
'OSMANLI RÖNESANSr ve ÍSLAM MEDENÍYETÍ ÜZERÍNE NOTLAR

Hilmi Yavuz

l ) Edward Said, 'Beginnings'de ('Baçlangiçlar') Kur'an-i Kerim'de metin ve Dünya
iliçkisi üzerine son derece çarpici bir tespitte bulunur: §öyle der Said: 'Kur'an-i Kerim
tamamlanmiç bir metin olarak vahyedilmiçtir. Bundan dolayi da islam, DiJnya'yi, ne
eksiltilecek ne de çogaltilacak bir Dünya olarak görür. Bu nedenle de mésela Binbir Gece

üzerindeMasallan gibi metinler süslemeci metinlerdir;-Dünya'yi tamamlamaza, Düny;
oynarlar'( 81 ).

islam Dininin inça ettigi medeniyetin, 'Dünyayi süslemeye' iliçkin bir medeniyet
oldugu bir Hadis-i §erif te de dilegetirilir: Turgut Cansever'in sik sik ve lsrarla, bu Hadis-i
§erifi tekrarladigini, onu tamyanlar bilir: 'insanin Dünyadaki esas vazifesi, Dünyayi
güzellectirmektir.' islamin Estetik bir Medeniyetin inçasi ile görevlendirilmic bir Din demek
oldugunu, hiçbir çey, bu Hadis-i §eriften daha mükemmel bir biçimde ifâde edemez.
Dünyayi güzellectirmek, evet! islam sanatinin agirlikli olarak tezyini (süslemeci) olmasinin
sebebi budur!

Estetigin temelkoyucu ilkesi olan 'Güzellik' konsepti, islam'da Dünyanin verili bir
'satih' olarak süslenmesine iliçkindir. islam sanati uzmanlannin da üzerinde durdugu bir
meseledir bu: Bakiniz, mésela bizim sanat tarihçilerimizin hiç de yabancisi olmayan
Katharina Otto-Dorn Die Kunst der Islam' da 'islam'da gerçek yaraticilik[m ],dekoriitif olana,
Tabiatin soyut-süslemeci ifadesine, formalizme, yüzey etkisine, hareketli çizginiri oyununa
ye renk kompozisyonlannin armonisine yönel[digini]' bildirir. islam sanatinin ünlü ingiliz
tarihçisi R.P. Wilson da Islamic Art' ta Otto-Dorn'un görücünü, daha önce dilegetirmiçtir.
§öyle der Wilson: 'islam sanati, öncelikle yüzey süsleme sorunuyla ilgilenmiçtir' ( Aktaran
,Kuban.D, islam Sanati,16 ).

islam medeniyetinin, Nietszche'den aldigim bir kavramla söylersem. Artistik bir
metaflzik arkaplam oldugu öne sürülebilir. Nietszche'nin 'Artisten-Metaphysi'c' dedigi
estetik karakterli, ama açkin (transandent) bir metaflzige degil, içkin (immanent) bir
yaratma aktina dayanir. Oysa islam medeniyetinin temelini oluçturan estetik-metaflzik
dünyagörücü, Dünya'yi bize tamamlanmiç bir Dünya olarak vahyeden, a§kin bir irade ve
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kudretin yaratma aktini öne çikardigi kadar, bu dûnyayi, o Hadis-i çerif te belirtildigi gibi,
gûzelleçtirmekle görevli olan insana içkin bir sûsleme aktini da öne çikarir.

Daha dogrusu, Müslüman insanin görevi, bize tamamlanmiç, dolayisiyla da ne
eksiltilecek ne de çogaltilacak bir Dûnya olarak verilmiç olani, sadece sûslemek degil, ayni
zamanda, temaça da etmektir. Tabiat, ayni zamanda bir temâçâ (contemplatio) nesnesidir.
Nailî-i Kadîm'in,

Mestane nukû^-i suver-i âleme baktik
Her birini bir özge temâ§â ile geçtik

beyti, bize Müslüman insanin, Tabiat karçisindaki tavnni kuçatici bir çekilde verir. Tabiat,
bir temâçâ nesnesidir, ama, dikkat edilirse, burada Tabiatin naki§lardan olu§an biçimlerin
örüntüsü (nukûç-i suver-i âlem) olarak temâçâ edilmesidir sözkonusu olan. Temâçâ, satihta
verilmiç olan nakiçlan Haz duyarak, haz'la seyretmektir. Nailí'nin beytindeki 'mestane'
sözü, seyretmenin haz'la olan olmazsa olmaz iliçkisini gösterir. Müslüman insan için
tamamlanmiç olarak verili Dûnya'yi, nakiçlanni temâçâ ederek, estetik bir haz duymak
sözkonusudur.

Nakiçlar, Ahmet Haçim'in çiirinde ifade edildigi gibi, ya görsei olarak, 'eçkâl-i hayat'i'
'havz-i hayalin sulan'nda seyretmek; ya da i§itsel olarak Yahya Kemarin,'hazziyla harab idim
edanm/ hâlâ mûtehayyilim sedanin/Gönlumde kalan akislerinden' misralannda ifade
edildigi gibi, 'gönulde kalan akislerinden' dinlemek çeklinde temellûk edinilir

§u halde, Tabiat veya Diç Gerçekligin islam medeniyetinin inçasmda iki içlevi var: (i)
Tabiati, temaça nesnesi olarak, verili biçimiyle, kavramak; (ii) gündelik hayatta bu temâçâyi
estetik bir hazza donûçtûrmek.

Gündelik hayattan söz etmem boçuna degil. Zira sanat alaninda oldugu gibi, gündelik
hayatta da islam medeniyeti bir 'Haz Medeniyeti'dir. Evliya Çelebi Seyahatname'sinden bir
bölümü hatirlayalim: Camiin kayyumunun. Cuma namazinda saflar arasina gûzel kokulu
çiçekler yerleçtirmesi, islam medeniyetinde içlevin ancak hazla birlikte hayata geçirildigini,
daha dogrusu içlevin, deyiç yerindeyse hazzin öteki yüzü olarak temellûk edildigini gösterir.

Haz ve Temâçâ, islam medeniyetinde insani Hakikat'e taçiyan, temelkoyucu insanlik
durumlanndan en önemlisidir. Bize vahiy yoluyla bir tamamlanmiçlik olarak verilen
Dûnya'nin gûzelligini temaça etmek, Medeniyetin estetik haz ûzerine inça edildig;ini
gösterir. Yahya Kemal'in estetigi 'saltanat' istiaresiyle dilegetiriçi, onu gerçek anlaminda
islam medeniyetinin çairi kilar. Ancak,'saltanat', Yahya Kemal'de, Divan Çiirindeki 'Saray'
istiaresinin gordûgû içlevi ikame ediyor degildir. 'Saray', Divan çiirinde iktidar'i içaret
ederken, 'Saltanat' Yahya Kemal'in çiirinde Estetik'e gönderme yapar;- bir baçka deyiçle,
'saltanat' Yahya Kemal için, siyasal bir otoriteyi degil, Gûzellik'i içaret eder. 'Erenkoyû'nde
Bahar' çiirinde,

Sandim ki güzelligin cihanda
Bir saltanatin güzelligiydi
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dizeleriyle bu istiarenin, onun estetigindeki temelkoyueu konumuna gönderme yapar.

'Saltanat', Yahya Kemal'in çiirinde, sadeee estetik bir programin istiaresi olarak
dilegeliyor olmasinda kuUanilmaz. 'Itri'de , ' Söylemi§ saltanath Tekbir'i' dizesin^de, müzigin
güzelligine; ' 'Hayal §ehir'de ' Az surer gerçi fakir Üsküdar'in saltanati' dizesinde, günecin son
îçiklanyla aydinlanan bir semtin güzelligine ('ennobling'); 'Deniz Türküsü' çiirinde, 'Ve
nihayet görünür gök ve deniz saltanati dizesinde, tan aganrken yavaç yavaç aydiníanan gögün
ve denizin güzelligine atifta bulunur ( Yavuz, 173-174 )

Yahya Kemal, Sermet Sami Uysal'la yaptigi sohbetlerin (Uysal, 28 ) birind^e, Mehmet
Akifin 'islam ahlak ve akaidinin çairi' , kendisinin de'islam'in çiirinin çairi' oldugunu
belirtiyor ve ekliyor: ' [Akif]islam'm çiirinin çairi olsaydi, vaiz gibi degil, çair gibi çiirler
yazardi'. Bu nitelemeden yolaçikarak Yahya Kemal'i 'islam'in çiirinin, giderek, 'islam
Medeniyetinin çairi' olarak da tanimlayabiliriz. Bu tanim dogruysa, Yahyj Kemal'in
'Saltanat' istiaresi ile temellendirdigi Estetik, islam Medeniyetinin Estetigi'dir, diyebiliriz.

Yahya Kemal'de Güzellik, 'Tabiat 'ile 'Kültür' arasindaki sinirlan ortadan kaldinr.
Daha önee de belirttigim gibi, Nietzsehe'de Tragedyanm Apollonea-olan'la ( 'Apolloniseh')
Dionysosea-olan ('Dionysiseh') arasindaki sinirlan ortadan kaldirmasi nasil Estetik kökenli
açkin ('transandent') olmayan ve içkin (immanent) bir Metaflzigi (Nictzsehe'nin
deyiçiyle:'Artisten-Metaphsik') temellendiriyorsa, Yahya Kemal'de de Çiirin, Tabiat ile
Kültür arasindaki sinirlann ortadan kaldirmasi, yine Estetik kökenli, ama bu defa tam
tersine ,içkin olmayan ve elbette açkin bir Metaflzigi temellendirir. Yahya Kemal'in islam
medeniyetinin çairi olmasi, bundan dolayidir.

Beçir Ayvazoglu, Eve Donen Adam'da (Ayvazoglu, 35 )Yahya Kemal'in 'herçejyden önee
bir estet' oldugunu bildirir ve 'islam'i Kur'anda ve Hadis kitaplannda degil, mésela Itri'nin
[T]ekbir'inde, Sinan'in Süleymaniye'sinde, yahut bir Yesari hattinda gör[dügünü]] önesürer.
Bu degerlendirme kismen dogrudur;-ama, kismen, evet, cünkü, Yahya Kemal'in islam
medeniyetini estetik kavrayiçi, onun çiirini, mimarisini, musikisini, hat sanatini içermekle
kalmaz, bu estetigin kuçatieiligmi, sadeee Kültür'ü degil, ama Tabiat'i da içereeek biçimde
geniçletir; Tabiat'a biçim veren ilahi Estetik'in 'Güzellik' konsepti ile bütünlecir, Dolayisiyla,
Yahya Kemal'in Medeniyet projesinin islam Kültürü'nü içerdigi kadar, Tabiat'in islami
kavraniçini da içerigi söylenebilir.ilahi Estetigin 'Güzellik' konsepti, Yahya Kemal de 'îçik'la
temellenir. Bu 'îçik', 'Deniz Türküsü'nde gün dogarken, 'Hayal Çehir'de ise gün batarken
inca ettigi aydinlikla Güzellik'i yaratir. 'inca ettigi' demem boçuna degil;- Zira 'Hayal
§ehir'de, bu kozmik Güzellik'i yaratanin ' §arkin îçik miman' oldugu bildirilir:

Nice yüz bin senedir §arkm i§ik miman
Böyle mamur eder ettikçe hayal Üsküdar'i.

islam Medeniyetinin, bir Artistik-Estetik Metaflzik olarak inçâsi, Gerçekligin Tabiat'in
kendisinden degil, onun üzerindeki içaretlerin, 'nakiç' istiaresi ile okunmasindan yola
çikilarak mümkün olmuçtur. Bilineni söyleyeyim: islam'da eçya göründügü çekli ve
göründügü kadanyla kendi gerçekligini sunmaz bize. Hakikate, aneak Gazzali'nin Mi^kat'ül
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Envar' inda belirttigi gibi, Alem'ül Hiss olarak bu dünyanm, Alem'üt Temsil'in bir istiaresi
oldugu ilkesinden yolaçikilarak vanlir (Andrews, Poetry's Voice, 65-69). Nailí'nin 'nakiç'i,
içte bu istiarelerin istiaresidir.

2) Prof. Dr .Walter G. Andrews'ün bu baglamda yaptigi bir belirlemeyi aktarmanin tam
sirasi oldugunu dücünüyorum. Prof.Andrews'e göre, Osmanli edebî tahayyülünün
temelinde, Gazali'nin tespit ettigi bu iki dünya arasindaki istiare iliçkisi bulunmaktadir.
Prof. Andrews, Osmanh toplumunda 'avam' ve 'havass' kültürlerinin birbirinden kopuk
oldugu konusundaki argumanin düzmece oldugunu ve her iki kültürün temelinde ortak bir
'edebî tahayyül'ün bulundugunu bildiriyor ve bu edebî tahayyülün de 'Alem'ül Hiss' ile
'Alem'üt Temsil' arasindaki istiare iliçkisine dayandigini ifade ediyor.

Bir defa daha belirteyim: Temâçâ'nin eregi ( telos'u) Tabiatin objektif, teorik bilgisine
varmak degildir. Müslüman zihin, Tabiatin anlamini onun bilgisinde degil, istiare yoluyla
onun Hakikati'ne varmakta arar. Dolayisiyla islani medeniyeti, kendisini fenomenolojik bir
zihinle inca etmiçtir denebilir: Husserl gibi söyleyeyim: Nicelikleri paranteze alip, nitelikleri
(nakiçlan) , bir Eidos olarak tarif ettigi Hakikat'e varmak için kullanan bir zihin! Seyyid
Nesimí'nin

Alemin özü, heman Allah'tir

misrai da bunu gösterir.

Niceligi paranteze almak, medeniyetin estetik öncüUerinden yapilan zorunlu bir
çikarsamadir: Nakkaç Osman'in Hünemamesi'nde Sultan Yildinm Bayezid, atinin üzerinde
Nigbolu kalesinden daha yüksek görünür; Tuna nehri ince bir gümüc iz gibi çizilmiçtir:
Renkler gerçekligi dilegetirmek için degil, satihta arzu edilen harmoninin gereklerini
yerine getirmek için seçilmiçlerdir. Süsleme, gerçeklikten önce gelir: Bir Macar askerinin bir
ayagi san, bir ayagi da mavidir vs.vs...(Yavuz, Türkiye'nin,18)

Yazimizin konusu: Osmanli Rönesansi ve islam Medeniyeti. Tanpinar, daha 1950'lerde
bir zevk hezimeti'nin ('begeni yikimi'nin) yaçandigini tespit ediyor. Bugün, daha da yakici
bir çekilde hissettigimiz bu hezimet, özellikle mimari ve müzik alanlanndaki yikimla
gündeme geldi. Baçta, elbette cami mimarisine iliçkin gözlemlerle! istanbul'da ve taçrada
birbiri ardinca yükselen camilere bakildigmda görülen o vahim ve elbette hazin çirkinlik,
birakmiz islam medeniyeti üzerinde dücünenleri, sokaktaki insanin bile gözüne batar
olmuçtur. Prof. Dr. Dogan Kuban, Cumhuriyet Gazetesinde Alpay Kabacali ile yaptigi bir
söylecide, tastamam çunlari soylemiçtir: 'islam ülkelerinde en kötü cami mimarisi bugün
Türkiye'de islam tarihinde bu kadar çirkini hiç görülmemictir. [...] 0 kadar çirkin ki, insan
bu çirkinligin arkasindaki dücüncenin niteliginden endiçeye dücüyor' (Kuban, Cumhuriyet)

'Cami' sözcügünün kökeni, 'kiçinin [Allah'in önünde] secdeye geldigi yer' anlamindaki
Arapça 'mescid'dir. Ve elbette cami, bu anlamda dinsel bir yapidir: Ama sadece bir dinsel
yapi mi? Sadece kiçinin [Allah'in önünde] secdeye geldigi bir mekân mi? Yoksa islam
Medeniyeti estetiginin simgesel ifadelerinden biri mi? Bu soru, meselemizin, entelektüel
yanini ortaya koyuyor.
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Yazimin baçinda da belirtmiçtim, tekrarda fayda var: Yahya Kemal, Sermet Sami
Uysal'la 'Sohbet/er'inden birinde, bir Müslüman olarak, Mehmet Akif ile kendü i arasindaki
farki cöyle dilegetirir: 'Akif, islam ahlak ve akaidinin çairidir; ben islam'in çiirinin çairiyim'
(28) .Yahya Kemarin,'ben islam çiirinin çairiyim' sozûnû, onun islam medeniyetinin çairi
oldugu biçiminde de okuyabilmemizin mümkün oldugunu belirtmiçtim. Eger bu dogruysa,
Mehmet Akif le Yahya Kemal arasindaki ayirt edici çizgiyi, örnegin,'Cami' kkvramindan
yolaçikarak çizebiliriz,-çoyle: islam akaidinin. çairi olarak Akif için 'cami', Müslümanlarin
Allah'in önünde topluca ya da tek tek, secdeye gelip ibadet ettikleri mekandir; Yahya Kemal
için ise, tipki Itrî'nin Naat'i, Karahisarí'nin bir hatti, ya da-Levní'nin bir minVatürü gibi,
islam Medeniyetinin estetik ifadesi... Daha somut olarak söylersem,(belki biíraz abartili
olacak ama), Mehmet Akif için, Kuban'in eleçtirdigi tûrden bir cami ile örnegin Sinan'in
Sûleymaniye'si arasinda herhangi bir fark yoktur;- her ikisinde de Allih'a ibadet
edilmektedir çûnkû... Oysa Yahya Kemal için, Süleymaniye, bir medeniyetin
Kuban'in sozûnû ettigi camiler ise, degil! Toynbee'nin, 'islam bir Din'dir, bir

simgesidir,
Medeniyet

)r. Walter
kilmiçtir.

Rönesans'

oluçturamamiçtir' sozûnû, neredeyse hakli çikartacak bir estetik yikim!

3) §imdi soru çu: Camilerimizin bugûnkû durumu, Îslam'in bir Estetik-Anistik Medeniyet
oldugu olgusunun gözardi edilip geriye itildigini, buna karçilik, onun sadece akaidden ibaret
bir nasslar manzumesi oldugununsa oneçikanlmakta oldugunu mu gösteriyor? Eger
öyleyse, camilerimizi, islam medeniyetinin estetik simgeleri olarak yeniden ne zaman
temellûk edecegiz?

Dolayisiyla, baçtaki soruya dönerek tekrar sorayim: islam Medeniyetine pasil sahip
çikacagiz?-Ve elbette nasil?

Öncelikle çu: Osmanh bu 'sahip çikma'yi gerçekleçtirmiçtir ve Prof.
Andrews'ûn deyiçiyle bu 'sahip çikma', Osmanh Rönesansi'ni mûmkûn
Prof.Andrews soruyor: yoksa bir 'Osmanh Rönesansi' vardir da bu, 'bastinlmiç bir
midir?

Prof. Dr. Walter G. Andrews, bu soruyu 'Bastinlmiç Rönesans' baçlikli mikalesinde
yanitliyor. Ayraç içinde. Prof. Andrews'ûn, ögrencisi Dr. Mehmet Kalpakli ije birlikte
yayimladiklari 'The Age of Beloveds' ('Sevgililer Çagi') adli kitaplannda, 'Osmanh ve Avrupa
Rönesans'lannin paralel geliçiminin bazi özelliklerinin aynntili bir degerlendirmesi'nin
yapildigini(329-353) hatirlattiktan sonra, yeniden 'Bastinlmiç Rönesans' makalesine
dönelim. Prof. Andrews, 'Gibb'in ve Hodgson'in (ve baçka birçoklannin) gorûçlerinin
tersine, Osmanh Rönesansi yogun ve yaratici bir kûltûr ve sanat faaliyeti dönemiydi',
dedikten sonra, imparatorlugun 'dort bir yaninda mimari acidan bûyûk degër taçiyan
anitlar[in] yapil[digini]; gerçek anlamda II. Bayezid devrinde baçlayan Osm^nli tarih
yazicihginin, Kemalpaçazade'nin Tevarih-i Al-i Osman, Hoca Sadeddin Efendi'nin Tacü't-
Tevarih, Gelibolu'lu Mustafa Ali'nin Künhü'l-Ahbar'i gibi 'anitsal tarih eserleri' ile '16.
yûzyilda zirve noktasina ulaçtigini' belirtiyor. Edebiyat alanindaki geliçmeler de göz
ahcidir Prof. Andrews'a göre: 'Ayrica bu dönemde Osmanh padiçahlan,, zaferlerini
'Çehname' tarzinda ve Farsça yazmalari için çehnamecilere görev vermeye baçlamiçti. 16.
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yüzyilda birdenbire ortaya çikan tezkire-i çuaralarda yüzlerce çair tanitiliyor, canli ve
üretken bir kültür hayati tasvir ediliyordu. Osmanh edebiyatçilan, Arap ve iran
geleneklerinin klasik eserlerini çeviriyor ve kültürlerine mal ediyor, islam geleneginin
bütün dillerinde çiir söyleyebilme becerileriyle övünüyorlardi: Osmanli Turkçesi, Arapça,
Farsça ve Çagatayca. iran'in usta çairleri (örnegin Haflz, Sadi, Cami), hala Osmanli çairleri
için esin kaynagiydi-tipki Dante ile Petrarca'nin, Avrupa çairleri için esin kaynagi olmasi
gibi.' (Andrews, Osmanh,106).

Prof. Andrews, Osmanli Rönesansi'na iliçkin olarak önemli bir paralellige de içaret
ediyor: Osmanli çairleri iran çairlerinden yararlanmakta, ama 'iran modellerinin
körükörüne taklid edilmesine' de itiraz etmekteydiler. Prof.Andrews bu itirazlann 'Bati'da
Pico della Mirándola ile Rahip Bembo arasindaki farklan çagnçtiran' tartiçmalara yolaçtigini
da belirtiyor.

Prof.Andrews, Rönesans'in italya'ya özgü bir kültürel fenomen olmasina ragmen, nasil
zamanla, italya'nin sinirlanni açarak bir Avrupa fenomeni olarak görüldüyse, 'anlamh
özgüllügünü pek yitirmeden' küresel bir fenomen sayilmasinin da mümkün oldugunu
önesürüyor ve yazisini cöyle tamamliyor:

'Kureselleçmiç bir Rönesans nosyonu baglaminda, Osmanh Rönesansi'ndan bahsetmek
gayet mümkün, hatta ögretici hale bile gelir. Bu, Dogu'yu Bati'dan, Osmanlilan
Avrupalilardan ayiran yapay bariyerleri kiracaktir. Zaten bu bariyerler, Rönesans
dönemindeki gerçek koçullann degil, günümüzün akademik kurumlannin yapisinin bir
ürünüdür.'

Öyleyse, Osmanli Rönesansi'ndan sonra islam estetiginde görülen bu (Tanpinar'in
deyiçiyle) 'zevk hezimeti'nin sebebi nedir? Tartiçilmasi gereken, Prof. Andrews'ün dedigi
gibi, Osmanli Rönesansi'nm, [islam medeniyetini yeniden-üretmek için ] 'anlamh
özgüllügünü pek yitirmeden' küresel bir fenomene eklemlenerek dönücmesinin nasil
mümkün olacagidir. Bu imkânlilik islam Medeniyetine sahip çikacak bir sosyal sinifln
(Burjuvazinin) oluçumuna baglidir: Tipki Avrupa'da oldugu gibi...

Rönesans, elbette baçka nedenlerle birlikte, ama baçat neden olarak baçta
italya'dakiler olmak üzere Katolik ticaret oligarçisinin, Hiristiyan estetigini yeniden
üretmesi ve ona sahip çikmasiyla gerçekleçmiçtir. Barok'un, özellikle de Hollanda
Barok'unun, Protestan burjuvazi ile olan iliçkisi nasil göz ardi edilebilir? Nitekim Prof.
Andrews da, 'Bastirilmiç Rönesans'da, 16.Yüzyil Osmanh Rönesansi'nda 'Toplumun bütün
katmanlanndan tarikatlara katilimin arttigini, dinin kati çer'i yorumuna bu acidan meydan
okundugunu[...] Tekkelerdeki karizmatik çeyhlerin önderligindeki vecd dolu ritüeller[in],
camilerdeki aliçildik ibadetlere, coçku ve duygu dolu bir alternatif oluçtu[rdugunu]'
belirtiyor ve çunlan ekliyor: 'Tasavvufun bu ölcüde yayginlaçmasi [...] Protestan
Reformasyonu'nun islam dünyasmdaki dengi anlamina gc/(yorcíu.'(ll7).[italikler benim, H.Y.]

Demek ki, her çeyden önce islam Medeniyetine sahip çikacak bir islam burjuvazisinin,
islami bir estetik bilinçle 'zevk hezimeti'ne el koymasi gerekiyor. Ve elbette bunun için de
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islamí bir burjuvazinin sermaye birikiminin nasil mûmkûn olabilecegin n 'servet'
kavrammin donûçûmû ile iliçkilendirilerek ortaya konulmasi gerekiyor.

4) iktisadçilar, 'servet' kavrammin, iki farkli biçimde alimlandigindan söz ederler:
'Servet, paradir' ve 'servet, metadir'! Ya da cöyle: Servet nasil çogaltilabilir: Parayi arttirarak
mi, yoksa ûretimi arttirarak mi? 'Servet, paradir',diyenler, servetn parayla
çogaltilabilecegini; 'servet, metadir', diyenler de ûretimin arttinlmasiyla çogalt: labilecegini
One sûrerler. 'Servet, paradir'i savunanlara Bullionistler (ya da Kûlçecilcr); 'Servet,
metadir'i savunanlara da ' Asil Merkantilistler' deniyor. Avrupa'da Kapitalizmin on
tarihi,'servet' kavrammin bu iki baglamda donûçmesiyle birebir iliçkilidir: XVL Yûzyil
ispanyasi, Gûney Amerika yerlileri olan Aztek ve inka'lann ve Maya'lann altiii ve gûmûç
hazinelerini talan etmek, tapinaklan yagmalamakla servetini arttirmayi denemiç; ingiltere
ve HoUanda ise, serveti ûretimle arttirmayi tercih etmiçlerdir. ispanya'nin Bulliohizm'ine ya
da Bayagi Merkantilizmine karçi, ingiltere ve HoUanda'nin 'Asil Merkantilizm'i!
(Kûçûkomer, 43-82).

Bu bilgileri aktardim, nedeni çu: Bugûn Tûrkiye'de Kapitalizmin donûçûmûnûn,
'servet' kavrammin donûçûmûyle tastamam iliçkili görüyorum, da ondan! Evet, öyle;-
Tûrkiye'de 'servet'in hala talan ve yagmayla arttirilabilecegini dûçûnen Bullionist (Kûlçeci)
ya da Bayagi Merkantilist zihinler var, çûnkû...Tûrkiye'de Kapitalist sosyal formasyon, bana
göre elbet, bugûn serveti yagmaci ve talanci Bullionist, Bayagi Merkantilist sûreçle
arttirmaya çaliçan bir iktisad tarziyla, serveti ûretim yoluyla arttirmaya çaliçan Asil
Merkantilist iktisad tarzinin eklemlenmesinden oluçuyor. Burada 'talan'i ve 'yagma'yi,
elbette XVL yûzyil ispanyol conquistadore'lann (istilacilann) anladiklarmdan çok daha farkli
bir biçimde anlamak gerekir. 'Servet' kavrami nasil bir donûçûm gösterdi)lse, 'talan'
kavrami da, iktisadi anlamda mecazî yananlamlar edinerek donûçmûçtûr. Marx, örnegin,
XIX. yûzyilda Hindistan'da, toprak ûzerindeki ûç tasarruf biçiminin (Zamindarlik,
Riyotvarlik ve Köy-Sistemi), 'iç talan'in ('exploitation fiscale') degiçik biçimlerin^den baçka
bir çey olmadigini söyler. Marx, ayrica, Asya Devletlerinin 'talan ekonomisi'ne diiyandigini
da bildirir. 'iç talan', Marx'a göre ( Molnar, 206 dipnotz ) Devletin artik-ûrûne
biçimidir.

el koyma

§ûphesiz, XVL yûzyil ispanya'sina atfedilecek 'talan' kavrami ile Marx'in XIX.
Yûzyil'da Asya tipi Despotik devletlere atfettigi 'talan' kavrami arasinda radikal farklar
bulunuyor. Ama bugûn Tûrkiye'de 'talan'in, ne Devletin artik ûrûne el koyma biçimiyle ne
de altm ve gûmûç hazinelerinin yagmasiyla hiçbir iliçkisi yoktur. Talan, dogrudar dogruya,
belirli bir grubun, kûçûk mevduat sahiplerinin tasarruflanna el koymasi ya da, halkin
birikimini cebine indirmesi biçiminde ortaya çikiyor: 'Sen biriktir, ben talan edeyim'
mantigi! Bayagi Merkantilist (Bullionist, Kûlçeci) mantik!

Dikkat edildiyse, artik 'talan' ispanya ya da Despotik Asya toplumlannda gorûldûgû
gibi, zorla degil, hile ve aldatma yoUanna baçvurularak gerçekleçiyor. Bu gibi 'talan'ci
Bayagi Merkantilist zihniyetle mûcadelenin yasal önlemlerini alinmadikça, gerçek
bir Mûslûman burjuvazinin inçasi, ne yazik ki, mûmkûn olamayacak gibi gorûnû^
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Önee de belirttim, tekrarlayayim: Gerçek anlamda bir Müslüman burjuvazi, tipki italya'daki
Katolik tiearet oligarçilerinin Rönesans ile ya da HoUanda'daki Protestan burjuvazinin Barok
ile Hiristiyanligin entelektüel müktesebatina sahip çikmasi gibi, islam Medeniyetine sahip
çikaeak olan siniftir.
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