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ETMEK YA DA KAVRAMLARIN BAHARI
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         Doç. Dr. Altan ÇETİN 

 

 

Arap baharı kavramı son ayların en revaçta kavramlarından birisi oldu. Şüphesiz bu 

“baharı” başlangıcı ve devamı sürecinde sorular ve şüpheler çevrelemekte. Kimilerine göre bu 

bahar bir emperyal aklın kendisini perdelemek amacıyla halkları öne çıkarıp demokrasi ve 

özgürlük gibi çağımızın kült kavramlarıyla destekleyerek grupsal arzuları olumlayan bir 

süperegonun ya da emperyal projenin estetize edilmiş süslü adıdır. Diğer bir bakış ise son 

yüzyılını sömürge ve dikta altında ezilerek geçiren toplumların artık ulaştıkları belirli bir 

toplumsal bilinç ve farkındalık ile yıllardır birey ve toplum bazında önlerini kapatan idarecilere 

tarihin yol açtığı bir dönemde sosyal ve milli bir bilinçle dur demeleridir. Bu baharı bir yaz mı 

takip edecek yoksa hazan olup giden bir yalancı bahar mı olacak bunu zaman gösterecek. Bu 

baharın Araplar dışında bölgede bulunan diğer ülke ve milletlere de doğrudan ve dolaylı 

etkileri olacağı da muhakkaktır. Hatta bölgenin enerjik çocuğu İsrail’in bile bu baharın 

esintilerinden vareste kalamayacağı görülmektedir. Her ne olursa olsun Türklerin doğrudan 

muhatap ve müdahil olduğu bu olaylar da şüphesiz kavramlar bazında bir devlet aklının 

kendini oryante etmesi ve yeni dönem için yeni bir söz söylemesi de gerekmektedir. Bu sözün 

şüphesiz bir kanadı zamanın ruhuna dokunurken bir yanı ise derin köklerden beslenmelidir. Bu 

nedenle de düşünce dünyamızın aşkın değerlerini zamanın idraki ile birleştirip yeni bir varoluş 

ve birliktelik iradesini oluşturacak kavramları düşünmeye başlamanın zamanı gelmiş 

görülmektedir. Dün iyisi ve kötüsüyle dünde kalmıştır ve bugün yeni şeyler söylemek lazımdır. 

Zira zamanın getirdiklerini yönetemeyenleri zamanın ruhu yönetmeye başlar ve bu aşamadan 

sonra başkalarının kavramlarına mahkûmiyet veya taşeronluk dışında bir tercih de pek 

kalmamaktadır. Bu nedenle sosyal bilimcilerin değişik alanlarında çalışan ve düşünenlerin bu 

yolda sarf-ı mesaiye başlamaları gerekmektedir. Bu baharım hazan olması halinde dökülen 

yapraklar bizim bahçemize dökülecek ve çıkması muhtemele yangınlardan uzak durmamız da 

pek mümkün olamayacaktır.  

                                                 
1
 Bu çalışma Ürdün ve Gazi Üniversitelerinin müşterek düzenlediği II. Türk-Arap İlişkileri Sempozyumu’nun 

kapanış oturumunda sunulan bildiriden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Oradan yola çıkılarak bu makale 

hazırlanmıştır. Metnin sonunda Arapçaya tercümesi verilen ilkeleri Arapçaya çeviren Gülhan al-Türk’e teşekkür 

ederim.  
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Mevlana zamanını aşarak zaman üstüleşen kavramların ve anlamların var edicisi müstesna 

zihinlerden biridir.  Onun bu durumunu çağdaş idrake anlatmak için muasır bir filozofun elinde 

tutmak geleneğe modernde yer açmak adına anlamlı olabilir. Modern filozof Nietzsche eski 

kavram ve manalarımızla buluşmaya ya da onları oryante etmeye dair şu değerli görüşleri 

ortaya koyar: “Kendi içinden kendine özgü bir biçimde gelişen güç, geçmiş ve yabancı olanın 

biçimini değiştiren, ona yeniden biçim veren, yaraları iyileştiren, yitirileni yerine koyan, kırılan 

biçimlere kendi içinden biçim veren güçtür. Bir insanın yapısı ne denli güçlü kökler taşırsa 

geçmişten de o denli çok şey alır ya da bunu benimsemeye kendini zorlar. Bu güçlü ve yaman 

doğa tarihin yayılıp kaplayıcı ve zarar verici etkisini de yok edici bir doğadır.”
2
  Evet, bugün 

coğrafyamızın böyle bir güç iradesine ihtiyacı vardır. Bu gücün kaynağı elbette coğrafyanın 

kendi ruhu ve vicdanından kopup gelen kavramlar ve anlamlar olmalıdır. Bunu yaparken de 

tarihin o var edici mekanizmasında mündemiç manaların yeniden ve içten bir tekerrürü 

gereklidir. Zamanın ruhu ve idrakine hitap eden bir tarz ve üslupla elbette. “Çünkü insan 

düşünerek, düşünüp taşınarak, karşılaştırarak, ayırıp birleştirerek o tarih-dışı öğeyi 

sınırlamasıyla o ortalığı kuşatan sis bulutlarının içinde aydınlık, parlak bir ışık doğmasıyla, 

imdi, ancak geçmişi yaşam için kullanmak ve olup bitenlerden yeniden tarih yapmak, yaratmak 

gücüyle insan, insan olabilir.
3
 “Bir kimse tarih olaylarını ortaya çıkaran ve tarih-dışı olarak 

adlandırılan o anlamı bulup çıkaracak bir sezgide olsa tarih-üstü bir görüşe de yükselebilir. 

Böyle bir insan tarihi yapmaya katılmayı istemez, hayır der zira o bilir ki geçmiş ve bugün bir 

ve aynıdır. Tarihin yapısı o çokluk içinde değişmeden duran, değişmez bir değeri olan ve 

aynı anlamı taşıyan bir öz içerir. Burada amaç tarihi yaşamın ereğine çekmektir.
”
 

4
 Tarih 

canlıdır ve anlamlar tekerrür eder, bunu tespit etmiş olan her tarihçi tarihi analiz ederken ve 

ondan fayda devşirmeye ve hayata değer katmayı düşünen her tarihçi bu noktadan o özü 

kavrayıp anlamak ve anlamlandırmak ister. O tarih dışı veya üstüleşen manalar zamanın 

fersudeleştiremediği idrakin değerlendirmeyi bilirse her zaman hayata katılması mümkün 

anlamlar manzumesidir.  

 

Evet, coğrafyamız birkaç asırdır ve özellikle son yüzyılda sis bulutlarıyla kaplıdır. 

Akıllar karışık ve gönüller birbirinde uzaktadır. Bu sebeple bölgemizdeki son gelişmeler siyasi, 

                                                 
2
 F. Nietzsche, Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine, (Çev. Nejat Bozkurt), İstanbul, 2005, s. 40. 

3
 Nietzsche, Tarihin Yaşam İçin, s. 41–42. 

4
 Nietzsche, Tarihin Yaşam İçin, s. 45. 
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sosyal, ekonomik ve diğer sair alanlardaki gerekli analizler kadar kavramların da yeninde 

gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Zira her yeni iddiasında olduğu yeniliği muhteva ve 

anlamlarındaki tazelik ve yenilikle bulabilir. Bu cümleden olarak Mevlana coğrafyamız için 

tarih-dışı değerdeki öğeleri her zaman yeniden hayatımızda ışıtmak ve geçmişin manalarını 

hayata yeninden aktarmak için yadsınamaz bir kaynaktır. İşte bu düşüncelerle bölgemizde ve 

aslında dünya çapında bir yeni anlam baharı yaşanması isteniyorsa dün dünde kaldı cancağızım 

bugün yeni şeyler söylemek lazım diyen Mevlana’ya da bir kulak vermek ve Türk-Arap 

ilişkileri özelinde bölge ve dünya bazında ilişkiler adına ilkeler vaz’ etmek noktasında Ondan 

yola çıkarak bazı prensipler belirlenmeye ve kavramlar üretilmeye çalışılmıştır. Şüphesiz 

ilişkilerin tarihi ve kültürel boyutlarının böyle referanslarla yeniden canlandırılmasına dair bu 

deneme belki bir bakış açısı geliştirme veya bu yönlü çalışmalara naçiz bir numune olmak 

iddiasıyla yerini alacaktır. Ancak kendi coğrafyasını kendi aklı ve vicdanıyla düşünen bir aklın 

bu coğrafyada adaletli bir hukuk ve bilgi toplumu ve devleti kuracağı muhakkaktır. Bu yolda 

elbette “gücün” yerini “hakk”ın “çatışma”nın yerini “dayanışma”nın ve nihayet “menfaat” 

yerine “erdem”in arandığı bir idealin tarihin coğrafyamıza yüklediği bir ütopya olduğu 

unutulmamalıdır. Bizim ütopyalarımız yok olan karaları aramak değil var olanın değerini ve 

anlamını zamanın idrakine sunmakla olabilir. Bu düşüncelerle Türk-Arap İlişkilerinin yeniden 

yapılandırılması ve bunun ötesinde bölgesel ve küresel çapta da ilişkilere anlam katacağı 

düşünülen aşağıdaki görüşler oluşturulmuştur.    

 

 

1- Türkler ve Araplar tarihin iki köklü milleti olarak birbirleriyle siyasi, sosyal ve 

kültürel her alanda sıkı işbirliği içinde olmalıdırlar. Bu, kısa vadede ortak bir akıl ve 

bilimsel çalışmaların oluşturacağı zemin üzerine kurulacak olan siyasi ve ekonomik 

taban ile gerçekleşebilecektir. Bu bakımdan dün ve bugün üzerinden bir yarın 

inşasının esas kavramları düşünülmelidir. Bu yolda birey, aile ve toplumsal düzeyde 

ilişkileri destekleyecek kurumların oluşturulması zaruridir. Bu noktada diplomatik 

müessesler, kültürel kurumlar ve medya gibi vasıtalardan yararlanılması önemlidir. 

Bunun ilk adımı ise buna dair iradenin teşekkülüdür. Bu irade düşünceye ve o 

düşüncede eyleme dönüştüğünde şüphesiz imtizaca doğru ilerlemek mümkündür. Bu 

iradenin ise bazı kavramlara ve anlamlara dayanması hepsinde önceliklidir. 

Müştereklerin teşekkülü ve maksatlar da birleşmek anca bu yolla mümkün 

olabilecektir.  
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2- Bu dediğimiz müştereklerin kurulması için gerekli olan esas kavramlardan birincisi 

hoşgörüdür. Araplar ve Türklerin birbirleri ile ilişkilerinde dün ve bugün çizgisinde 

hoşgörü temeline oturmaları zaruridir. Dünün olayları ve bugünün realitesi hoşgörü 

üzerinde inşa edilmelidir. Bu diğerini öteki gibi değil biz gibi görmeyi sağlayacaktır. 

Bu nedenle hoşgörüde deniz gibi olunmalıdır. Geri kalmış bir coğrafyanın insanları 

birbirleriyle yeniden buluşmak iradesini arzu ediyorlarsa ön yargılardan sıyrılmış 

ancak ham duygusallıklarla da zedelenmemiş rasyonel bir hoşgörüyü aralarında tesis 

etmelidirler. Türk-Arap Hoşgörü Müzesi gibi bir proje siyasi ve bilimsel zeminde 

oluşturulacak yapılarla desteklenerek temellendirilebilir.  

3- İlişkilerde herkesin diğerine olduğu gibi görünmesi zaruri bir diğer esas kavramdır. 

Gizli gündemler ve içeride hapsedilmiş düşüncelerle diğerine bakmamak gereklidir. 

Ya olduğumuz gibi görünmeliyiz ya da göründüğümüz gibi olmalıyız. Bu 

karşılıklı güvenin gelişmesi için çok önemli olacaktır. Zira araya bir takım tarihsel 

tortuların girdiği düşünülürse karşılıklı güven adına dürüst yaklaşımların ilişkileri ve 

iradeyi perçinleyeceği aşikârdır. Hoşgörü ve olduğu gibi görünme prensipleri ilişkilere 

başlamada kapıların açılıp yeniden bir sofranın çocukları olma noktasında önemli iki 

çıkış noktasıdırlar. Zira bizi aldatan bizden değildir. 

4- Birbirimize karşı cömert ve yardımcı olmalıyız. Cömertlik cimrilikle savurganlığın 

arasındaki mantıklı yeri belirler. Bu aslında ilişkiler adına orta yolu tutup ifrat ve tefrit 

çizgisinde aşırılıklardan uzak durmayı da sembolize eden bir kavramdır. Dolayısıyla 

ilişkilerde cömert olmak, gönülden olmak demek mantıksız, duygusal, plansız, 

programsız, hazırlıksız olamadan koşuşturmak demek değildir. Olması gerekenin 

olması gerektiğince yapmaktır. Bu hem aşırılıkların oluşturacağı sunilikleri önler hem 

de tedricen gelişecek olan yapıların kısa, orta ve uzun vadeli verimliliğini sağlar. 

Önemli olan insana el uzatmak ve onu dönüştürmektir. Cömertlik ve yardımseverlik 

halkların gönlünü ısındıracak ve ruhlarda yeniden bir birlik anlayışı doğacaktır. Zor 

zamanda diğerine el uzatmak gönüllerdeki soğuklukları izale edeceği gibi, ruhlarda 

da bir ısınma husule getirecektir. Bu yüzden her birerlerimize cömertlikte akarsular 

gibi olmalıyız. Zira komşu komşunun külüne muhtaçtır ve komşusu açken tok 

yatan bizden değildir.  

5- Araplar ve Türkler tarihi varlıklarında yer alan şefkat ve merhameti önce kendi 

aralarında, bölgede ve yeryüzünde yeniden var etmenin yollarını aramalıdırlar. 

Birbirine kin, öfke ve garazla bakan toplumların kalplerinin birbirine ısınması, 

müşterek ve samimi münasebetler ağı kurmaları imkânsızdır. Bu bakımdan en 
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küçüğümüzden en yaşlımıza kadar birbirimize şefkat ve merhamet nazarıyla bakarsak 

hataları değil güzellikleri görmeye başlarız. Bu anlamda şefkat ve merhamette 

birbirimizin üstüne bir güneş gibi doğmalıyız. Zira merhamet var oluşa vurulmuş bir 

hakikat mührüdür. En basitinden ailede başlayıp en yüce düzeylere kadar gitmektedir. 

Güneş nasıl ayırt etmeden adaletle ısısını gereğince ulaştırıyorsa ilişkilerde çıkarcılığı 

ve nadanlığı önleyecek şefkat ve merhamet kavramları da cömertlik ve yardım olma 

kavramlarıyla birlikte başlayan ilişkilerin ve iradenin yerleşmesinde ve gelişmesinde 

toprağa atılan tohum hükmünde rol icra edecektir.  

6- Birbirimizin kusurlarına, hatalarına ve eksiklerine karşı gece gibi olmalıyız. 

Geçmişe ve bugüne dair hatalara karşı hoşgörü prensibi esasıyla hareket ederek hata 

ve kusurları yüze vurucu değil bunları müşterek bir akıl ve vicdanla aşmanın yollarını 

aramalıyız. Bu anlamda da hiddet ve asabiyette ölü gibi olmalıyız. Bozmak kolay 

yapmaksa zordur. Bizler kusur ve hata görücü değil birbirimizin başarılarıyla kendi 

başarımız gibi övünen toplumlar olmalıyız. Bunların gerçekleşebilmesi için ise 

tevazuda toprak gibi olmalıyız. Ancak hata ve kusurları görmemek demek iç 

tenkitten mahrum bir her şeyi evetleyici tavrı da anlatmamalıdır. Ancak hatalara karşı 

hiddetle değil akılla yaklaşmalı ve tevazu içinde mevcut durumu izale yolları 

aramalıyız. Bütün bunlar kafalardaki ve kalplerdeki ön yargıları gidereceği, tarihsel 

tortuları temizleyip diğerimizi daha gerçekçi ve realist görmemizi sağlayacak 

esaslardır.  

 

Bu prensipler gölgesinde toplumlar birbirinden haberdar olurken ve birbirini 

görüp tanırken kavramların derinliği de buna eşlik edecektir. Bu tanıma birey, toplum 

ve devlet düzeylerinde mütekabil hareketlilikle geliştirilmeli ve coğrafyamızın 

maksatlarda birleşmesi için her yol aranmalıdır. Ama bu yolun Mevlanaca 

gönüllerden geçen bir yol olduğu kalabalık ama muhtevasız ve samimiyetsiz 

toplantılarla değil içerikli ve planlı hareketlerle olacağı unutulmamalıdır. Önce 

toplumlarını dönüştürmeyen ve hazırlamayan hiçbir değişim tarihileşme ve kabul 

görme istidadında olamaz. Türk Dünyası önünde yaşadığımız hazırlıksız ve plansız 

karmaşa daha dün kadar yakından bize bakmaktadır. O herc ü merce ya da SSCB’nin 

yıkılışıyla yaşanan “Türk Baharı”na hazırlıksız ve kavramsız yakalandık, dileriz Arap 

Baharını daha muhtevalı karşılayabiliriz. Böylece işte, fikirde ve duyguda birlik 

sağlanarak ilişkiler daha da genişletilebilecektir. Bu yazıya ilham kaynağı olan Hz. 

Mevlana’nın dediği gibi “aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar 
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anlaşırlar” sözüyle son vermek yerinde olacaktır. Kavramların derinliği ve baharı da 

belki daha yeni başlayacaktır. Bunu da tarihi, siyasi, sosyal ve ekonomik analizler 

takip edecektir.  
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