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Yen! b!r yürüyü"e ba"lamı" bulunuyoruz. Allah mahcup 
etmes!n.

Muh!t, adından da anla"ılaca#ı g!b!, toparlayıcı b!r yayın 
ç!zg!s! tak!p edecekt!r. 

Türk edeb!yatının ya"ayan bütün ku"akları derg!m!zde 
yer!n! alacaktır. Mesela bu sayımıza 1938 do#umlu Hüsrev 
Hatem! !le henüz on sek!z ya"ında olan Yunus Emre Gü-
ne" aynı heyecanla katkı ver!yor.

$y! ve güzel! kılavuz ed!nen hüner, emekle bulu"an yete-
nek, göster!"ten uzak maharet, hürmetle b!rl!kte !lerleyen 
mez!yet, sah!b!ne yakı"an kab!l!yet ve bütün bunları 
tamamlayan "ahs!yet; derd!m!z budur.

Varlıkta "ımarmayan, yoklukta "a"ırmayan, zorlukta 
savrulmayan, sözü emanet b!len, !nsanları ve !mkânları 
basamak olarak kullanmayan, s!yaseten de#!l de f!kren ve 
kalben b!z!mle olan !s!mlere !ht!yacımız var. Özetle: Yolcu 
de#!l, yolda" arıyoruz. 

Derg!c!l!k, ortak duyguların, benzer hassas!yetler!n b!rb!-
r!n! bulmasıdır. Muh!t derg!s!n! meydana get!ren !s!mler, 
!"te bu dü"üncen!n çatısı altında bulu"mu" bulunuyor.

Sadece !y! k!taplar de#!l, !y! derg!ler de hayatımıza öneml! 
katkılar sa#layab!l!r. $"te böyle b!r derg! olmaya gayret 
edece#!z.

Derg!m!z!n öncel!kl! amaçlarından b!r! de edeb!yat ve 
f!k!r dünyamıza yen! !s!mler kazandırmaktır. Mevcut 
b!r!k!m! en do#ru "ek!lde yansıtmakla beraber yen!n!n de 
pe"!nde olaca#ız.

Sözü yormadan, s!zler! !lk sayımızla ba" ba"a bırakıyoruz.
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Batı merkezc! b!r dün-
yada ya"ıyoruz. Batı 

merkezc!l!k kend! !ç!nde Avrupa 
merkezc! ve Amer!ka merkezc! 
ayrımlarını gerçekle"t!rd! b!le. 

Batı merkezc! bakı" açısı klas!k 
meden!yet tahayyüller!n!n 
ötes!nde küresel boyut kazan-
dı#ı !ç!n çok yönlü ötek! !mges! 
olu"turur; kölele"t!rd!#!ne vah"!, 
alternat!f!ne barbar, korkularına 
terör!st der, e#er nükleer s!lahlar 
kend! eller!ndeyse !nsanlı#ın 
gelece#!n! korudukları, ba"ka-
larındaysa dünyayı yok etmeye 
çalı"tıkları propagandası yapar. 

Merkez olan tanımlar, ya$alar, 
dost-dü"man !k!lem!n! kend!s! 
bel!rler, oyun kurucudur, oyun 
kuramazsa oyun bozar. 

Türk!ye’de b!r merkez sorunu ol-
du#u g!b! %slam âlem!nde de b!r 
merkez sorunu var; daha gen!" 
perspekt!$en bakarsak kap!ta-
l!st Batı merkezc!l!#e alternat!f 
gel!"t!rme, kar"ıtlık kurma d!-
nam!kler!nde de merkez sorunu 
kend!n! bell! ed!yor. 

Türkiye merkezlilik   
ne de!ildir?

%slam âlem!n!n Batı kar"ısında 
var olab!lmes!, kap!tal!st dünya 
s!stem!n!n dünyayı ya"anamaz 
noktaya get!rmes!n! engellemek 
!ç!n mutlaka b!r “merkez”!, 
oda#ı !n"a etmel!. Batı merkez-
c!l!#!n!n kar"ısında konumlana-
b!lecek “meden!yet” bugün hem 
b!lkuvve hem b!lf!!l bulunmu-
yor. 

Ç!n epey güçlen!p ABD’n!n 
kar"ısındak! en büyük ekonom!k 
“b!r!m” hal!ne gelse de Ç!n’!n 
!mparatorluk u&u, meden!yet 
!dd!ası yok, h!çb!r zaman “!n"a 

ett!#! sedd!n” dı"ını hede'eme-
m!", kurdu#u yen! %pek Yolu !se 
kap!tal!st ol!gopol h!nterlan-
dından öteye geçemez; çünkü 
dünyaya b!r ekonom!k s!stem, 
de#er, kavram tekl!f! get!rem!-
yor. H!nd meden!yet! kap!tal!st 
dünya s!stem!n!n 5.0’ı üzer!ne 
çalı"maktan öteye geçemez. 
Ger!ye b!r tek %slam kalıyor.

%slam kap!tal!st küfür düzen!n!n 
kar"ısında !kt!sad!, toplumsal, 
ahlak! s!stem !n"a edeb!lecek 
b!lkuvve tüm de#erler!, d!na-
m!kler!, prat!kler! ta"ıyor, sadece 
onu b!lf!!le geç!recek “öncü, 
merkez” gerekl!. Bu merkez 
%slam âlem!nde ve elbette Batı 
merkezc! kap!tal!zm kar"ısında 
ker!m devlet! !hya edeb!lmes! 
hal!nde Türk!ye olab!l!r! 

Türk!ye merkezl! dü"ünme; !ster 
!stemez öncel!kle Türk!ye’de 
ya"ayanların, sonrasında %slam 
ülkeler!n!n ve Müslümanların 
“üzer!ne hassas!yetle t!trey!p” 
sah!plenmes! gereken hayat! b!r 
f!k!r. 

Türk!ye merkezl! dü"ünce, sade-
ce co#raf! b!r kavram de#!ld!r; 
yerl!-yers!z özgüven!, etn!k kök-
lere a!d!yet! de kast etm!yor! 

B!r tek Türk!ye de#erl!, hayatı, 
dünyayı, varlı#ı Türk!ye üzer!n-
den anlamaya ve anlatmaya çalı-
"alım g!b! !çe kapanık ps!koloj!y! 
!çermed!#! g!b! “neoOsmanlıcı-
lık” !le de !lg!s! yok. 

Türk!ye’n!n el’an kavram, tek-
noloj!, !kt!sad! düzen, gündel!k 
hayat tekl!f! barındırdı#ını, 
üret!m! yaptı#ını, kend!l!#!n! 
evrenselle"t!rd!#!n! k!mse !dd!a 
etm!yor fakat her türlü baskı, 
denetleme, kontrol mekan!zma-
larına, a#ır neol!beral dalgaya 
kar"ın kap!tal!st dünya s!stem!-

ERCAN   
YILDIRIM

Türk!ye 
merkezl! 
dü"ünmeye 
ba"langıç

Türkiye merkezli 
dü!ünme bir 
zihniyeti yenileme, 
bir kere vuku 
bulanı bir kere 
daha in!a etme, 
bilkuvveyi bilfiile 
getirmedir. 
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n!n kar"ısında b!r "ey çıkacaksa 
bu topraklardan çıkacak, Tür-
k!ye’n!n öncülü#ünde alternat!f 
gel!"t!r!leb!lecek.

Türk!ye merkezl! dü"ünme b!r 
z!hn!yet! yen!leme, b!r kere 
vuku bulanı b!r kere daha !n"a 
etme, b!lkuvvey! b!lf!!le get!r-
med!r. 

Payla"ım sava"larından sonra 
%ng!l!z dünya s!stem! Ortado-
#u’da, %slam ülkeler!n!n gene-
l!nde “en zayıf ve asalet! en ger! 
kab!leler!” sevk ve !dares! kolay 
olsun d!ye o devletler!n ba"ına 
get!rd!; ABD bugün “Ortado-
#u’dan çek!l!r!m” tehd!d!yle 
Batı merkezc! ba#ımlılıklarını 
katlıyor. Türk!ye Osmanlı’nın 
ardından Cumhur!yet !le “kend! 
kabu#una ve sınırları”na çek!ld! 
ama yer!n! h!çb!r %slam ülkes! 
hatta s!stem dı"ı devlet alamadı; 
So#uk Sava" !le kap!tal!zm! güç-
lend!ren Sovyetler dah!l… 

Merkez Fikrinin 
Dinamikleri

%mparatorlu#un yerle"t!rd!#! 
“merkez” f!kr! bu toprakların 
ruhuna, genet!#!ne yerle"m!" 
durumda. Kemal!stler b!le 
Batı merkezc! tar!h okumasına 
kar"ı Türk!ye merkezl! tar!h !n"a 
etmeye g!r!"m!"lerd!, Türk Tar!h 
Tez! ve Güne" D!l Teor!s!’n!n 
hak!kat payı b!r tarafa alternat!f 
kurab!lme !rades!n! !fade eder. 

Napolyon 1798’de Mısır’ı !"gal 
ett!#!nde Pad!"ah’ın !zn!yle 
geld!#! yalanını söylemek zorun-
daydı, me"ru!yet! sa#lamak 
!ç!n… 

%slam B!rl!#! taleb! Türk!ye 
merkezl! bakı"ın en son göster-
ges!d!r; Cemalett!n Afgan!’n!n 

%stanbul’da teor!s!n! me"rula"-
tırması b!r tarafa, Türkçüler!n 
de co#rafyamızın farklı sahala-
rından gel!p %stanbul’da zem!n 
arayı"ı bu u&un sonucu. 

Türk!ye merkezl! bakı" açısının 
ve öncülü#ün pek çok boyutun-
dan bazıları "unlar:

t� Her türlü kontrol mekan!z-
masına kar"ın kâf!rle sava"ma 
potans!yel!ne sah!p tek ülke 
Türk!ye; gücü "u anda cep-
heden kar"ı çıkmaya yetmese 
b!le fırsat buldu#unda “had 
b!ld!rmek”ten !mt!na etm!yor.

t� %slam ülkeler! ba"ta asab!ye ve 
mezhep yüzünden !ç sava"-
lar ya"arken Türk!ye, Do#u 
Akden!z, Sur!ye hatta L!bya’da 
f!!len ötek!yle mücadele ed!-
yor. %slam ülkeler!n!n en güçlü 
devletler!nden %ran mezheb! 
re'eksler!, Mısır !deoloj!k 
yabancıla"ması, Suud!ler 
mezheb!-asab!yec! pol!t!kaları, 
N!jerya d!n kavgaları, Endo-
nezya-Malezya uzaklıkları ve 
uyumcu k!ml!kler! neden!yle 
Batı merkezc!l!#!yle mücade-
leye öncülük edemezler.

t� Son yıllardak! göçler dâh!l, 
farklı etn!k, mezhep, d!n! 
k!ml!kler!n “sı#ına#ı” bu-
rası… Dahası kozmopol!t 
bakı" açısına hâlâ sah!b!z. Her 
türlü tahr!ke, rahatsızlı#a ve 
sorunlara kar"ı göçmenlere 
!t!dal!n!, enternasyonal bakı-
"ını muhafaza edeb!len m!llet 
ba#ımız var.

t� Farklılıkları ya"atab!len, sü-
rekl! enerj! yüklen!p kırılması 
!ç!n baskı yapılmasına kar"ı 
etn!k-mezhep-d!n-kültür-la-
!k-d!ndar fay hatlarını dengel! 
tutab!len m!llet ba#ımız, dev-
let mekan!zmamız bulunuyor. 

Bu ker!m devletten tevarüs 
eden kolekt!v!st cemaat yapısı-
nın b!r sonucu.

t� Anadolu “ötek!” üzer!ne 
kurulmu"tur. Haçlı yan! küfür, 
Mo#ol yan! %slamsız özcülük 
ve mezheb! heterodoks!ye 
kar"ı Türk!ye nomosuyla 
%slam-Türk-ehl! sünnet-gaza 
omurgasıyla m!llet ba#ını, 
ker!m devlet!n! !n"a ett!. %slam 
hak!kat-me"ru!yet kayna#ı-
nı, ehl! sünnet zem!n!, Türk 
k!ml!#! öncülü#ü, gaza !se 
saldırıdan çok “küfre enteg-
re olmama, ayrı varolma”yı, 
metodu anlatır.

t� M!llet ba#ında ant! emper-
yal!st, merkez, öncü, hâm!, 
düzen, emperyal!st olmayan 
emperyal bakı"lar çok güçlü. 

t� Tesl!m!yetç! !lah!yat f!kr!n-
den uzak, her ne kadar kült 
hareketler! te"v!k ed!lse de… 
!radec! meden!yet b!l!nc! 
gel!"k!n.

t� Türk!ye ulus devlet olma-
sına ra#men, bünyes!ndek! 
etn!k-kültürel-d!n!-mezhebî 
yapıları, sorumluluklarıyla 
f!!len !mparatorluk vaz!fes! 
!cra ed!yor.
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çev!r!ler! yaparak b!lg!ye, 
entelektüel zem!n arayı"ına, 
etk!le"!me açıklık, enternasyo-
nal bakı"ı kuvvetlend!r!p d!r! 
tutan özell!#! hâlâ akt!f.

t� Tar!htek! düzen kurma, da#ı-
nık s!yas! yapıları b!rle"t!rme, 
üst s!yas! k!ml!kler !n"a etme, 
devlet te"k!l!, Osmanlı Ka-
nunnameler!’nden Mecelle’ye 
%slam hukukunu, !kt!sadını, 
gündel!k ya"antısını te"ekkül 
ett!rme b!r!k!m! Türk!ye’n!n 
öncülü#ünü bel!rler.

t� El’an %slam ülkeler! arasında 
modern kurumları, ekonom!-
s!, ordusu, bürokras!s!, t!caret 
yollarında ve kaynaklarında 
akt!f olma !rades!, d!nam!k 
toplumu, kutupla"malara yol 
açsa b!le zeng!nl!k get!ren 
sını'arı-tabakaları !le Corc! 
Zeydan, Albert Houran!, 
Ham!d %nayet g!b! !s!mler!n 
çalı"malarına ra#men %slam 
ülkeler!n!n merkez! Türk!-
ye’d!r. 

Türk!ye Cevdet Pa"a’nın vur-
gusuyla Osmanlı’nın temeller! 
üzer!nde varlı#ını sürdürüyor; 

1. M!llet-! %slam!ye, 2. Devlet! 
Türk!ye, 3. %stanbul… Tab! s!yas! 
manada Pad!"ahlık yürümese 
b!le TBMM’n!n öncülük ett!#! 
devlet mekan!zması bu !"lev! 
yer!ne get!r!yor. 

%ng!l!zler Osmanlı’nın ve Tür-
k!ye’n!n merkez vasfını kırmak 
!ç!n “H!lafet!n Kurey"l!l!#!”n! 
kullanarak, “Arap H!lafet!” 
get!rmek, Fransızlar da “Arap 
Meden!yet!”n! yerle"t!rmek 
!sted!. TBMM’n!n uhdes!nde-
k! h!lafet! h!çb!r %slam ülkes! 
d!r!ltemed!, çünkü “merkez” 
kab!l!yetler!, kapas!teler! bu-
lunmuyordu. Osmanlı devlet! 
Kurey"l!l!#e saygılarından dolayı 
Arapların kullandı#ı Osman-
lı H!lafet Devlet! lafzını dah! 
kullanmadı, “H!lafet Penah!”y! 
terc!h ett!. 

Son hal!fe varlık olarak de#!lse 
de hükm! manada burada, Mec-
l!s’!n uhdes!nde, adalet da!res! 
ve ahlak r!saleler! referansları-
mızda, ker!m devlet b!lkuvve bu 
topraklarda… 

Düzen kurma, yasa yapma vasfı-
mızı yen!leyerek, Batı araçlarıyla 
Batıyı yenme çel!"k!s!n! a"arak, 
küresel kültür dı"ına çıkarak, 
ker!m devlet !lkeler!yle yapısal 
!kt!sad! s!stem !n"a ederek, tarz-ı 
hayat kavgasını a"arak, bölgec!l!-
#!, cemaatç!l!#! tersley!p mü"te-
rekler! öne çıkarıp m!llet ba#ını 
sa#lamla"tırarak, burjuvaz! ve 
güvenl!k bürokras!s!n! merkez 
f!kr!ne !nt!bak ett!rerek, yen! 
s!yasal alan kurarak…“f!!l!yatta 
bunlar nasıl yapılacak” !nd!rge-
mec!l!#! ve konform!zm!ne 
dü"meden harekete geçme 
!rades!yle Türk!ye merkezl! dü-
"ünmeye ba"layab!l!r, ümmet!n 
makus tal!h!n! ters!ne çev!reb!-
l!r!z. 

t� Osmanlı’nın yıkılırken b!le 
yakla"ık y!rm! devlet! hazırla-
ması merkez karakter!nden… 

t� Ker!m devlet!n genel manada 
Türk k!ml!#!n!n “uygarla"-
tırma” yapmaması, “kend!ne 
benzetme-as!m!lasyon” uy-
gulamaması tam aks!ne !y!y!, 
güzel! dev"!reb!lme yetene#! 
merkez özell!#!n! bel!rl!yor.

t� 1967 sonrasındak! Arap 
umutsuzlu#u bu topraklarda 
zaman zaman nüksetse de 
m!ll! karaktere !"lem!yor.

t� Mecbur!yetler Türk!ye’y! 
ve m!llet! hareketlend!ren 
temel sa!k; Türk!ye, !kt!saden, 
kültürel, toplumsal kuvvet!n-
den de#!l zayı'ı#ı neden!yle 
merkez – öncü rolü üstlenme-
ye mecbur.

t� Türk!ye geçm!"te Balkan-
lardan, %ran körfez!ne ve 
H!nd!stan’a kadar kültürden 
s!yas! yapıya eklekt!zmler 
gerçekle"t!rme kab!l!yet!n! 
bugün de ba"arab!l!yor. %slam 
ülkeler!n!n sömürgec!lere kar-
"ı sava"ları %st!klal Harb!’n!n 
açtı#ı “mümkün” f!kr!ne 
dayanır.

t� Gerekt!#!nde ABD kar"ısın-
da %ran’ı savunma, 1 Mart 
Tezkeres!, One M!nute-Dünya 
Be"ten Büyüktür çıkı"ları, 
D-8 olu"umu, Barı" Pınarı 
Harekatı g!b! “tek!ns!z” ve 
“ne yapaca#ı bell! olmayan” 
yapısı N!zam-ı Alem, %la’yı 
Kel!metullah dü"ünces!yle 
b!rle"eb!l!r. 

t� Abbas!’ler!n tercümelere 
ehemm!yet!n!n devamı olarak 
Tanz!mat, Hasan Âl! Yücel dö-
nem!, 27 Mayıs sonrası, 1980 
sonrası farklı co#rafyalardan 

TA R ! H T E K !  D Ü Z E N 
K U R M A ,  DA" I N I K 
S! YAS!  YA P I L A R I 
B ! R L E # T ! R M E ,  Ü S T 
S! YAS!  K ! M L ! K L E R 
! N # A  E T M E ,  DE V L E T 
T E #K ! L ! ,  O SM A N L I 
K A N U N NA M E L E R ! ’ N DE N 
M E C E L L E’ Y E 
! SL A M  H U K U K U N U, 
! K T ! S A DI N I ,  G Ü N DE L ! K 
YA# A N T I SI N I  T E #E K K Ü L 
E T T ! R M E  B ! R ! K ! M ! 
T Ü R K ! Y E’ N ! N  ÖN C Ü $
LÜ " Ü N Ü  B E L ! R L E R .
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