cehalet ve Pervasız Şiddet 

 Mısırlı sinema dehası Yûsuf Şâhîn el-
Masîr isimli filminde bağnaz bir cahil grubun din 
adına kitapları yaktığını beyaz perdeye aktarmıştı. 
Ancak bu korkunç sahneyi tasvir etmesi, Endülüs 
uygarlığının çöküşü ve İbn Rüşd’ün aydın 
görüşünün zemin kaybıyla bağlantılıdır. Bu görüş, 
Yunan mirasının derinliğiyle engin İslam 
düşüncesinin kesiştiği parlak bir zamanı temsil 
ediyordu. Şâhîn’in tasvir ettiği sahne, radikallik ve 
bağnazlığın nasıl fikrî kapalılık ve pervasız 
şiddete ulaştığını ifade ediyordu. Buradaki 
pervasız şiddet düşünürlerin yaratıcılıklarının ve 
zekâlarının özünü taşıyan kitaplara karşı 
uygulanmaktaydı.  

Kültür Bakanı iken tercüme edilmesini 
talep ettiğim kitapta şiddet ve cehalet arasındaki 
ilişkiye dair birçok kanıt vardı. Lucien 
Polastro’nun Yanan Kitaplar65 adlı kitabında, bazı 
																																																													
65 Fransızca orijinal başlık: Livres en Feu. Bu kitabın 2010 
yılında Katar Kültür ve Sanat Bakanlığı tarafından “Kutub 
tahteriḳ: Târîh tedmîri’l-mektebât” başlığıyla Arapça 
çevirisi yayımlanmıştır. 
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insanların tarih boyunca düşünce ve yaratıcılığın 
ışığını söndürmek ve kültürel tarihin ilerlemesini 
durdurmak adına çabaladıklarının kanıtları vardır. 

 Yaratıcı akıl nasıl tüm kültürlerde 
bulunuyor ise aynı şekilde bu kültürler karanlık 
düşüncede de soyutlanmış değildir. Avrupa’nın 
Orta Çağ’da yaşamış olduğu engizisyon, kilise 
tarafından belirlenen yasaklı kitaplar listesi vb. bu 
söylemiş olduğumuz karanlık tarihin birer 
parçasıdır. 

 Modern çağda artık kitapların yakılması 
gibi durumlar görülmese de bunun yerini zaman 
zaman sansür uygulamasının aldığını görüyoruz ki 
bu da daha az şiddet içermez. Arap İslam 
dünyasında da din adına meşrulaştırılan bazı ilkel 
durumlara tanıklık ediyoruz. Oysa din, tüm 
bunlardan beridir. Aslında bu, herhangi bir savaşta 
ortaya çıkan yakıp yıkma psikolojisiyle bağlantılı 
bir hâldir. 

 Savaşlar ve çatışmalar sırasında insanlık 
mirasının tahribata uğraması durumu, kaderlerine 
terkedilerek acı çeken, en iyi ihtimalle korku, 
hastalık ve açlıkla mücadele eden ya da diğer 
ülkelere sığınan veya cesetleri ortada kalan 
insanların durumundan daha az korkunç değildir. 
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Aklımdaki Suriye 

 Kültürel mirasa olan ilgim yalnızca 
ülkemdeki modernleşme dinamiği içinde önceki 
bölümlerde bahsettiğim ihtimamla bağlantılı 
değildir. Bu bağlamda Katar Devleti, insanlık 
mirasının korunmasına katkıda bulunmak için 
birçok girişimde bulunmuştur. 

 Eş-Şeyh Hamed b. Halîfe Âl Sânî, beni 
2010 yılında meşhur kalesinin ve Ummu’z-Zunnâr 
Kilisesi’nde sergilenen Hz. Ömer 
Emannamesi’nin restore edilmesi çerçevesinde 
Humus’a bir ziyaretle görevlendirdi. Anmış 
olduğum belge dinler arasında bir arada yaşamaya 
dair ilk tarihî belgelerden biridir. Humus şehri 
sınırları içerisinde iki nadir dinî yapıyı 
bulundurmakla öne çıkar: Hâlid b. Velîd Camisi 
ve Ummu’z-Zunnâr Kilisesi. Bunlar sembolik 
anlamları olan iki sanat şaheseridir. 

 O zaman Suriye’ye yapmış olduğum bu 
ziyaret çok sevdiğim bu ülkeye veda etme 
mesabesindeydi. Daha sonra ülkenin başına gelen 
yıkım malumdur. Suriye’nin kalbimde özel bir 
yeri vardır. Büyükelçi olduğum dönemde orada 
saygın bir şekilde yaşadım ve bu ülke beni 
ahalisine muhabbetle bağladı. Diplomatik 
görevim; ülkenin stratejik önemini, çekici 
doğasını, halkının hoşgörüsünü ve onları 
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birleştiren şeylere bağlılıklarını yakından 
görmemi sağladı. 

 Suriye’de ilk oğlum “Temîm” dünyaya 
geldi. O da benim gibi ruhu ve bedeni canlandıran 
soğuk suyundan içti. Bu nedenle, bu resmî görev 
vesilesiyle, gönlüme acı veren Suriye’nin çeşitli 
bölgelerini gezmeye ve onu etkileyen yıkımın 
boyutlarını görmeye karar verdim. Ancak, bu 
ziyaretim sırasında aklımda olan şey Humus ve 
Halep şehirleriydi. 

 Humus’a dair zikretmek istediğim bir 
hikâyem var. Kültür ve Sanat Bakanlığı görevini 
ikinci kez devraldığımda önümde Hz. Ömer 
Emannamesi ve Humus Kalesi restorasyonuna 
dair iki dosya buldum. Eş-Şeyh Hamed b. Halîfe 
Âl Sânî’ye bu iki dosya hakkında raporlar sunmam 
gerekiyordu. Dolayısıyla bu da ilgili yerleri ziyaret 
etmemi ve neler yapılabileceğini tespit etmemi 
gerektiriyordu. 

 Ziyaretim, Hâlid b. Velîd Camisi ile 
başladı. Camide bu sahabinin türbesi de 
bulunmaktadır. Cami, miladi 13. yüzyılda inşa 
edilmiştir. Ancak Sultan II. Abdülhamid 
zamanında yerel Suriye dokunuşuyla beraber 
Osmanlı tarzında yeniden inşa edilmiştir. Çeşitli 
büyüklükte dokuz kubbesi, iki muhteşem 
minaresi, üç mihrabı, işlemeli mermerden 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

307

292	
	

yapılmış minberi, etrafını çevreleyen zengin 
avlusu, sahabi Hâlid b. Velîd’in türbesi ve İslam 
Eserleri Müzesi ile ziyaretçilere görsel bir ziyafet 
sunan İslam mimarisinin bir başyapıtını temsil 
etmektedir. 

 Ancak bugün, arka arkaya atılan bombalar 
neticesinde bu büyük sahabinin makamının ve 
caminin başına gelenleri sosyal platformlarda 
gördüğümde kalbim parçalanıyor. 

 Humus’u ve diğer şehirleri ele geçirmek 
için uygulanan pervasız şiddetin hedefi yalnızca 
Hâlid b. Velîd Camisi ve türbesi değildir. 
Halep’teki Emevî Camisi minaresi ve şehirdeki 
eski çarşının bir parçası da yıkılmıştır. 

 Humus’ta Ummu’z-Zunnâr Kilisesi’ni 
ziyaret ettim. MS ilk yüzyılın ortalarında inşa 
edildiği için dünyanın en eski kiliselerinden 
biridir. Hristiyanlığın Humus ve Şam’a girişinin 
ve imparatorluğun bu dini kabul etmesinden 
önceki ilk Hristiyanların yaşamış oldukları 
baskının önemli tarihî bir belgesidir. Aynı 
zamanda eski Doğu kiliselerinin mimari 
özelliklerinin de bir göstergesidir. 

 Bu kilise içerisindeki özel bir yerde Hz. 
Meryem’in kuşağı muhafaza edildiği için 
Ummu’z-Zunnâr şeklinde isimlendirilmiştir. 
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Birkaç on yıl öncesine kadar bu kilise Antakya 
Patrikhanesi’nin ve diğer Doğu Süryani Ortodoks 
kiliselerinin merkezi konumundaydı. Daha sonra 
Patrikhane merkezi Şam’a taşınmıştır. 

 Bu eserin başına gelen yıkıma şahit olunca 
Humus gibi harika bir şehirdeki kültürel miras, 
tarih ve dinler arası ortak yaşamın belgelerine 
karşı işlenen suçların hacmi ortaya çıkmaktadır. 
Bu ortak yaşam özellikle farklı dinlere mensup 
Suriyelilerin “es-Seyyide ve’s-Salavât” 
kutlamalarında bir araya gelmelerinde örneğini 
göstermektedir. Burada her dinden insanlar kendi 
dinî ve manevi ibadetlerini yerine getirerek çeşitli 
kutlama ve gösteriler yapmaktadır. 

 Mücrimler, Humus topraklarında ve genel 
olarak Şam’da dinler arasındaki ortak yaşama 
dayanan bu sosyal yapıyı ortadan kaldırmak 
istemişlerdir. 

 İronik olan şu ki tarih boyunca Şam 
topraklarında hüküm süren yöneticilerin hiçbiri bu 
köklü ortak yaşayış mefhumunu değiştirmek 
istememiştir. Şimdi ise öyle bir zaman gelmiştir ki 
İslam’ın özünü ve hoşgörüsünü ifade eden bu 
mekânlar tarumar edilmektedir. 

 

 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

309
294	

	

Hz. Ömer Emannamesi 

 Hz. Ömer Emannamesi, sosyal barış 
çerçevesi içerisinde milletlerin ortak yaşamının ve 
dinler arasındaki saygı kültürünün kökleşmesinin 
bir örneğini temsil etmektedir. İslam hilafetinin 
başlangıcından itibaren ortaya çıkan çarpıcı bir 
örnektir. Sanki bu “Hz. Ömer Emannamesi” 
radikal grupların İslam dünyasının pek çok 
yerinde insanlara, eşyalara, taşlara ve tarihî 
eserlere yaptıklarını kınamak için tarihin 
derinliklerinden çıkıp gelmiştir. 

 Yetimhanelerin yıkılması, Zunnâr 
Kilisesi’nin yakılması, kabirlerin ve türbelerin 
kazılması olaylarında Suriye’yi süsleyen beşerî ve 
kültürel mozaiğin ortadan kaldırılmasına 
çabalayan cehaleti görüyorum. 

 Hz. Ömer Emannamesi’ne baktığımız 
zaman Taberî’nin naklettiğine göre şunları 
görürüz: 

 “Bu sözleşme, müminlerin emiri ve 
Allah’ın kulu Ömer tarafından İliya (Kudüs) 
halkına verilen bir emandır. Onların canlarına, 
mallarına, kiliselerine, haçlarına, yerleşik ve 
göçebe olan bütün fertlerine verilen bir teminattır. 
Kiliseleri mesken yapılmayacak, yıkılmayacak ve 
kısmen dahi olsa işgal edilmeyecektir. İçindeki 
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eşyalara dokunulmayacaktır. Mallarına el 
sürülmeyecektir. Kimse dinî inançlarından dolayı 
zorlanmayacak, kendilerine asla zarar 
gelmeyecektir.” 

 İliya halkından sözleşme gereği Rumların 
bölgeden çıkarılması talep edildiğinde de yine 
aynı hoşgörüyü görürüz: 

 “Bunlardan kim yurdunu terk etmek isterse 
gideceği yere kadar mal ve can emniyeti 
sağlanacaktır. Yurdunda kalmak isteyenler ise 
güvende olacaklardır ve cizye vereceklerdir. 
Dileyen Rumlarla gidecek, dileyen de toprağına 
dönecektir. Hasat elde edinceye kadar onlardan bir 
şey istenmeyecektir. Bu, Allah’ın Resulü’nün, 
halifelerin ve müminlerin Kudüs halkına verdiği 
güvenlik ahdidir. Cizye ödedikleri müddetçe 
geçerlidir.” 

 Hicri 15 yılına (miladi olarak yaklaşık 627) 
ait olan bu vesikaya sahabeden dört büyük isim de 
şahit olmuştur: Hâlid b. Velîd, Amr bin Âs, 
Abdurrahman b. Avf ve Mu‘âviye b. Ebî Süfyân. 
Yani bu sözleşme yalnızca Hz. Ömer’in değil 
dönemin önde gelen isimlerinin de görüşünü 
temsil etmektedir. 

 Diğer dinlere mensup insanlarla muamele 
etmede etik bir temele dayanan bu insani vizyon 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

311

296	
	

ile yukarıda zikri geçen mücrimlerin şeytani 
vahşeti ve ilkel mantığı tamamen birbirine zıt 
şeylerdir. Bu tahripçi mücrimlerin İslam dinini 
temsil ettikleri iddiası sadece bir yalandan 
ibarettir. Bu yalanla; yıkıcı eğilimlerini, kapalı 
vizyonlarını ve ilk örneklerini Hz. Peygamber ve 
ashabının göstermiş olduğu hoşgörüyü esas alan 
İslam’a karşı cehaletlerini gizlemektedirler. 

 Humus’taki tarihî yerleri restore etme 
projesi benim için bir gurur kaynağı iken, Suriye 
ile olan vicdani ilişkim bu işi en iyi şekilde 
tamamlama hevesimi artırdı. 2011 yılında 
Suriye’de patlak veren olaylar nedeniyle bu 
projenin iptal edilmesi ise içimde derin bir 
üzüntüye neden oldu. Restorasyon çalışmaları 
nasıl olur da yıkım çalışmalarına dönebilir? 
Dönemin paradokslarından biri, medeniyet 
sembolizmi ile Humus Kalesi’nin ateşe ve 
mermilere maruz kalan bir askerî bölge hâline 
gelmesidir. 

 Bu bağlamdaki detayları göz ardı edecek 
olursak, zikredilen insani mirasın tahrip 
edilmesinin bu servetin değerini bilen herkesi 
derinden yaraladığı kesindir. 
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Yıkımın Musul’a Etkileri 

 Shakespeare’in Hamlet’te belirttiği gibi 
“Hüzünler, casuslar gibi birer birer değil ordu gibi 
gelir.” Ben bu kitabın taslağını gözden geçirirken, 
cehalet ve Vandalizm orduları beş bin yıldan daha 
eski dünya mirasının hazinelerine, medeniyetler 
beşiği olan Fırat ve Dicle kıyılarına ulaşmıştı. 

 Haberlerde, cani çetelerin Irak’taki Asur 
medeniyetinden kalma tarihî Nemrud kentine 
girdiği söyleniyordu. Kentin hazinelerini 
yağmaladılar ve ağır makinelerle silip süpürdüler. 
Bundan önce de Musul Müzesine çirkin bir şekilde 
girip içerisindeki Asur döneminden kalma nadir 
heykelleri tahrip etmişlerdi. Cehalet çeteleri 
heykelleri düşürüp baltalar ve bazı elektrikli 
aletlerle paramparça etmişti. Cehaletleri sebebiyle 
ender tarihî parçaları yok ettiler. Dünyanın birçok 
yerinde kaçakçılık ve terörizm arasındaki 
kanıtlanmış ilişki nedeniyle bu çetelerin, kendi 
üyelerini silah ve teçhizatla donatmak ve finanse 
etmek için, bazı tarihî eserleri çalmış 
olabileceklerini düşünüyorum. 

 UNESCO’nun da belirttiği gibi bu olan 
biten, bir savaş suçu ve kültürel soykırımdı. Bu 
kullanım mecazi değildir, gerçekten de burada 
yaşananlar savaş suçudur. Nemrud kentinin tarihî 
MÖ bin üç yüz yılına kadar uzanır. Asur 
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İmparatorluğu döneminin ortalarında Kral I. 
Şalmaneser tarafından kurulmuştur. MÖ 
dokuzuncu yüzyılda, dünyanın en güçlü ülkesinin 
başkenti olmuştur. Geniş ve göz alıcı bahçeleri, 
muhteşem kraliyet sarayları, çeşitli sanat eserleri 
ve dev heykelleriyle bilinir. Özellikle de devasa 
kanatlı boğa heykelleri. Tüm bunlar yüce bir 
medeniyeti ve büyük sanat maharetini gösterir. 

 Birkaç haber, cehalet çetelerinin 
heykelleri, bir kaleyi ve bir duvarı içeren 
arkeolojik bölgeyi yerle bir ettiğini belirtti. Bu 
cahillerin yaptıklarını böyle temize çıkarmaya 
çalışmaları trajikomik bir durumdur. Yani eski 
dönemlerde yaşamış insanların Allah’ı bırakıp da 
bu heykellere ibadet etmelerini bahane 
göstermelerini kastediyorum. İnsanoğlunun fikrî 
düzeyinin çağlar boyunca geliştiğini ve tek 
tanrıcılığa ulaştığını gösteren bu gerçek tarihî 
kanıt niteliğindeki heykelleri anlayamayacak 
kadar tarihin dışarısında yaşayan insanların sefil 
bir gerekçesidir bu. Aynı şekilde sanat ve 
mimarinin insanlığın ortak medeniyetinin kanıtları 
olduğunu ve yine hepimiz tarafından korunması 
gerektiğini de anlayamadılar. Kültürel vizyon 
yoksunluğu onları insan kültürünün kalbini 
yaralamaya itmiştir. 
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Timbuktu: Çölün İncisi 

 Fikrî olarak kapalı ve yıkıcı aşırılık 
yanlılarının barbarca eylemlerinin büyük kısmı 
İslam’dan önceki eski insanlık mirasına yönelik 
gibi görünse de “kutsal cehalet” hareketi İslami 
mirası da etkiledi. Mali’deki Timbuktu şehri 
örneği, radikalizm buldozerlerinin kültürel veya 
dinî kökenlerine bakmaksızın insani yaratıcılık 
ağacını kökünden sökmek istediğini gösteren açık 
bir örnektir. Çölün incisi de denilen Timbuktu, 
Afrika çöllerinin kapılarına açılan seçkin bir 
İslami kültür merkeziydi. Aynı şekilde daha önce 
gelip geçmiş ve burada çeşitli eserler bırakmış 
birçok medeniyetin beşiğiydi. 

 Bir kısmı İslam’dan önceki döneme ait bir 
kısmı da bu bölgelerdeki dinler tarihini ve İslam 
tarihini gözler önüne seren binlerce yazma eser 
Timbuktu’nun zenginliğini göstermektedir. Bu 
yazmaların çoğu İslam döneminde tarih, 
astronomi, tıp, tarım ve müziğin gelişmesi 
hakkında net bir fikir verir. 

 Timbuktu zengin bir tarih ve kültür 
deposudur. Timbuktu’nun ismini eskiden burada 
yaşayan ve göçebe nüfusun emtia ve mallarını 
emanet olarak alıp bunları muhafaza eden bir 
kadından alması garip değildir. Bu şekilde ismi ile 
müsemma bir şehir olmuştur. 
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 Bir gün, tarih boyunca insanlığın bazı 
büyüleyici emanetlerini koruyan bu şehir, bazı 
silahlı grupların saldırılarının etkisiyle uyandı ve 
kıymetli mirasının kurban edilmesi trajedisine 
şahit oldu. Bu trajedinin en göze çarpan yönleri 
arasında UNESCO Dünya İnsani Mirası’na kayıtlı 
türbelerin, mezarların ve hatta camilerin yok 
edilmesidir. Bu azgınlar, eski bir caminin, Sidi 
Yahya Camisi’nin girişini tahrip edip, bir meydan 
okuma olarak Timbuktu’daki insanların kapalı 
kalması gerektiğine inandıkları kapılarından birini 
söktüler. Mücrimler şehirde on altı türbe ve 
makamı yıktılar ki bu şehir “üç yüz otuz üç velinin 
şehri” olarak bilinir. Bu, Timbuktu’nun ruhunu, 
mirasını ve özgünlüğünü tahrip etmek olduğu 
kadar tasavvufi kültürle bağlantılı olarak 
mezarlarda ve türbelerde somutlaşmış olan halkın 
inanç sistemini de tahrip etmektir. 
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Sonuç olarak: 

 

Karınca ve Fil 

 Bir gün cep telefonuma aşağıdaki 
düşünceyi yazmıştım: 

 “Çağlayan nehir gibi fışkıran yaratıcılığı 
ile bu insanlık ne müthiş! 

 Bizi nereye götürdüğünü bilmediğimiz bu 
muhteşem dönüşümler ne de şaşırtıcı!” 

 Bu düşüncem, layık olsa bile, insanlığa bir 
övgü değildir. Savaşlara ve trajedilere rağmen 
şaşırtıcı bir hızda gelişen dünyada korkmak meşru 
olsa bile, gelecekten korku değildir. Övgü ve 
korkunun ötesinde, açık çelişkileriyle insanlık 
sorununun yörüngesinde daha derin bir şey vardır: 
Her gün çoğumuzu şaşkına çeviren harika 
kazanımlara mukabil korkunç bir savaşın patlak 
vermesi, fakirlik, hastalık ve cehalet. Ben sınırlı 
finansal kaynakları olduğunu iddia eden ülkelerin, 
örneğin eğitim sistemlerini geliştirmekten 
kaçınarak, çocuklarına yatırım yapmamalarını 
hâlâ anlayamıyorum. Sağlık ve diğer temel sosyal 
hizmetlerden bahsetmiyorum bile. Ancak, aşağılık 
bir savaşa girerken, dünyanın bir bölgesinde 
hastalık, fakirlik ve cehaleti ortadan kaldırmak 
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için ihtiyaç duyulan maddi kaynağa eş değer bir 
kaynağı, belki de kendi halkını öldürmek için 
ölümcül silahlara harcarlar. 

 Dünyanın herhangi bir yerinde patlak 
veren savaşları; siyaset bilimi ve stratejik 
çalışmalardaki bölgesel ve uluslararası politika, 
çıkarlar ve güç mücadeleleri müfredatıyla 
açıklayıp gerekçelendirebiliriz. Ancak ben, 
savaşların insanların zihinlerinde neşet ettiğine 
inanıyorum ve yine zihinlerinde barışın kaleleri 
inşa edilmelidir. 

 Barış benim için sadece yıkıcı bir savaş 
makinesinin durdurulması değil, aynı zamanda 
daha derin ve daha karmaşık bir idealdir. Gerçek 
ve mecazi ölümün pusuda bekleyen üç ayağı olan 
fakirlik, hastalık ve cehalet olduğu sürece barış 
yoktur. 

 Müthiş insani yaratıcılık dediğim şeyi 
kanıtlama ihtiyacı duymuyorum. Ben şu an, bu 
sayfaları yazdığım esnada, kesin bir delili elimde 
bulunduruyorum. Önümdeki ekrana baktığım 
zaman, insanlık tarihini en son gelişmeleriyle 
görebiliyorum. Parmağımla bu parlak ekrana 
dokunuyorum ve bulduğum ardışık harflerin 
zihnimde puslu bir durumda olan kelimeleri 
düzeltip karşıma getirdiğini görüyorum. Artık bu 
kelimeyi değiştirebilir ve onun yerine başka bir 
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kelime koyabilirim. Kolayca silebilir ve bir 
paragrafı bir yerden başka bir yere kolayca 
taşıyabilirim. 

 Bu inanılmaz yaratıcılığın tadını çıkarmak 
için geçtiğim aşamaları hatırladığımda, yazmayı 
öğrenen o çocuğun -benim- çektiklerini 
hatırlıyorum. 

 Tüy ile yazmak bunaltıcıydı. Kâğıt 
delinebilir, mürekkep akıp harfi silebilir, yazanın 
eli kayıp harf satırın üstüne ya da altına gelebilirdi. 
Arap harflerini öğrenmek de zordur, iyice 
yerleşmesi için uzun vakit gerektirir. Şükürler 
olsun ki teknik gelişmelere rağmen kalemle 
yazmanın hazzını kaybetmedim. Kendi 
jenerasyonumun çoğu gibi tüyle yazmaktan 
mürekkepli kaleme ve kurşun kalemden tükenmez 
kaleme geçtim. Keçeli kalemlerde, geniş yazı 
tipiyle, sınırlı yeteneklerimi test ettim ve Arap hat 
sanatı ile ilgilendim. 

 Kişisel kütüphanemi ziyaret eden herkes, 
Kur’ân Mushafı toplama tutkumu bilir. Mushaflar, 
Arap ve Arap olmayan hattatların yaratıcılıklarını 
gösterdikleri bir alandır. Çünkü Arap İslam 
kültüründeki en büyük kitaba şahsi izlerini 
bırakabilmek adına ruhlarını ve yaratıcılıklarını 
seferber ederler. Bu benim en büyük sembolik 
servetimdir, her zaman benim bir kitap 
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ümmetinden olduğumu ve okumanın Hz. 
Peygamber’e ve müminlere buradaki ilk emir 
olduğunu hatırlatır. 

 Etkileyici yazı tipleriyle en büyük Arap ve 
Müslüman hattatların yazdığı Mushafları toplamış 
olsam da bunların arasında en çok sevdiğim 
babamın Mushaf’ıdır. Bu Mushaf Hint 
yarımadasındaki Urdu dilinde kullanılan hat ile 
yazılmıştır. Arapça olarak inmiş kutsal metin ile 
farklı bir dili yazmak için tasarlanmış hat 
arasındaki ilginç bir beraberlik vardır. Bu kültürler 
arası etkileşimin hoş bir portresidir. Belki de bir 
yandan kalem ve dijital ekran arasındaki bu 
birliktelik bir yandan da kütüphanemde bulunan 
harika Mushaflardaki hatlar, bilgisayar ve cep 
telefonu tarafından sağlanan çeşitli yazı tipleri, bu 
ani dönüşüm hissini hafifletiyor. Bu dönüşüm ile 
kendi aramda bir kopuş değil, daha ziyade 
bugünün dijital tezahüründe gelişen zekânın 
birikimini görüyorum. 

 Mezopotamya’daki Sümer tabletlerinden 
dijital tabletlere geçişleriyle insanlık, bahsettiğim 
inanılmaz dönüşümlerin bir yönünü göstermiştir. 
Bu kil tabletler ve akıllı tabletler arasında, insanlık 
Çin’de kâğıt üretimini icat etmek ve MÖ birinci 
binyılda Fenike alfabesini oluşturmak adına uzun 
yüzyıllar geçirdi. Yazma kitapların ortaya 



1	
	

	 	

AZİM ve BAŞARI 
 

 

Hamed b. Abdülazîz el-Kevvârî 

	

	

	

	

	

 

Çeviri 

Hüseyin Ölmez 

 

 

 

 

Düşünsel Otobiyografi 

	

320

305	
	

çıkışından sonra matbaayı icat etmek ve basım ve 
kitap tekniklerini geliştirmek için başka yüzyıllar 
harcadı. Ancak dijital kitap, basım ve dağıtımdaki 
devrimine ek olarak, eski basılı kitabı ve yazmayı 
da içine alabilecek bir kap hâline geldi. Muazzam 
depolama kapasitesi ve yazmaların 
dijitalleştirilmesi, insanlığın gündeme getirdiği en 
büyük meydan okumalar arasında sayılabilecektir. 
Ya da en azından insanlığın mirasını her yerde ve 
her dilde korumak için dijital altyapı 
sağlayabilecektir. 

 Bu müthiş gelişme, insanlığın bilgi 
yollarında uzun yüzyıllar boyunca yükselişine 
dayanmaktadır. Bugün bu gelişme, aslında 
insanlığın özünü yok eden ve yaratıcılığın 
köklerini söküp atan savaşlar tarafından her an 
tehdit edilmektedir. 

 Timbuktu, Suriye, Irak ve diğer ülkelerde 
insanlığın ortak mirasının ve harika eserlerinin 
tahrip edilmesi hakkında konuşmuştuk. Bu, 
insanlığın iyilik ve barışa ulaşabilmek adına 
yolunun hâlâ uzun olduğunu bir kez daha 
göstermektedir. İnsanlığın mirasını toplama, 
koruma ve değerlendirme adımları her ne kadar 
hızlı gibi görünüyor olsa da bunlar karınca 
adımları gibidir; her an, savaşlar ve çatışmalar 
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sebebiyle kutsal cehalet fillerinin ayakları altında 
ezilebilirler. 

 Ancak yaratıcı ve çalışkan karınca, filin 
ayaklarının tehdidine rağmen yoluna devam 
etmelidir. 
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Azim ve Başarı 

Kişinin arzuladığı şey arşın ötesinde dahi 
olsa onu elde edebilir. 

Eski bir söz 

 

 Eski Arap edebiyatı birçok anekdot ve 
hikâyelerle doludur. Bunlar arasında okuduğum 
en güzellerinden birinde anlatıldığı kadarıyla bir 
adam âlim ve ariflerinin çokluğuyla ünlü bir 
beldeye gelir. Çağımızın diliyle söylersek 
Paris’teki ünlü “Panthéon”a benzer şekilde büyük 
insanların kabirleriyle karşılaşacağı düşüncesiyle 
beldenin mezarlığını ziyaret etmek ister. Ancak, 
büyük insanların olduğunu düşündüğü mezarlığı 
gezdikten sonra, orada gömülenlerin çoğunun çok 
genç yaşta öldüğünü görünce hayal kırıklığına 
uğrar. Mezar taşının birinde falan oğlu falan bir 
gün yaşadı, diğerinde iki gün yaşadı, başka birinde 
üç gün yaşadı vs. yazmaktadır. Belki de büyükleri 
arasından en büyüğünün yaşadığı süre bir haftayı 
geçmemektedir. Adam şaşkınlık içerisinde mezar 
taşlarında gördüğü durumu arkadaşına sorar. 
Arkadaşının cevabı adamın şaşkınlığına şaşkınlık 
katar. Onlar, büyük âlimler olarak uzun yıllar 
boyunca yaşam sürdükten sonra ihtiyarlıktan 
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ölmüşlerdir. Ancak arkadaşı şunu da ekler: 
“İnsanın ömrünü yıl ve ay ile hesaplamak âdetimiz 
değildir. Biz insanın gerçekten mutluluğu tattığı 
günleri ya da onurlu tavırlarda bulunduğu günleri 
dikkate alırız.” 

 Hikâye anlattığımdan biraz farklı olabilir 
ancak içerisindeki ibret hafızamda yerleşenden 
çok farklı değildir. Hikâyenin detayından daha 
önemlisi taşımış olduğu temel sorulardır: İnsanın 
yaşamının anlamı nedir? Hangi kriterlere göre 
kişinin hayatını değerlendirebiliriz? 

 Allah’ın yeryüzündeki halifesi olarak 
insanın bıraktığı eser, yaratıcısının kendisine ödül 
olarak verdiği şerefi ortaya koyma hususunda tarih 
ve zaman terazisinde ağır basacaktır: “Ant olsun, 
biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve 
denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz 
şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın 
birçoğundan üstün kıldık.”66 

 Bir insanın erdemi, insan olması hasebiyle 
zatında mükerrem olsa bile zihninde ve bilgisinde 
yatar. Bu nedenle, yeryüzünde iyilik ve güzelliği 
yaymak; büyük anlamlar ve yüksek değerler 
geliştirmek için çaba göstermelidir. Zihnimdeki 
inancımın kökleri ve yetiştiğim kültürel 

																																																													
66 İsrâ Suresi, 70. ayet. 
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geleneklerin yanı sıra farklı felsefi kuramları ve 
tasavvurları okuyarak kazandığım şey de budur. 

 Tüm bunlardan, varlık ve yaşamdaki rolüm 
hakkındaki görüşümü belirledim ve bu kitapta 
açıklamak için hiçbir çaba veya gayretten 
kaçınmadım. Bu kitabın bölümlerinde gerekli 
olduğunu düşündüğüm bazı temel noktaları ve 
fikrî yolculuğumu sundum. 

 Şimdi ise hafıza patikalarında ve insani ve 
kültürel meselelerin ve sorunların dar 
boğazlarındaki bu yolculuktan sonra hayatımın 
anlamını daha iyi ve net görebiliyorum. 

 Kıymetli okuyucu; tamamen yaşadığım 
hayata bakma ve kendi kendimi dinleme 
ihtiyacında olduğumu sizden gizleyemem. Bu 
sayfaları yazarken, her şeyden önce kendi 
insanlığımı ve onurumu düşünüyordum. 

 Evet, bu bölümler benimsediğim değerler 
ve ilkeler uğruna vatanım içinde ve insanlığın 
büyük vatanında gerçekleşmesi adına gayret 
ettiğim şeyler için her gün çalışan bir silahşorun 
bir çeşit istirahatidir. 

 Bu kitapta belirttiklerimin örnek sözler 
veya doğruluğu kesin açıklamalar olduğunu iddia 
etmiyorum. Kültür hakkındaki endişelerimin bir 
kısmını okuyucularla paylaşmak isteğim için bu 
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kitabı kaleme aldım. Böylece bu konulara bakış 
açılarını tam bir özgürlük ve bilinçle ifade etmeleri 
konusunda onları motive edebilirdim.  İnsanlara 
sunacak ibretli hikâyelerim ya da derslerim yok. 
Ben sadece çalışmış, inanmış ve böylece 
çalışmalarını görüşleriyle eşleştirmeye uğraşmış 
bir insanım. Kitabın herhangi bir noktasında 
okuyucu kendisi için iyi bir örnek bulursa 
memnun olurum. Sadece bir söz bile yeter. Tabi, 
entelektüel bir etkileşimden çok daha mutlu 
olurum. 

 Önceki bölümler kendimle yaptığım bir 
sohbet olduğu kadar, başkaları ile olan entelektüel 
ilişkimin bir portreye dönüşmesini umduğum 
dağınık birçok düşünceden oluşan bir sohbetti. En 
çok isteğim, tanımadığım okuyucular ile sohbet 
etmekti. Çünkü benim için yazmak aslında bir 
sohbete davetti. 

 Hafızamdakileri aktarırken ve içimdeki 
düşünceleri sayfada kelimelere dökerken büyük 
bir haz aldığımı ve huzur duyduğumu 
gizleyemem. Sahip olduğum mevkiler ve 
sorumluluklar söylem ile eylemi bir araya 
getirmeme izin verdiği için, ayrıca kendi algı ve 
düşüncelerimi deneyimleme olanağı sunduğu için 
bu kitaba yazdıklarım, entelektüel ve profesyonel 
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yaşamımın bir bölümünü yansıtan bir ayna olarak 
görülebilir.  

 Burada, bu kitabı yazarken benim için 
netleşen iki kavramı açıklamak istiyorum. Önceki 
bölümlerin aynalarında kendimi hırslı, istekli ve 
başarıların kararlık oranınca elde edildiğini 
savunan den bir insan olarak gördüm. 

 İradem, özgürlüğe olan derin inancımla 
ilintilidir. Bana göre iradenin temeli, tutku ve 
arzular değil, akıldır. Çünkü sorumluluğun 
gerektirdiği etik kurallar üzerinde yükselir. Tüm 
derinliğiyle kamu yararı, bir çıkış bulmakta 
zorlandığımda benim için yol gösterici olmuştur. 
Bana göre, kişinin iradesinden kaynaklanan 
seçimi insanlık onurunun özüdür ve varlığını 
ideallerine ve değerlerine uygun biçimde 
nakşeder. Bu noktada bence akıl ve iman 
arasındaki sanal çelişki ortadan kalkar. Her ikisi de 
bireyin özgürlüğünü genişletir ve sorumluluk 
kavramını temel alır. O hâlde iyi ve faydalı bir 
eylem olmadan gerçek bir inanç ve onu 
destekleyen ahlak olmadan da etkili bir akıl 
olamaz. O zaman başkalarının acılarını 
hissedebilir, onları hafifletmeye katkıda 
bulunabilir ve hayallerine ortak olup onlara 
ulaşmak için çalışabiliriz. 
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 Hırsa gelince; o, daha iyi bir şeye doğru 
yükselme ve elde olandan arzu edilene geçmedir. 
Ben, mükemmelliğin asla tamamlanmayacağına 
ve yüceliğin bitmek tükenmek bilmeyen 
çalışmaların sonucu olduğuna inananlardanım. 
Hırs, güç ve şöhret için yanıp tutuşmak, belirlenen 
gayeye ulaşmak için iyisiyle kötüsüyle tüm yolları 
mubah görmek değildir. Aksine benim inancıma 
göre hırs, onurlu ve dürüst bir şekilde yüce 
emelleri gerçekleştirme ve mükemmelliğe ulaşma 
arzusudur. İyi ve geliştirici hırs, bireyleri ilelebet 
sürecek hayırlı ve övgüye değer işler yapma 
noktasında birleştirir. “… Köpüğe gelince sönüp 
gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır…”67 

 Kendimi bu kitabın aynasında istekli ve 
hırslı olarak görünce kararlılık ve azim, işimi 
kolaylaştıran bağlantı oldu. Kendi hakkımda 
bildiğim şeylerden biri, eğer kalbimi bir şeye 
verirsem, tavizsiz olurum. Özellikle de işler net bir 
durumda olursa tereddütleri bir kenara bırakır ve 
hedefime ulaşmak için çok çalışırım. Netlik ve 
içten çalışma başarı için birer gerekliliktir. 

 Böylece iradeyi/istekliliği özgürlükle, hırsı 
mükemmelliği aramakla ve kararlılığı da ciddi 
çalışma ile birleştirince bu dünyadaki inancım ve 

																																																													
67 Ra‘d Suresi, 17. ayet. 
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şiarım netleşir: “Kişinin arzuladığı şey arşın 
ötesinde dahi olsa onu elde edebilir.” 

 Dillerin, kültürlerin, ırkların ve farklı 
inançların üzerine çıksak neleri görebiliriz? 

 Neleri fark edebiliriz ve öğrenebiliriz? 

 Kültürler ne kadar farklı olursa olsun, her 
nereye gitseniz de ortak insani paydadaki maddi 
ve fikrî ihtiyaçları bulacaksınız. Bunları bedenin 
ve aklın gıdaları şeklinde isimlendirebiliriz. 
Soljenitsin, insani olan her şeyin temeli olduğuna 
inandığı hakikat, iyilik ve güzellik üçlüsü 
hakkında şöyle der: 

 “Belki de hakikat, iyilik ve güzellikten 
oluşan bu kadim üçlü, gençlik yıllarımızda 
kendimize aşırı güvendiğimiz ve materyalist 
olduğumuz zamanlarda inandığımız şeylerden 
oluşan boş bir reçete değildir. Bu üçünün zirvesi 
bir noktada buluşur. Hümanistlerin vurguladığı 
gibi iyilik ve hakikatin dalları ezilir, kırılır ve 
işlemez olursa işte o zaman muhtemeldir ki 
güzelliğin harika dalları boşluğu doldurabilmek 
için kendisini zorla içeriye sokar; yükseklere uçar 
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ve böylece hepsinin görevini yerine getirir; yani 
aynı anda hakikat, iyilik ve güzellik.”68 

 Dolayısıyla, yerelleşme ve küreselleşme 
konusunu düşündüğümde, kültürler arası 
diyaloğun yerel kültürleri koruyabildiğini ve ortak 
insani değerleri klişelerden uzak tutabildiğini 
gördüm. Gelenekler kültürleri deforme olmaktan 
korur ve evrensel modernliğe açılmak için 
yemyeşil ağaçlarını sular. Bu, yerel ve evrensel 
kültür, entelektüel ve popüler kültür, seçkinler ve 
halk arasındaki uçurumları kapatmak için kültür 
odaklı gelişime dikkat edilmesi gerektiğini 
kanıtlamaktadır. 

 “Dünyanın estetik keşfi” ile ilgili bölüm, 
sanat ve edebiyatın insanlığın en iyi eserleri 
olduğunu, insanların ortak hayalleri 
gerçekleştirmeleri ve daha parlak bir gelecek inşa 
etmeleri için iletişim kurup birleştirdiğini gösterdi. 
Sanat ve edebiyat anlamsız estetik lüksler değildir; 
bireyler tarafından çizilmiş ve hepsi güzellik, 
hakikat, etik ve özgürlük arasındaki gerçek 
bağlantıya inanan yazarlar tarafından ifade edilen 
kolektif rüyaların sonucudur. Sanat ve edebiyat; 
ulusal sınırları, ırksal, dilsel ve ideolojik 

																																																													
68 Rus yazar Soljenitsin’in 1970’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
aldıktan sonraki konuşmasından. Şahsi olarak ödülü almaya 
gelmemiş, konuşma metnini göndermiştir. 
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farklılıkları aşma yeteneğine sahiptir. Özünde 
sanat ve edebiyat, bireysel ve kolektif hayaller için 
bir tartışma ve buluşma noktasıdır. 

 Yeni medya olgusu, önceki inançları 
baltalayan değişikliklere ve sorunlara rağmen, 
kamusal alanı zenginleştirdi; modern insanlığın 
sınırlarını genişletti ve özgürlük için yeni alanlar 
açtı; böylece demokrasi ve olası biçimlerini geri 
getirdi. Özgürlük ve demokrasi, kamusal alan ve 
medya arasındaki ilişkiler ağı, insanlar arasında 
bireylere ve gruplara fayda sağlayan rasyonel 
diyalog ve tartışma ile dokunmaktadır. 

 Farklı kültürel diplomasi biçimleri 
yoluyla, bu diyalog dünyadaki ülkeler, 
hükûmetler, halklar ve sivil toplum grupları 
arasında gerçekleştirilmiştir. Bu diyalog, onu 
organize eden ve geliştiren kurumlar aracılığıyla 
kalplerde ve zihinlerde barışın temellerini atmak 
için birbirlerini tanıma ve anlama amacıyla 
insanları bir araya getirmek için de kullanılmıştır. 

 Bu barışı sağlamanın başka bir biçimi de 
insanlığın hakikati ve geleceği hakkındaki ortak 
tartışmalarda, uluslararası forumlarda politikacılar 
ve diplomatlar arasındaki diyalogda ortaya 
çıkmaktadır. Kültürel diplomasinin sonuçları kısa 
sürede elde edilmez çünkü zihniyet değişimi uzun 
süre gerektiren yavaş bir süreçtir ancak 
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uluslararası politik bağlamda çok yönlü diplomasi 
hızlı karar vermeyi gerektirir çünkü yıkıcı savaşlar 
bu tür kararların alınmasındaki gecikmeden 
kaynaklanabilir. 

 Bununla birlikte, “insanların dünyası”na 
biraz iyimserlikle bakmamızı sağlayan şey, şimdi 
ve gelecekte insan ırkının birliğine derin bir inanç 
yönünü temsil eden bir tür kültürler arası 
vatandaşlığın ortaya çıkmasıdır. Farklı inançlara, 
ırklara ve etnik kökenlere sahip insanlar arasında 
doğrudan bir karşılaşma mümkün olduğunda ve 
anlayış, iletişim ve diyalog olmadan yeryüzünde 
yaşanacak bir yer olmadığı fark edildiğinde, 
tevazu, görelilik, saygı ve iş birliği kültürü hâkim 
olmaya başlar. 

 Eğitimin dünyaya yayılması, küresel 
vatandaşlık trendine katkıda bulunmuştur. Eğitim, 
zihniyetleri ve toplumları değiştirmek ve insanlığa 
yatırım yapmak için en iyi araçtır. Eğitim yoluyla, 
insanlar birlikte yaşama kurallarını öğrenir ve 
özgürlük ve sorumluluğa dayalı bireysel ve 
kolektif kimlikleri benimser. 

 “Yaratıcı Endüstriler” bölümünde, bilgi 
ekonomisinin bazı eğilimlerine, insan zekâsına ve 
yaratıcılığına yatırım yapmak için yeni ufuklara 
dikkat çekmek istedim. Günümüzdeki ekonomi, 
bilgi ve kültürel yaratıcılık arasındaki ilişki her 
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zamankinden daha da karmaşıktır. Tüm başarılı 
gelişme modellerinde kesinleşen bu yeni gerçeği 
göz ardı edemeyiz. Kültürel endüstriler servet 
üretmenin, sermayeyi artırmanın, sanatsal 
yaratıcılığa değer vermenin, kültürün 
geliştirilmesinin ve yeni ve gelecek vaat eden 
mesleklerin yaratılmasının önemli bir parçasıdır. 

 Bununla birlikte, insanlığın ilerlemesini ve 
zekâ seviyelerinin ve pratik uygulamaların 
gelişimini kanıtlayan tüm bu küresel eğilimlere 
rağmen, “kutsal cehalet” hareketinde en belirgin 
olan ve yakın zamana kadar açık hava müzeleri 
durumunda olan anıtları yok eden ilkel barbarlığın 
geri dönüşünün işaretlerini görmezden gelemeyiz. 
Bu, insanlığın kendisini yıkımdan ve yok 
edilmekten koruyabilmesi için hâlâ uzun bir 
yolunun olduğunu gösterir. Ama insanlığın kaderi, 
olan biten her şeye rağmen yoluna devam 
etmektir. 

 İnsanın bir uçakta yerden ilk 
yükseldiğinde, Fransız havacı ve yazar Antoine de 
Saint-Exupéry69 tarafından tarif edildiği gibi 

																																																													
69 Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) aynı 
zamanda pilotluk da yapmıştır. Uçuş tecrübelerini iki 
meşhur romanında yazmıştır. Birincisi Terre des Hommes 
(İnsanların Dünyası) ve ikincisi ise Vol de Nuit (Gece 
Uçuşu) romanlarıdır.   
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“insanların dünyası”na baktığını fark etmesi 
şaşırtıcı değildir. 

 Bu yirminci yüzyılın başlarındaydı ve 
yirmi birinci yüzyılın başlarında küreselleşme 
kanalıyla aynı aydınlanmaya doğru geliyoruz. 
Ders çıkarıyor muyuz? 

 Hepimiz “insanların dünyası” denilen aynı 
gemideyiz ve istisnasız hepimiz bu gezegenin 
vatandaşlarıyız. 
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