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DENEME

“Yol da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala 
O saatler ki geçer baş başa yıldızlarla.” 

Yahya Kemal Beyatlı

Pierre Abelard, yanında ondan fazla tilmiziyle Fransa’yı boydan boya 
yürürken mantık üzerine nutuklar veriyordu. 12. yüzyıl Karolenj Rö-
nesans’ı denilen ve talihsiz kıtanın aydınlanmaya başladığı bir şafak 
vaktinde Abelard’ın yolculuğu tek örnek değildir. Umberto Eco; bu 
tabloyu, fasulyenin hasadının yaygınlaşmasına bağlar. Garip gele-
bilir ama tam enerji deposu olan baklagillerin Avrupa’da 11. asırdan 
itibaren ekilmeye ve tüketilmeye başlanması; kıta insanının ayağa 
kalkması, yaşam sürelerinin uzaması ve üretim artısı elde etmesinde 
doğrudan etkilidir. Ayrıca kıtadaki inananlar, miladın bininci yılında 
dünyanın sonuna hazırlanırken aslında beklenen kıyametin kopma-
dığını anlamışlar ve sanki kaybettikleri hayatı yeniden kazanmışça-
sına dünyaya sarılmışlardı. İşte kıyamet heyulası ile göz ardı ettikleri 
bu dünya keşfedilmeye hazır bir şekilde Avrupalının gözüne büyülü 
gelmiş ve bugün de devam eden yoğun seyahatler çağı başlamıştır. 
Dünyanın sonuna olan meraktır, Marco Polo’yu Kubilay Han’ın taht 
şehrine sürükleyen çünkü yollar meraktır. Merak varsa yollar açılır 
ve yürüyüş başlar. Tancalı Seyyah İbn Batûta’nın binlerce kilometre 
süren sıkıntılı seyahati ancak merak sayesinde katlanılabilirdi. Leo 
Africanus özelinde bildiğimiz kitaplar peşinde koşan clericler ve kıta-
nın laik okuryazar gruplarının seyahatleri çok fazlaydı aslında. Tıpkı 
Ali Emîrî’nin asırlarca kayıp olan nadir bir kitap için İstanbul’dan Ye-
men’e tayin istemesi gibi anlamsız sanılan bir tutkuydu bu yolculuk. 

İslam’da seyahat ise nasslarda önerilen bir eylemdir açıkçası. Bazı 
bilgi toplayıcıları, bulunduğu yerdeki eğitimle yetinmeyerek ilmî 
seyahatlere çıkmışlardır. Bu ilmî seyahatler (rıhle) Müslüman top-
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lumlarda yaygın olmuş ve âlimlerin biyografilerinde methedilen hususlar-
dan sayılmıştır. Bugüne kadar otoritesini sürdürebilen Müslüman bilginlerin 
çoğu, şehir şehir ilim menzillerini dolaşmıştır. Tabii ki tedrisat için yapılan bu 
seyahatin temelinde, Müslüman topraklardaki bütün ilmî faaliyetlerin Arap-
çayla yapılması vardı. İslam dünyasının uzun asırlar boyunca lingua franca’sı 
olan Arapça, eğitimde ilerlemek isteyen her öğrencinin bilmesi şart koşulan 
bir dildi. Bu sayede İslam dünyasında -örneğin Semerkant’ta- yapılan ilmî mü-
nazaraya Kayravanlı birisi rahatlıkla iştirak edebiliyordu. Bugün Avrupa’daki 
Erasmus sisteminin tıpatıp aynısıydı. Nasıl ki bugün Belçikalı bir öğrenci İs-
panya’daki bir üniversiteden İngilizce sayesinde ders alabiliyorsa aynı durum 
Müslüman Orta Çağı için de geçerliydi. Ayrıca herhangi bir Müslüman, rahat-
lıkla arzu ettiği bir Müslüman devletin sınırlarından geçebiliyordu çünkü o 
dönemde Müslümanlık, aynı zamanda vatandaşlıktı. Rıhle sayesinde, muhte-
lif Müslüman toplulukları farklı görüşlerden haberdar oluyorlar ve entelektü-
el alışverişin neticesinde zengin ve engin bir bilgi havuzunun oluşmasına im-
kân veriyorlardı. Ayrıca dünya merakı, Müslüman bilginlerin de gündeminde 
olan bir olguydu. Yukarıda İbn Batûta’dan bahsettik ama Hindistan ve Çin’e gi-
den Süleyman et-Tâcir, Türk ülkelerini gezmiş İbn Fadlan, Yakut el-Hamevi ve 
İbn Havkal diyerek listeyi uzatabiliriz. Sadece bu seyahatler sonucunda ortaya 
beşeri coğrafya çalışmaları çıkmış ve Doğu literatüründe bu eserlere mesalik 
(yollar) adı verilmiştir. Yollar, sadece insan taşımıyor. Basra’da yaşamış mü-
derrisin Gelgit kitabı birkaç yıl içinde Topkapı Sarayı’nda okunmuştu. Hâlbuki 
eserin yazarı İstanbul’a hiç gidememişti. Hac yolculuğu insanların nezdinde 
kutsallığının yanı sıra kitaplar için de yoğun bir macera idi. Mali hükümdarı 
Mansa Musa, Timbuktu’da zengin kütüphaneler oluşturmak için Doğu’ya se-
yahat etmişti. Endülüslü el-Hakem, Akdeniz’de mekik dokuyan tüccarlardan 
gittikleri bölgelerden topladıkları kitapları Kurtuba’ya getirmelerini istemişti. 

***

Önce iki metre kadar genişlikte bir alan açılır uzak menzillere erişen. O ala-
na büyük yuvarlak taşlar döşenir. Boşluklarına çakıl taşları serpilir. Çokça da 
kum… Sonra yassı taşlar yan yana dizilir üzerine. Yine kum serpilir ve zaman-
la onların durdukça sabitlenmesi temin edilir. Yerleşim alanlarının nefes ka-
nallarıdır yollar. Patikadan taşlı yola kadar bütün yollar, nefes alan şehirleri 
ve köyleri birbirine bağlar. Hem denizde limanı hem karada geniş taş yolları 
olan şehirler büyüktür tarihte. O yollarda şehirlerin öyküsü de uzun uzun an-
latılır. Tıpkı İstanbul gibi… İstanbul’a giden yolların hususiyeti o denli mühim 
ki… “Stan polis”, şehre doğru demektir. Kalbinde imparatorların yattığı ve o 
zamanki adıyla Konstantinopol’ün yollarına bağlanan diğer kentliler, şehre 
doğru (stan polis) diye diye bu şehre yeni isim taktılar.

Geniş imparatorluklar uzun ve güvenli yollar açmışlardır veya geniş yollar bü-
yük imparatorlukların kurulmasına imkân vermiştir. Kıta Avrupa’sını boydan 
boya kat eden yolların atasıdır Roma yolları. “Bütün yollar Roma’ya çıkar.” sö-
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zünü, bugün birazı Anadolu’da çoğu Güney Avrupa’da görülen harap ve met-
ruk Roma yollarının varlığı söylemektedir. Birbirine kenetlenerek döşenmiş 
yassı ve kırma taşlı yollar, imparatorluğa uzun soluklu hizmet etmişti. Bu yol-
lardan tümen tümen lejyon askerleri geçmiştir ki bu askerler, yüzyıllara hük-
meden kanunları taşımıştı. En uzak sınırlara kadar karanlık barbar ormanları 
ve yönleri şaşırtan kum tepeli çölleri yara yara ilerlemişti Roma yolları. Üç kıta 
birbirine bağlanmış ve ortak bir kültür havzası oluşmuştu. Akdeniz kültürü 
denilen bu kültür havzası, bugün her ne kadar birbirinden çok farklı din ve 
sosyal yapıyla ayrılmış görünse de hâlâ buralarda yaşayan insanların yaşam 
kodlarındaki benzerliği ile yaşamaktadır. Ancak bugün Akdeniz memleket-
lerinde huzur azalmıştır çünkü bu denizin etrafı parçalanmış ve buralarda 
yan yana yaşayanlar birbirine kasteden topluluklara dönüşmüştür. Selanik 
Beyrut’la, İskenderiye İstanbul’la, Palermo Trablus’la bağlarını zayıflatmıştır. 
Hâlbuki Akdeniz, bu yolların oluşturduğu bir bütünlük içindeyken tarihin en 
ihtişamlı medeniyetlerini inşa etmişti. Yazının, tarımın, dinlerin, felsefenin 
ve bugün tarihin övündüğü birçok şeylerin dünyaya geldiği bu coğrafya, yol-
ların kapanışıyla karanlıklar beldesine dönüşmüştür.

Roma ile hemen hemen aynı binyılları paylaşmış, Doğu’nun en büyük devleti 
Çin’in de yine uzun ve güvenli yolları vardı. Zaten Batı’nın ve Doğu’nun iki bü-
yük süper gücünün arasındaki yol da İpek Yolu adıyla efsanelere konu olmuş-
tu.  Romalıların Çin ipeğine olan hayranlık ve talepleri neticesinde binlerce 
millik mesafeler aşılmış oluyordu. Marco Polo’nun seyahatnamesinde muhte-
şem Çin medeniyetini Avrupalılara anlatmak için kat ettiği yol İpek Yolu’ydu. 
Çin’in yüksek dağlarından Orta Asya’nın ufuksuz bozkırlarına, Hindistan’ın 
rutubetli ormanlarından İran’ın yüksek platolarına ve oradan orta dünyanın 
şehir ve limanlarını geçerek Avrupa’nın yeşil düz ovalarına ulaşıyordu. Bu yol-
larda dinler, inançlar, felsefeler, fikirler yayılmıştı. Müslümanlar da hakeza bu 
yolun üzerinde en büyük devletleri kurmuştu. İslam da bu yolların üzerinde 
intişar etmişti. Bugün kapitalizmin yayılmasından da bu yollar mesul değil 
midir?

Yollar, şehri yaşatan olduğu kadar şehirleri değiştirendir de. Bu sebeple yazılı 
ütopyalarda şehirlere bağlanan yollar kapalıdır veya bahsedilmez çünkü yol-
lar sadece canlıları değil onlarla gelen hafızayı, hissiyatı veya kısaca bütün 
mücerret şeyleri taşır. Bu yollarda sadece ticaret yapılmamıştır. Mesela İpek 
Yolu, sadece Çin’in ürün fazlasını sattığı yol değildir. İpek Yolu, aslında ipeğin 
kârını hesaplayan tüccar ile kâğıdın en ucuz nasıl yapıldığını öğrenen âlimin 
yan yana yürüdüğü yoldur veya Çin’den güneyi gösteren pusulayı alıp, onun 
yönünü kuzeye çevirerek dünyayı dönmeye çalışan maceracıların zihinlerini 
açan yoldur. Yine İpek Yolu’nun üstündeki İsfahan ile Konya’nın abidevi eser-
leri birbirine benzemektedir. Çünkü bu yol Doğu ile Batı’yı birbirine yaklaş-
tırmıştır. Klasik Çağ’ın seçkin şehri İskenderiye’yi ve Orta Çağ’ın güzide kenti 
Bağdat’ı bugünün masalsı kentleri olarak tahkiye edilmesi bu yolun hikme-



95

..Osman Süreyya Kocabaş..

HAZİRAN 2021 TÜRK DİLİ

tindendir. Efsanevi İskenderiye Kütüphanesinde yoldan gelen kitaplar ayrıca 
kataloglanmıştı. 

Bazı şehirlerin yakınlarında ne bir su kaynağı vardı ne de insanı mutlu edecek 
bir doğa unsuru ama işlek bir yol orayı, etrafını mümbit toprak hâline getiren 
su kaynağı gibi canlandırıyordu. Mekke gibi susuz çölün ortasında bir şehir, 
zengin ticaret yolunun sunduğu imkânla kıymetlenmiş ve devrin büyük şe-
hirlerinden olmuştu. Sadece çölü boydan boya ilerleyen kervanların yollarıyla 
felaha eren bir şehirdi. Kervanların o şehre ayak basması, ahaliyi belki de su 
kuyusundan daha çok ferahlatıyordu. Palmira da Mekke gibi apansız çölün or-
tasında dev sütunlu yapıları olan mutantan bir kültür şehriydi. Ticaret yolla-
rının kavşağında kurulmuştu. Yolların kudretiyle ayağa kalkan bu şehrin ida-
recisi Roma’ya kafa tutmuştu. İsmi Zenobia olan bu kadın idareci, âşık olduğu 
bu şehrin Romalılar tarafından yerle bir edilişini izlemek zorunda bırakılmış-
tı. Şehir tekrar canlanmasın diye Roma, ticaret yolunu değiştirince mutlu in-
sanların kenti, yaban hayvanlarının yuva yaptığı viraneye döndü, başka bir 
deyişle birçok turistin, harabelerinin önünde fotoğraf çektiği bir “kültür mi-
rası” hâline geldi. Sahra’nın tam ortasında Timbuktu adlı şehir, çölleri aşan 
yolların zenginliği ile mağrurdu. Çölün ortasında hem bilim hem de ticaret 
merkezi olması ve bugün bile hâlâ binlerce önemli ilmî kaynağı içinde barın-
dırması yolların mucizesidir ama yollar tenhalaşınca bu kitap yüklü şehir de 
sessizliğine gömülmüştür. Orta zamanın en zengin kütüphaneleri de bu yolun 
üzerindeki şehirlerdedir.

Yediğimiz içtiğimiz şeylerde de yolların bize hizmetleri çoktur. Portakal ağacı, 
bir Hindistan coğrafyası bitkisidir. Ticari yollar sayesinde bu ağaç, önce doğu 
Akdeniz’e daha sonra birçok coğrafi bölgeye yollar sayesinde yayılmıştı. Kahve 
de öyle. Bugün dünyanın birçok yerinde pek ziyade tüketilen ve petrolden son-
ra dünya ticaret ağının en çok satılan ikinci ürünü kahvedir ve o da Yemen’de 
keşfedilip yayılmıştır. Satranç gibi oyunlar, nargile gibi eğlendirici şeyler de 
bu yolların bizlere hediyesidir. 

Yollarda sadece tüccar ve seyyah dolaşmaz. Âlimler de bu uzun menzillerin 
meftunlarıdır. Hanlarda, yollarda, bilginin talipleri, etrafındakilerle veya ora-
da bulunanlarla bilgi alışverişinde bulunurlar. Hanlar genelde farklı bir eği-
tim yuvasıdır. Özellikle İslam âlimleri, yollarda şehir şehir gezerek bilgilerini 
artırmışlardır. Buhari gibi veya İbn Haldun gibi âlimler, sabit bir meskende 
meskûn olmamışlardır. Avrupa’da yukarıda bahsettiğimiz Abelard ve Eras-
mus gibi bilginler de belli memleketleri yurt edinmemişler, yolları mesken 
bilmişlerdir. Bu tür seyyah-âlimlerin peşlerine takılanlar da meşakkatli ama 
kıymeti takdir edilen malumatlar için sürekli yollara düşmüşlerdir. Bu yollar; 
ticari emtianın yaygın olmasına zemin olduğu kadar kitapların, kâğıt tomarla-
rının, hatta okulların yayıldığı, taşındığı ve hayat bulduğu yerler de olmuştur.

Yollar her zaman iyi anlatılmıyor tarihte. İnsanlığı bin yıl kadar naçar bırakan 
veba hastalığı da yollar sayesinde dünyayı sarmıştı. Eskilerin kara ölüm dedi-
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ği bu elim ızdırap, birçok büyük ticaret kentini cehenneme çevirmişti. Günde 
binlerce insanı toprağa gömdüren bu hastalık, bazı şehirlerin nüfusunu yarı-
ya düşürecek kadar dehşet vericiydi. Neticede yollar, bu felaketler zamanın-
da insanların korktuğu mekânlar olacaktı. Şimdi koronavirüs çekincesinden 
ötürü çoğu kişi seyahatten vazgeçer olmuştu.

Bazen de elim olaylar yeni yolların açılmasına imkân veriyordu. Mesela Akde-
niz çevresinde birbirini “şeytana uymakla” itham eden iki yaygın dinin birbi-
riyle çarpışmasından sonra denizin etrafı birbiriyle somut ve soyut kültürün 
paylaşıldığı limanlarla dolmuştu yani iki yüzyıl süren savaşın ardından Akde-
niz yeniden kültür havzası olmuştu.

Tarih de yolların öyküsüdür aslında. Bu yollar için yapılan savaşlar, kurulan 
şehirler, tüccarlar, krallar, âlimler ve seyyahlar… O yüzden Montesquieu; sey-
yahların büyük şehirlerde yaşamakta yabancılık çekmeyeceğini çünkü orada 
kendi memleketinden bir şeyler bulacağını söyler çünkü yollar menzilleri, 
mesafeleri, şehirleri ve onlarla yaşayan kültürleri birbirine yaklaştırır ve te-
mas etmesini sağlar. Bugün İstanbul’da Paris’ten bir köşe bulabiliyorsak çok 
şaşırmayalım çünkü yolun mucizesidir bu.


