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Türkiye’nin en köklü eğitim ve öğretim 
kurumlarından Pertevniyal Lisesi olarak 
elinizde tuttuğunuz dergiyi çıkarmak-

taki amacımız ülkemizin ilim ve kültür dünya-
sına bir katkıda bulunmaktır.  İstedik ki  -okul 
dergisi formatının dışına çıkarak- ülkemizin 
kültür hayatına bir soluk, var olan seslere bir 
ses katalım. Şanlı bir geçmişe sahip bir milletin 
köklü bir eğitim kurumu olarak milletimize ve 
ülkemize daha farklı neler yapabiliriz sorusunun 
cevabı olarak doğdu elinizdeki dergi.

Bizler Pertevniyal ailesi olarak okulların 
sadece bilgi öğretilen bir yer olmadığının bilin-
cindeyiz. Okul, aynı zamanda öğrencilere hayat 
içinde bir duruş sahibi olabilmenin öğretildiği 
yerdir. Okul, bu duruşun estetik ve zarafetle 
bezendiği yerdir. Çıkardığımız bu dergiyle ülke-
mizin kültür ve sanat hayatına bir nebze de olsa 
katkıda bulunabilirsek kendimizi bahtiyar saya-
cağız. 

Milletlerin manevi inşasında kültür ve sanat 
çalışmalarının önemini bilmenin verdiği sorum-
lulukla dergimiz  ‘Eşik’te olmanın ‘Huzur’suz-
luğunu dile getiren ve eşiğinde bulunduğu iki 
medeniyete de vakıf olan büyük fikir ve sanat 
adamımız Ahmet Hamdi Tanpınar dosyasıyla 
kapağını açıyor. Çok değerli akademisyenlerimiz 
İnci Enginün, Abdullah Uçman, Turan Alptekin, 
Kemal Özmen, Yunus Balcı, Mehmet Samsakçı, 

Samet Kara’nın yazılarının yer aldığı dosyamız 
Esra Yapıcıoğlu’nun takdim yazısı ile başlıyor.

Dergimizdeki ikinci dosyasının konusu “Son 
büyük şair: İsmet Özel’dir.” Sevgilim dediği Türki-
ye’ye ömrünü adamış ve sevgilisini korumak için 
‘son kale: şiir’ ini sonuna kadar savunmuş olan 
İsmet Özel, Türkiye’nin son kırk yılına düşün-
celeri ve şiirleri ile gerçek manada damgasını 
vurmuş ve bizce Türkiye için yeri ve önemi tartı-
şılmaz bu büyük şairimiz hakkında soruları-
mıza içtenlikle cevap veren şair ve yazarlarımız 
Süleyman Çobanoğlu’na, Ali Ural’a, Ahmet 
Murat’a, Furkan Çalışkan’a, Güray Süngü’ye, 
Yusuf Genç’e, Raşit Ulaş’a ve Rıdvan Kadir Yeşil’e 
teşekkürü borç biliriz. Dosyamız Mehmet Şahin-
koç’un İsmet Özel’le ilgili güzel yazısı ile açılıyor 
ve yine hocamızın şiiri ile kapanıyor.

Zekeriya ARSLANTÜRK

“MENSUBİYET MESULİYET YARATIR”

Değerli okurlar,

“…Köklü, gelenek sahibi okullar, yetişen gence, öğrenciye bilgi aktarmanın yanında 
ahlaklı yaşayış ile estetik duyuşu da telkin etmeğe çaba harcamışlardır.” 

Teoman DURALI

Bizler Pertevniyal ailesi olarak 
okulların sadece bilgi öğretilen 
bir yer olmadığının bilincindeyiz. 
Okul, aynı zamanda öğrencilere 
hayat içinde bir duruş sahibi ola-
bilmenin öğretildiği yerdir. Okul, 
bu duruşun estetik ve zarafetle be-
zendiği yerdir. 

İMTİYAZ SAHİBİ
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Mensubiyet Mesuliyet Yaratır • Zekeriya ARSLANTÜRK

Göksel Baktagir ve Hakan Alvan’la müzik 
üzerine, İhsan Kabil ile sinema üzerine yapılan 
söyleşiler geleneksel müziğimiz ve sinemamız 
penceresinden ufkumuzu zenginleştiriyor.

Kıymetli yazarımız Mevlana İdris ve değerli 
hocamız Fırat Karabulut güzel hikâyeleriyle, 
İhsan Durdu Hocamız şiiriyle dergimizin bu 
sayısına katkıda bulunuyorlar.

İsmail Coşkun ve Yücel Bulut Hocalarımız 
söyleşileriyle modernlik kavramı ve yaşadı-
ğımız zamanı yeniden nazara getiriyorlar. 
Ömer Dilki’nin Ezra Pound’dan yaptığı çeviriyle 
dergimiz daha da zenginleşiyor.

Ve öğrencilerimiz… Yazdıkları birbirinden 

güzel hikâyeler, şiirler, denemeler, fabllar ve 
İngilizce, Japoncadan çevirdikleri makalelerle 
gelecek adına ümitlerimizi diri tutan, çalışma 
azmimizi kamçılayan öğrencilerimizin yazıları 
dergimize çok ayrı güzellikler katıyor.

“İnsan, evrende bir mucizedir, eşsizdir. 
Dünya üzerinde hiçbir varlık anlam vermek 
suretiyle yaşamıyor. Ancak insan her ne olursa 
olsun anlam vermek zorundadır. Anlam verme 
kabiliyetini yitiren yaşayamaz. Hayatın dayan-
dığı temel, anlamlandırmadır.”

Kâinatı, hayatı, yaşadığımız toprakları ve 
insanı anlamlandırmanıza bir katre olma temen-
nisiyle…
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Ergani’de henüz üç yaşındayken 
kendine rastlamış bir çocuk… 
Gülüşleri kar tanelerine karış-

mış.

Sinop’ta denizle dost olmuş, Siirt’te 
uzak dağlara akşam saatlerinde çöken 
yalnızlığı ve yıldızlı geceleri tanımış.

Damlarda yatılan Kerkük yılları… 
Sonraki zamanlarda muhayyilesini 
besleyecek ve yer yer hikâyelerinin 
dekorunu belirleyecek üç farklı ev…

Musul… Annesini kendisinden 
ayıran topraklar.

Antalya’da gölgelerden korkacak 
vakte kadar kalınan kayalıklar… Dur-
gun denizde taşların ve yosunların 
ışıkla yaptığı oyunlar… Öğle saatle-
rinde güneş vuran suyun elmas bir 
havuz gibi genişlemesine vurulan, ilk 
gençlik yıllarını yaşamakta olan Tan-
pınar...1

Ve Yahya Kemal… Onu tanıdığı zaman 
“Henüz ne yapacağını pek iyi bilmeyen, kud-
retleriyle ihtiraslarının arasındaki nispeti ölçme 
fırsatını bulamamış, kendi dünyasını başkala-
rında arayan, müspet iş olarak sadece şiiri seçmiş 
bir üniversite talebesi”dir.2 Antalya’dayken hem 
Ahmet Haşim’i hem de Yahya Kemal’i birkaç şii-
riyle de olsa tanımış bir genç şair… “Mahkûm bir 
neslin çocuklarıydık. Bununla beraber gençtik, 
şiiri seviyorduk.”3

1  Bu bölümdeki bilgiler, Antalyalı Genç Bir Kıza Mektup 
ve Kerkük Hatıraları’ndan yararlanılarak yazılmıştır. 
bkz. İnci Enginün - Zeynep Kerman, Günlüklerin 
Işığında Tanpınar’la Baş Başa,  Dergâh Yayınları, 
İstanbul 2015, s. 21- 51 

2  Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, İstanbul 1995, 
Dergâh Yayınları, s.11 

3  Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, İstanbul 1995, 
Dergâh Yayınları, s.12 

Erzurum… İlk tayin yeri. Deprem… “Hayat, 
ölümün şerefine yazılmış bir kasideden başka bir 
şey değildir.” (Erzurumlu Tahsin) Atatürk’le kar-
şılaşma ve yıllar içerinde ondan Avrupa’ya git-
meyi rica etmediği için hayıflanma…

“Bozkırın tam çocuğu” olan Konya’da öğret-
menlik yılları. Selçuklu mimarisi… Mevlana 
kokan sokaklar… “Mevlevi ayinlerinin sembol-
lerle konuşan terkibi”… 

Ankara yılları… “Kendisine daima dâsi-
tanî ve muharip görünen” Ankara ve 
“eski zaman silahşoruna benzeyen” 

kalesi…

Güzel Sanatlar Akademisinde verilen estetik 
ve sanat tarihi derslerinden sonra İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Esra YAPICIOĞLU

TANPINAR’I ANARKEN…

DOSYA: AHMET HAMDİ TANPINAR
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Tanpınar’ı Anarken • Esra YAPICIOĞLU

Bölümünde açılan Yeni Türk Edebiyatı kürsüsü-
nün ilk başkanı… 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi 
isimli kıymetli eserin kaleme alındığı yıllar…

Hocalığı bırakıp milletvekili olması… Edebi 
açıdan verimli geçen zamanlar… Abdullah Efen-
di’nin Rüyaları, Mahur Beste ve Beş Şehir tefri-
kaları…

Yıllarca içinde büyüyen emele kavuşma… 
Avrupa… Ancak peşini hiçbir zaman bırak-
mayan para sıkıntısı ve sanatına hayran olduğu 
şehirlerin içine tam olarak girememe kaygısı… 
“ … bu parıltının, bu kalabalığın arkasında daha 
derinde bulunan âleme gitmenin güçlüğünü his-
sediyordum.”4 

“Ey bitmek bilmeyen hıncı zamanın 

Her şey bana karşı kendi içimde”

Ömrünün son yılları biraz üzgün, çokça kır-
gın…

“ Eserlerimin Türkiye’ye getirdiği hiçbir şey 
yok muydu!  Türkiye’ye ve Türkçeye. Ya şiirlerim? 
(…) Buna makalelerimi de ilave edin. Hayır, ben 
adımı, küçük şöhretimi hak ettim ve çok ileriye 
geçtim. Fakat niçin bu haksızlık? Bu işte eksiğim 
nedir!”5

Bugün yaşasaydı ve ışıltılı gözleriyle görseydi 
ne çok okunup, ne çok değer verildiğini.

Geriye pek çok kıymetli eser bıraktı. Fethi 
Naci’nin  “Türkçede okuduğum en güzel aşk 
romanı” dediği Huzur mesela. 

II. Dünya Savaşı’nın başlayacak olmasının 
etrafı saran bunaltıcı havası, çoğu özelliği Yahya 
Kemal ‘i çağrıştıran İhsan’ın hastalığı,  şark haya-
tının manevi havasını her işi ibadet için yaparak 
temsil eden Emin Dede,  hayatından pek çok 
kadın geçmiş ama gönlünü dolduran asıl şeyin 
musiki ve maneviyat olduğuna kani olmuş Tevfik 
Bey, intiharıyla yaşarken yapamadığını başaran 
Suad, Macide, Adile Hanım, Muazzez, İclal…

Ve asıl “huzursuzluğun romanını” yazdıran 
Nuran ve Mümtaz…

Önce aşkı konuşarak yakınlaşan iki insanın 
zamanla tüm dikkatleri birbirlerine duydukları 

4  İnci Enginün - Zeynep Kerman, Günlüklerin Işığında 
Tanpınar’la Baş Başa,  Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, 
s. 55 

5  İnci Enginün - Zeynep Kerman, Günlüklerin Işığında 
Tanpınar’la Baş Başa,  Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, 
s. 291 

hisler olur. Birlikte vakit geçirmek, aralarındaki 
çekimin kuvvetiyle her an daha da yakın olmak 
iştiyakı onları İstanbul gezileri yapmaya iter. 
Ancak bu geziler, giderek birbirlerinden farklı iki 
insan olduklarının idrakine varmalarına yol açar.

“Ayrılıklar da sevdaya dâhil.” Nuran, kendi 
ile anne olmanın verdiği vazife duygusunun 
çatışmasından kendisinin yenik çıkacağını sanki 
en başından beri bilmektedir. Nitekim Suat’ın 
intiharı, kızı Fatma’nın Mümtaz’ı kıskanması 
ve anneliğinin verdiği sorumluluk duygusunun 
ruhunda açtığı derin yaraya daha fazla karşı 
koyamayan Nuran’ın Mümtaz’ı terk etmesi ve 
eşiyle barışma kararı alması… 

“Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile 

İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile”

                                                            Neşâti

Araştırmacılar, konu edindikleri tarihsel 
dönemlerin 18. yy.dan başlayarak II. Dünya 
Savaşı yıllarına dek sürmeleri bakımından 
Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur’u 
nehir roman olarak ele alırlar. Önce Mahur Beste 
tefrika edilir. 

“Onlar birbirlerini tanımadan, sevmeden 
önce Mahur Beste’yi tanır, severlerdi. Biraz da 
kendilerinden önce doğan bu aşk hikâyesine göre 
şahsiyetlerini hazırlamışlardı.”6 

 Zamanın, babanın, toplumun algılarına 
göre oluşan standardın ötesinde kalmış; has-
sas bir kişiliğe sahip,  bozuk saatleri ve ciltleri 
dağılmış kitapları seven -öyle ki sanki onları 
tamir etmekle hayat içerisinde kendine ait bir rol 
edindiği idrakinde olan- babası, kayınpederi ve 
eşi tarafından hor görülen, padişahın isteğiyle 
evlendirilen, çağlar ötesinde kalmış sesini enkaz 
altından kısılan ifadeleriyle duyurmaya çalışan 
bir roman kahramanı Behçet Bey… Yazarı tara-
fından kendisine  mektup yazılma şerefine nail 
olmuş nadir roman kahramanlarından biridir 
aynı zamanda.

Sahnenin Dışındakiler… 1900’lü yılları 
anlatarak başlayan romanın asıl sahnesi Kurtu-
luş Savaşı yılları için kurulur. Mevzubahis Milli 
Mücadele olunca elbette sahnedeki dekoru Ana-
dolu yansıtacaktır. Bir yandan milletin tek yürek 

6 “Mahur Beste Hakkında Behçet Bey’e Mektup”, Ülkü, 
No: 99, 1 Kasım 1945, Edebiyat Üzerine Makaleler, 
s.386
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Pertevniyal Sanat • Sayı 8

olmuş evlatları kurtuluşumuz için savaş verir-
ken, diğer yandan sahnenin dışında ya da geri-
sinde bırakılan mekânlara da göz gezdirmeliyiz 
ki, romanın asıl mekânını zaten bu anlayışla 
İstanbul oluşturur. İstanbul’da kalan Türk aydın 
ve gençleri tam anlamıyla savaşın dışında kal-
mış değillerdir aslında. Ama çok geride kalarak, 
tehlikesiz bir düzlem içinden seyretmektedirler 
savaşı. Tabii, milli mücadele için çabalayan İhsan 
ve arkadaşlarının arasında bilgi taşıyan roma-
nın ana kahramanı Cemil’in de çabaları göz ardı 
edilmemelidir. Sahnenin dışında yaşanan bir 
aşka da tanıklık ederiz elbette. Cemil’in Sabiha’ya 
duyduğu aşka…

“İki âlem arasında salınan bir halkın boş-
luğu…” Saatleri Ayarlama Enstitüsü... “Türk top-
lumunun mazisinden hareketle halini ele alan ve 
istikbaline uzanan bir manzara içinde hayatın ken-
disini, manasını, var oluşun hikmetini, gerçeğini 
araştıran; gerçeği yakalamak için gerçeğin dışına 
çıkan, bütünü kavrayan sembollere başvuran bir 
eser.”7 diye tanımlar Mustafa Kutlu ünlü romanı. 

Tanpınar’ın tamamlanmamış eserlerinden 
biri de Aydaki Kadın’dır. Günlüklerinde 
sık sık planından ve kahramanlarından 

bahseden yazarın bu eseri de bir İstanbul ve aşk 
romanıdır.8 

“Şiir söylemekten ziyade bir susma işidir. 
İşte o sustuğum şeyleri hikâye ve romanlarımda 
anlatırım.”

Abdullah Efendi’nin Rüyaları ve Yaz Yağ-
muru isimleriyle basılan hikâyelerine kitaplaş-
tırılmamış iki hikâyenin de eklenmesiyle der-
lenen Hikâyeler kitabı… Selim İleri “Abdullah 
Efendi’nin Rüyaları’yla öykücülüğümüzde kişi-
sel kargaşanın, kişilik yanılsamalarının, yaşamı 
gerçekliği dışında da algılamanın çok başarılı 
örneklerini verir.” derken “Yaz Yağmuru, Tanpı-
nar’ın ilk yapıtında belirsiz bıraktığı ruhsal çatış-
maları, daha somutçu düzeyde işler.” ifadeleriyle 
Tanpınar öykücülüğüne genel bir çerçeve çizer.9

7 Mustafa Kutlu, “Tanpınar’ın Yalan Dünyası”, Yönelişler, 
sayı: 22 Nisan 1983, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 
Dergâh Yayınları, İstanbul 1998, s. 339

8 * bkz. İnci Enginün - Zeynep Kerman, Günlüklerin 
Işığında Tanpınar’la Baş Başa,  Dergâh Yayınları, 
İstanbul 2015, s. (317-318)

9 Selim İleri “Çağdaş Öykücülüğümüze Kısa Bir Bakış, 
Türk Öykücülüğünün Genel Çizgileri”,Türk Öykücülüğü 
Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi, 1975 

“Şiirde kendimin, hikâye ve romanlarımda 
kendimle beraber mümkün olduğu kadar haya-
tın ve insanların - benden başkalarının - peşin-
deyim.”

Kendinin peşine düşüp yazdığı şiirler… Bau-
delaire, Mallarme, Valéry …”Dilde rüya halini 
kurmak” iştiyak ve istidadının estetiği Valéry ile 
şekillenir. Rüyaya refakat eden duyguyla keşfeder 
musikiyi. “Hayat felsefesiyle estetiğinde rüyaya 
büyük önem veren şair, dış âlemde kendi özle-
yişlerine uygun hayaller arar ve bulur. Başka bir 
deyimle o, rüyalarını dış âleme aksettirir.”10

Beş Şehir… Türkiye coğrafyasının en şanslı 
şehirleri. Ufuklarına dalan Tanpınar göz-
leri, sokaklarını adımlayan, dikkatini 

yoğunlaştıran, mimarisini, musikisini, mane-
viyatını ve insanını tanıyan ve tartan Tanpınar 
tecessüsleri. İstanbul, Bursa, Konya, Erzurum ve 
Ankara…

Dergi ve gazetelerde yayınlanmış, eserlerinin 
düşünsel ve kültürel alt yapısını oluşturan yazıla-
rının toplandığı Yaşadığım Gibi ve Mücevherle-
rin Sırrı…

Tevfik Fikret, Namık Kemal ve tabii ki Yahya 
Kemal üzerine yapılmış incelemeler…

Edebiyat Üzerine Makaleler…

Ve İlber Ortaylı’nın tanımıyla Türk tarihinin 
en uzun yüzyılı 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi…

“Biz evvela kelimeleri öğreniriz, sonra yaşa-
dıkça teker teker manalarını.” Defalarca okuna-
rak manaları yeniden yeniden keşfedilecek olan 
onlarca eser…

Biz Pertevniyal Sanat Dergisi olarak hazır-
ladığımız Tanpınar Dosyası’nda, kendisine çok 
şey borçlu olduğumuz, Türkçenin en güzel eser-
lerini bize bırakan, yaşamında değil ama şimdi 
hak ettiği değeri gören, “sükût suikastı”na uğra-
mamış olan kıymetli hocamız, şair ve yazarımız 
Tanpınar’ı ve eserlerini farklı bakış açılarıyla ele 
almaya çalıştık. 

Mimar Sinan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uçman’ın 
Tanpınar’ın hayatına, eserlerine, eserlerini oluştu-
ran fikri, hissi ve kültürel alt yapıya değinen yazısı ile 
başlıyor dosyamız. Öğrencisi olmaktan her zaman 

10 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 2, Cumhuriyet Devri 
Türk Şiiri, Dergah Yayınları, İstanbul 2001, s.79
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gurur duyduğum, Sayın Abdullah Uçman’ın yine 
değerli hocam Handan İnci ile birlikte hazırladık-
ları  “Bir Gül Bu Karanlıklarda, Tanpınar Üzerine 
Yazılar” adlı bir çalışması da bulunmaktadır. Ayrıca 
“Edebiyat Dersleri- Ahmet Hamdi Tanpınar” adlı 
çalışmayı hazırlayan Abdullah Uçman bize Tan-
pınar hakkında genel bir çerçeve çizerek, yazarı 
ana hatlarıyla tanımamızı kolaylaştırıyor. “Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın en belirgin vasfı çok yönlü bir 
sanatçı olmasıdır. Dikkatle okunduğunda onun eser-
lerinde tarihten felsefeye, şiirden musikiye, plastik 
sanatlardan mitolojiye kadar uzanan çok zengin bir 
birikimle karşılaşılır.”

Hazırladığı “Ahmet Hamdi Tanpınar, Bir Kül-
tür, Bir İnsan” adlı, pek çok çalışmaya da kaynaklık 
etmiş eserinde Tanpınar’ın ders notlarını derleyen, 
onu değişik yönleriyle tanımamızı sağlayan, yıllarca 
yanında bulunarak kendisinden çok şey öğrenmiş 
öğrencisi Prof. Dr. Turan Alptekin öğrencisinin 
gözünden Tanpınar sorusunun cevabını bulabi-
leceğimiz anı hükmünde bir yazı ile çıkıyor karşı-
mıza. “Tanpınar’ın, bütün öğrencilerine karşı nazik,  
hoşgörülü, sevgi dolu bir yaklaşımı vardı. İnce nükte-
lerle onların gönlünü alır, şiirlerine, yazdıklarına ilgi 
gösterir; problemlerinde,  maddî, manevî, elinden 
gelen yardımı yapardı.”

Ve yine Tanpınar’ın öğrencilerinden, Zeynep 
Kerman ile birlikte hazırladıkları “Günlüklerin 
Işığında Tanpınar’la Baş Başa” eseriyle Tanpınar’ı 
farklı açılardan tanımamızı sağlayan, yaptığı çalış-
malarla edebiyatımıza çok şey kazandıran değerli 
hocamız Prof. Dr. İnci Enginün ile Tanpınar hak-
kında kısa bir söyleşi yapma şansını yakaladık. 
“Ben Tanpınar’ı ders anlattığı kürsüde gördüm, 
dinledim. Tanıdım mı? Şüpheli.  Başka öğretmen-
lerimiz de vardı, daha yakından tanıdığım, görüş-
tüğüm. Ama Tanpınar’ın eserlerini okudukça ona 
olan saygım, hayranlığım arttı. Onun her kitabını 
okurken işaret ettiği bir konunun peşine düştüm. 
Bu bakımdan Tanpınar “ufuk açıcı” bir sanatçıdır. 
Bu özellik pek az yazarda bulunur.”

Tanpınar,  kendisinin hep şair olarak anılma-
sını istemiştir. Tanpınar şiiri hakkında,  Prof. Dr. 
Yunus Balcı yazdı. Yunus Balcı’nın “Tanpınar: 
Trajik Bir Şair ve Şiiri” isimli eseri bulunmak-
tadır. “Şiiri bağımsız bir form olarak kabul eden 
Tanpınar, bütün saf şiiri benimseyen şairler gibi  
“iyi ve güzel” olan şiirin peşinden gitmiş ve bu 
doğrultuda kendine özgü bir dil ve imge düzeni 
yaratarak şiirsel söylemi kurmaya çalışmıştır. 
Bütün bu çabalar sonucu Türk şiirinde kendine 

has bir yer edinmeyi başarmıştır.”

Yüksek Lisansını  “Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın Eserlerinde Güzel Sanatlar” isimli tez 
çalışmasıyla tamamlayan, “Tanpınar’ın Eşiğinde: 
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri Üzerine 
Düşünceler” adlı bir çalışmaya da imza atan  
Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, “Tanpınar’ın Roman 
Dünyası” başlıklı yazısıyla dosyamızda yerini alı-
yor.  “Tanpınar’ın roman anlayışı fertle cemiyeti 
birlikte alma esasına dayanır. Yani bir fert, şahsî 
hayatıyla, çıkmazlarıyla, ıstıraplarıyla, aşkla-
rıyla olduğu kadar cemiyet içerisindeki yeriyle de 
romana girmelidir. Bu, - Tanpınar’ın Yahya Kemal 
için kullandığı tabirle - “bir kültürü şahsî bir 
macera gibi yaşama” demektir. (…) Hiçbir hadise 
Tanpınar’a yalnız başına gelmez.” 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kemal Özmen, “Tanpınar ve Ber-
gson” başlığını taşıyan yazısında şunları söylüyor: 
“Bergson’dan Tanpınar’a gelen “etki”nin, dahası 
“katkı”nın «bugünün ışığında maziyi görmek key-
fiyeti»nin varlığın hakikati dediğimiz «parçalan-
maz» akışın sürekliğinin; yok olduğunu sandığımız 
şeylerin bizim tanıklığımızda, -“yeniden” değil-, 
“yeni” bir biçimde tüm önceki zamanların mira-
sını yüklenerek yaşamaya koyulduğunun; “şimdiki 
ân”da, bir “tılsım” gibi eşyaya sinmiş “ebediyet”in 
keşfinin ötesine taştığını belirtmek gerekir.”

Dr. Samet Kara’nın “Tanpınar’dan Alınan 
Örnekler Düzleminde İroni Üzerine Bir Değer-
lendirme” isimli yazısı ile dosyamız son buluyor. 
“Saatleri Ayarlama Enstitüsü, bu ironi örneklerine 
neredeyse her sayfasında rastladığımız bir roman-
dır. Türk toplumundaki çarpıklıkları ve yanlışlık-
ları, etkileyici ve ironik bir üslupla ortaya koyan 
en önemli yapıtlardan birisi olduğu açıktır. Bu 
romanda yazar; Türk toplumunu bireysel, kurum-
sal ve toplumsal boyutta; kültürel, davranışsal ve 
çalışma etiği açısından çok ciddi bir şekilde eleş-
tirmektedir.”

Son olarak dosyanın hazırlanmasında bana 
yol gösteren ve kurdukları Ahmet Hamdi Tanpı-
nar Edebiyat Araştırmaları Merkezi Arşivi’nden 
fotoğraf kullanmamıza izin veren (www.tanpi-
narmerkezi.com) pek kıymetli hocam Handan 
İnci’ye gönülden teşekkür ederim.

Şimdiden keyifli okumalar…
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Son 25-30 yıldır üzerinde en çok konuşu-
lan ve tartışılan edebiyatçılardan biri olan 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en belirgin vasfı 

çok yönlü bir sanatçı olmasıdır. Dikkatle okun-
duğunda onun eserlerinde tarihten felsefeye, 
şiirden musikiye, plastik sanatlardan mitolojiye 
kadar uzanan çok zengin bir birikimle karşılaşı-
lır.

Hayatının son yıllarında kaleme aldığı 
“Antalyalı Genç Kıza Mektup”ta, “Ergani-Ma-
deni’nde üç yaşında iken bir gün kendime rast-
ladım!” diyen Tanpınar’ın kişilik bilincinin çok 
erken uyandığı ve henüz küçük sayılabilecek bir 
yaşta tabiat karşısında varlığın sırları üzerinde 
düşündüğü anlaşılmaktadır. Babasının memu-
riyeti dolayısıyla Sinop, Siirt, Kerkük ve Antalya 
gibi Osmanlı coğrafyasının merkeze uzak şehir-
lerinde çocukluk ve gençlik yıllarını bir “hülya 
adamı” olarak geçiren Tanpınar, 1919 yılında 
yüksek tahsil için İstanbul’a geldikten sonra 
yavaş yavaş hayatın gerçekleriyle yüz yüze gelir. 

Tanpınar, gençlik yıllarında önce Ahmet 
Haşim’in şiirleriyle karşılaşmış, Dârülfünun 
Edebiyat Fakültesi’nde önce hoca-talebe ilişkisi 
şeklinde başlayıp hayatı boyunca bir dost ola-
rak daima yakınında bulunacağı Yahya Kemal’i 
tanımış ve onun vasıtasıyla Batı’dan Baudelaire 
ile Paul Valéry’yi keşfetmiştir. Tanpınar, bu dört 
şahsiyetin terbiye ve disiplini altında erken yaşta 
başladığı şiiri hayatının vazgeçilmez bir mese-
lesi olarak ölünceye kadar sürdürmüş, ama asıl 
söylemek istediklerini şiir estetiği doğrultusunda 
kaleme aldığı denemeleriyle hikâye ve romanla-
rında anlatmıştır.

“Evin Sahibi” adlı hikâyesinde, kahramanına 
“Ben, bütün bir masalı olan adamdım!” dedirten 
Tanpınar, Türk tarih ve medeniyetine, “Millet 
ve tarih hakkındaki fikirlerimde bu büyük ada-
mın mutlak denecek tesiri vardır” dediği Yahya 

Kemal’in açtığı pencereden bakar.  Tanpınar’a 
göre, mâzi ile aramızdaki bağlantıyı sağlayan 
unsurların başında musiki, mimari ve şiir gel-
mektedir. Mimariyi “millî hayatın koruyucusu”, 
şiiri ise bir tür “iç kale sanatı” olarak değerlen-
diren Tanpınar’a göre, geleneksel sanatların artık 
bir duraklama noktasına geldiği modernleşme 
sürecinde şahsiyetini koruyabilen tek sanatımız 
musikidir. Geleneksel sanatlar arasında bir millî 
kültür unsuru olarak musikiye tanınan bu önce-
lik, onun dinamik yönünden ve mâziyi bugüne 
bağlama noktasından dolayıdır.

Mücevherlerin Sırrı’nda yer alan “Şark ve 
Garp” adlı yazısında, iki dünyanın ve iki zihni-
yetin farklılıklarıyla bizim ciddi bir hamle yapa-
rak niçin Batılılaşamadığımızı çarpıcı örnek-
lerle ortaya koyan Tanpınar, iki medeniyet ve iki 
dünya arasındaki farklılığı, insana vermiş olduğu 
değer açısından mukayese eder. Tanzimat’ın, bir-
birinden çok uzak gördüğü Şark ile Garb’ı birleş-
tirme çabasını da büyük bir hata olarak niteler.

“Kendimizin Peşinde: Çok Mühim Bir 
Mesele” başlıklı diğer bir yazısında ise, Tanzi-
mat’tan sonra sanat, teknik ve tehlikeli bir şekilde 
zevk alanlarında görülen Batılılaşmayı, kalabalık 
bir cadde ortasında hâfızasını kaybetmiş bir ada-
mın trajik vaziyetine benzetir. “Edebiyatımızda 
her şey var, fakat kendi üzerimizde konuşma 
yok. Kendi kendimiz üzerinde ve hattâ hiçbir şey 
üzerinde rahat konuşamıyoruz. (...) Büyük Garp 
musikisinin yanına konabilecek yegâne büyük 
musiki an’anesine sahip olan millet biziz, fakat 
bundan haberdar değilmiş gibi gözükmekte son 
derece musırrız” diye şikâyet eden Tanpınar, geç-
mişinde Fuzulî, Bâkî, Nef ’î, Nâilî, Nedim, Itrî ve 
Dede Efendi gibi dâhi sanatkârları yetiştirmiş bir 
milletin yeni bir kıt’ayı keşfeder gibi bu değerleri 
mutlaka yeniden keşfetmesi gerektiği kanaatin-
dedir.

Prof. Dr. Abdullah UÇMAN

DOSYA: AHMET HAMDİ TANPINAR

AHMET HAMDİ TANPINAR 
ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ
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Şiiri, hayatının vazgeçilmez bir meselesi ola-
rak gören Tanpınar’ın, üstadı Yahya Kemal gibi 
şiir konusunda asla taviz vermediği iki husus 
vardır: Bunlardan biri mükemmeliyet, diğeri dil 
güzelliğidir. O, şiirin ancak işlene işlene mükem-
mel bir sanat eseri haline gelebileceğine inanır. 
Şiiri, her türlü menfaat endişesinden uzak bir 
sanat olarak ele alan Tanpınar, şiirde dil güzel-
liğinin de mükemmeliyet kaygısının bir parçası 
olduğu görüşündedir. Tanpınar, çok zor oldu-
ğunu bile bile hayatı boyunca sadece şair olarak 
anılmak istemiş ve belki de bundan dolayı çok 
az sayıda şiir yazmıştır. Ölümünden bir yıl önce 
Şiirler adıyla yayımladığı kitabında sadece otuz 
yedi şiir yer almaktadır.

Onun bir nevi poetikası olarak kabul edi-
len “Antalyalı Genç Kıza Mektup”ta, “Şiir, 
söylemekten ziyade bir susma işidir. İşte 

o sustuğum şeyleri hikâye ve romanlarımda 
anlatırım. Onun için mümkün olduğu kadar 
kapalı âlemler olmasını istediğim şiirlerimin ana 
hatlarını roman ve hikâyelerim verir.” diyen Tan-
pınar, hikâye ve romanı bu kadar önemsemesine 
rağmen hayatı boyunca Mahur Beste, Sahnenin 
Dışındakiler, Huzur, Saatleri Ayarlama Ensti-
tüsü ve Aydaki Kadın adlarıyla ancak beş roman 

yazabilmiş, bunların üçünü tamamlayabilmiş, 
tamamladıklarından da sadece ikisini kitap 
halinde yayımlayabilmiştir. Abdullah Efendi’nin 
Rüyaları ile Yaz Yağmuru’nda bir araya getirdiği 
hikâyelerinin sayısı da ancak on altı tanedir.

Tanpınar’ın hikâye ve romanlarına bakıldı-
ğında, bunların klasik anlamda belli birtakım 
olaylar üzerinde yoğunlaşan hikâye ve roman 
anlayışından çok farklı, modern bir yapıya göre 
kurgulanmış oldukları görülür. Hikâyelerinde 
olduğu gibi romanlarında da kendi hayat tecrü-
belerinden çeşitli izler taşıyan Tanpınar’ın hikâye 
ve roman kahramanları da, eserin muhtevasına 
uygun tarzda genellikle kültürlü ve aydın çevre-
lerden seçilmiştir.

Zengin bir kültür birikimine sahip olan Tan-
pınar, bu birikimini hikâye ve romanlarında 
bol bol kullanmıştır. Tarih, edebiyat, şiir, resim, 
heykel, musiki, felsefe, estetik, psikoloji, mimari 
ve mitoloji gibi oldukça geniş bir sahaya yayı-
lan Tanpınar’ın kültürel zenginliği eserlerinin 
hemen her sayfasında açıkça görülmektedir.

Tanpınar’ın hayatında önemli yerleri bulu-
nan İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Kon-
ya’nın tarihî bir bakış açısıyla anlatıldığı Beş 
Şehir, bir şehir monografisinden ziyade yazarın 
şahsî hâtıraları ve yaşantısı eşliğinde, yine onun 
estetik bakış açısıyla kaleme alınmış Türk edebi-
yatının bu türdeki en güzel eserlerinden biridir.

Şiir, hikâye ve roman dışında Türk ve Batı ede-
biyatları ve bu edebiyatların önemli şahsiyetleri ve 
eserleriyle Türk-İslâm ve Batı sanatları üzerine 
inceleme ve deneme tarzında yazılar yazmış ve ilgi 
çekici yorumlar yapmış olan Tanpınar’ın çeşitli 
dergi ve gazete sayfalarında dağınık halde kalan bu 
yazıları ölümünden sonra Edebiyat Üzerine Maka-
leler (1969), Yaşadığım Gibi (1970), Mücevherlerin 
Sırrı (2002) ve Hep Aynı Boşluk (2016) adlarıyla 
dört kitap halinde bir araya getirilmiştir. Tanpı-
nar, özellikle ilk iki kitapta yer alan makalelerinde 
şiirden romana, eleştiri, dil ve tercüme konusu ile 
Türk edebiyatının birbirinden farklı devirleri, halk 
ve divan edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünun ve 
Cumhuriyet devirleriyle Batı edebiyatı ve hocası 
Yahya Kemal üzerinde durmuştur. Deneme tar-
zındaki yazılarından meydana gelen diğer kitap-
larında ise, başta Batılılaşma meselesi olmak üzere 
eski sanatlarımızdan klasik Türk musikisi, hat 
sanatı ve mimari ile yerli ve yabancı bir kısım res-
samlarla resim sanatı hakkında ilginç yorumlar 
yapmıştır.

“Şiiri, hayatının vazgeçilmez bir 
meselesi olarak gören Tanpınar’ın, 
üstadı Yahya Kemal gibi şiir konu-
sunda asla taviz vermediği iki hu-
sus vardır: Bunlardan biri mükem-
meliyet, diğeri dil güzelliğidir.”

Prof. Dr. Abdullah UÇMAN
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Tanpınar’ın büyük bir kısmını yazdığı halde 
son noktasını koyamadığı eserlerinden 
biri de, hocası, dostu ve ölümüne kadar 

yakınında bulunduğu Yahya Kemal hakkında 
kaleme aldığı monografidir. Bir ankete verdiği 
cevapta: “Yahya Kemal, yaşayan ve türlü tepkiler 
altında tarih şuuru sarsılan nesillere Türk tarihi-
nin devam ettiğini öğreten adamdır.” diyen Tan-
pınar, yine onun için, herkesin kullandığı Türk-
çeden, “Şiirin ta kendisi olan terkibi çıkartmış, 
şiir dili ile sokağın ve evin anahtarını bulmuştur” 
demektedir. Son tahlilde Tanpınar’a göre Yahya 
Kemal, “kültürümüzün kopan uçlarını birbirine 
bağlamak suretiyle” bize “inkâr ettiğimiz mâziyi, 
fuzulî bulduğumuz birçok değer hükümlerinin 
aslî değerler olduğunu öğretmiştir.”

Tanpınar’ın, Tanzimat Fermanı’nın ilân edi-
lişinin 100. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi’nde son çağ Türk 
edebiyatını incelemek üzere kurulan Yeni Türk 
Edebiyatı Kürsüsü’ne tayin edilmesinden sonra 
yazmaya başladığı XIX. Asır Türk Edebiyatı 
Tarihi de, tamamlanamamış olmasına rağmen, 
benzerlerinden çok farklı bir muhtevaya sahiptir.  
Tanpınar, eserin başında yer alan uzunca giriş 
kısmında ilk defa divan şiirinin de kendi şartları 
içinde estetik bir yapısı olduğunu ortaya koyan 
yeni ve farklı bir yorum yapmış, Batılılaşma hare-
ketini kronolojik bir sırayla gözden geçirdikten 
sonra kültür ve edebiyat hayatındaki yenileşmeyi 
gözden geçirmiş, arkasından da Şinasi’den baş-
layarak devrin siyasî ve kültürel olayları içinde 
sırayla Ziya Paşa, Nâmık Kemal, Ahmet Midhat 
Efendi, Recâizâde Ekrem, Abdülhak Hâmid ve 
Muallim Naci’yi ele almıştır. Hakkında yapılan 
hemen bütün değerlendirmelerde, Türk edebiyat 
tarihçiliğine yeni bir görüş ve bakış açısı getir-
diği kabul edilen eser, gerek bilimsel nitelikte bir 
edebiyat tarihi olması, gerekse farklı yorumları 
dolayısıyla büyük bir ilgi ve kabul görmüş, Türki-
ye’de kültür ve medeniyet değişmesi konularında 
yapılan bütün çalışmalarda daima ilk elden baş-
vurulan bir kaynak olmuştur.

Tanpınar’ın ölümünden sonra derlenip 
yayımlanan Mektuplar’ı (1972) ile yayımlandığı 
sırada büyük gürültüler kopmasına sebep olan 
Günlükler’i (2009) de, onun zaafları ve meziyet-
leriyle birlikte bütün o renkli şahsiyetini, iç dün-
yasını, fantezilerini, arzu ve isteklerini, geleceğe 
ait ümit ve planlarını bütün samimiyetiyle ortaya 
koyan son derece ilgi çekici metinlerdir.

Tanpınar’ın, ölümünden kısa bir süre önce, 

hayatının bir nevi muhasebesini yaptığı günlük-
lerinde, onun, aynı nesle mensup dost ve arka-
daşlarıyla birlikte, devrin edebiyatçıları tarafın-
dan da önemsenmediğinden ve hiçbir şekilde 
ciddiye alınmadığından acı acı şikâyet ettiği 
görülür. Tanpınar şikâyetlerinde haklıdır, çünkü 
o tarihte Türk edebiyatına Abdullah Efendi’nin 
Rüyaları, Yaz Yağmuru, Huzur, Beş Şehir ve Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü gibi eserleri kazandıran 
Tanpınar hakkında 30’lardan ölümüne kadar 
geçen otuz küsur yıl içinde ancak otuz kadar yazı 
yazılmıştır. 

Tanpınar esas itibariyle, ölümünden on yıl 
sonra, biraz da devrin havası ve şartların zorla-
masıyla 70’li yıllarda yeniden okunmaya ve ileri 
sürdüğü fikirler üzerinde tartışılmaya başlanır. 
80’li yıllarda Dergâh Yayınları’nın, 2000’lerde 
de Yapı Kredi Yayınları’nın bütün eserlerini bas-
masıyla Tanpınar eski ve yeni nesiller tarafından 
yeniden okunmaya, eserleri üzerine yeni yorum 
ve değerlendirmeler yapılmaya başlanır. Şu anda 
Tanpınar ve eserleri üzerine yayımlanmış kitap-
ların sayısı 40 civarında, makale sayısı da 500’ün 
üzerindedir. 
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Bir Kültür Bir İnsan” adlı kitabımda, Tanpı-
nar’ın dinlediğim ilk dersini, öğrencileri-
nin ahengiyle yetiştiğimiz musikiden ge-

len yumuşak ve güler yüzlü çizgileri arasında ga-
ibden gelen bir ses gibi...” diyerek tanımlamışım. 
Yıllar sonraki karşılaşmalarımda, Tanpınar’ın 
öğrencilerinin, birçok yüzler arasında bu yumu-
şak çizgilerle ayrıldığını görür gibi olmuşumdur..

Sözünü ettiğim; fakülteye girdiğim ilk yılda 
şairin henüz öğrencisi olmadan, üst sınıf öğren-
cilere verdiği derslerdi ve elinde geniş kenarlı fötr 
şapkası ile geniş holde görünmesi ile yok olması 
bir olurdu, bana çok gizemli görünen hocanın 
şair ve sanatçı yönünün peşinde, çekinerek, daha 
doğrusu korkarak girdiğim derslerdi. Öğrenci-
ler, biz yeni başlayanlardan büyük, ağabeyler ve 
ablalardı ve güzel insanlardı. İçlerinden biri, bir 
gün bana fısıldadı: Eğer edebiyatı seçeceksem, 
Yeni Türk Edebiyatı derslerine yönelmeliydim. 
Bilimsel yöntemlere, onlarla 
ulaşabilecektim. 

Uyarı, ders seçimlerimde 
yönümü belirledi. Yeni Türk 
Edebiyat kürsüsü derslerine 
ağırlık verdim.. Amacım şiirin, 
yazının gizlerini öğrenmekti 
ve Mehmet Kaplan, metin in-
celemeleri ile verdiği ödevlerle 
bunu karşılıyordu. O yıl yeni 
Türk edebiyatının bütün yazar-
larını okudum.      

İkinci yılda artık, kürsünün 
dikkatli bir öğrencisiydim. Aruz 
veznini kullanıyor, şiiri seviyor, 
divan şiirini ve yirminci yüzyılı 
hazırlayan yeni şairlerle, Cum-
huriyet döneminin önde adları-
nı tanıyordum. Profesör Ahmet 

Hamdi Tanpınar’ın derslerine de artık öğrencisi 
olarak girebiliyordum. 

 Birgün, doçenti şiire ilgimden ve aruz vezni 
ile şiir yazıyor olmamdan söz etmiş olmalı ki, bir 
seminer çalışmasında bana “Kendi şiirlerinden 
birini oku!” dedi. Beğeneceğini düşünerek, Yah-
ya Kemal’in eski tarz şiirlerinden birini örnek 
aldığım, “tanzir” etttiğim bir şiirimi okudum. 
Hiç beklemediğim biçimde, hafif gülümseyerek, 
“Sakın bir daha böyle şiirler yazma” dedi. O gün-
den sonra, tümüyle yeni şiire ve yeni edebiyata 
yöneldim. 

Mehmet Kaplan’ın o yıllarda dergilerde çık-
mış yazılarını, eleştirmelerini Tanpınar’ın, Yahya 
Kemal’in şiirlerini, yeni Türk şiiri antolojilerini, 
şiir kitaplarını coşku ile izlemeye başladım. Yeni 
şiir tek ilgi odağım oldu. Kaplan, her birimizle 
teker teker ilgilenerek, bizleri, Osmanlıcamızı, 
yabancı dil bilgimizi, genel kültürümüzü ge-

liştirecek çalışmalara yö-
neltiyordu. Bu yardımlara 
büyük bir susuzlukla sarıl-
dım. O da beni, Fransızcaya 
yönlendirerek, Baudelaire, 
Valéry, Verlaine, Rimbaud 
gibi, şair ve yazarları tanış-
tırdı. Yabancı dilimi geliştir-
mem, bu şairleri, -şiirlerini 
yazdıkları dilde- okumam 
gerektiğini anlattı. Zor bile 
gelse, Fransızcadan okuma-
ya kendimi bu işe vermemi 
söyledi. Gittim. Hachet-
te’den bir “Les Fleurs du 
Mal” aldım. Yaz boyunca, 
Kaplan –hocalarımızı so-
yadlarıyla anardık-, hafta-
da birgün vaktini ayırırdı, 

Prof. Dr. Turan ALPTEKİN

DOSYA: AHMET HAMDİ TANPINAR

ÖZGÜRLÜK ÖĞRETİMİ VE 
BİR ÖZGÜR DÜŞÜNCE ÖĞRETMENİ

AHMET HAMDİ TANPINAR

“
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okumalarımda, sabırla bana yol gösterdi. O yaz, 
“Zafer Âbidesi” ile Erich Maria Remarque’ı ve 
Balzac’ın hemen bütün eserlerini okudum. Bö-
lüm kitaplıkları en büyük yardımcımdı. 

1953 yılı Kasım ayında, Kaplan, yönettiği 
dergide Mallarmé’den etkiler aldığım bir şiirimi 
yayımlattı. Ve Tanpınar, bu şiirimi gördü. 

Acemice de olsa, Baude-
laire’i, Mallarmé’yi soludu-
ğum bu ilk günlerde, “kabul 
edilmiş” değerler de benim 
için tartışılabilir olmuştu ve 
Kaplan, gerçekten bir özgür 
düşünce öncüsü idi. O yıl, 
asistanı Fransa’ya gideceği 
için, “XIX. Asır Türk Edebi-
yatı Tarihi” nin yazımında, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’a 
yardımcı olmamı o önerdi. 
Tanpınar da kabul etti. 

Bununla birlikte, ekle-
mem gerekir ki, her iki ho-
canın bana gösterdiği bu 
güvenin arkasında, hiç şüphe 
yok, Kadıköy III. Ortaoku-
lunda Türkçe öğretmenim 
olan, Tanpınar’ın kendinden 
küçük kardeşi, Kenan Tan-
pınar’ın payı vardı. -Kenan 
Bey, derslerde bol bol, Yeni 
Türk edebiyatından metinler 
okutur, fıkralar anlatır, Ok-
tay Rıfat gibi yeni şairlerden 
dizelerle derslerimize kavra-
yabildiğimiz güzellikler katardı. İtalyan Lisesini 
bitirmişti. Gabriel D’Annunzio’dan çeviriler ya-
pıyordu. Sorduğumda, İtalyanca’yı Dante’yi oku-
mak için öğrendiğini söylemişti. Dostluğumuz 
ölünceye dek sürdü. İçkiyi sever, insanları sever, 
sevgi dolu bir adamdı. 

Bu anılarımı, bir çalışma programının bel-
leğimde kalan parçaları olarak paylaşmak ama-
cıyla aktarıyorum ve konuya kendimden bu ka-
dar çok söz ederek girme zorunda kaldığım için 
mahcubum. 

*  *  *

Tanpınar’la çalışmaya başladığımda, oku-
ma programım, içeriğe yöneldi, Malte 
Lauridge Brigge’nin Notları”nı bu ara-

da okudum. Birgün Tanpınar, bir “Kitâb-ı Mu-
kaddes” almamı ve kapağına, “Bu kitabı Ahmet 
Hamdi Tanpınar sayesinde tanıdım” diye yazma-
mı; baştan sona dikkatle okumamı söyledi. Ay-
rıca, “Kur’ân”dan manzum çeviriler denememi 
istiyor, büyük şairlerin her zaman büyük ahlâk-

çılar olduğunu söylüyordu. 
“Kitâb-ı Mukaddes”, içimi 
şiirle doldurdu ve düşünce-
lerimi “sosyalist” görüşlere 
yakınlaştırdı. “Kur’ân-ı Ke-
rim”, ve yine o yıl bütününü 
okuduğum “ Mesnevî”nin 
İzbudak çevirisi, zengin bir 
şiir dünyası ile birlikte, beni 
İslâmcı bir hümanizma’ya 
götürdü. Bu görüşlerimi bu-
güne dek korudum.

“Edebiyat Tarihi” çalış-
maları ise beni Tanpınar’ın 
zihin dünyası ile tanıştırdı. 
Edebiyat tarihi ve Karşılaş-
tırmalı edebiyat yöntem ve 
bilgilerini, onların içinde 
yoğrularak öğrendim, bir ya-
zar olarak da üslûbum gelişti, 
zenginleşti. Birlikte çalışma-
larımızda, aldığım en değerli 
öğütse, özgürlük ve “tole-
rans” düşüncesi oldu: Özgür-
düm, hiçbir baskı, buyruk 
ve korku yoktu. Bütün yaşa-
mımda, bu kadar yumuşak, 
sabırlı, hoşgörülü bir insan 

görmedim. Çetin Altan kendisini eleştirdiğinde 
“Gençlerin, haksız olma gibi bir hakları vardır” 
sözlerini hiç unutamam.

Tanpınar’ın, bütün öğrencilerine karşı nazik, 
hoşgörülü, sevgi dolu bir yaklaşımı vardı. İnce 
nüktelerle onların gönlünü alır, şiirlerine, yaz-
dıklarına ilgi gösterir; problemlerinde, maddî, 
manevî, elinden gelen yardımı yapardı.

*  *  *           

Tanpınar, akademik göreve, uzun bir lise 
öğretmenliğinden ve bakanlık müfettişliğinden 
gelmişti. Eğitim konusunda, dönemin de benim-
sediği iki temel görüşü destekliyordu: Bunlardan 

Tanpınar’ın, bütün öğ-
rencilerine karşı nazik, 
hoşgörülü, sevgi dolu 
bir yaklaşımı vardı. İnce 
nüktelerle onların gön-
lünü alır, şiirlerine, yaz-
dıklarına ilgi gösterir; 
problemlerinde, maddî, 
manevî, elinden gelen 
yardımı yapardı.
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birincisi, yukarıdan aşağıya, yani üniversite-
den aşağıya doğru aydınlanma düşüncesi idi. 
Mühendishaneler, Harbiye, Tıbbiye, Hukuk 
Mektebleri ve Dârülfünun’la birlikte Tanzimat 
aydınlanması da bu düşüncenin ürünü idi. 
Uygulama, Meşrutiyet yıllarında tartışılmaya 
başlanmış. Cumhuriyet yıllarında Köy Ensti-
tüleri ile tartışma yeniden alevlenmişti. İkinci 
temel görüş bilginin yayılışında liselerin önde 
kurumlar oluşudur. Tanpınar bu iki kurumun, 
hep yanında durdu: Üniversitelerin liselere 
güçlü öğreticiler göndermesi gerekiyordu.

Bu görüşlerden birincisi monarşilerin, 
ikincisi burjuva sınıfının insanlığa armağanı 
idi. 

Bir eğitimci olarak Tanpınar’ın eğitim fel-
sefesi; insanın yüzünü bilgiye çevirmek, onu 
bilgiyle karşı karşıya getirmek ve böylece onu 
özgür kılmak olarak tanımlanabilir. Bu görüş 
Platon’a dayanmaktadır ve Tanzimat dönemi-
nin de felsefesidir. Tanpınar’ın edebiyatta iki 
kahramânı, Namık Kemal ve Tevfik Fikret, bu 
düşüncenin kahramanları idiler. Özgürlük dü-
şüncesi, Namık Kemal’in yaşamımıza kattığı 
düşünce idi. Tevfik Fikret de insanda özgür-
lüğe engel olan korkuyu kaldırmak, gençleri 
yaşama döndürmek gerektiğini düşünüyordu. 

Tanpınar’ın nesir eserlerinin çözümleri de 
bizi özgürlük düşüncesine götürmektedir:

1.   “Huzur”, nesir olarak yazılmış bir “aşk”şiiridir. 
Ve aşk özgürlüktür. Yaşam, aşkla, bir sanat eseri 
değeri kazanır.

2.  “Sahnenin Dışındakiler” romanı, “Bir Yol”, 
“Geçmiş Zaman Elbiseleri” öyküleri; “kendisi ol-
mak, kendi yaşamını yaşamak” temaları ile bizi, 
özgürlükle kazanılabilecek bir yaşama çağırma-
dadır. Bu ulusallığın da temeli olarak belirmede-
dir. 

3.  “Yaz Yağmuru”, bu yaşamın bir geçmişe, “ta-
rih” e bağlı oluşunun öyküsüdür. 

4. “Mahur Beste”, ise “evrim” düşüncesini sa-
vunmadadır. İnsanlar, yavaş, fakat gurur veren 
adımlarla ilerlerler. Evrim, özgürlükle gerçekle-
şir. Özgürlük bir yükseliş, bir terbiye, bir emeldir.

Tanpınar’ın eğitim üzerine düşüncelerinde 
etkilerini sezdiğimiz, “monarşi” ve “burjuva” 
eğitimli öğretmeni Yahya Kemal’in, cemiyetlerin 

özgürlükle evrimi üzerine düşüncelerindeki izle-
rini de onun güzel bir şiiriyle belgeleyelim:

“Tell şarkısıyla beslenen İsviçre, bilmiyor
En zorlu ihtilâlleri, hürriyyet uğruna...
Kanlar, bu karlı dağlara asla bulaşmamış, 

Hiç girmemiş hayaline tek gözlü giyyotin,
Mızrakta halka gösterilen kanlı kelleler
Meydanlarında hırs ile hiç gösterilmemiş.”
 

Bu bize; eğitimin bir süreç, bir gelenek usta-
dan çırağa aktarılan bir sanat olduğunu gösteri-
yor. 

Bu satırları yazarken, birgün eski bir öğren-
cimin bana: “Biz sizden yalnız aşk ve özgürlüğü 
öğrendik!” dediğini anımsadım ve bundan ayrı-
ca mutluluk duydum. 
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 BİR BELGE

XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin ikinci baskısı ve Tanpınar’ın öğrencisine iltifatlı sunumu:

5.7. 1956 -“Oğlum ve talebem Turan’a zahmetlerine teşekkürler ve kendisine teşekkürler ederek” 

A.H. Tanpınar
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• Siz, Tanpınar’ın öğrencisi olma şansını 
yakalamış insanlardan birisiniz. Bu nedenle 
de onu farklı açılardan tanımlayabilirsiniz. Bir 
hoca olarak “Tanpınar” nasıl biriydi?

Öğrenciler elbette öğretmenlerini seçe-
mezler. Tanpınar büyük bir isimdi. Eser-
lerinin hepsini okumamış, okudukları-

mızı da belki tam anlamamıştık. Tanpınar konu-
şurken çok Fransızca kelime kullanırdı. Ben bu 
davranıştan hiç hoşlanmam. Onun için de bunu 
çok yadırgamıştım. Anlatışı dağınıktı. Bizden 
çok daha donanımlı kişilerle konuşur gibiydi. 
Bunu daha sonra Yahya Kemal adlı monografisi-
ni okuyunca anladık. Muhtemelen hocası Yahya 
Kemal’in ders anlatışının etkisindeydi. Daha son-
ra günlüklerini okurken bu dersler için ne kadar 
zahmet çektiğini anladım. Fakat öğretmenliği ve 
öğrencilerini pek sevmiyor ve bu işi hayatını ka-
zanmak için yapıyordu. O bir sanatkârdı, sana-
tını gerçekleştirmek isterken söylediklerini bile 
anlamayan öğrencilere hitap etmesi gerekiyordu. 

• Zeynep Kerman ile birlikte Tanpınar’ın 
günlüklerini yayınladınız. Oldukça meşakkatli 
bir hazırlama süreci geçirdiğinizi biliyoruz. Bu 
süreçten biraz bahseder misiniz?

Uzun sürede hazırlayabildik. Mehmet Kaplan 
bu metinleri bize vermeye karar verdiğinde yeni 
üniversite kanunu çıkmıştı. Birdenbire herkes bir 
yere dağıldı. Zeynep Hanım Elazığ’a gitti. Benim 
derslerim çok fazlalaştı. Hepimiz nereye atana-
cağımızı da bilmiyorduk. Bu hava içinde ancak 
günlük işler yapılabiliyordu. Sonra ben Marmara 
Üniversitesi’ne Zeynep Kerman da Mimar Sinan 
Üniversitesi’ne geçtik. Birlikte bulunduğumuz 
gibi artık çalışamıyorduk. Ayrıca her iki üniver-
sitede bölümlerimizin kuruluş aşamasındaydık. 
Bu arada pek az birlikte çalışabildik, yalnız oku-
yabildiklerimizi konferans ve konuşmalarımızda 

mutlaka Tanpınar’ı sevenlere de aktardık. Asıl 
çalışma zamanımız emekli olduktan sonra başla-
dı. Yazının okunmasının zorluğu, yabancı dilde 
kelimelerin eski harflerle yazılmış olması metnin 
neşrini geciktirdi. 

• Günlüklerini okuduğumuzda  “Hiçbir 
şeyi bitirmeden ölmek istemiyorum.” diyen, bir 
Tanpınar çıkıyor karşımıza. Biraz çaresiz, bi-
raz mutsuz, biraz yanız bir Tanpınar… Bunlar 
okuyucuların gözlemleri. Ancak biz sizin görüş-
lerinizi merak ediyoruz. Çünkü Tanpınar’ı öğ-
retmen kimliğiyle dahi olsa siz tanıdınız. Son-
radan günlükleriyle keşfettiğiniz Tanpınar çok 
farklı mıydı? Onu daha önce tanıyan biri olarak 
şaşırdığınız noktalar nelerdir?

Eğer yanlış hatırlamıyorsam, Tanpınar za-
man zaman yakalandığı ölüm korkusu içinde 
“Kullanamadığım bunca kelime varken” diyor. 
O, zihninde hazırladığı, yoğurduğu eserlerini 

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN

DOSYA: AHMET HAMDİ TANPINAR

İNCİ ENGİNÜN İLE MÜLAKAT 

“O bir sanatkârdı, sanatını gerçek-
leştirmek isterken söylediklerini 
bile anlamayan öğrencilere hitap 
etmesi gerekiyordu.”
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henüz kelimelere dökmeden dünyadan ayrılmak 
istemiyor, fakat kendisini ölüme götüren hastalık 
sebeplerinden de vazgeçmiyor. Sigara içiyor, içki 
içiyor, beslenmesine dikkat etmiyor. 

Yalnızlık, söylediğiniz gibi, çaresizliği, mut-
suzluğu, huzursuzluğu ve karamsarlığı berabe-
rinde getirir. Onun öğrencilerinden biri olmam, 
onu yakından tanımam anlamına gelmez. Zaten 
bir sanatkâr ancak eseriyle tanınır. O eserlerde 
de kendisi vardır. Tanpınar’ın eserlerini her oku-
yuşta yeni bir şey keşfediyorum. Bu onun sanatçı 
dünyasıyla ilgili. Özel hayatı herkesinki gibi sa-
dece kendisine ait. 

• “Onun metinlerinde kimi zaman Fu-
zuli’yi, Nailî’yi, Valéry’yi, Baudelaire’i; kimi 
zaman Bergson’u, Sartre’ı, Camus’yü, Ahmet 
Cevdet Paşa’yı, Keçecizade İzzet Molla’yı; kimi 
zaman da Freud’u, Bachelard’ı işitirsiniz. Ve 
elbette Mahur›un, Ferahfeza›nın bestekârları 
Eyyûbi Bekir Ağa ve Dede Efendi›yle Wagner›i, 
Debussy’yi peş peşe duyar ve dinlersiniz.” tespi-
tini yapıyor Şerif Eskin. Tanpınar’ın bu kadar 
farklı coğrafya ve eğilimdeki insanlardan etki-
lenmesini neye bağlıyorsunuz?

Kültürlü oluşuna. Tanpınar gördüğü şeyler 
üzerinde düşünüyor, bilenlere soruyor, okuyor, 
onların geçmişini hayal ediyor. Güzel sanatlara 
meraklı. Bunlar öğrenilen şeylerdir. Dinlemesi-
ni, bakmasını biliyor. Yalnız benim atalarımın 
yaptığı güzel şeyleri değil, başka milletlerinkini 
de öğreniyor. Sevdiklerini eserlerinde okuyucu-
larına da tanıtıyor.

• Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde, 
rüya, çocukluk, bilinçaltı ve zaman kavramları-
nın üzerinde çok durulduğunu görüyoruz. Sizce 
bunun temelinde küçük yaşta annesini kaybet-
mesinden başka ne gibi sebepler olabilir? 

Bu konularda o kadar çok şey yazıldı ki. Her 
şeyden önce Tanpınar bir sanatçı olarak doğmuş-
tu. İyi bir eğitim görmüştü. Psikoloji o tarihler-
de üzerinde çok durulan bir konuydu. Bir yazarı 
açıklarken hayatının tek bir anını mutlaklaştır-
mak doğru değildir.

• Tanpınar’ın eserlerini dikkatle okuduğu-
muzda “hafızasını ve kimliğini koruyarak, aynı 
zamanda geçmişle de hesaplaşarak modern ol-
mak isteyen biri” çıkıyor karşımıza. Bazıları 

bunu genişleterek, doğu- batı çatışmasını derin-
den yaşayan son üç yüzyıl insanını böyle tanım-
lıyor. Siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Bugün bile yurt dışına ilk defa çıkanların 
geçirdikleri kültür şokunu hatırlayın. Me-
sele sadece büyük ve şaşaalı yapılar, geniş 

yollar değil. Bunlar ihtiyaçların karşılanması için 
yapılıyor. Fakat kütüphanelere, müzelere, tiyatro-
lara, galerilere, konser ve opera salonlarına girdi-
ğiniz anda kendi ülkemizde nelerin olmadığını 
hemen görüyorsunuz. Bunların bir kısmı hayli 
eski, bir kısmı yeni. Eski binaların, sokakların 
nasıl korunmuş olduğunu görmek insanı heye-
canlandırıyor. Neden benim ülkemde böyle değil 
sorusu beynimizi tırmalamaya başlıyor. Tanpı-
nar’ın yetiştiği yıllarda, Türkiye savaştan çıkmış 
bir insandı. Hayranlık duyulan batı medeniyeti 
düşman olarak ülkedeydi. Kendi değerlerimiz 
üzerinde düşünmek, onları geliştirmek millî bir 
görevdi. Gökalp halka gidip halk kültüründe saf-
lığını koruyan bu değerleri bulup çıkarmak ge-
rektiğini savunuyordu. Fakat bu yeterli değildi. 
Bu değerlerin, yeni yöntemlerle, yeni şekillerle 
de (form) işlenmesi gerektiğini de aynı kuvvetle 
savunuyordu. Bunlar yeni yetişen gençleri derin-
den etkiliyordu. Bir yandan da Yahya Kemal gibi 
bir hocanın öğrencisiydi. Tanpınar’ın bunlardan 
uzak kalabilmesi mümkün müdür? Gençliğinde 
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birçok yeri görmüş, İstanbul’daki üniversite yılla-
rından sonra Erzurum’a öğretmen olarak gitmiş-
ti. Orada kendisi üzerinde çok düşünmüş olmalı 
“Erzurumlu Tahsin” hikâyesi gerçek bir olayın 
hikâyeleştirilmesidir. Savaş artığı, tükenmiş in-
sanla, yeniliğin peşindeki gençler. Sadece bu du-
rum bile bir sanatçının trajedisidir.

• Tanpınar, yaşarken değeri çokça anlaşı-
lamamış yazarlarımızdan. Hatta bu durumu 
ifade ederken “sükût suikasti”ne uğradığını 
söyleyerek yakınır. Sizce bunun nedeni nedir? 
Tanpınar gibi değerli bir yazarın kıymeti, niçin 
o hayattayken bilinmedi?

Tanpınar bu ifadeyi günlüklerinde yazmış. 
Kendisini seven, öven çevresindeki ya-
zarların kendisiyle ilgili değerlendirme-

ler yapmasını bekliyor ve bunu bulamıyor. Bu 
ifadeyi kullanırken belki kastettiği belirli kişiler 
de vardır, bilmiyorum. Gerçek değer hemen bir 
anda ortaya çıkmayabilir. Nitekim her yazdığı ile 
olay olan nice isim bugün hatırlanmıyor bile. Fa-
kat bugün, Tanpınar için her eli kalem tutan bir 
şeyler yazmayı görev edinmiş durumda. Bunun 
birinci sebebi Tanpınar’ın sadık bir öğrencisinin 
bulunması. Prof. Dr. Mehmet Kaplan o öldükten 
sonra Tanpınar’ın Şiir Dünyası adlı kitabını yaz-
mış ve her sömestr onun bir eserini tahlil etmişti. 
Biz önce Huzur romanını onun tahliliyle tanıdık 
ve kendi öğrencilerimize tanıttık. Fakülteyi bi-
tiren öğrencilerimiz atandıkları yerlerde Tanpı-
nar’ı tanıtmaya başladılar. Tanpınar’la ilgili tezler 
yapıldı, yazılar yazıldı, toplantılar düzenlendi, 
kitapları yeni yayınevleri tarafından basıldı. Ara-
dan yıllar geçti. Ve bir Tanpınar okuru oluştu. 

Eşi dostu neden Tanpınar’ın kıymetini bil-
mediler. Bu konuda benim bir düşüncem var. Ne 
yazık ki bunun belgelenmesi biraz güç. Kişilerin 
gerçekten özel günlüklerine, mektuplarına ulaş-
mak lazım. Belki bir gün onlar da tamamlanır. 
Tanpınar’ın kitaplarını okurken kahramanlarını 
birilerine benzetiyoruz. Tanpınar’ın arkadaşları 
olan bu kişiler için Tanpınar övgüler düzmüyor, 
muhtemelen o arkadaşlar da kendilerini bu kah-
ramanlarda görünce ona kırılıyorlar. Eserini gör-
mezden geliyorlar. Yine de o kadar unutulmuş 
bir şair ve yazar değil. Sadece Melih Cevdet’in bu 
konudaki şahitliği bile gerçek sanatçılar arasında 
onun sanatına duyulan saygıyı gösterir.

EK. Ben Tanpınar’ı ders anlattığı kürsüde 

gördüm, dinledim. Tanıdım mı? Şüpheli. Başka 
öğretmenlerimiz de vardı, daha yakından tanı-
dığım, görüştüğüm. Ama Tanpınar’ın eserlerini 
okudukça ona olan saygım, hayranlığım arttı. 
Onun her kitabını okurken işaret ettiği bir ko-
nunun peşine düştüm. Bu bakımdan Tanpınar 
“ufuk açıcı” bir sanatçıdır. Bu özellik pek az ya-
zarda bulunur. Her okuyan onun başka bir yönü-
nün peşine düşecek, her nesil onu daha farklı bir 
şekilde yorumlayacaktır. İşte kültürün gelişmesi 
de böyledir. Odak kişiler etrafında ortak görüş-
lerin artması, tartışma ortamlarının gelişmesi, 
farklı sanat alanlarından kişilerin bir araya gele-
rek onları sadece okuyucuya değil, seyircilere de 
ulaştıracak yolları bulacaklardır.

 

Siz gençlerin de onun yaşlarınıza uygun ya-
zılarını, şiirlerini okuyarak o metinlerin 
kelimelerini öğrenerek, anlamları üzerinde 

düşünerek Tanpınar’ı kendi meraklarınız doğ-
rultusunda yeni yorumlar ile yepyeni formlar-
da işleyeceksiniz. Bir Huzur veya Mahur Beste 
operasını, Sahnenin Dışındakiler veya Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü veya Aydaki Kadın filmini, 
Mümtaz’ın ve Suat’ın, Nuran’ın heykelleri, eser-
lerinin resimlenmesini düşünün. Bunları kim-
ler yapacak? Şüphesiz ki gelecek nesiller, yani 
sizlerden başlayarak. Sizler ne kadar donanımlı 
olursanız, Tanpınar –ve daha nice yazar ve sa-
natçı– sizler sayesinde yepyeni yorumlara, yani 
hayatlara kavuşacaklar. “Bir meşaledir devredilir 
elden ele.” Size iyi okumalar ve seçtiğiniz yolda 
başarılar dilerim.

“Ben Tanpınar’ı ders anlattığı kür-
süde gördüm, dinledim. Tanıdım 
mı? Şüpheli. Başka öğretmenleri-
miz de vardı, daha yakından ta-
nıdığım, görüştüğüm. Ama Tan-
pınar’ın eserlerini okudukça ona 
olan saygım, hayranlığım arttı. 
Onun her kitabını okurken işaret 
ettiği bir konunun peşine düştüm. 
Bu bakımdan Tanpınar “ufuk açı-
cı” bir sanatçıdır. Bu özellik pek az 
yazarda bulunur.”
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Türk edebiyatının 
son yıllarda üze-
rinde en çok düşü-

nülen ve konuşulan isim-
lerinden birisi şüphesiz 
ki Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’dır. Öncelikle bir şair, 
romancı, hikâyeci olarak 
sanatkâr kimliğiyle karşı-
mıza çıkan Tanpınar’ın en 
az bu sanat adamlığı kadar 
ön planda olan diğer tarafı 
bir bilim adamı oluşudur. 
Tanpınar’ın inkâr edilme-
yen bir özelliği de bu her 
iki tarafını derinlikli bir 
dünya görüşü, hayal gücü 
ve zenginliğiyle doldurmuş 
olmasıdır. Fakat her iki 
alan da birlikte düşünüldü-
ğünde Tanpınar öncelikle 
bir sanatkârdır. Bilim ese-
ri sayılan edebiyat tarihi, 
monografi ve makale tarzı 
ürünlerinde de bu tarafı hep önde olmuştur. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901’de 
İstanbul Şehzadebaşı’nda dünyaya gelir.1 Babası, 
Abdülhamit ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde 
imparatorluğun çeşitli yerlerinde kadılık yap-
mış olan Batumlu Hüseyin Fikri Efendi, annesi 
ise Trabzonlu Kansızzadeler ailesinden Nesime 
Bahriye Hanım’dır. Tanpınar, bu ailenin üç çocu-
ğundan en küçüğüdür. 

Babasının memur olması dolayısıyla sık sık 
şehir değiştirmek zorunda kalan Tanpınar,  İs-
tanbul’da Ravza-i Maarif ’te başladığı okul haya-
tını Sinop, Siirt ortaokullarında Vefa, Kerkük ve 

1 Ömer Faruk Akün, “Ahmet Hamdi Tanpınar” , Türk 
Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XII, Aralık 1962, s.2. 

Antalya liselerinde devam 
ettirir. Bu sık yer değiş-
tirmeler sırasında bir yol-
culuk esnasında Musul’da 
annesini tifüsten kaybeder. 
Bu kayıp Tanpınar üzerin-
de derin izler bırakır.2

Tanpınar 1919 yılında 
girdiği İstanbul Darülfü-
nun Edebiyat bölümün-
den 1923’te mezun olur. 
Akabinde Erzurum’dan 
başlayarak Konya ve An-
kara liselerinde edebiyat 
öğretmenliği yapar. 1930–
32 arasında Gazi Terbiye 
Enstitüsü’nde de çalışır. 
1933’te Ahmet Haşim’in 
vefatından sonra Güzel Sa-
natlar Akademisi’nde sanat 
tarihi hocalığına getirilir. 
1934’te bunlara estetik ve 
mitoloji dersleri de eklenir. 
Bu arada Amerikan Kole-

ji’nde Türk edebiyatı dersleri okutur.3

1939 yılında Tanzimat’ın yüzüncü yıl dönü-
münde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yeni Türk Edebiyatı kürsüsü profesörlüğüne ge-
tirilir. 1942 ara seçimlerinde Maraş’tan milletve-
kili seçilir. 1946’da Milli Eğitim Bakanlığı müfet-
tişliğine getirilir. 1948’de tekrar Güzel Sanatlar 
Akademisi estetik hocalığına tayin edilir. Bir yıl 
sonra da yeniden Edebiyat Fakültesindeki Yeni 
Türk Edebiyatı profesörlüğüne getirilir ve vefa-
tına kadar bu görevi devam eder. 1953 yılında 
Avrupa’ya gitme fırsatı bulur. Fransa’nın yanı sıra 
Belçika, Hollanda, İngiltere, İspanya ve İtalya’yı 

2 a.g.e., s.3.
3 a.g.e., s.5-7.

“Öncelikle bir şair, roman-
cı, hikâyeci olarak sanatkâr 
kimliğiyle karşımıza çıkan 
Tanpınar’ın en az bu sanat 
adamlığı kadar ön planda 
olan diğer tarafı bir bilim 
adamı oluşudur.

BİR ŞAİR OLARAK 
AHMET HAMDİ TANPINAR VE ŞİİRİ

Prof. Dr. Yunus BALCI

DOSYA: AHMET HAMDİ TANPINAR
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gezer. İkinci defa ise 1959’da Paris 
başta olmak üzere İngiltere, İsviçre 
ve Portekiz’i dolaşır. Bütün bu Av-
rupa seyahatleri, kitaplardan tanı-
dığı Batı’yı, Batılı yazar ve şairleri 
yakından tanıma imkânı verir.

Tanpınar, 24 Ocak 1962’de ge-
çirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu 
vefat eder. Rumeli Hisarı’nda çok 
sevdiği dostu ve hocası Yahya Ke-
mal’in yanına defnedilir.  

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
Edebi Hayatı

“Meyve bahçelerinde dolaşırken 
ilk şiirlerimi tasavvur ettim ve 
edebiyattan başka bir şey yapama-
yacağımı anladım. Yavaş yavaş bir 
hülya adamı oldum çıktım”4 diyen 
Tanpınar, şairliğinin sustuğu yerde 
hikâyeci ve romancı, onun sustuğu 
yerde bir deneme yazarı veya ma-
kale yazarı olarak karşımıza çıkar. 

Tanpınar, okuma zevkini daha 
küçük yaşlarda edinmeye başlamış-
tır. 1914–16 yıllarında Kerkük’te 
iken basılı tarih kitaplarını, Kısas-ı 
Enbiya’yı, Cezmi’yi, Monte Kris-
to’yu, Servet-i Fünun sayılarını ve kitap serilerini 
okur. Kalabalık bir aile ortamında bulunmasına 
rağmen okuduklarını etkisinde kalarak yavaş ya-
vaş bir hülya adamı olur.

Bunda kendi yazılarından anladığımız kada-
rıyla bulunduğu coğrafyaların ve tabiat parçaları-
nın da etkisi büyük olur. Bu dış dünyaya karşı bir 
seyirci tavrının daha çocukluk yaşlarında başla-
dığını Antalyalı Genç Kıza Mektup’undan anla-
maktayız: “Ergani Madeni’nde üç yaşımda iken 
bir gün kendime rastladım. Çok karlı bir gündü. 
Ben sıcak ve buğulu bir camdan karla örtülü bir 
bayıra bakıyordum. Sonra birdenbire kar tekrar 
yağmaya başladı. Bir çeşit çok lezzetli hayranlık 
içinde kalmıştım. Bu anı her karlı günde hatırlar 
ve yağışı beklerim.”5 diye yazan Tanpınar’ın varlı-

4 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, 
İstanbul 1996, s.567.

5 A. H. Tanpınar, “Antalyalı Genç Kıza Mektup”,  
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası içinde, 
İstanbul 1982, s.255.

ğa karşı, onu anlamak isteyen tavrının Sinop’ta ve 
Siirt’te de devam ettiğini aynı mektuptan öğren-
mekteyiz. Sinop’ta denizi, Siirt’te yıldızlı geceleri 
okuduklarıyla hamurlayan Tanpınar, geniş bir iç 
dünyanın, zengin bir hayal âleminin temellerini 
kurar. Bunun üzerine delikanlılık çağlarının baş-
larında annesini kaybetmiş olmasının üzüntüsü-
nü ve derin etkisini de eklemek gerekmektedir. 
Ölüm ve ıstırap düşünceleri de bu yıllarda içinde 
yer etmeye başlar. 

 

Bu bireysel hayat hikâyesinin sosyal ortam 
tarafından da beslendiği dikkate alınırsa, 
Tanpınar’ın, oldukça sıkıntılı bir çocukluk 

ve gençlik devresi geçirdiği ortaya çıkar. Birinci 
Dünya Savaşı’nın öncesi ve sonrasının İstanbul 
manzaraları içinde ilk şiirlerini Ahmet Haşim et-
kisinde yazar.  İlk büyük edebî etkileri ise Edebi-
yat Fakültesi’nden hocası Yahya Kemal’in dersle-
rinden ve sohbetlerinden alır.  Dönemin önemli 
yazar ve şairlerini bir araya getiren Dergâh der-
gisi etrafındaki edebiyat ve kültür faaliyeti içinde 
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bulunur, şiirlerini burada yayımlar. Bunun hari-
cinde Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Varlık, Oluş, 
Ülkü, Aile dergilerinde ve Tan, Cumhuriyet ga-
zetelerinde şiir ve nesirleri çıkmaya devam eder. 

Basılan ilk kitabı Abdullah Efendi’nin Rü-
yaları’dır(1943). Bu hikâye kitabını 1944’te Ma-
hur Beste romanı takip eder. 1946’da Beş Şehir 
adlı şehir monografisi basılır. Bunun ardından 
1949’da Huzur romanı ve On dokuzuncu Asır 
Türk Edebiyatı Tarihi gelir. 1950’de Sahnenin 
Dışındakiler romanı, 1955’te Yaz Yağmuru 
hikâye kitabı, 1961’de Saatleri Ayarlama Ens-
titüsü romanı ve Şiirler’i, 1962’de Yahya Kemal 
monografisi, 1969’da Edebiyat Üzerine Makale-
ler’i, 1970’te Yaşadığım Gibi adı altında sanat ve 
edebiyatla ilgili denemeleri, 1975’te Mahur Bes-
te romanı yayımlanır.6 Hikâyeleri 1983’te daha 

6 Ömer Faruk Akün, a.g.e., s.18-32.

öncekilerde yer almayan iki hikâyesinin de ek-
lenmesiyle Hikâyeler adı altında yeniden yayım-
lanır. Aydaki Kadın adını taşıyan yarım kalmış 
romanı ise Güler Güven tarafından 1987’te kitap 
hâlinde bastırılır.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiiri

Tanpınar, hikâye, roman, deneme, makale, ede-
biyat tarihi gibi düz yazı alanlarında pek çok 
eser vermiş olmakla birlikte şairliği her zaman 
önde gelir. Fakat şiirleri, diğer eserlerinden azdır. 
Çünkü şiiri özellikli bir sanat olarak kabul etmiş 
ve ona üstün bir değer vermiştir. Ondaki  “şiir-
de mükemmeli arama” düşüncesi, hocası Yahya 
Kemal’den gelir. Şiirde kendisine üstat seçtikleri 
arasında Yahya Kemal’in yanı sıra Ahmet Ha-
şim, Batı edebiyatından da Paul Valery, Charles 
Baudelaire, Stephan Mallarme yer alır.7 Bilhassa 
Valery’nin kendi şiiri üzerindeki etkisini yine bu 
mektupta açıkça dile getirir. Yine bu mektupta 
şiir ve düz yazılarında zaman konusunda Berg-
son’un ve rüya konularında da psikanalistlerin 
etkilerinden bahseder.

“Şiir söylemekten ziyade bir susma işidir. 
Sustuğum şeyleri roman ve hikâyelerimde an-
latırım”8 diyen Tanpınar, kendisini ve çevresini, 
yaşanılan ve hatırlanan şeyleri; tarih, kültür ve 
medeniyet şartlarını didik didik eden, geçmişi 
sürekli yorumlayarak bugüne mal etmeye çalı-
şan, devam zincirinin bir halkası olduğunu unut-
mayan ve medeniyet değişikliğini bütün boyutla-
rıyla kavramış bir şair/yazardır. Onda musiki bir 
çeşit estetiktir. Şiirlerini, roman ve hikâyelerini 
ve hatta denemelerini birbirine bağlayan budur.9 
Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere Tanpınar şi-
irde “saf şiir” dediğimiz bir tarzı benimsemiştir. 
Şiiri bağımsız bir form olarak kabul eden Tanpı-
nar, bütün saf şiiri benimseyen şairler gibi  “iyi ve 
güzel” olan şiirin peşinden gitmiş ve bu doğrul-
tuda kendine özgü bir dil ve imge düzeni yarata-

7 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Antalyalı Genç Kıza Mektup”, 
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası içinde, s. 
257; Turan Alptekin, duygu bakımından Tanpınar’ın 
Haşim’e düşünce ve kültür bakımından ise Yahya 
Kemal’e yakın olduğunu söyler. (Turan Alptekin, 
Ahmet Hamdi Tanpınar-Bir Kültür Bir İnsan-, 
İstanbul 2001, s.81.)

8 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Antalyalı Genç Kıza Mektup”, 
a.g.e., 259.

9  Mustafa Miyasoğlu, Roman Düşüncesi ve Türk 
Romanı, İstanbul 1998, s.32.

“Bir şair olarak Tanpınar, felsefi bir 
derinlikte saf şiir anlayışına bağ-
lı kalarak şiirler yazmış; zaman, 
rüya, sanat, resim, musiki eksenin-
de insanın bireysel ve sosyal traje-
disine yer vermiştir.
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rak şiirsel söylemi kurmaya çalışmıştır. Bütün bu 
çabalar sonucu Türk şiirinde kendine has bir yer 
edinmeyi başarmıştır.

Pek çok edebî, felsefî, psikolojik,  tarihî, 
mitolojik kaynakları bulunan Tanpınar’ın 
şiirinin en önemli özelliği, felsefi bir çerçe-

vede insanın çıkışsız/trajik durumunu çok yönlü 
ele almış olmasıdır. Hemen bütün şiirlerinde tra-
jik bir varlık oluşun sıkıntısını, bundan kurtul-
manın yollarını denediğini görürüz. Bunda yaşa-
dığı dönemde Batı’da gelişen felsefî ve psikolojik 
düşüncenin etkisini yansıtan yazar ve şairlerin 
Tanpınar’a etkisi bulunmakla birlikte, kendi ha-
yat çizgisinin de derin izleri vardır. 

Şiiri de bir nevi bu trajik oluştan kurtulmak 
için bir araç olarak kullanan Tanpınar’ın şiirin-
deki trajik çatışma, insanın kendi kaderi, zaman 
karşısındaki aczi, varlık karşısındaki aczi ve hayat 
karşısındaki trajik durumu üzerinde yoğunlaşır. 

Tanpınar’ın şiirindeki en büyük trajik çatış-
ma, insanın zaman karşısındaki durumundan 
doğar ve bu, zaman zaman bir nihilist bir tavra 
kadar gider. Tanpınar’ın bütün eseri düşünüldü-
ğünde onun, insanın zaman karşısındaki aczin-
den kurtulmak, kendini devamlı kılmak için şiiri 
ve rüyayı kullandığını görürüz. Ancak bu şekilde 
bedenen olmasa da ruhen zamanın üstüne çıka-
caktır.  İşte burada şairin bir başka trajik tarafı 
da vardır.  Maddî varlığını kuşatan bu dünyanın 
onca güzelliği karşısında kendisinin bir ölümlü 
oluşu, her güzel manzaranın arkasında bu sonu 
görmesine yol açar. 

Ne İçindeyim Zamanın şiirindeki 

Kökü bende bir sarmaşık

Olmuş dünya sezmekteyim,

Mavi, masmavi bir ışık

Ortasında yüzmekteyim.
          

Diyen huzura ermiş bir ruhun, dünyayla karşı-
laşması sonucu Zaman Kırıntıları şiirinde bu kez 

Biz, zaman kırıntıları,

Zaman sinekleri,

Tozlu camlarında günlerin sessiz kanat çırpanlar

Ve lüzumsuz görenler artık

Bu aydınlıkta kendi gölgelerini!

Sanki siyah, simsiyah taşlar içinde

Siyah, simsiyah kovuklarda yaşadık biz,

Sanki hiç görmedik birbirimizi,

Sanki hiç tanışmadık!

Demesi, ancak bu sonla yüzleşmenin doğur-
duğu huzursuzlukla açıklanabilir.

İster kader, ister zaman, ister varlık, ister ha-
yat karşısında yaşadığı trajik durum olsun, Tan-
pınar sadece bunlardan duyduğu huzursuzluğu, 
bunların doğurduğu çatışmaları, gerilimleri nak-
letmekle kalmaz, aynı zamanda bu gerilimler-
den, çatışmalardan kurtulmanın yollarını arar 
ki bunların başında da sanatı ve bir şair olarak 
şiiri gelmektedir. Onun için şiir, insanı ebediyet-
le diz dize getiren bir araçtır. Ve yine şiir vasıta-
sıyla kapısını araladığı bir önemli trajikten kur-
tuluş noktası da rüyalardır. Ebedi bir dünyaya, 
bir kozmos zamana açılan bir yol olan rüyalar, 
şairi bağlı olduğu dünyevi hayattan, bu hayatın 
getirdiği mecburiyetlerden, hürriyetsizliklerden 
kurtarır. Nitekim onun Şiir isimli eseri bunun en 
güzel örneğidir:

Şiir

Sarışın buğdayı rüyalarımızın,
Seni bağrımızda eker, biçeriz,
Acılar kardeşin, teselli kızın,
Zengin parıltınla dolar gecemiz.

Sükûtun bahçesi tılsım ve pınar
Yıldızdan cümlesi karanlıkların;
İklimler dışında ezeli bahar,
Mevsimler İçinde tükenmez yarın.

İçimizde sonsuz çalkanan deniz,
Gülümseyen yüzü kaderin bize,
Yıldızların altın bahçesindeyiz,
Ebediyetinle geldik diz dize.
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Tanpınar’a göre trajik bir varlık oluştan kur-
tulmanın bir diğer yolu da kendini toplum ha-
yatına eklemektir. Çünkü insan için bir son olan 
ölüm, toplum hayatı için söz konusu değildir 
veya çok daha uzun bir süreyi kapsar. Kendini 
toplum hayatına ekleme meselesinde Tanpınar, 
dikkati, devam eden, bir akış halinde varlığı-
nı yüzyıllardır muhafaza eden şeylere yöneltir. 
Bunlardaki devamlılık insan hayatı için bir yok 
oluş olan ölümü yener ve insan, bedenen olma-
sa da ruhen trajik oluştan kurtulur. Bu konudaki 
düşüncesini yansıttığı en önemli şiirlerinden bi-
risi Bursa’da Zaman şiiridir.

Tanpınar, şiirlerinde çoğunlukla bireysel 
çerçevede kalmakla birlikte birkaç şii-
rinde bu çizginin dışına çıkar ve bun-

larda bireysel trajik oluştan kurtuluşun kapıları 
durumundaki rüya ve sanat, toplum hayatının 
devamlılığı fikriyle birleşir. Burada Tanpınar’ın 
daha çok nesirlerinde işlemiş olduğu sosyal za-
manımızdaki parçalanmanın ne şekilde telafi 
edilebileceği fikri de yer almaktadır. Çünkü Tan-
pınar’a göre bizim batılılaşma sürecimiz, sosyal 
zamanımızda bir kırılmaya da yol açmış ve sosyal 
hayatımızdaki devamlılık çizgisini sakatlamıştır. 
Bu, beraberinde bireysel trajik var oluşun yanına 
bizim toplumumuza has bir de kültürel açıdan 
trajik oluşu da getirmiştir. İki farklı dünya ara-
sında kalmanın getirdiği bu parçalanmadan kur-
tulmanın yollarını Tanpınar romanlarında daha 
sıklıkla ele almakla birlikte, bunun yansımalarını 
bir bütün halinde Bursa’da Zaman şiirinde bula-
bilmek mümkündür. 

Bursa’da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar...

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilâhisi.

Diğer şiirlerinden farklı olarak, Bursa’da bire-
yi kuşatan varlık, parçalanmışlık, sonluluk duy-
gusunu körüklemek yerine bu kez aksine, sonsuz 
bir devam vehmi verir. Bursa’da şairin bulunduğu 
mekânda dış varlığın, beraberinde tarihî oluştan 
getirdiği sosyal zaman, bireysel zamanı aşan bir 
özelliğe sahip olduğu için Tanpınar, kendisini bu 
devam vehmi içerisinde, tıpkı rüyanın ve sanat 
eserindeki duygunun içerisinde hisseder. Çünkü 
şairi kuşatan mekân, yüzyıllar öncesinden “ân”a 
uzanışıyla insanın kader ve ölüm karşısındaki 
aczini bedenin dışında yenmenin bir örneğini 
oluşturmaktadırlar. Bu vehim, zaman, rüya, mu-
siki, mimarî gibi unsurların karışımından oluşan 
bir mainin akışkanlığında şairi ve sevgilisini de 
içine alır. Bu sonsuz akışkanlıkta eski cetlerin 
bir ilah uykusuna yatmış oldukları hissi, şaire de 
ölümsüzlük duygusu vermektedir. Buna şairin 
“bir ezeliyet fikri”ni10 taşıyan aşkın sembolü sev-
giliyi de davet etmesiyle, zaman, mekân ve insa-
nın birleştiği, rüya, musiki ve mimarinin bir su 
gibi aktığı “aşk”ın kuşattığı bir üst evren kurulur; 
var oluşu parçalara bölen, bunun içinde insanı 
da trajik bir nesneye dönüştüren çoklu görünüm 
ortadan kalkmış ve her şey şair ve sevgilinin de 
içinde olduğu bir bütün varlığa, kendisinin ifa-
desiyle “ilah”a dönüşmüş olur.   

Görüldüğü üzere bir şair olarak Tanpınar, fel-
sefi bir derinlikte saf şiir anlayışına bağlı kalarak 
şiirler yazmış; zaman, rüya, sanat, resim, musiki 
ekseninde insanın bireysel ve sosyal trajedisine 
yer vermiştir. Onun orijinalitesi, diğer eserlerin-
de olduğu gibi şiirinde de hem bireysel ve hem 
de sosyal anlamda bir devam zincirinin halkası 
olduğunu bilerek yazması; zaman zaman bundan 
duyduğu hazzı dile getirmesi ve zaman zaman da 
bu halkanın uğramış olduğu parçalanmaya bağlı 
olarak hissettiği ıstırabı dile getirmesidir. 

10  Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, İstanbul 
2000, s.132. 

Bu vehim, zaman, rüya, musiki, 
mimarî gibi unsurların karışımın-
dan oluşan bir mainin akışkanlı-
ğında şairi ve sevgilisini de içine 
alır.
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Prof. Dr. Mehmet Kaplan Hoca’nın Tanpı-
nar’ın Şiir Dünyası ismini taşıyan kitabı, 
bana her nedense tevriyeli gelir ve ben ki-

tabı zihnimde “Tanpınar’ın Şiir Gibi Olan Dün-
yası” hâline getirir, o gözle okurum. Tanpınar’ın 
dünyası şiir midir? Elbette şiirden ne anladığımı-
za bağlı. Ama şiir, bir âlemin hudutları, şartları, 
imkânları ve ölçüleriyle bir başka âlemin suları-
na açılmak, bu âlemden bir an kopup, hülyanın, 
rüyanın, aşkın âlemine yürümek ise Tanpınar’ın 
dünyası bir şiirdir. Kendisini maddenin, geli-
şigüzel nesne, renk ve kokuların “dar hendese-
si”ne hapsetmeyen, tabiata, insana, eşyaya her 
defasında ilk defa görüyormuş gibi bakmasını 
bilen Tanpınar, hayatındaki mahrumiyetleri, 
hatta mahkûmiyetleri, şiirle, sanatla, güzellikle, 
en geniş manasıyla estetikle giderme, belki de 
unutma yolunu seçmişti. İşte bu mahrumiyetler 
ve mahkûmiyetlerdir ki Tanpınar’ın dünyasını 
roman yapar. Demeye çalıştığım şu ki, ikisi ya-
rım kalmış olmak üzere beş romanı bulunan bir 
yazarın hem bir roman dünyası vardır, hem de 
bu yazar bizatihi roman olan bir dünyada yaşar. 

Milan Kundera’nın roman hakkında şöyle 
bir sözü vardır: “Romanın ruhu, karmaşıklıkların 
ruhudur. Her roman okuyucusuna şunu söyler: 
Durumlar senin düşündüğünden karışık.” Ger-
çekten roman, aşkın ağlattığı, derdin söylettiği 
bir şeydir. Elbette bu söz, küçük değişiklikler-
le bütün sanat eserlerine teşmil edilebilir fakat 
roman, gerçekten bireysel ve sosyolojik çatış-
maların, entrikaların, eleştirinin, tatminsizliğin 
ve rahatsızlığın kol gezdiği bir dünyadır. Bizim 
topraklarımıza romanın bu kadar geç gelmesinin 
sebeplerini de burada aramak lazımdır. Değerle-
ri üzerinde oyunlar oynanmayan, taşları yerli ye-
rinde, kendisinden emin, komplekssiz, suçun ve 
mahremiyetin ifşasının az olduğu bir toplumda 
romanın barınması pek mümkün değildir. Elbet-
te romanın bizde olmaması veya bize geç gelmesi 
sadece bunlarla açıklanamaz ama sadece bizde 

Hristiyanlıktaki günah çıkarma müessesesinin 
yokluğuyla da açıklanamaz. Burada daha değişik 
ve temel bir problem söz konusudur. Bunun için 
de Tanpınar’a başvurarak diyebiliriz ki Batı’da-
ki “instrospection” yani “içe çevrilmiş araştırıcı 
göz”ün bizde olmaması veya değişik biçim ve 
amaçlarla karşımıza çıkmasıdır. Bizde de “mura-
kabe” vardır, bizde de iç âleme yöneliş söz konu-
sudur ama murakabe daha ziyade “kalp ile daima 
Allah’a bakma; kalbi kötülüklerden korumak için 
nefsi kontrol altında bulundurma; kişinin daima 
Rabbinin her halini bildiğini bilmesi;” gibi anlam-
lar içerir. Müslüman-Şark, her işte olduğu gibi 
felsefesini yaparken de Allah’tan uzak ve bağım-
sız hissetmez kendisini. Batının içebakışı daha 
cesur, hatta daha risklidir. 

∗ Bu deneme, yazarın Tanpınar’ın Eşiğinde isimli kitabın-
da aynı adla yer alan yazının gözden geçirilmiş hâlidir. 

DOSYA: AHMET HAMDİ TANPINAR

TANPINAR’IN ROMAN DÜNYASI ∗

Doç. Dr. Mehmet SAMSAKÇI

“Tanpınar’ın dünyası şiir midir? El-
bette şiirden ne anladığımıza bağ-
lı. Ama şiir, bir âlemin hudutları, 
şartları, imkânları ve ölçüleriyle 
bir başka âlemin sularına açılmak, 
bu âlemden bir an kopup, hülyanın, 
rüyanın, aşkın âlemine yürümek ise 
Tanpınar’ın dünyası bir şiirdir.”
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İşte roman bu tür kişinin, kendisini ve toplu-
mu çok zalim bir şekilde sürekli denetleme, sor-
gulama alanıdır. Romanesk hayat dediğimiz hayat 
da böyledir. Şimdi Tanpınar’ın hayatının romana 
bakan tarafları nelerdir?

Yazarın bir sözünü hatırladıktan sonra bu-
nun cevabını arayabiliriz. “Şiirlerimde kendimi, 
romanlarımda etrafımı anlattım.” der. O, şiirin 
daha çok şahsi hayata bağlanmasını ister, 
toplumsallıktan kaçar. “Bursa’da Zaman” 
şairi olmaktan da pek hazzetmez. Onun 
için belki yazarın romanlarında, kendisini 
aramak pek iyi bir yol değildir. Bu kadar 
Mümtaz-Tanpınar benzetmelerine rağ-
men. 

Tanpınar, Haziran 1901’de doğdu. 
Babasının memuriyetleri yüzünden 
bir şehirde fazla bulunamıyorlardı. 

Şehirlere alışma gayretlerinin ve alışılan 
yerden kopmanın ıstırabının kendisini 
epeyce zorladığını, roman olan bir hayata 
alıştırdığını görürüz. 13 yaşında annesini 
bir yolculuk esnasında kaybeder. Sıkı bir 
disiplin anlayışına sahip “Kadı ve muta-
sarrıf vekili” bir babanın dikkati altında 
çocukluğunu geçirir. (Güldüler diye, bir 
defasında kız kardeşiyle beraber babasın-
dan bir tokat yemiştir). Anne mahrumi-
yeti, büyüdükçe artan kitap mahrumiyeti, 
mürebbi mahrumiyeti ve nihayet ilgi mahrumi-
yeti. Tanpınar gibi ego-centirik tipler için büyük 
şeylerdir. Antalya’da lise döneminden sonra, İs-
tanbul’a geliş, akrabaların yanında kalış, Baytar 
Mektebi’ne bir yıl devam, tarih ve felsefeye merak, 
Yahya Kemal’in edebiyatta olduğunu öğrendikten 
sonra Edebiyat Şubesi’ne kayıt, 4 yıl sonra mezu-
niyet, Erzurum lisesinde ilk memuriyet (İlk görev 
yapacağı okulun müdürüyle ilk karşılaşmada “Ne 
zaman emekli olabilirim?” sorusu), sonra Konya 
ve Ankara yılları, Güzel Sanatlar Akademisi ho-
calığı, Fakülte’ye intisap, Milletvekilliği (“Hiç gör-
mediğim Maraş’tan mebus seçildim” tuhaflığı), 
vefata kadar çalışmak üzere yeniden Fakülte…

Edebiyata Haşim etkisiyle yazılan “Musul Ak-
şamları” şiiriyle, yani şair olarak başladı. Daha 
sonra hikâyeleri, daha sonra romanları, arada da 
makaleleri çıktı. “Şiirin ne olduğunu biliyorum 
ve beceremedim” diyen Tanpınar, mektuplarında 
hayatta yalnız şair olabileceğini söylüyordu. Fakat 

nesirlerinin ihtişamı, insanı şaşırtan, alıştığı ko-
laycılıktan uzaklaştıran nesirlerinin farklılığı bel-
ki de şiirinin önüne geçmiştir. Ve şiiri en yüksek 
zirvede tutan bir şair için, romancı sıfatı rahatsız 
edici olabilir. Tanpınar’ın hayatı, kendisine yeterli 
gelmeyen ilgi ve tepkiler yüzünden, hayatta hak 
ettiği yeri alamamış bir insan sıfatıyla romana 
açılmaktaydı. Ayrıca 

Her şey bana karşı kendi içimde

diyen ya da Abdullah Efendi’nin Rüyaların-
da karşımıza çıkan “Hakikatte Abdullah Efendi, 
ömürlerinin sonuna kadar kendileri olmaktan 
kurtulamayan, nefislerini bir an bile unutmayan, 
etrafındaki havaya kendilerini en fazla kaptırdık-
ları anda bile, içlerinde tıpkı alt katta geçen bütün 
şeyleri merakla takip eden bir üst kat kiracısı gibi 
köşesinde gizli, mütecessis, gayrimemnun ve zalim 
ikinci bir şahsın mevcudiyetini, onun zehirli tebes-
sümünü, inkâr ve istihfaftan hoşlanan gururunu ve 
her an için ruhu insafsız bir muhasebeye davet edi-
şini duyan insanlardan biriydi. Ah bu ikinci Abdul-
lah Efendi… Hayır, o kiracı değil, evin asıl sahibi, 
efendisi, hükümranıydı” ikilikleriyle, rüyalarının 
kendisine yaptığı zalim oyunlarla kendisiyle de 
barışık olmayan bir kişilikti. Çift şahsiyet, kendi-
siyle kavgalı olma, etrafıyla anlaşamama, kendi-
sinin anlaşılamadığını düşünüş, küçümsenme… 
Bunların hepsi romanesk unsurlardır. 
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“Saat 11. Burchardt’ın Hornemann’a mektup-
larını okuyordum. Birdenbire şu düşünce geldi: İyi 
olmayan, kıskançlıktan, lüzumsuz hasedden, kötü 
olmaktan kurtulmak? Bazen kendimi düşündükçe 
korkuyorum. Aklıma kimse gelmiyor, hodbin ve 
sevgiden mahrum bir insan. N’olur biraz kendim-
le meşgul olabilsem. Aslında fena adam değilim; 
fakat çok hırpalandım, çok sarsıldım, çok ihmal 
edildim, hor görüldüm ve bütün bunlar yavaş ya-
vaş mizacımın tahammuruna, ekşimesine sebep 
oldu. Yavaş yavaş “Ya ben?”, “Ya benim?” diyen 
bir ses rekabet etmeye başladı. Yavaş yavaş bir kı-
sım insana tahammül edememeye başladım. Va-
kıa bunu açıktan yapmadım, fakat içimden geçti. 
Hiçbir güvendiğim yok. Ve ihtiyarladım da. Niçin 
bunları yazıyorum? Bugün üzüldüğüm insanların 
çoğuna filan falan sebepten muğberim. … Hep-
siyle kavga ettim, daha fenası bu kavgayı içimde 
devam ettirdiğim olurdu.”

diyen, kendisi ve çevresiyle bu şekilde, bu 
cümlelerle çarpışan bir insan elbette bir roma-
nesk insandır. Yine Tanpınar bir eserinde “kah-
raman” dediğimiz kimsenin “kaderiyle hesapla-
şabilen” kişi olduğunu söylüyor. Belki de “roman 
kahramanı” tabiri de roman kişiler - ama kaliteli 
roman kişiler - kendileriyle hesaplaşmaları neti-
cesi bu sıfata hak kazanmışlardır.     

Aslında Tanpınar’ın, şiirlerini ilk neşir za-
manlarında fazla da yok sayılmadığını 
görüyoruz. Şiirleri hakkında tenkitler 

çıkıyor, üzerinde konuşuluyordu. Fakat kitabı 
yoktu. Kitabın neşrinin ertelemesini “Hüsam! 
Seni severim….” nidalı cümlelerle sürekli Yedi-
tepe Yayınları sahibi Hüsamettin Bozok’tan rica 
ediyordu. Belki de bu yüzden toplu bir dikkate 
mazhar olamıyordu.

“Tanpınar’ın Roman Dünyası” şeklindeki başlı-
ğın ilham ettiği diğer tarafa bakarsak… 1943’te neş-
rettiği ilk hikâye kitabı Abdullah Efendi’nin Rüyala-
rı’ndan bir yıl sonra Tanpınar, Mahur Beste’yi Ülkü 
Mecmuası’nda tefrika eder. 28 tefrika devam eden 
roman, tamamlanamaz ve o hâliyle vefatından çok 
sonra 1975’te basılır. Mahur Beste, bir beste ve o 
bestenin tesiri altındaki insanların romanıdır. Fa-
kat yazar, daha sonra vereceği daha kaliteli eserle-
rinde olduğu gibi burada da Türkiye’nin Batılılaşma 
macerasına eğilir ve bu toprağın mayasına karışan 
unsurları arar. 

Mahur Beste, bütünü göz önüne alındığında 
bir tek şahsın etrafında dönen, bir kişinin hayatı-
nı anlatmayı, onun macerasını nakletmeyi hedef 
edinen bir roman gibi görünse de yazar, bu ro-
manda çeşitli vesilelerle (bu vesileler genel olarak 
Sabri Hoca-İsmail Molla diyaloglarıdır) zaman, 
tarih, doğu-batı, eski hayat-yeni hayat gibi sos-
yolojik damarlar da yer almıştır. Eski musikimiz, 
fertlerin hayatlarına ve maceralarına etkilerinin 
yanında az da olsa bu toplumsal tarafıyla oku-
yucuya sunulmuştur. İsmail Molla, romanın bir 
yerinde Türk toplumunu ve Türk’ün Müslüman-
lığı yaşayış ve tatbik ediş tarzını anlatırken, diğer 
başka sanatlarla birlikte, klâsik musikinin bes-
tekârlarından birisini söz konusu eder:

“Gene anladım ki bizim şark; Müslümanlık, 
şu bu diye tebcil ettiğimiz şeyler, bu toprakta kendi 
hayatımızla yarattığımız şekillerdir. Bize ulûhiye-
tin çehresini veren Hamdullah’ın yazısı, Itrî’nin 
Tekbîr’i, kim olduğunu bilmediğimiz bir işçinin 
yaptığı mihraptır.”1 

Tanpınar bu romanında da “Bizim romanı-
mız şarkılarımızdır” diyen Yahya Kemal’in izin-
de bazı nazariyelerdir geliştirir. Kendi eserinin 
kahramanı olan Behçet Bey’e yazdığı mektupta 
şunları söyler: 

“Siz de biliyorsunuz ki dünkü hayatımızın en 
kuvvetli, hayata en çok tesir eden tarafı musiki 
idi. Musiki başka kültürlerde romanın, resmin, 
tiyatronun iştirakiyle yaptığı tesiri bizde tek başı-
na, iyi kötü kendi hamlesiyle yapıyordu. Bir aile 
mirası hâlinde gelen böyle bir âmili nasıl ihmal 
edebilirdim? Talih belki biyolojik ırsiyete dahil de-
ğildir. Fakat muhit terbiyesiyle büsbütün alâkasız 
olduğunu ne siz, ne de ben iddia edebiliriz. On-
lar birbirlerini tanımadan, sevmeden önce Mahur 

1  Mahur Beste, Dergâh Yay., İstanbul 1999, s. 109.

“Şiirin ne olduğunu biliyorum ve 
beceremedim” diyen Tanpınar, 
mektuplarında hayatta yalnız şair 
olabileceğini söylüyordu. Fakat ne-
sirlerinin ihtişamı, insanı şaşırtan, 
alıştığı kolaycılıktan uzaklaştıran 
nesirlerinin farklılığı belki de şiiri-
nin önüne geçmiştir.
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Beste’yi tanır, severlerdi. Biraz da kendilerinden 
önce doğan bu aşk hikâyesine göre şahsiyetlerini 
hazırlamışlardı.”2 

Kendi kahramanına mektup yazacak, onu 
kendisine hesap sorabilecek kadar gerçek 
ve var kabul edip, onunla hesaplaşacak 

kadar romanı hayatla beraber düşünen bir ya-
zarla karşı karşıyayız. Tanpınar’ın roman dünyası 
işte bu kadar canlı kahramanların, kendilerine 
has havası olan, kendisine has sesi olan insanların 
dünyasıdır. Bu kahramanları, kendilerine has kıl-
mak, bir kahramanı yaratmak veya yapmak için 
yazarın bazı kurnazlıkları veya taktikleri vardır 
ki bunlardan bir tanesi de onlara bazı tikler, bazı 
çok belirgin, hatırda kalacak özellikler vermektir. 
Meselâ Huzur’un dört bölümünü oluşturan ana 
kahramanları İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz’ın 
yanında, İhsan’ın kızı Sabiha’nın sevdiği her şeye 
“bir hükümdarın dostlarına nişan dağıtması gibi 
hediye ettiği” kırmızı kurdele iptilâsı söz konusu-
dur. Tevfik Bey’in oğlu Yaşar’ın hayatını hastalık-
lar, ilâçlar idare eder, Âdile Hanım çevresindeki 
insanlarla ancak onları kendisi bir araya getir-
mişse dosttur, aksi halde mutlu olmamaları için 
elinden geleni yapar. Muazzez ve İclal için millet 
“camdan evlerde” oturuyordur, hiçbir şey gizlen-
mez onlardan vs.

Tanpınar’ın roman anlayışı fertle cemiyeti 
birlikte alma esasına dayanır. Yani bir fert, şahsî 
hayatıyla, çıkmazlarıyla, ıstıraplarıyla, aşklarıy-
la olduğu kadar cemiyet içerisindeki yeriyle de 
romana girmelidir. Bu, - Tanpınar’ın Yahya Ke-
mal için kullandığı tabirle - “bir kültürü şahsî bir 
macera gibi yaşama” demektir. Huzur’un İhsan, 
Mümtaz ve Nuran’ı Türk kültürünü, sanatını, 
zevkini nasıl kuşanmışlarsa, Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’nün Hayri İrdal ve Halit Ayarcı’sı da bir 
kültürdeki yozlaşmayı, seviyesizleşmeyi, bozgu-
nu temsil ederler. Hiçbir hadise Tanpınar’a yalnız 
başına gelmez. 

Yazarın bir romandan beklediği, eserin bize 
asla öğretici olmaya kalkmamasıdır. Öyle ki kah-
ramanlar zaman gelip de yazarın kontrolünden 
çıkıp yazara kafa tutabilmelidirler. Yukarıda 
Behçet Bey’e Mektup’tan bahsetmiştim. Flau-
bert’in, kendi kaderini yaşamasına göz yummak 

2  “Mahur Beste Hakkında Behçet Bey’e Mektup”, Ülkü, 
No: 99, 1 Kasım 1945; Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 
386. 

zorunda kaldığı Madame Bovary’si gibi Tanpınar 
da kahramanlarına, dolayısıyla okuyucusuna bu 
tür hürriyet alanı sağlar. Tanpınar’ın, Namık Ke-
mal’in İntibah’ındaki Mahpeyker için söyledik-
lerini hatırlarsak, yazar, kahramanına söz hakkı 
tanıyacak kadar adaletli olmalıdır. Kimse kayırıl-
mamalıdır.

Tanpınar’ın romanlarında yazarın kendi-
sini aramak doğru mudur? “Şiirlerimde 
kendimi, romanlarımda etrafımı” dedi-

ğini dikkate alınırsa hayır ama Mümtaz’la olan 
benzerliğini, onunla aynı ıstırapları yaşamasını 
göz önünde bulundurursak da birtakım veriler 
elde ederiz. Aslında her kahramanda, onu çizen, 
kuran yazarın hayatından bir şeyler vardır. İhsan, 
Tanpınar’ın ideal kahramanı, Mümtaz birçok 
cephesiyle Tanpınar’ın kendisi ve Suat da yine 
birçok cephesiyle yazarın protest, soran, tatmin 
olmayan, canı tak! ettiğinde yerleşik inançların, 
kültürün, değerler sisteminin bile teselli edeme-
diği şüpheci tarafıdır. Ayrıca Nuran’ın da Tanpı-
nar’ın, Fakülte’den tanıdığı bir hanımın ilhamıy-
la kurgulandığını biliyoruz. Fakat elbette birçok 
farklılıklarla beraber. Fakat kahramanla-yazarı 
her zaman beraber düşünmek, dayatmacı, sınır-
layıcı, ufku daraltıcı olabiliyor. Bir edebî eser, her 
şeyden önce ve sonra kendisidir, kendisi olarak 
kabul edilmelidir. 

Bilindiği gibi Mahur Beste, Sahnenin Dışın-
dakiler ve Huzur, beraber, art arda okunması 
gereken nehir romanlardır. Kahramanları ortak, 
meseleleri - sosyal-siyasî hadiselerin ve insanın 
hızlı değişimi - ortaktır. Bu romanlardan Sahne-
nin Dışındakiler, Tanpınar’ın, ümitle-ümitsizliği, 
huzurla-ıstırabı, mutlulukla mutsuzluğu bera-
berce hissettiği yılları anlattığı bir eserdir. Bu 
roman işgal altındaki İstanbul’u, Mütareke İstan-
bul’unu ve bu ihanetin, yolsuzluğun iyice alışıldı-
ğı İstanbul’un Anadolu’daki savaşa olan katkı ve 
düşmanlığını anlatır ve Tanpınar bu kadar mese-
le, bu kadar realite, bu kadar toplumsallık bulu-
nan bir eseri bile hamasete, öğreticiliğe kaçma-
dan sona erdirmeyi başarır. Tanpınar, estetikten 
feragat etmeden sosyal olabilmenin sırrını bilen 
sanatkârlardandır. 

Huzur, tarihî ve estetik bir İstanbul fonunda 
yaşanmış ve yarım kalmış bir aşkın yanında, bu 
aşkı yaşayan ve onların etrafında bir şekilde bu-
lunan kişilerin toplum, sanat, Doğu-Batı vs. hak-
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kındaki görüşlerinin, tartışmalarının anlatıldığı, 
daha doğrusu, tattırıldığı bir eserdir. Müzik, bu 
romana tartışmak istenen meseleler için en gü-
zel vesile ve meseleleri yüklenen bir unsur olarak 
katılır. 

Doğu ve Batı’nın hayat, tabiat ve insan hak-
kındaki duruşu belirleyen veya tezahür ettiren 
bir öğedir müzik:

“Bir Beethoven, bir Wagner, bir Debussy, bir 
Listz, bir Borodine bu gördüğü ebediyet yıldızın-
dan ne kadar ayrı insanlardı. Onların çılgın hid-
det ve kinleri, bütün hayatı kendisi için hazırlamış 
bir sofra zanneden iştihaları ve bunları tek başına 
yüklenebilmek için imkânsız bir atlas gayretiyle 
gerilmiş gururları, hiç olmazsa şahsiyetlerini de-
ğişik planda göz önüne koyan bir yığın nazariye-
leri, garabetleri, yumuşaklığı bile etrafındaki her 
şeye bir arslan pençesi gibi geçen mizaçları vardı. 
Halbuki bu şöhretsiz dervişin hayatı üst üste kendi 
şahsını inkârdan ibaretti.”3

3 Huzur, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2004, s. 248.

Alıntıda geçen “bu gördüğü 
ebediyet yıldızı”yla kastedilen 
“Erenler, yanlış kapı çalıyor-
sun… Ötekiler sanat yapıyor. Biz 
sadece duadayız.” diyen Mevlevî 
Neyzen Emin Dede’dir ve şüp-
hesiz, yaptığı işi kula değil, Al-
lah’a adayan, onun teveccühünü 
ve lûtfunu kazanmaya çalışan 
Doğu-İslâm sanatkârını temsil 
etmektedir. 

Hakkında pek çok şey 
söylenen, kurgusu, 
karakterleri, en geniş 

mânâsıyla niyeti ve mesajıyla 
Türk edebiyatının en dikkat çekici romanların-
dan birisi olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, esa-
sen bir dönem ve yöntem eleştirisi, bir “devir 
ironisi”dir. Bu roman, aslında kurgusal anlamda 
büyük akrabalık ilişkileri bulunan Mahur Bes-
te, Sahnenin Dışındakiler, Huzur ve hatta yarım 
kalmış Aydaki Kadın zinciri dışında bir Tanpı-
nar romanıdır. Türkiye’nin kabuk değiştirdiği, 
daha doğru bir ifadeyle, kabuk değişiminin aşı-
rı hızlandığı; asırların tayin ettiği zevklerin, de-
ğerlerin, tecrübelerin ve millî hafızanın çeşitli 
dozlarda terk edildiği belirli bir süreçte, devlet 
kurumlarının durumunun, musiki ve mimarî 
başta olmak üzere sanatın ge(tiri)ldiği seviye-
lerin mercek altına alındığı bu romanda esasen 
“insan”ın hâlleri sorgulanır. Tanpınar’ın modern 
cephesi ve tekniğinin en net şekilde görüldüğü 
bir romandır bu. 

Mektupları ve Günlüklerinin ışığında sey-
rettiğimiz Tanpınar, Türkiye’nin ve Türk toplu-
munun meseleleri karşısında mustarip olan bir 
Tanpınar’dır. İşte yazara bu romanları yazdıran 
bu türden bir “hüzn-i umumî”dir. Oysa Tanpı-
nar, “şiirin ne olduğunu biliyorum ve becereme-
dim” dese de daima bir şair olmak, şair kalmak 
istemiş, estetiğinin en rafine ve ince taraflarını 
şiire tahsis etmiştir. Fakat roman, yazarın tartış-
mak istediği meseleler için vazgeçilmez imkân-
lar verir. Bu sayede Türk Edebiyatı, daima zevk 
ve hayranlıkla okunacak Tanpınar romanlarıyla 
zenginleşmiştir. 

Mektupları ve Günlüklerinin ışı-
ğında seyrettiğimiz Tanpınar, Tür-
kiye’nin ve Türk toplumunun mese-
leleri karşısında mustarip olan bir 
Tanpınar’dır. İşte yazara bu roman-
ları yazdıran bu türden bir “hüzn-i 
umumî”dir. 
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Modern Türk şiirinde, zaman kavramını 
belirli bir düşünsel sistematik ve genel 
bir dünya vizyonu çerçevesinde ilk iş-

leyenin Tanpınar olduğunu söylemek yanlış ol-
maz. Zamanı “kronolojik” bir süreklilik; çizgisel, 
ölçülebilir ve bölümlenebilir kategorilerle ifade 
edilen bir olgu olarak değil, Bergsoncu anlam-
da tüm zamansal kategorilerin (geçmiş, şimdiki 
zaman, gelecek) bütüncül bir akış içinde iç içe 
geçtiği ve yaşandıkça/hatırlandıkça içi yeniden 
dolan, zenginleşen ve derinleşen bir oluşum ola-
rak ele alan Tanpınar, şiirimizde/edebiyatımızda 
zaman algısına felsefi planda derinlik getirmiştir.

Tanpınar’ın şiir estetiğinin en belirgin yanı, 
soyut “zihinsel kurgular”la “idealist” temelde dü-
şünsel bir süreklilik ve “bütünlük” arayışı olarak 
öne çıkar. Ancak, tüm “malléabilité”1 sine, “plas-
tik kabiliyet”2 ine karşın, Tanpınar’ın varlık olarak 
kendi kendisiyle uzlaşmış olduğunu söylemek de 
zordur. Nitekim, bir “tezad adamı” olduğunu iti-
raf etmekten çekinmez3. Ne var ki, ondaki “tezad 
hâli” karşıtlıklar arasında bir tür arada kalmışlık 
da değildir. Öyle ki, şiirinde ve özellikle roma-

∗ Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fran-
sız Dili ve Edebiyatı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi.

1  Yumuşaklık, esneyebilirlilik (Bkz. “Günlüklerin 
Işığında Tanpınar’la Baş Başa”, Haz. İnci Enginün, 
Zeynep  Kerman, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, 
s.323.

2 Biçimlenebilme, özelliği, yeteneği (Bkz., “Günlüklerin 
Işığında Tanpınar’la Baş Başa”, s. 323).

3 A.g.e., s.323.

nındaki dinginlik ve “huzur” arayışını, karşıt-
ların birbirini dengeleyen ve bütünleyen birlik-
teliğinin bir sonucu olarak düşünmek gerekir. 
“Huzur”, mistik ya da metafizik anlamda bütün-
lüğe ulaşmak isteğinin doğurduğu bir “vecd” ya 
da “rüya hâli”dir. Şiir anlayışını, “en uyanık bir 
gayret ve çalışma ile dilde rüya hâlini kurmak” 4 

4 “Tanpınar’ın Mektupları”, Haz. Zeynep Kerman, Der-
gâh Yayınları, İstanbul, 2007, s.325.

“Modern Türk şiirinde, zaman kav-
ramını belirli bir düşünsel sistematik 
ve genel bir dünya vizyonu çerçeve-
sinde ilk işleyenin Tanpınar olduğu-
nu söylemek yanlış olmaz.”

DOSYA: AHMET HAMDİ TANPINAR

TANPINAR VE BERGSON
Prof. Dr. Kemal ÖZMEN ∗

“Etki bir şey doğurmaz, uyandırır (…) Etkiler bizim görünen çehremizi değil, aksine gizli çehremizi 
aksettiren bir nevi aynadır (…) Etkilerden çekinen ve kaçanlar ruhlarının fakirliğini üstü kapalı biçimde 
itiraf etmiş demektir. Kendilerini keşfe kılavuzluk edecek şeylerin hiçbirine el sürmek istemediklerinden, 

bu gibi insanlarda keşfedilecek yeni hiçbir şey yoktur.”

André Gide
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olarak tanımlayan Tanpınar’ın, bu çerçevede şi-
irinin (ve nesrinin) anahtar izleklerinden rüya-
ya, “üstzaman”a geçişi kolaylaştıracak bir işlev 
de yüklemiş olması anlaşılır bir şeydir. “Yekpâre, 
geniş bir ânın / Parçalanmaz akışında” kendisini 
zamanın “ne içinde”, “ne de büsbütün dışında” bir 
yerde konumlamaya çalışan Tanpınar’ın “terkib”e 
dayalı bütüncül zaman algısının Bergson’dan ya 
da Bergson üzerinden estetik bir uzantı olarak 
Proust’tan geldiğini belirtmek gerekir.

Tanpınar’ın Bergson ilgisinin farklı bir za-
man kategorisi olan rüya ile paralel gittiği göz-
den ırak tutulmamalıdır. Tanpınar, tam da bu 
noktada, Swedenborg, Goethe, Hoffman, Alman 
romantikleri, Nerval, Poe, Baudelaire, Mallarmé, 
Valéry ve Freud üzerinden gelen “rüya” ve “musi-
ki”5 ile, Bergson ve Proust üzerinden ödünçlediği 
zaman kavramını iç içe kullanarak, “rüya”yı “üst-
zaman”a, Bergsoncu söylemle “sürem”e (“durée”) 
taşıyan bir eşik olarak algılamıştır.

Bununla birlikte, Bergson’dan Tanpınar’a ge-
len etkinin tam olarak ne olduğunu iyi görmek 
gerekir. Bergson’un bilinç, bilgi kuramı, sezim, 
sürem, zaman, zekâ, düşünce, madde, oluşum, 
bellek, psikolojik determinizm, yaratıcı evrim, ya-

5 “Tanpınar’ın Mektupları”, s.325.

şamsal atılım, düşünce-beden 
ilişkisi, algı, metafizik, spiri-
tüalizm, biyoloji, ahlak, din 
gibi konu ve kavramları içine 
alan ve bir tür “yeni-platoncu-
luk” (“néo-platonisme”) diye 
adlandırılabilecek felsefesinin 
derinliği düşünüldüğünde, 
Tanpınar’ın Bergson’dan ya-
rarlandığı şeylerin oldukça dar 
bir kapsamda ve daha çok da 
zaman algısıyla sınırlı olduğu 
görülecektir. Zamanın üç te-
mel boyutunu (geçmiş, şim-
diki zaman, gelecek zaman) 
“yekpâre” bir  “akış”, bir bütün-
lük olarak algılaması; ”ân”ın 
“tılsımlı ayna”sında sonsuzluk 
düşüncesini bulması Tanpı-

nar’ın Bergson’dan süzdüğü düşüncelerdir. Ancak, 
Tanpınar’ın özgünlüğü zamana “rüya” boyutunu 
katmış olması; “rüya”yı «başka türlü ritmi olan 
ve mekânla, eşya ile içten kaynaşan bir zaman»6a, 
“yaşadığımızdan başka bir zamana gitmek” 7 ola-
rak şiirleştirmesidir. 

Tanıpınar’ın, yirmili yaşlarının başında, İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi iken, 
yakından izlediği “Dergâh” dergisinin (1921-1923) 
çeşitli sayılarında Bergson’dan çevrilen metinler 
ile, Mustafa Şekip Tunç’un Bergson düşüncesi çev-
resinde kaleme aldığı yazılarla Bergson ilgisinin 
başladığı ve zaman içinde ilginin “etkilenme”ye 
dönüştüğü söylenebilir8. Bu ilginin izlerini Tanpı-
nar’ın çeşitli yazılarında görmek olasıdır: “Freud 
ile Bergson’un beraberce paylaştıkları bir dünyanın 
çocuğuyuz”9; “Bu Bergson’un anlattığı, bugünün 
ışığında maziyi görmek keyfiyeti”10; “Ziya bey (Gö-
kalp) kendisini intihara kadar götüren bu buhran-
dan Bergson’un eseriyle kurtulur”11; “Bergson felsefe-

6 A.g.e., s.327.
7 A.g.e.,s. 327.
8 1921-1923 yılları arasında yayım yaşamını sürdüren 

“Dergâh” dergisinde roman, şiir, öykü, tiyatro, dil, 
felsefe, vb. alanlarda çeşitli değerlendirme yazıları yer 
almıştır. Bu çerçevede, Bergson’dan yirmi çeviri metin 
ile, Mustafa Şekip Tunç’un Bergson düşüncesi üzerine 
yazdığı sekiz yazı dikkat çekmektedir. 

9 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Edebiyat Üzerine 
Makaleler”,s.384.

10 Ahmet Hamdi Tanpınar, “XIX. Asır Türk Edebiyatı Ta-
rihi”, Çağlayan Kitabevi, İstanbul,2001,  s.23.

11 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Edebiyat Üzerine Makale-

“Tanpınar’ın Bergson ilgisinin 
farklı bir zaman kategorisi olan 
rüya ile paralel gittiği gözden ırak 
tutulmamalıdır.”
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sini memleketimizde tanıtan Mustafa Şekip Tunç”12; 
“Fakat rüya hakkında mevcut olan ilmi literatürü, 
Bergson’dan Jung ve Jones’a kadar (...) görerek yaz-
dım” 13; “Şiir ve sanat anlayışımda Bergson’un zaman 
telakkisinin mühim bir yeri vardır. Pek az okumakla 
beraber, o da borçlu olduğum insanlardandır.”14 Bu 
göndermelerin sonuncusu açık biçimde Bergson 
etkisine işaret etmiş olsa da, Tanpınar’ın tanıklığını 
sığ “tespitler”le tekrarlamak ya da kesinlemek yeri-
ne, Bergson’dan Tanpınar’a gelen “etki”nin nedenle-
ri, doğası, biçimi ve şiir estetiğine katkılarının ne ol-
duğu üzerinde düşünmek daha isabetli olacaktır15.

* * *

Bergson, “La Pensée et le Mouvant” (Düşün-
ce ve Devingenlik)  adlı eserinde16,  derin 
bir düşünsel/sezimsel çabayla kendi içinde 

yoğunlaşan insanın, bilincinin derinliklerinde, 
geçip giden her şeyin iç içe geçerek bir sonrakine 
bağlandığı ve bir öncekini içerdiği bir “iç gerçek-
lik”le yüz yüze geldiğinden söz eder. Bildiğimiz 
klasik zamansal kategorilere bölünmeyen bu 
“ortakyaşarlılık” (“symbiose”) canlı bir sürekli-
lik, bir “sürem” (“durée”), bir “yekpâre bir akış”tır 
(Bergson’da geçtiği biçimiyle,“le flux unifié d’une 
durée”). Öyle ki, birbiri içine girmiş sayısız (za-
mansal) oluşumlardan hangisinin nerede başla-

ler”,s.109.
12 A.g.e.,s.112.
13 “Tanpınar’ın Mektupları”, Haz. Zeynep Kerman, 

Dergâh Yayınları,2001, s.62.
14 A.g.e., s. 328.
15 Edebiyat eleştirimizde metodik/analitik düşünce 

eksikliğinin ciddi bir sorun olarak varlığını kabul 
etmek durumundayız. Yazarlarımızın kendi 
metinlerinde yabancı yazarlara ya da eserlerine 
yaptıkları göndermeleri, çoğu zaman “yazarımız ….’ı 
okumuştur” aceleciliğiyle  kesinlemenin tutarsızlığı 
ortadadır. Kaldı ki, sözü edilen yazar (eser) “okunmuş” 
olsa dahi, bu “okuma”nın niteliğinin sorgulanması, 
tartışılması temel bir kaygı olmalıdır (Bu konuyla ilgili, 
bkz., “Tanpınar’ın Valéry Rüyası ya da Valéry Sapağında 
Tanpınar Çıkmazı”, Kemal Özmen, “Modern Türk 
Şiirinde Fransız Etkileri”, Sel Yayıncılık, 2016, s. 252-
305.)

16 Bergson’un 1903-1923 yılları arasında yayımlamış 
olduğu dokuz makaleden oluşan “La Pensée et le 
Mouvant”ın ilk baskısı 1934 yılında yapılmıştır. Bizim 
yararlandığımız kitap ise, eserin Skira Yayınları’ndan 
çıkmış 1946 baskısıdır (Bkz.s.177). Milli Eğitim 
Yayınevi’nce 1986 yılında basılan Mustafa Şekip 
Tunç’un Bergson’dan  “Yaratıcı Tekâmül”  (“L’Evolution 
créatrice”) adıyla çevirdiği kitabın elli sayfalık 
önsözü de Bergson felsefesi hakkında değerli bilgiler 
içermektedir.

dığını, hangisinin nerede bittiğini kestirmek ola-
sı değildir. Bergson’a göre, zamansal oluşumların 
hepsi aynı yumaktan çözülür ve aynı yumağa 
sarılırlar. Hepsi bir arada, birbirlerinin içinde sü-
rüp giderler. Böylece, bir kez yaşanıp da sonsuza 
dek “bitmiş” olduğunu düşündüğümüz geçmişi-
miz, yolu üzerindeki şimdiki zamanla beslenip 
büyür ve genişler durmadan. İşte, zamansal bir 
süreklilik içinde oluştuğunu gözlediğimiz ben-
liğimizi yapan bu akışkan, devingen ve kesiksiz 
sürekliliktir. Adına “yaşam” dediğimiz olgu, doğ-
duğumuz andan itibaren düz bir çizgi üzerinde 
evrilen geriye dönüşsüz bir süreç değil, geçmişin 
şimdiki zamanda sürdüğü ve şimdiki zamanın 
gelecek zamanın içine itildiği ve sürekli olarak 
ne tam olarak birisinin “içinde”, ne de “büsbütün 
dışında” olduğumuz bir süreçtir.

 Bergson, adına bellek dediğimiz olguya 
genel olarak iki işlev yüklendiğinden söz eder. 
Birincisi, anıları saklamak/depolamak; ikincisi 
de onları yeri geldikçe bilince taşımak suretiyle 
anımsamaktır. Bu görüşe karşı çıkan Bergson, 
belleğimizin her şeyin sıra sıra kütüklere kay-
dedilip saklandığı bir geçmiş zaman deposu ol-
madığını söyler. Bergson’a göre, bellek şimdiki 
an ile geçmişi bir arada tutan, aynı anda iç içe 
yaşatan ve aynı anda geleceği de içine alan ola-
ğanüstü karmaşık bir sistemdir. Belleğin farklı 
zaman kategorileri arasındaki geçişkenlik özel-
liğine uygun düşen sözcük “akış”tır (“le flux”). 
Bu “bitimsiz akış”ı oluşturan anlar da, kronolojik 
zaman anları gibi “türdeş”, ölçülebilir nitelikli ol-
mayıp, hepsi aynı anda vardır, bir arada ve kar-
şılıklı olarak birbirinin içinde sürerek. Geçmiş, 
sanıldığı gibi şimdiki ana göre geride, eskilerde 
kalan değil, şimdiki anın içinde süren, şimdi-
ki anın içinde yüzen ve şimdiki an da geleceğin 
sunacağı potansiyelle dolandır. Geçmiş zaman 
her an şimdiki anın içinden uç verebilir. Bu yeni 
durum, olgunun ilk oluştuğu andaki konumuna 
oranla, daha geniş, daha derin ve daha yoğun-
dur; çünkü, sürekli olarak akan zamanla gelen 
yeni yaşam deneyimlerle zenginlik, doluluk ve 
derinlik kazanır. İşte, çağrışımlar, anılar yoluy-
la anımsadığımız geçmiş zamanın yaşlandıkça 
bizde kazandığı derin içselliğin; aynı olgu, olay 
ya da kişinin her seferinde “farklı” duyumsan-
masının nedeni budur. O halde, geçmiş olan an, 
geçmiş olduğu andaki durumuyla kaydedilmez 
belleğe. O, hiçbir zaman aynı kalmaz; sürekli ola-
rak “akış” içindeki yaşamla yenilenir. Bir yaşan-
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tı, dahası bir yaşam her zaman önceki yaşantı ve 
zamanların bir toplamıdır. Şu anda “olduğumuz 
şey”, şu anda “olduğumuz şey”den çok, öncekile-
rin eklemlenmesiyle oluşan şeydir. Adına yaşam, 
daha doğrusu “sürem”  dediğimiz olgu, sürekli 
yenilenişi, oluşu, birlikteliği, iç içeliği içinde taşı-
yan “tüm psikolojik varoluşumuzun akışkan küt-
lesi”dir. Tüm öznelliği içinde, her bilinç onu ken-
di “psikolojik varoluş”una göre yaşar, uzun/kısa, 
dolu/boş, yoğun/tekdüze. Bu nedenle, içinde 
bulunduğumuz anda yaşamı duyumsamak, algı-
lamak demek, yaşama tüm çeşitliliği, katmanları, 
boyutlarıyla nüfuz etmektir. Bergsoncu “sezim”, 
daha önce olduğumuz şeyin, tüm organik bü-
tünlüğü ve derinliği içinde, geçmişin şimdiki ana 
aktarımından başka bir şey değildir. Bergson, bu 
anlamda, olduğumuz şeyin, “saf (bir) bellek”ten 
ibaret olduğundan yola çıkarak, insanın her şey-
den önce “hatırlayan bir varlık” olduğunu kesin-
ler. Ona göre, “Gerçek zaman”ı saate ya da takvi-
me bakarak duyamayız, sezinleyemeyiz. “Gerçek 
zaman”ın gelecekten gelip geçmişe giden, sürekli 
biten ve başlayan, dışımızdan akıp giden krono-
lojik zamanla bir ilişiği yoktur; “gerçek zaman” 
içimizde oluşan, içimizden geçendir; “sürem” 
(“durée”) içinde sezinleyebildiğimiz tüm zaman-
sal boyut ve kategorileri içine alan “yekpâre»” ve 
“parçalanmaz akış”tır.

* * *

Tanpınar’ın 1933 yılında “Varlık” dergisin-
de yayımladığı  “Ne içindeyim zamanın” 
adlı şiiri Bergsoncu zaman kavrayışının 

en güzel örneklerinden biridir. Tanpınar, “(Şi-
irim) kozmosla insanın birleşmesini nakleder 
ki, bir çeşit murakabe ve rüya hâlidir”  derken17, 
gerçekte zaman felsefesinin ipuçlarını verir bize. 
Bu “yeni” zaman algısı, “rüya hâli”ne özgü bir 
tür «zamandışılık»la örtüşmekle birlikte, içinde 
yaşanılan uzamsal gerçeklikten kopuk da değil-
dir; “kök”ü bizde olan ve sonsuzluğa doğru tüm 
zamansal kategorileri içine alarak genişleyen bir 
sarmal, hep başa dönerek dolanan ve yükselen 
bir “sarmaşık”tır:  

“Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpâre, geniş bir ânın
Parçalanmaz akışında.

17 “Tanpınar’ın Mektupları”, s.327.

Bir garip rüya rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil,
Rüzgârda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.

Başım sükûtu öğüten
Uçsuz, bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş.

Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim. 18

Şiirin ilk dörtlüğü, Bergsoncu anlamda ken-
disini zaman içinde tam olarak konumlayama-
manın gerekçesini açıklar. “Yekpâre, geniş bir ânın 
/Parçalanmaz akışında” zamanın üç boyutu iç içe 
geçerek var olur. «Bir garip rüya rengi»ne bulan-
mış insan ve eşya, madde özelliklerini, fiziksel 
görünümlerini, ağırlık ve hacimlerini yitirerek 
sonsuz akış içinde boşlukta “tüy” gibi uçuşan «şe-
kil»lere dönüşmüşlerdir. Varlığın “kozmos” için-
deki dinginlik hâlini öne çıkaran “sükûtu öğüten 
uçsuz bucaksız değirmen” ve “muradına ermiş 
abasız, postsuz derviş” imgeleri Mallarmé’nin 
ünlü “Azur”ünü (mavi gökyüzü) çağrıştıran bir 
başka imgeyle (“Mavi, masmavi bir ışık ortasında 
yüzmekteyim”) birleşerek sonsuzluğa akışı du-
yumsatmaktadır.  “Mavi, masmavi bir ışık / Orta-
sında”  yüzen varlıkta gözlemlenen “Kökü bende 
bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim” izlenimi 
ise, tümüyle içselleştirilmiş bir zaman algısı olan 
“sürem”i duyumsatan Bergsoncu düşünüşün te-
mel izleği “sezim”den (intuition) başka bir şey 
değildir . Tanpınar’ın bir yazısında dile getirdiği 
şu sözler de aynı gerçekliğe işaret etmektedir:

“(Gece ve rüya) Benliği, kökü ve yaprağı bir-
birinin aynı bir ağaç, kozmik bir sarmaşık olmuş 
zamanın üç buudunda yüzüyor. Onun için mazi, 
hâl, istikbâl bir hâtıradır. Bizzat kendisi, binlerce 

18 Tanpınar’ın şiirleriyle ilgili alıntılarda, İnci Enginün’ün 
hazırladığı  “Ahmet Hamdi Tanpınar / Bütün Şiirleri” 
(Dergâh Yayınları, İstanbul, 2000.) kitabı temel 
alınmıştır.
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varlığın, sayısız varlıkların terkibini nabzıyla ida-
re ediyor.” 19

Burada sözü edilen, akılcı düşünüşün mü-
dahalesi olmadan,  doğrudan anımsama ya da 
“rüya” yoluyla zihnimizde var edebildiğimiz, 
ancak içimizdeyken en doğru ölçtüğümüz iç 
zamandır. Kronolojik zamanla ne denli karşıt-
lık içinde görünürse görünsün, bu “iç bilgi”nin 
“kök”ü, “sarmaşık” imgesinde olduğu gibi, uzam-
sal bir gerçekliğe dayanır; ondan hareketle doğar. 
Çünkü varlık temelde uzamsal bir gerçekliktir. 
Ancak, zaman boyutunda sınırlılıktan kurtulur. 
İnsanın gerçek yaşamı, onun içinde oluşan ve 
sürüp gidendir. Yaşam, böylece, “benliği, kökü ve 
yaprağı birbirinin aynı bir ağaç” olan ve “kozmik 
bir sarmaşık olmuş zamanın üç buudunda»” yü-
zen varlığın hakikatiyle birleşmektedir. 

Kendisine özgü düzeni içinde, «rüya hâli»  
Tanpınar’a içinde eşyanın, gizli, büyülü, 
mucizevî, ulvî ve çağrıştırıcı yaşamını 

bulduğumuz, «dışgörülerin altında gizlenen cev-
heri, asılların aslını, (...) o acaip koyu tadı » keş-
fettirir. Bu, «başka bir zaman ve uyanık halden 
çok ayrı, daha geniş imkânlı, daha kesif, son derece 
hızlı ve tesadüfe bağlı bir hayat”tır. Neden-sonuç 
ilişkisinden bağımsız, kronolojik “zaman mefhu-
mu»nun ortadan kalktığı, «şuur ve muhakeme 
melekeleri ilga edildiği için bütün sonsuzlukla per-
desiz olarak konuşulan bir «gölgeler âlemi” içinde 
sayısız olgu, yüz, şekil ve tasavvur, “kendi geçmiş 
hayatlarının karışık hâtıralarını telkin” eder bize. 
Bütün içsel zenginliklerimiz hep bu “iç zaman”-
dan doğar: “ O bize hayatımızı ve üst üste yaşamış 
binlerce hayatı, her anı yeni bir terkip olarak su-
nar, şuurun ve ihsasların verimlerini derinleştire-
rek, kâh tahlil ederek büyük mebdelerin yollarını 
hazırlar. Rüyalarımızla bir küllün cüz’ü, büyük 
ve âlem-şümûl bir dünyanın parçası olduğumuzu 
hatırlarız” 20. Tanpınar, “rüyanın kendisinden”, 
“hakiki rüyanın tesadüfleri ve tuhaflıkları”ndan 21 
çok, “bir vitrinde teşhir edilen eşyaya verilmiş ışık 
gibi”22  gördüğü “rüyaya refakat eden duygu”nun, 

19 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Edebiyat Üzerine Makaleler”, 
s.33.

20 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Edebiyat Üzerine Makaleler”, 
s. 32-34.

21 “Tanpınar’ın Mektupları”, s.327.
22 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Edebiyat Üzerine Makaleler”, 

s. 34.

“hava”nın, “hususi atmosfer”in önemine değinir. 
İşte, bu bağlamda Bergsoncu zaman kavramı da 
kendi çerçevesi içine oturur. İdealist, mistik-me-
tafizik boyutlu, “rüya hâli”nin23 doğurduğu za-
man algısı, bize “asırların dehlizi”ni açıp göste-
ren, “oluşun seyri”ni olanaklı kılan “zamanın sır-
rına sahip” olduğumuzun bir kanıtıdır. “Uyanık 
hayat ile rüya hâli yan yana» yaşamın görünürde 
karşıt, ancak temelde birbirini tamamlayan iki 
boyutu, yaşamın kaybolmuş bütünlüğünü sanat-
sal planda yakalamaya yönelik bir çabadan başka 
bir şey olmasa gerekir. 

* * *

Tanpınar’ın şiir, özellikle de roman esteti-
ğini değerlendirirken, kimi zaman şu tür-
den yanıltıcı genellemelere rastladığımız 

olur: Tanpınar, içinde yaşanılan zamanın, “hâl”in 
sanatçısı olmaktan çok geçmiş zamanın, “mâzi”-
ye duyulan özlemin sanatçısıdır. “Mâzi”nin, bir 
kez yaşanıp da bitmiş; belleğin belirli bir yerinde 
depolanmış; arada bir “anılar” aracılığıyla bilince 
taşınıp özlemle, hüzünle anılan romantik nite-
likli bir zamansal algı olduğu inancına dayanan 
bu görüş kadar Tanpınar’a yabancı bir şey ola-
maz.  Önyargı ya da yargıdaki kolaycı sıradanlık, 
Tanpınar’daki geçmiş zaman algısının nasıl bir 
kuramsal bütünlüğe dayandığının farkında ol-
mamaktan ileri geliyor. Oysa, pek çok şiirinde, 
özellikle de “Beş Şehir” denemesinde (“Bursa’da 
Zaman”), Tanpınar zaman anlayışının özellikle-

23 Platon’dan beri bilinen, özellikle de İsveçli düşünür 
Swedenborg ve XIX. yüzyıl Alman romantikleriyle 
sanata taşınan ve Nerval, Baudelaire ve Mallarmé 
gibi simgeci şairler aracılığıyla şiirsel bir kurama 
dönüştürülen “rüya” izleğinin Tanpınar’daki biçimiyle 
özgün olduğunu söylemek zordur.

Kronolojik zamanla ne denli karşıt-
lık içinde görünürse görünsün, bu 
“iç bilgi”nin “kök”ü, “sarmaşık” im-
gesinde olduğu gibi, uzamsal bir ger-
çekliğe dayanır; ondan hareketle do-
ğar. Çünkü varlık temelde uzamsal 
bir gerçekliktir. Ancak, zaman boyu-
tunda sınırlılıktan kurtulur. İnsanın 
gerçek yaşamı, onun içinde oluşan 
ve sürüp gidendir. 
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rini Bergson’un “sürem” ve “sezim” kavramların-
dan hareketle veriyor bize. Önce Bergson’a kulak 
verelim:

“...Hakikatte ise hiç durmadan değişiyoruz,  
bir psikolojik halin kendisi de zaten değişmeden 
başka bir şey değil (...) Eğer mevcudiyetimiz şe-
kilsiz, kayıtsız ve değişmez bir ‘ben’in terkib ettiği 
birbirlerinden ayrı hallerden yapılmış olsaydı bi-
zim için süre de olmayacaktı. Çünkü, değişmeyen 
bir ben akmadığı gibi, yerine diğer bir hal geç-
meyerek kendi kendinin aynı kalan psikolojik bir 
halde akış da olmaz (...) Çünkü, bizim içimizde 
geçen zaman, bir anın yerine diğer bir anın geç-
mesi değildir; böyle olsaydı halden başka bir şeyin 
olmasına imkân kalmaz, geçmişin halde uzaması, 
tekâmül ve somut süre asla olamazdı. Süre, gelece-
ği kemiren ve ilerledikçe büyüyen geçmişin daimî 
bir ilerlemesidir. Geçmiş hiç durmadan büyüdük-
çe kendisini de hiç durmadan hıfzeder. Başka bir 
eserimde ispata çalıştığım gibi, hâfıza, bir çek-
mecenin muhtelif gözlerine hâtıraları yerleştiren 
yahut deftere geçiren bir meleke değildir. Ortada 
ne defter, ne çekmece, ne de meleke vardır, çünkü 
böyle bir meleke durmaksızın çalışmaz, istediği 
ve gücünün yettiği zaman çalışır, halbuki geçmi-
şin geçmiş üzerine yığılması hiç durmadan olur. 
Daha doğrusu geçmiş kendi kendini otomatik ola-
rak hıfzeder. Bizi de hiç şüphe yok her lâhza bütün 
mevcudiyetiyle yoğurur. Daha ilk çocukluğumuz-
dan beri duyup düşündüğümüz, istediğimiz şey-
lerin hepsi, hale katılmak için eğilmiş fakat ken-
disini dışarıda bırakmak isteyen şuurun kapısını 
zorlayan o geçmiştedir.”24 

Tanpınar’ın “Her Şey Yerli Yerinde” adlı şi-
irini Bergson’un yukarıdaki zaman anla-
yışı doğrultusunda okumak şimdiki anın 

içinde süren “geçmiş zaman”ı daha iyi anlamamı-
za, duyumsamamıza olanak sağlar. Görünürde 
“her şey yerli yerinde”dir; ancak, geçen zamanla 
birlikte hiçbir şey artık geçmişte olduğu şey de-
ğildir; çünkü, anlatıcının “şimdiki an” içinde ya-
şadığı şey, belleğin yaşandığı biçimiyle bir yerle-
re kaydettiği “geçmiş zaman”dan farklı bir şeydir. 
Bu, şimdiki an içinde bir küçük uyarıcının etki-
siyle anlamlanan, sürekli yenilenen, yenileşen bir 
“eşzamanlılık” tır:

24 Henri Bergson, “Yaratıcı Tekâmül” ( L’Evolution 
créatrice), çev. Mustafa Şekip Tunç, M.E.B, İstanbul, 
1986., s. XXX, XXXV.

“Her şey yerli yerinde havuz başında servi
 Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan,
 Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan
Sarmaşık ve böcek sesleri sarmış evi.

Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak,
Serpilen aydınlıkta dalların arasından
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak.
Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin
Yüzünde bir tebessüm bir ağır öğle sonu.
                     
Belki rüyalarındır bu tâze açmış güller,
Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde,
Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde
Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner.

Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda
Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan,
Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan
Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgârda. 

Devingen bilincimizin her anında geçmişin 
farklı “bilinç hâlleri” ile, şimdiki anın seslerinin iç 
içe geçerek yankılandığı «büyülenmiş bir ceylan gibi 
» bakan zaman, doğrudan bilincimizin oluşturdu-
ğu bir “hâl”dir; onun “yaratıcı bir oluşum”udur, bir 
“tekâmül”üdür. Tüm bu farklı algı boyutları şimdiki 
anın içinde oluşan; geçmişte yaşanmış olanlara ek-
lemlenen, Bergson’un söylemiyle gelecek zamanla 
beslenip gelişen bir “yekpâre akış(tır), durgun, de-
rinden”. Bir anda, “geçmiş zaman”la dolup taşan 
şimdiki an, “mucizevi” bir biçimde, gömülmüş ol-
duğu derinliklerden “zaman kırıntıları”nı, yaşam 
parçalarını, eşyayı çekip çıkarır. Geçmiş yaşama 
olduğu kadar, şimdi yaşanmakta olana da anlamını 
veren işte bu zamansal bütünlüktür. Zaman sürek-
li olarak yaratılan, kurulan, kurgulanan bir şeydir. 
Geçmişteki olay ve olgular görünürde nasıl bir de-
terminizmle belirlenmiş olursa olsunlar, hiçbir şey 
yoktur ki, her an, şimdiki anda ve gelecekte farklı, 
“yeni” bir biçimde yaşanmamış, kurgulanmamış ya 
da kurgulanmayacak olsun. Çünkü, «her şey yerli 
yerinde»ymiş gibi görünse de, hiçbir şey sonsuza 
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kadar aynı kalmaz. O halde, “sürem” ya da “temel 
benlik” denilen şey, her an “yeni” bir şeye doğ-
ru evrilen özgür bir yaratım biçimi olarak bir kez 
yaşanmış olandan, yani “tarih”ten farklı bir şeydir. 
Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” adlı metni bu savı 
doğrular niteliktedir:

“Bu şehirde muayyen bir çağa ait olmak 
keyfiyeti o kadar kuvvetlidir ki, insan, ‘Bursa’da 
ikinci bir zaman daha vardır’ diye düşünebilir. 
Yaşadığımız, gülüp eğlendiğimiz, çalıştığımız, 
seviştiğimiz zamanın yanı başında, ondan çok 
fazla, çok fazla derin, takvimle, saatle alâkası 
olmayan; sanatın, ihtirasla, imanla yaşanmış 
hayatın ve tarihin bu şehrin havasında ebedî bir 
mevsim gibi ayarladığı, velût ve yekpâre bir za-
man... Dışardan bakılınca çok defa modası geç-
miş gibi görünen şeylerin, bugünkü hayatımız-
da artık lüzumsuz kaldığını zannedebileceğimiz 
duyguların ve güzelliklerin malı olan bu zamanı 
bildiğimiz saatler saymaz, o sadece mazisinde 
yaşıyan bir geçmiş zaman güzeli gibi hâtıraları-
na kapanmış olan şehrin nabzında kendiliğinden 
atar. (...) Birden bire zihnimizde ‘rüya ile hare-
ketin el ele yürüdüğü’ çağların hikâyesini teren-
nüm eden çeşmeler... Siz, mazi dediğimiz ıtrı bize 
zaman içinde uzatan altın, gümüş, billûr muha-
fazalarsınız.(...) ..âbide, eski Türk şehirlerinin 
ortasında yaşanan zamanla ebediyet arasında, 
aşılması çok kolay bir köprü gibi âdeta üçüncü 
bir zamanı teşkil ederdi. (...) Su sesleri (...) belki 
asıl zaman, mutlak manasında zaman odur ve 
ben şimdi onun mücerret âleminde yaşıyorum. 
(...) Ve bir gün ben de sadece bir isim olursam, 

sırf bu küçük kahvede geçirdiğim murakabe sa-
atının verdiği bir hızla bu su sesinde yaşayaca-
ğım. Şimdi Bursa’da asıl zamanın yanıbaşında, 
bizim için ondan daha başka ve daha derin ola-
rak mevcut olan ikinci zamanı yapan şeyin ne ol-
duğunu öğrenmiş gibiyim. Bu ses ve onun etrafı 
kucaklayan, sonsuz akisleriyle her dokunduğu 
şeyin özünü bir ebediyet derinliğinde tekrarlayan 
senfonisi, bu mevsimlerin ve düşüncelerin ebedî 
aynası, zamanın üç çizgisini birden veren tılsımlı 
bir aynadır. Sanatın aynası da bundan başka bir 
şey değildir.” 25

Anlatıcı, görünüşte “Bursa’da(ki) za-
man”ın “peşinde”n koşuyor izlenimi ver-
miş olsa da, gerçekte, “geçmiş zaman”ın 

şimdiki zamanın içinde tüm görkemiyle yeniden 
var olmasını sağlayacak “mucizevî an”ın arayışı 
içindedir. Bergson’un “saf bellek” dediği yeti, dış 
dünyadan gelen bir işitsel uyarıcının etkisiyle bir 
rüyanın kapılarını açar. Tanpınar’ın şadırvanın 
dingin ve çağrıştırıcı su sesinde bulduğu, sezin-
lediği “ikinci zaman”, Proust’un çayına batırdığı 
“Madelaine kurabiyesi”nin bir anda bilincine taşı-
dığı o koca “Geçmiş Zaman”dan başkası değildir. 
“Su sesi” bilincin derinliklerinde, üst üste yığılmış 
çağların tozlu örtülerine sarılmış, «eski cedlerin 
rüyası»na gömülmüş “an”ları, duyguları, ortak 
belleği harekete geçirtir. Sanki, koca bir “geçmiş 
zaman”, animist bir dünyada yaşanıyormuş gibi 
bir “su sesi”nde yaşamayı sürdürüyordur. Ova, 

25 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Beş Şehir”, Ülkü, Ankara, 
1946, s. 80, 85, 89. 
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göğün mavisi, “mimarilerin en ilâhisi”, ”bir eski 
cami avlusu, / Küçük şadırvanda şakırdayan su, / 
Orhan zamanından kalma bir duvar / Onunla bir 
yaşta ihtiyar çınar”; güvercinlerin kanat şakırtısı, 
serviler, güller, “Türbeler, camiler, eski bahçeler”, 
“aslında bu şeffaf âleme ait, ondan bizim dünya-
mıza açılmış rüyalardan başka bir şey değildir” (...)  
Bu âlemde her şey var. Geçmiş günlerimiz, hasret-
lerimiz, ıstıraplarımız, sevinçlerimiz, ümitlerimiz, 
hepsi orada kendi hususiyetlerini yapan renklerle 
mevcut.»26 . “Harap ve bakımsız mazi yadigârları 
ve etrafında uyuyan ölüler, bu erguvan ağacı ezelî 
ve ebedî arzunun, daima yenileşen hayat aşkının 
bir timsalidir.”27  Gerçekte, geçmişten şimdiki ana 
uzanan ve geleceği de içine alacak “parçalan-
maz” süreçte sürekli olan, gerçek olan “geçmiş 
zaman”dır. Çünkü, şimdiki an, tüm kırılganlığı, 
akıcılığı, yakalanamazlığı içinde henüz tam ola-
rak biçimlenmiş değildir; gelecek ise, hep belirsiz 
kalmaya mahkûmdur. İşte kendimizi, gerçekten 
var olduğumuzu tam anlamıyla duyumsadığımız 
anı bize gösteren içinde “zamanın üç çizgisi”ni de 
barındıran bu “tılsımlı ayna”dır; rüyalara bulan-
mış masalsı, sonsuz, durgun bir akış olarak bu 
“ebedî zaman”dır; “ândaki sonsuzluk” duygusu, 
“ân”da süren bu sonsuz akış, “ebediyet rüyası”dır. 
“Ebediyet”ten Tanpınar’ın ne anladığını asıl bu 
noktada görmek gerekir. “Ezel”den beri akmış, 
gelip geçmiş ve şimdiki an içinde süren kesiksiz 
bir zaman bloğudur:

“Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü
Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya
Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya.
                            (...)
Harap mezarlıklarda ölülerin rüyası
Gelir ve tekrar doğar ölmüş sandığın aşka
Anlarsın ölüm yoktur geçen zamandan başka!” 

Bu çerçevede, Bergsoncu zaman kavrayışı ile 
sanatsal yaratı arasındaki benzerlik çok çarpıcıdır; 
her ikisi de bir “tekâmül” olup, «önceden keşfolu-
namayacak şekiller yaratmak zorundadır. “ (…) 
Tekâmül geçmişin halde devamıdır. Dünya tekâmül 
ederken bütün geçmişini hatırlıyor demektir (...) Ha-
yat durmadan yeni şekiller, yeni neviler yaratan bir 
hamledir. Bunun için hayatta tekâmül yaratıcılıktan 
başka bir şey değildir.»28. Tümüyle “zekâ”dan bağım-

26 A.g.e., s.  104.
27 A.g.e., s. 94.
28 Henri Bergson, “Yaratıcı Tekâmül”( “L’Evolution créat-

sız ve derin bir “bilinç hâli” olarak ortaya çıkan bu 
benzersiz ve özgün hallerin anlatımı ancak, « ...teş-
bihli, istiareli, mecazlı, velhasıl keyfiyetleri duyura-
cak bir hale getirebilecek ince ve duygulu bir dil ile 
mümkündür. Hattâ, çok kere bu dil de yetmediği için 
“samimîliğin dili yoktur” denir. Nitekim, Bergson’un 
teşbihli, temsilli bir dil kullanması samimî şuur hak-
kındaki bu görünüşün bir neticesidir»29, derken, 
Mustafa Şekip Tunç Tanpınar’ın şiir estetiğine de 
gönderme yaptığının ne kadar farkındaydı? 

Sonuç

Bergson’dan Tanpınar’a gelen “etki”nin, dahası 
“katkı”nın “bugünün ışığında maziyi görmek key-
fiyeti”nin30; varlığın hakikatı dediğimiz “parçalan-
maz” akışın sürekliğinin; yok olduğunu sandığımız 
şeylerin bizim tanıklığımızda, -“yeniden” değil-, 
“yeni” bir biçimde tüm önceki zamanların mirası-
nı yüklenerek yaşamaya koyulduğunun; “şimdiki 
ân”da, bir “tılsım” gibi eşyaya sinmiş “ebediyet”in 
keşfinin ötesine taştığını belirtmek gerekir. Tüm 
psikolojik varoluşumuzun (bu) akışkan kütlesi”, 
zaman içinde, ruhsal/“spiritüel” bütünlüğümüz 
kadar, toplumsal ve kültürel sürekliliğimizin vaz-
geçilmezliğini duyurur bize. “Her lâhza başka şey 
ve hep kendisi”31 kalana yönelik bu estetik algının 
farkında olmadan, “geçmiş zaman”a, daha açık bir 
anlatımla Osmanlı-Türk sanatına, mimari, müzik 
ve şiirine göndermeleri nedeniyle, Tanpınar’ı gözü 
kapalı sığ övgülere boğan “gelenekçiler” ile, aynı 
gerekçelerle tutuculukla suçlayan “modernist-
ler”in ideolojik şaşılık ve kısırlıklarını tam da bu 
noktada aramak hiç de yanlış olmaz. 

rice”), çev. Mustafa Şekip Tunç, s.XXX, XXXV.
29  A.g.e., s.XVI.
30  Ahmet Hamdi Tanpınar, “XIX. Asır Türk Edebiyatı Ta-

rihi”, Çağlayan Kitabevi, İstanbul,2001,  s.23.
31  “Ahmet  Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri”, s.58.

Tanpınar’ın şadırvanın dingin ve 
çağrıştırıcı su sesinde bulduğu, se-
zinlediği “ikinci zaman”, Proust’un 
çayına batırdığı “Madelaine kura-
biyesi”nin bir anda bilincine taşı-
dığı o koca “Geçmiş Zaman”dan 
başkası değildir.
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İroni, çok genel anlamda, 
söylenen veya yapılanın tam 
tersinin kastedildiği bir 

iletişim becerisi olarak nite-
lendirilebilir. Bu anlamda, 
söylenen ya da yapılanın 
zahiri görüntüsü altın-
daki karşıt söylemi, 
çelişki noktasına vurgu 
yaparak ortaya çıkar-
mayı amaçlar. Başka 
bir ifadeyle ironinin 
temel özelliği; gerçek ile 
görünüş veya söylenen ile 
söylenmek istenen arasın-
daki zıtlığa dayanmasıdır.

İronie/irony teriminin 
Yunanca “bilmezden gelerek 
sormak” anlamına gelen “eirônia” 
sözcüğünün 13.yy. sonunda görülen 
Latince karşılığı “ironia”dan geçtiği düşünül-
mektedir. “Eirônia” ise, Sokrates’in Platon tara-
fından aktarılan diyaloglarında, hasımlarını alt 
etmek adına, kendi ayaklarıyla tuzağa düşürmek 
için başvurduğu tekniğin adıdır. Ayrıca ironi, 
“Edebiyatta, asıl anlamın gizlendiği ya da sözcük 
anlamlarıyla çeliştiği sözel biçimiyle kullanılan 
ya da sahnede beklenen olayla gerçekleşen olayın 
uyuşmama durumuna yol açan teknik” olarak 
tanımlanmaktadır.1 

İroni kavramının/yönteminin tarihsel 
geçmişi Platon’a kadar uzanmaktadır. Platon’un 
hocası Sokrates’in fiziksel görünüşü ile kişilik 
ve bilgeliğinin uyumsuzluğu noktasından hare-
ketle diyaloglarında bu uyumsuzluğu bir anlatım 
biçimi olarak öne çıkarması, simgesel olarak 
ironinin ilk örneğidir. Sokrates’in çirkin ve şişman 

1 Savaş Kılıç, “İroni, İstihza, Alaysama”, Cogito, 2008, S: 
57, s.143-148.

görünümünün aksine muazzam bir zekâ 
ve bilgiye sahip oluşu, ironinin oluşu-

munda aynı nesne, kişi, olay ya da 
olgu içinde var olan kavramlar 

arası zıtlığın temel unsur oldu-
ğunun işaretidir. 

Sokrates’in gerçeğe ulaşma 
yöntemi, “cehalet taslayarak”, 
karşısındaki kişiyi, neticede 
kendi kendisiyle çelişkiye dü-
şecek biçimde konuşturmaya 
dayanır. Genel geçer yargıların 

ve bilgi sanılan şeyin boşluğu-
nu gösteren diyaloglarda, Sok-

rates, içi altın olup dıştan çirkin 
görünen Silenus figürlerine ben-

zetilmektedir. Behler’e göre, iç’le dış 
arasındaki bu zıtlık “ironik dissimula-

tion”u yani “örtülüp gizlenmeyi” örneklen-
dirmektedir ve Avrupa edebiyatlarında süreklilik 
taşıyan bir konu oluşturur. Sokrates diyaloglarda 
bir yandan çirkin görünümlü ancak içi güzel, bir 
yandan da cahillik taslayan ancak aslında bilge 
bir kişi olarak belirir; bu da ironinin “yüzeyle iç 
arasındaki ayırıma ve gerilime bağlı olma özelli-
ğini örneklendiren bir durumdur. 2 

İroninin Türk edebiyat ve kültürü içindeki yeri-
ni belirlemek gerekirse, ironideki cahil görünmeye 
çalışarak, bilgeliğini gizler gibi yapma durumunu 
Divan edebiyatı söz sanatlarından “tecahül-i arif”e 
benzetebiliriz. “Bilinen bir gerçeği bir nükteye daya-
narak bilmiyormuş gibi söylemek, ne hiç bilmemek 
ne de bildiğini saklamak”3 şeklinde tanımlanan bu 
sanatla ironi arasında büyük benzerlik vardır.

Şemsettin Sami’nin “Kâmûs-ı Türkî” adlı 

2 Oğuz Cebeci, Komik Edebi Türler, İthaki Yayınevi, İs-
tanbul, 2008, s.277.

3 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK, Ankara, 
1995, s.441. 
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İronie/irony teriminin Yunanca “bil-
mezden gelerek sormak” anlamına 
gelen “eirônia” sözcüğünün 13.yy. 
sonunda görülen Latince karşılığı 
“ironia”dan geçtiği düşünülmekte-
dir. “Eirônia” ise, Sokrates’in Pla-
ton tarafından aktarılan diyalogla-
rında, hasımlarını alt etmek adına, 
kendi ayaklarıyla tuzağa düşürmek 
için başvurduğu tekniğin adıdır.

eserinde ironiyi ilk olarak tanımlarken “istihzâ” 
kelimesini kullanması ise ironinin bizde alay, 
alay etme ile karşılandığının işaretidir. Yine, Rıza 
Tevfik, “Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefi-
yesi” nde ironi sözcüğünü kullandıktan sonra bir 
dipnotla, ironi tabirinin bizde hakkıyla bir mu-
kabilinin olmadığını, varsa da kendisinin bilme-
diğini ve bu kelimeyi Sokrates’in kelimeye ver-
diği anlamla değil, alay anlamında kullandığını 
dile getirir.4 İroninin özelliklerinden biri olmak-
la birlikte, ironi kavramını “alay”a indirgemek, 
alaydan ibaret görmek doğru değildir.

İronide, söylenen ya da yapılan eylem, ciddi 
görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da 
eylemi, çelişki noktasına çekmeyi amaçlar. 

Edebiyattan tiyatroya, hitabetten günlük konuş-
malara kadar birbirinden farklı alanlarda, çeşitli 
amaçlarla kullanılan ironinin temel özelliği ger-
çekle görünüş veya söylenenle söylenmek iste-
nen arasındaki zıtlığa dayanmasıdır. Diğer mi-
zah türlerinden farklı olarak ironi, daha eleştirel 
bir anlam içeriğine sahiptir ve konuşmacının ni-
yeti ile asıl söyledikleri arasındaki farktan ortaya 
çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle ironi, mizahın, 
eleştirinin ve gerçeğin bir arada kurgulanmış 
halidir denebilir. Çünkü ironi, söylem kalıpları-
nı yeniden, farklı bir bakış açısıyla okuma biçi-
midir. Bu farklı bakış, genel doğru olarak kabul 
edilen gerçekleri, toplumsal bakıştan, genel ka-
bullenişten kurtararak, muhalif birey bilinciyle 
yorumlamaktır.

Eleştirel yönü ağır basan ironi daha çok mo-

4 Savaş Kılıç, “İroni, İstihza, Alaysama”, Cogito, 2008, S: 
57, s.148.

dernistlerin başvurduğu bir yöntemdir. Moder-
nizmin ruhunda eleştiri vardır diyebiliriz. Kendi 
varlığını da bu duruma borçlu olan modernizm-
de ironi, bir eleştirel vasıta olarak hem moder-
nizmden önce olan gelenek eleştirisinde hem de 
kendi kendisinin eleştirisinde kullanılır. “Katı 
olan her şey buharlaşıyor” savıyla yola çıkan 
modernizm felsefesinde hiçbir eser mükemmel 
değildir. Ama modernizmin görevi o mükem-
melliği yakalamaya çalışmaktır. İroni de bu gaye 
doğrultusunda bir vasıtadır.

Türk edebiyatında da sıklıkla başvurulan 
araçlardan birisi olan ironinin kullanıldığı en 
yetkin örneklerden birisi hiç şüphesiz Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitü-
sü” isimli romanıdır. Romanın başkahramanı 
olan Hayri İrdal’ın başından geçen olaylar ve 
onun etrafındaki kişilerle olan ilişkileri romanda 
ironik bir dille işlenmiştir. Özellikle Doktor Ra-
miz ve Halit Ayarcı ile olan diyalogları, ironinin 
ustalıkla kullanıldığı bölümlerdir. 

“İroninin gerçeğin kendisinde değil onun su-
nuluş biçiminde olduğu”5 düşüncesi kişiler ara-
sındaki diyaloglarda kendisini doğrulamaktadır. 
Örneğin Dr. Ramiz ile Hayri İrdal arasındaki di-
yaloglar ve Hayri İrdal ile Halit Ayarcı arasındaki 
diyaloglarda belirgin ironik iletişimler söz konu-
sudur. İrdal, Ayarcı ve Dr. Ramiz’in kullandıkları 
dil, farklılık göstermektedir. Zira zaman zaman 
İrdal, onların söylemek istediklerini anlamaya-
rak, tam tersi bir davranış sergilemektedir. İronik 
tonun oluşmasında bunlar da rol oynamaktadır. 
Bunun dışında yazar, açık alay yöntemi ve abartı 
yoluyla da ironiye başvurmaktadır.

Doktor Ramiz, romanda Batı taklitçisi aydın 
tipinin temsilcisidir. Hayri İrdal ile diyalogların-
da zamanın öne çıkan psikanaliz felsefesi adına 
saçma önerilerde bulunmaktadır. Hep Almanya 
ve Viyana özentisi içerisindedir. Yaşadığı top-
lumla Batı toplumunu karıştırır. Bu tutumuyla 
alay konusu olan kahraman konumundadır.

“Kahvelerimiz bitince kalktı, fincanları önü-
müzden uzaklaştırdı:

— Şimdi anlatın bakalım?.. (Doktor Ramiz)

İlk sözü bana (Hayri İrdal’a) bıraktı. Ona evvela 
kısaca vakayı anlattım. Sonra bütün hayatımı an-

5 Grupe U, La problematique de l’ıronie gidienne dans 
la Symphonie Pastora/e, 1978, s. 427, Aktaran: Murat 
Demirkan, Marmara Üniversitesi Yayınları, 1998.
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latmamı istedi. Ben söyledikçe önündeki bir kâğıda 
not alıyordu. Bilhassa çocukluğumun üstünde fazla 
duruyordu. Hemen her söylediğimi birkaç defa tek-
rarlatıyordu. “Mübarek”ten pek hoşlanmıştı. Ona 
dair bir yığın sual sordu. Evimizin ayaklı saatini hep 
annemin verdiği adla anıyordu.

— Nasıl bir şeydi bu?..

— Büyük bir ayaklı saat.. Çok iyi cinsten. Eski 
İngiliz işi Mecid zamanında alınmış. Fakat bozuk. 
Evde karım tavan arasına kaldırdı. Ama yine is-
terseniz görmek mümkün… Güzel sesi var.   

Ve gözlerine satın alır ümidiyle bakıyordum. 
Böyle bir şey hiç de fena olmazdı. Tevkifhanede 
iken yanı başımdaki odada yatan kalantor bir 
Yahudinin Lizbon’da çürüğe çıkarılmış bir gemiyi 
Benderbuşirli bir İranlıya sattığını, hattâ komis-
yonculuk bedelini peşin olarak aldığını gardiyan-
lardan duymuştum. Bunu ben de pekâlâ yapabi-
lirdim. Nihayet dayanamadım:- Ucuz veririm... 
dedim. İsterseniz gidelim, görelim! Bu da şüphesiz 
bir kârdı. Yüreğim ağzımda konuşuyor ve içimden 
kendi kendime düşünüyordum: ‘Ah bir merak etse 
de eve kadar gitsek, Emine’yi doya doya görsem, 
taşlıktaki tulumbadan o su çekse ben yüzümü yı-
kasam, Zehra ile çocuk türküleri söylesem.’

— Bozuk dediniz değil mi?

— Bozuk... Daha doğrusu bakımsız!

Bir müddet düşündü:

— Tabiî öyle olması lâzım... Neden öyle olma-
sı lâzımdı? Burasını pek anlıyamadım. Nuri Efen-
diye göre bir saatin işlemesi, hattâ hiç durmaması 
lâzımdı. Omuzlarımı silktim. Bizim meseleye gel-
meyecek miyiz? Hayır, gelmeyeceğiz, gelemeyece-
ğiz; çünkü Doktor Ramiz saatten sonra babama 
geçti. Babamdan sonra anneme, annemden sonra 

Nuri Efendiye... Bütün tanıdıkları merak etti. En 
sonunda bir türlü yapılamayan Takribî Ahmet 
Efendi Camii’nin hikâyesinde karar kıldı. 

— Bu camiden evde çok bahsediliyor muydu?

— Hayır, dedim. Yahut pek az. Babam eline 
biraz para geçmesini ümit etti mi ondan bahseder, 
sonra lafını ettirmezdi. Hattâ onu hatırlattığı için 
saate biraz düşmandı.

— Hangi saat?

— Büyük saat işte...

— Mübarek’e mi? Adıyla söylesenize şunu! Bir 
adı olan şey adıyla anılır, diye beni azarladı.

Ben bu hakikati unuttuğuma müteessir, o 
kendiliğinden bir vecize bulduğundan memnun, 
tekrar Mübarek’e döndük. Durmadan bir şeyler 
soruyor ve ben başıma geleceklerden habersiz ha-
tırladıkça anlatıyordum:

— Bir gece hep beraber otururken saat birden-
bire çalmağa başladı. Babam son derece öfkelendi. 
‘Anladık! diye bağırdı. Sen de biliyorsun ki, param 
yok. Şimdilik imkânsız. Evi zor geçindiriyorum... 
Eski zaman değil ki. Ne diye sıkıştırırsın beni!’

— Bunu Mübarek’e mi söylemişti?

— Evet. Yani, galiba... Bilmem!

— Öyle olacak... Çok enteresan bir vak’a... Son 
derece tipik ve nadir bir vak’a. Size teşekkür ede-
rim, bilhassa teşekkür ederim... 

Bu hâle girdiğim için teşekkür ediyordu.

— Aynen söylüyorsunuz değil mi? Baştan aşa-
ğı irade ve dikkat kesilmiş, yüzüme bakıyordu. 
‘Muhakkak bir rapor yazacağım kongreye...’

— Bir daha söyleyin bakayım?

Aynen tekrarladım.

“Saatleri Ayarlama Enstitüsü, bu ironi örneklerine ne-
redeyse her sayfasında rastladığımız bir romandır. Türk 
toplumundaki çarpıklıkları ve yanlışlıkları, etkileyici ve 
ironik bir üslupla ortaya koyan en önemli yapıtlardan bi-
risi olduğu açıktır. Bu romanda yazar, Türk toplumunu 
bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutta, kültürel, davra-
nışsal ve çalışma etiği açısından çok ciddi bir şekilde eleş-
tirmektedir.”
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— Çok mühim ve az görülmüş bir vak’a. Âdeta 
tabu olmuş ve etrafında çeşitli kompleksler yarat-
mış. Mamafih emsali var. 

Ve bana Cava’da, yahut başka bir adada eski 
bir topun evliya gibi ziyaret edildiğini, çocuksuz 
kadınların üstüne çaput bağladıklarını anlattı. 
Ben lafı değiştirmek ümidiyle:

— Bizde de vardı, dedim. Eski Mahmudiye 
Gemisi öyle idi. Hani Üç Ambarlı dedikleri. Gece-
leri gizlice Sivastopol muharebesine gider tabyala-
rı topa tutar, sabahları dönermiş. Babam hatırlı-
yordu. Selimiye Kışlası kadar büyükmüş içi...

— Sizin evde mi? diye sordu.

Dalgın mıydı? Beni iyice deli mi sanıyordu? 
Yoksa, daha korkuncu...

— Hayır, hayır... diye haykırdım. Bizim mem-
lekette, İstanbul’da demek istiyorum... 

Ve deli olmadığımı anlatmak için tasrih ettim:

—Hiç koskoca zırhlı eve girer mi? Böyle bir 
şeyi almak için Ayasofya kadar yer lâzım.

— Ayasofya mı?

Ettiğim hatayı anladım:

— Yani söz timsali söylüyorum, dedim ve ara-
ya başka bir şey sokmasına müsaade etmeden tek-
rar hikâyeyi anlattım.

Sözlerimi büyük bir ciddiyetle dinledi. Not 
aldı. Yine teşekkür etti. Sonra fikrini söyledi:

— Bu da çok enteresan, fakat aynı değil. Be-
nim dediğim başka.”6

Hayri İrdal ile Doktor Ramiz arasında geçen 
bu uzunca konuşmada Tanpınar ironik bir dille 

6 Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 
s. 100-103.

geleneksel hayatta insanların sıradan eşyalara 
kutsiyet atfetmelerini ve bundan daha ziyade 
aslında kendisinin de mensubu olduğu toplum 
ve kültürünü yeterince tanımayan bir “Batıcı” 
aydının kendi toplumuna ait bu olguyu gördüğü 
andaki şaşkınlığını ve tuhaflığını eleştirmektedir. 

Eserde Saatleri Ayarlama Enstitüsü dışında 
yer verilen bir diğer cemiyet de İrdal›ın muhasi-
bi olduğu “İspritizmacılar Cemiyeti”dir. Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü gibi burada da abes işler ve 
kolektif yalan söz konusudur:

‘’Hemen her üç günde bir yukarı âlemden 
gelen tebliğler yayınlanır, onlar tefsir edilir, çok 
âlimane fikirler söylenir… Böyle cemiyetler, daha 
ziyade beraberce yalan söyleyip, beraberce aldanıp 
hoşça vakit geçirmek isteyen insanların işidir. “7 

Seyit Lütfullah da Doktor Ramiz kadar ilginç 
bir tiptir. Seyit Lütfullah, gaipler dünyasıyla alış-
verişte olduğunu söylemesi ve dua yoluyla Kayser 
Andronikos’un hazinesini bulacağına inanması, 
Abdüsselam Bey ve eczacı Aristidi Efendi’nin 
simya formülleriyle altın yapmaya çalışması ör-
nekleriyle yine Tanpınar, toplumumuzda üretme 
sorunları üzerinde durmak yerine boş işler pe-
şinde koşturulmasını eleştirerek Türk toplumun-
daki üretim ve kurumsallaşma anlayışının değiş-
mesi gerektiğine dikkat çekmek istemiştir. 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, bu ironi örnek-
lerine neredeyse her sayfasında rastladığımız bir 
romandır. Türk toplumundaki çarpıklıkları ve 
yanlışlıkları, etkileyici ve ironik bir üslupla or-
taya koyan en önemli yapıtlardan birisi olduğu 
açıktır. Bu romanda yazar, Türk toplumunu bi-
reysel, kurumsal ve toplumsal boyutta, kültürel, 
davranışsal ve çalışma etiği açısından çok ciddi 
bir şekilde eleştirmektedir.

7 A.e. s.126.
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Ve Mardin Kalesi’ni gören yedi defa görür.”

İspanya’da yaşayan Bay Zapparo bu 
cümleyi okuyunca içinde birden ışıklar 

yandı.

Bilgelikler kitabında okuduğu bu cümle doğ-
ruysa bir şeyler olabilirdi.

Ertesi gün İstanbul bağlantılı Mardin uça-
ğına binerken içinden o güne kadar hissetmediği 
birtakım garip duyguların geçmesine şaşırmadı.

Olanlar hep olmuştu. Olacak olanların da 
olmaması için bir neden yok gibiydi.

Havaalanından ayrılıp şehre girdiğinde epey 
şaşırdı.

Aşağıda zümrüt gibi ferah, ufuksuz, büyük 
bir ova uzanıyor, şehirse bunun tam tersi bir iç 
içe yoğunlukla ayaklarının arasında dürülüp 
bükülüyordu.

Üst üste binmiş, iç içe girmiş sokaklardaki 
yüzlerce yıllık küçücük dükkânların içindeki 
adamlar da yüzlerce yıldır oradaymış gibi ses-
sizce çalışıyor, arada bir bakışlarını sokaktan 
geçen bir insana ya da kediye hatta sineğe çeviri-
yor, sonra yine kendi zamanlarına dönüyorlardı.

Kahveler, camiler, bakırcılar, peynirciler, 
fırınlar, hamallar, gümüşçüler, yorgancılar ve 
hiç bitmeyecekmiş gibi uç uca eklenen sokaklar, 
evler, dehlizler, kapılar, geçitler...

Sonra Mardin Kalesi’ni gördü Zapparo.

Çok yükseklerde, taşların üstünde bambaşka 
bir taş olarak duran bu yapıya bakarken, küçük 
bir saatçi dükkânından bir ses onu çağırdı. Ses 
onu Arapça çağırmıştı. Hiç Arapça bilmezdi 
Zapparo...İspanya’dan son Arapları büyük bir 
acımasızlıkla uzaklaştıralı beş yüz yıldan fazla 
geçmişti. Bir dili unutmak için yeterli bir süre...
Yine de sesi hiç yadırgamadı, dükkâna iyice yak-
laştı ve saatçiye gülümsedi. Saatçi zaten gülüm-
süyordu. Ona bir şey ikram edeceğini söyledi ve 
yumuşak bir Arapça ile konuşmaya devam etti.

Zapparo arada bir kaşlarını kaldırıp bir tür 
“yaa öyle mi” mimiği ile cevap veriyor, ama göz-
lerini şehrin tepesindeki geniş alana yayılmış 
kaleden hiç ayıramıyordu.

Saatçi bir ara Timur’dan söz etti. Bu arada 
gümüş bir tepside çay ve ayran geldi. Zapparo 
ayranı tercih etti.

Ayran bitince Zapparo İspanyolca teşekkür 
edip ayrıldı. Saatçi, Arapça sakin sakin gülümse-
meye devam ediyordu.

Bir süre ana caddede yürüyen Zapparo 
postanenin karşısındaki çay bahçesine oturdu 
ve  büyülenmiş gibi kaleye bakmaya devam etti.

Sonra üst üste ve iç içe geçmiş sokaklardaki 
çöpleri toplamak için kullanılan eşekleri görünce 
yüz yıldır aklındaymış gibi sağlam bir düşünce-
nin kendisini çepeçevre sardığını hissetti. Sonra 
hiç duraksamadan yerinden kalktı ve bir eşek 
kiralayıp kaleye tırmanmaya başladı.

“

 MARDİNLİ SAATÇİ İLE MADRİDLİ ZAPPARO
 Mevlâna İDRİS

ANLATI
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Mardinli Saatçi ile Madridli Zapparo •Mevlâna İDRİS

Eşekten indiğinde kalenin genişliği onu biraz 
afallattı.

Kendini frenleyemiyordu. Geniş adımlarla ve 
kafasında değişik, rüzgârlı düşüncelerle kalenin 
içinde dolaşmaya başladı. Arada bir duvarlara 
yaklaşarak şehre ve aşağıda uzayıp giden ovaya 
bakıyordu. Kalenin içini tamamen dolaştığına 
inandıktan sonra kendisini sakin sakin bekleyen 
eşeğe binerek tekrar aşağıya indi. Şehirde biraz 
daha dolaştıktan sonra kaleye hiç bakmamaya 
dikkat ederek havaalanına doğru yola çıktı.

Yarım saat sonra uçak havalandığında Bay 
Zapparo içinde esaslı bir iş yapmanın ver-
diği rahatlıkla pencere kenarındaki yerini 

almış, çantasından çıkardığı bir bulmacayı çöz-
meye çalışıyordu.

Fakat uçak pistten yükselirken sağ kanadını 
hafifce eğince Bay Zapparo birden karşısında 
duran Mardin Kalesi’yle göz göze geldi ve içinde 
hafif bir ekşime hissetti. Bir tedirginlik, kısa bir 
ters elektriklenme hissi.

 Uçağın tekerleri Madrid’in pistlerine sürtün-
düğünde daldığı uykudan uyanıp bir taksiyle evine 
ulaşan Zapparo, salonda otururken yolculuğunun 
detaylarını düşünmeye başladı. Kahvesinin son 
yudumunu alırken kesinlikle kazançlı bir yolculuk 
yaptığından emindi.

 

Günler akıyordu. Nereye acaba?

Bir gün Bay Zapparo’nun kapısını postacı 
çaldı. Bir mektup! Uzak bir yerden. Zarf açıldı-
ğında içinden bir kartpostal çıktı: Mardin Kalesi! 
Bay Zapparo’nun içi kamaştı. Kartpostalın arka-
sındaki, Mardin’li Arap saatçinin sesi gibi yumu-
şak bir etki bırakan yazısını okuyup anlayacak 
kadar iyi hissetmiyordu kendisini. Büyük boy 
aynasına gidip baktı. Gömleğinin ilk düğmesini 
ilikledi. Bunu yapmasa sanki içine bir şey gire-
cekti.

 

Günler biraz daha aktı. Acaba nereye?

Yaşlıydı Bay Zapparo. Yetmiş yaşını ne kadar 
geçtiğini hiç bilmek istemiyordu. Ama bazan on 
basamaktan fazla herhangi bir merdiveni çık-
ması gerektiğinde, “acaba bunu yapabilir miyim” 
diye uzun uzun düşünmeye başlamıştı. Ciğerle-
rine, bacaklarına, beline ne olmuştu böyle? On 

yaşında yıldırım gibi çıktığı bazı sokaklardaki 
bazı merdivenler, şimdi nasıl da aşılmaz, geçil-
mez hâle gelmişti? Gençliğinde elli kiloluk bir 
pirinç çuvalını taşıdığını hatırlıyordu. Ama şimdi 
üç ekmeğin yanına iki kilo patates eklenince, 
kendisini çok ağır bir yükle dağları aşmaya çalı-
şan yorgun biri gibi hissediyordu.

Başka şeyler de hissediyordu Bay Zapparo. 
Dünya biraz acımasız gibiydi sanki. Ne çok arka-
daşı artık yaşamıyordu. Gitmişlerdi. Zamana 
kimse direnemiyordu galiba. İç savaş günlerinde 
yaşadığı büyük gerilimler artık kimsenin umu-
runda değildi. Şimdi çocuklar, gençler ve orta 
yaşlılar bambaşka şeylere seviniyor ya da üzülü-
yorlardı. Kredi kartları, yeni arabalar, bazı bilgi-
sayar programları, daha ilginç cep telefonları ve 
daha anlamadığı birtakım zımbırtılar. Zımbırtı 
evet. Bay Zapparo anlamadığı her şey ve içine 
girmek istemediği her türlü durum için zımbırtı 
kelimesini kullanıyordu ve etrafındaki zımbırtı-
ların devamlı arttığını görebiliyordu. Ve bir gün 
kendisini boğazına kadar yükselen zımbırtıların 
içinde debelenirken düşünüyordu.

O gün kendisine sütlü bir kahve yaptı Bay 
Zapparo. Bu, az içtiği bir içecekti. İçince de hemen 
uykusu geldi. Yatağına gitti ve her zamanki gibi sağ 
elini başının arkasına atıp, ayaklarını ve sol kolunu 
yorganın dışına çıkardıktan kısa süre sonra uykuya 
daldı. Belki biraz fazla daldı. Çünkü rüyasında Mar-
din’e kadar gitmiş ve kaleyi epey yakından ayrıntılı 
bir şekilde görmüştü.

Canı sıkılmış bir halde uyandı. Mutfağa 
geçti, buzdolabını açar açmaz eline gelen limonlu 
sodadan bir yudum aldı ve tekrar yatağa döndü. 
Daha sekiz dakika geçmeden yeniden uyudu ve 
inanılmaz şekilde kendisini yeniden Mardin’de 
buldu. Bu defa Arap saatçinin dükkanındaydı. 
Saatçi yine yumuşak, sakin bir sesle gülümseye-
rek bir şeyler anlatıyordu. Bay Zapparo da kaleyi 
görmemek için, gözlerini saatçiden hiç ayırma-
maya çalışarak, biraz sıkıntılı biçimde onu din-
liyor ve içinden “keşke birazcık Arapça çalışmış 
olsaydım” diye düşünüyordu.

Arap saatçi bu defa iki ayran ısmarlamıştı. 
Buz gibi ayranları yudumlarken saatçi birden 
tezgâhın altından bir kartpostal çıkartıp, Bay 
Zapparo’nun burnuna dayadı ve “size bunu gön-
dermiştim, aldınız mı?” diye sordu. Bay Zapparo 
beyninin içine girecekmiş gibi duran Mardin 
Kalesi’ne baktı. Dehşet içindeydi. “Evet, aldım” 
dedi. Ama sesi kendisine bile yabancı gelmişti. 
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Hem almışsa, o kartpostal 
saatçide ne arıyordu? Üste-
lik rüyada. Rüya, ah evet! 
Yeniden uyanan Bay Zap-
paro direkt mutfağa gitti, 
ama tuhaf bir gidişti bu. 
Geri geri gidiyordu. Buz-
dolabının önüne varınca 
döndü ve kapağı açıp eline 
ilk gelen şişeyi kafasına 
dikti. Elmalı sirke şişesi 
boşaldığında Bay Zapparo 
elinin tersiyle ağzını sildi ve 
hiç farkında olmadan eski 
bir halk şarkısını mırıldan-
maya başladı.

 

Uyumalı mıydı, uyumamalı mıydı?

O yatağa yattığında hemen çok uzaklara git-
mesine engel olacak bir çare? Yoktu.

Yatmalı mıydı? Kareli hoş yorganına ve pufu-
duk yastığına bakarsa evet. Yattı, ama arada bir 
kendini çimdikleyerek...Uykuya ve rüyaya dal-
madan sabahı bulması gerekiyordu. Buldu.

Sabah Madrid sokaklarında gelişigüzel dolaşır-
ken arkasından biri adını çağırdı: “Bay Zapparo!”

Sesi pek çıkaramamıştı ama isim tanıdıktı. 
Bay Zapparo geriye bakınca çocukluk arkadaşı 
Bayan Nessa’yı gördü. Artık küçülüyordu Bayan 
Nessa, küçülmeye başlayacak kadar yaşlanmıştı. 
Bir parktaki banka oturup biraz eski günlerden, 
biraz da hayatın zorluklarından söz ettiler. Hayat, 
ah evet. Hep zorlaşan bir şeydi sanki. Sonra iyi 
dileklerle ayrıldılar.

Bay Zapparo içinde dayanılmaz bir sinema 
isteği duydu ve en sevdiği sinemaya 
yöneldi. Filmin afişine bile bakmadan 

bilet alıp salona geçti. Gong çaldı ve film başladı: 
Aman Allahım! Bu Mezapotamya’da geçen bir 
filmdi ve Mardin’le açılıyordu. Bay Zapparo per-
dede kocaman Mardin Kalesi’ni görünce başının 
döndüğünü, içinde kelebeklerin uçuştuğunu his-
setti. Biraz da terliyordu galiba. Kendisini hemen 
dışarı attı.

Ama sanki ne değişecekti ki?

Eve dönerken çoğu zaman önünde durup 
çeşitli kuşları seyrettiği dükkâna isteksiz bir bakış 

attı. Kuşlar aynı kuşlardı. Değişmiş olan Bay Zap-
paro idi. Ama galiba değişim epey ileri boyutlara 
ulaşmıştı. Ertesi gün Bay Zapparo, uzun uzun 
çalan telefona cevap veremedi. Uykuya dalmıştı, 
oldukça uzun bir uykuya. Artık bu dünyada 
uyanması mümkün olmayan bir uykuya.

 Öbür Dünya’nın sâkinleri bizi anlayacaktır. 
Bilgelikler Kitabı’nda yazılan olmuş, Bay Zap-
paro Mardin Kalesi’ni yedi defa görene kadar 
yaşamıştı. O, görmemek, böylece bu dünyada 
kalışını uzatmak gibi bir yola girmişti. Ama gir-
diği bu yolda Mardin Kalesi yedi defa karşısında 
belirmişti.

Sessizlik ülkesine tanıdık eller tarafından 
yolcu edilen Bay Zapparo’nun mezarından 
dönenler arasında Arap saatçi yoktu. O sırada 
o, Mardin’deki taş evinde menengiç kahvesi içi-
yordu. Ve içinden düşünüyordu: Acaba Bay Zap-
paro yanında olsa menengiç kahvesini mi tercih 
ederdi, yoksa buz gibi bir ayranı mı? Bunu kestir-
mek imkânsızdı. Telefon edip sorsa mıydı acaba? 
Ama Bay Zapparo Arapça bilmiyordu ki... Bu 
menengiç kahvesinin yalnız içileceği açıktı. Çok 
açık. Kahvesini alıp dama çıktı. Mardin Kalesi’nin 
ışıkları yanmış, her zamanki yerinde duruyordu. 
Gözlerini kalenin üzerinden yükselen yıldızlara 
kaydırdı...Yarının kendisine neler hazırladığını 
düşündü, bunu bilemezdi. Peki kendisi yarına 
neler hazırlamıştı bunu biliyor muydu? Maale-
sef bunu da bilmiyordu. Peki önemli miydi bu? 
Değildi galiba, hiç değildi.

Sabah Madrid sokaklarında geli-
şigüzel dolaşırken arkasından biri 
adını çağırdı: “Bay Zapparo!”
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SEHÂB-I MÜSLİM
Hilal Nur YILDIZ

Ey, savurduğu zerreciklerde Burak’ın şahlanışını,

Rüzgarında El-Emin’in kelâmını,

Kubbetü’s Sahra’nın aşkıyla çarpan Muallak’ında

Miraç’a yükselen selamları taşıyan…

  İliyâ…

  İsra’nın yolunun son adımları,

  Sidretül Münteha’nın açılan kapısı…

  Emrolunduğu semada yankılanan farzı,

  Hasretinden dudakları çatlamış;

  Toprağa süzülen yaşlarla yağmur kılan…

Ey, Yevm-i Kıyamet’te Mesih’i anan gözlerin beyti!

Doruklarından Harem-ül Şerif ’e uzanan Sırat’ın vadisi,

Nebilikle müjdelenen İsa’nın seccadesi…

  Beytülmakdis;

  Teni toprağa dokunan seccadenin mabedi…

Ey, Musa’nın sarhoş vücudunun yaslandığı Tûr!

Çehresine süzülen ateş-i terin sızısını,

Uçlarına barut kokusu sinen parmaklarına gömen toprak…

Sıyrıl, gölgesinin ardına sığındığın dağların arkasından!

Korkma!

Hançerinin ucunda tarumar olan bulut,

Toprağın kollarına karışan damlalarıyla sarmaşıklaşacak,

Işığını gölgeleyen dağın topraklarını,

Parmakları arasında ufalayacak!

 

ŞİİR
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Kurtar! Dudağında suskunlaşan gazeli çığlıklarınla.

İşittiğin feryâdı;

Yalın ayak kızgın toprağa kafa tutan minik avuçlar,

Aşkınla harmanlanmış hacerlerinde çınlatacak.

 

Ey, tenine Kuds’un nükheti sinmiş olan Müslüman!

Dinle!

Bu ciğerini söküyormuşçasına yankılanan sükût;

Sinende süzülen ebabillerin,

Kanat sesleriyle mana kazanacak.

  Beytülmukaddes;

  Müslim’in zikrinde vücûd bulacak,

  Müslüman, Kudüs’ün sayesinde olduğu müddetçe

  Huzura ulaşacak!

Feragat etme ey gonca;

Yeşil kadifen ardına gizlediğin güzelliğin,

Uçlarına Allah aşkının işlendiği parmaklarda,

Elbet bir gün kızıl yaprağına kavuşacak!

Ve bu beyaz örtüsüne sarınıp da

Gözyaşlarına sığınan nevzâd,

En içten kahkahalarını,

Ümmet-i Muhammed’in himayesindeyken tadacak!

 

Kulak ver ey mâşuk!

Zalimin kiri altında işlenmiş acılar,

Çorak topraklarına taşan deryanın ayak sesleriyle son bulacak!
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Silik bedenlerin içinde bulunan güçlü 
ruhlar vardı. Çaresizliğin en çok kendini 
gösterdiği zamanda alevlerin parça parça 

yükseldiği ruhta yandıkça güçlenen, güçlen-
dikçe kendini keşfeden ruhlar… Zamanından 
daha geç hayat oyununa başlayan insanlar var-
dı.

Yavaş yavaş titreşen mum ışığı, önünde 
duran nesnelerin heybetini arttırıyordu. Oda-
nın kasvetli ve birkaç tabloya ev sahipliği ya-
pan duvarları nesnelerin gölgesiyle kaplıydı. 
Adam, odanın ortasındaki masanın başında 
oturuyordu. O kadar düşünceli ve sıkılmış bir 
hali vardı ki bu durum odayı daha çok boğu-
yordu sanki. Pencereden süzülen hafif güneş, 
yeni günü müjdelerken adam olduğu yerde kı-
pırdandı ve çevreye göz attı. Büyükçe odanın 
içerisi sadece bir masa ve sandalyeyle doldu-
rulmuş, etrafı ise buruşturulmuş bir şekilde 
yerde duran kağıt yığınlarıyla doluydu.

Zihni, geçen gecenin ağırlığıyla yorulmuş, 
düşünceleri ise boştu. Kıvranan kalemi ona 
yardımcı olmuyordu. Ne yazmaya çalışırsa ça-
lışsın istediği gibi ifade edemiyor, bu onu daha 
çok içinden çıkılmaz bir hale sürüklüyordu. 

Önünde alevleri bir büyüyüp bir küçülen 
muma, ardından ufukta görünen güneşe bak-
tı. Önünde yanan küçücük alev güneşin bir 
sanrısı gibiydi. Eline kalemini aldı, mürekkep 
hokkasına daldırdı ve hemen sonra mürekkep, 
kağıdın üzerinde dağılmaya başladı.

“Kadın, pencerenin kenarında boş gözlerle 
adliye kapısından içeri giren adama bakıyordu. 
Gerek yürüyüşü gerekse duruşuyla kendini belli 
eden bir tavrı vardı. Kadın, bu davranışları çok 
iyi tanıyor ve biliyordu. Bir harekete verilebilecek 
her tür karşılığı…

Yavaşça geriye doğru çekildi ve masasına yü-
rüdü. Sabah gelen notu sakince eline aldı. Yazı-
yı tanımasının yanında kurulan cümlelerin bile 
kime ait olduğunu biliyordu. Bir zamanlar ona 
huzur veren bu harflerin şimdi onu geri dönü-
lemeyecek bir yola doğru sürüklediğini tahmin 
edemedi kadın. Sadece baktı ve kelimeleri idrak 
etmeye çalıştı. Arkasındaki kağıtlara göz gezdir-
di. Hastane onaylı delilik raporları... Bunları ne-
reden bulmuşlardı da ona gönderme cesaretini 
göstermişlerdi.

Aynanın karşısına geçti. Yıllardır baktığı 
yüz bu değildi. Gördüğü sima ona yabancıydı. 

KAĞIT YIĞINLARI
Elifnaz KAZAR

HİKAYE
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Karşısında zayıf ve göz altları morarmış, yılgın 
bir çehre yerine yanakları al al, dolgun ve cildi 
parlak bir yüz vardı. Lakin gözleri, saklı duygula-
rı ve hayal kırıklıklarını anlatıyor gibiydi. Adeta 
geçmişin yorgunluklarını kusuyordu. Notun ya-
zıldığı kağıdı inceledi. 

‘Davadan çekilmeni istiyorum. Şayet çekil-
mezsen olacaklardan ben mesul değilim.’ 

Kısa, iki cümleydi sadece… Fakat tesiri çok 
güçlüydü. Ülkede güçlü fikirleri ve kalemi olan 
bir yazarın hasımlarının onu dava etmesiyle açı-
lan, kaybedilirse tüm kitaplarının toplatılması 
icap eden bir davaydı bu. Ona kazandıracağı çok 
şey vardı ama belli ki karşı tarafta davayı bir o ka-
dar önemsiyordu. Kadın ne yapacağını bilemedi 
önce. Odası ona boğucu geldi. Düşünceler onu 
bırakmıyor, davadan çekilmediği takdirde neler 
olacağı sürekli zihnini dürtüyor, rahat bırakmı-
yordu. Aniden eve gitmeye karar verdi ve kori-
dora çıktı. Hızlı adımlarla kimseye görünmeden 
binadan ayrıldı. 

Caddeye çıktığında yağmur sonrası yayılan 
toprak kokusu onu kucakladı. Yerdeki su birikin-
tilerine bakarken yansımasıyla karşılaştı yine ve 
o gün gördüğü aynadaki siması yerini eski gö-
rüntüsüne bıraktı. Hafifçe çırpınan su gözlerini 
gizlese de o bakınca ürperdi ve afallamış halde 
hızlıca ilerledi. Anladı ki; sıkıntı ruhlardaydı. Yı-
kılmasına rağmen ayakta durmaya çalışan, his-
settiği acıları bulunduğu bedene saklanarak ka-
pamaya çalışan ruhlarda…

Birbirini bir yılan gibi takip eden günlerde 
huzursuzluk kalbine bir sis gibi çöktü. Paranoya-
ları yeniden başladı. Kendine koyduğu her kural 
yapılamadığı için onu çaresizliğe itti. Basit bir da-
vanın onu neden bu kadar etkilediğini anlamak-
ta güçlük çekiyordu fakat direnmekte kararlıydı. 
Onu şikayet edeceğine ya da edebileceklerine 
inanmıyordu. 

Birkaç günün sonunda yeniden gelen bir 
not kadını daha çok huzursuz etti. Gerçekten 
korkuya kapıldı. Odasından çıktığında müdüre 
özel olarak iletilecek bir dosyanın gönderildiğini 
öğrendiğinde iş çığırından çıktı. Sekretere ettiği 
ricalar yerini arkası doldurulamayacak yalanlara 
bırakırken titreyen ve soğuyan ellerini saklaya-
cak yer aradı. Kendisinin de nasıl olduğunu anla-
yamadığı kısacık zaman diliminde eline geçirdiği 
kağıtlarla hızla odasına ilerlerken kendine hakim 
olmaya çalıştı. Odaya girdiğinde şöminenin 

önüne çöktü ve ağlayarak dosyayı yaktı. Alevleri 
izleyen soğumuş ruhu, geçmişe bir çizgi çekmek 
için uğraşırken aslında geçmişin onu hiç bırak-
mayacağını ve her zaman saklaması gereken bir 
sır olacağını hissediyordu. Bunu sinir krizi ge-
çirdiği gün, saatler sonra sakinleştirildiği sırada 
bahçeyi izlerken anlamıştı. Acılar, ucu bucağı 
görünmeyen geçmişin ziyaretçileriydi. Anıların 
kapıları aralandığında ise sizin misafiriniz olur-
lardı.

Kadın bunun böyle gitmeyeceğini, bir üçün-
cü tehdide yer vermeyeceğini düşünerek hırsla 
kalktı. Evine gitti. Ay, bir nebze olsun ışık tu-
tarken geceye, evinden onu kimsenin görme-
diğinden emin olarak ayrıldı. Çok iyi tanıdığı 
evin önüne geldiğinde duraksadı. Anıları zihnini 
doldurdu. İlk olarak gülüşmeleri duydu. Sonra 
burnuna çok sevdiği çöreğin kokusu geldi. Fakat 
gülmeye ve hayal kurmaya kendine vakit verme-
di. Hızla daireye çıktı. Açık kapıyı görünce şaşır-
dı lakin içeri girdi. Notun geldiği ilk gün adliye 
kapısından içeri girerken giydiği aynı şeyler yine 
üzerindeydi adamın. Önündeki kağıtlara dalmış 
gibi görünüyordu fakat kadının geldiğini hisset-
mişti. Hiç gözünü kaldırmadan yavaş bir sesle, 
‘Sizi beklemiyordum.’ dedi. Kadını günlerdir ra-
hatsız eden kalbindeki ağırlık bir anda kalkıverdi 
sanki. Sakince oturdu ve bunu yaparken hiç zor-
lanmadı. ‘Eski defterleri açmaya mı geldin yine?’ 
diye devam etti adam ama kadının yüzüne hiç 
bakmamıştı.

Kadın bir saniyeliğine gözlerini kapadı. Ve 
hastane kokusunu hissetti. Zihni onu o güne ta-
şımıştı. Yürüyen sedyeden gelen ses başını ağrıt-
tı. Bağırıyordu, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. 
Yorulduğunda duraksadı. ‘Kim söyledi?’ diyebil-
di en sonunda. Nefes nefeseydi. 

‘Bunu size kim söyledi?’

Başında bulunan herkes uzun uzun yüzüne 
baktı. Bir hemşire yavaş, sakin bir sesle,’Yanınız-
da olan adam.’ Durdu. ‘…sanırım sevgiliniz…’

Kadın aniden gözlerini açtı ve nefesini sakin-
leştirmeye çalıştı. Zihni anılarını hatırlatmakta 
ısrar ediyordu. ‘Beni neden ihbar ettin?’

‘Çünkü bana saldırdın.’ Adam şimdi gözü-
nün içine bakıyordu. 

‘Bunu yapman gerekmezdi.’

‘Kendimi korumam gerekiyordu. Bir nevi 
nefs-i müdafaaydı.’ Sinirle soludu. ‘Üstelik yeter 
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artık! Bunları defalarca konuştuk. Başka bir şey 
yoksa git evimden…’

Kadın sinirlenmişti. Evet, defalarca konuş-
muşlardı fakat ona nasıl saldırdığını hala 
anlayamıyor ya da kabul etmek istemi-

yordu.

‘Bana bunu reva gördüğüne hala inanamıyo-
rum. Ben seni…’ dediğinde adam öfkeyle ayağa 
kalktı. ‘Çık dışarı!’ 

Kadın oturduğu yerden hafif gülerek kalktı. 
Bu durum sanki hoşuna gitmiş gibiydi.’Davadan 
çekilmeyeceğim.’ Bunu kendinden emin bir ta-
vırla söylemişti. 

Adamın yüzünden hiçbir şey okunmuyordu. 
Ne bir öfke ne de şaşkınlık… Bir süre birbirlerine 
baktılar. İkisi de ne düşündüklerini bilmiyorlar-
dı. O an kadın durmanın bir anlamı olmadığı-
nı anladı ve silahını adama doğrulttu. Adamın 
yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirdi ve paniğe 
kapıldı. Eli ayağı birbirine dolaştı. Kendini to-
parlayınca durdu.’Çek tetiği.’ Derin bir nefes… 
‘İntikam alma vakti geldi sanırım.’

Elindeki silah hiç titremedi. Kadın dilinde-
ki kelimelerin noksanlığını hissetti adamın göz-
lerinde. Onlar geçmişin ağırlığında birbirlerini 
kaybetmiş iki yabancıydılar şimdi. Hissetmek 
bir yana düşünemiyorlardı bile. Gecenin sessiz-
liği hüzünlerine karışmıştı. Kadın gözlerini usul 
usul kapattı. Saniyeler içinde gözünün önün-
den geçen tüm iyi ve kötü anıları memnuniyetle 
karşıladı. Son olarak beraber gülüştükleri o de-
niz kıyısında gördü onları. Adamın gülüşü içini 
huzurla doldurdu. Sürgüyü çekti. Bir anda ‘Seni 
seviyorum.’ dedi. Silahın sesi havaya karıştığında 
bir ses seçildi aradan.

‘Ben de seni…’

Bu belki de bir sanrıydı. Bilmiyordu. Gözle-
rini açmadan yere çöktü. Ve öylece ağladı.

Sırlar zincir gibi bizi olduğumuz yere mıhla-
yan sınırlarımızdı. Onları korumak için söyledi-
ğimiz her yalan, yaptığımız her hamle zincirlerin 
daha çok batmasına ve bizi gün geçtikçe yorma-
ya başlardı. Zaman geçtikçe zincirlerin sayısı 
çoğalır, sarmalar ve ölene kadar da bırakmazdı. 
Sizi hiç istemediğiniz yerlere sürükler, aklınızın 
alamayacağı şeylere sebebiyet verirdi. Akışa uy-
mak zaruriydi. Mühim olan nereye sürüklendi-
ğiniz…”

Kapı hızla çaldı. O kadar hızlıydı ki adam 
korktu ve masaya vurdu. Hokka devrildi ve 
tüm mürekkep kağıda döküldü. Kapının arka-
sından sesler geldi.

‘Aç kapıyı! Polis!’

Adam endişeyle ayağa kalktı. Kapı zorlan-
dı. Menteşeler gıcırdadı, direndi. Bir süre son-
ra dayanamayınca kapı kırıldı. Adam şaşkın 
bir ifadeyle baktı, ne olduğunu anlayamamış 
gibi davrandı.

‘Buyurun memur bey.’ dedi.’ Kapının kırıl-
masına sebep olacak kadar önemli olan ne?’ 

Memur silkindi, hafif sıkıldı.’ Üzgünüm. 
Avukatınızın işlediği cinayetle ilgili ifadenizi 
almamız gerek. Bunun için benimle karakola 
kadar gelmelisiniz.’

‘Neden? Benim bununla ilgili bir bilgim 
yok.’

‘Bu olay sizin davanız yüzünden oldu. Tak-
dir edersiniz ki olaya istemeden de olsa dahil 
oldunuz. Odasında birkaç not bulundu. Bu 
notlardan ötürü avukat hanımın bir sinir kri-
zi geçirmiş olmasından şüpheleniliyor. Sizinle 
konuşurken hal ve hareketleri açısından ifade 
vermelisiniz.’ dedi ve yanındaki delikanlıya ‘ 
Odayı ara!’ diyerek emretti.

Odadaki tek eşya olan masanın yanına gider-
ken adam yazdığı yazının okunmaması için ade-
ta dua ediyordu. Polisin ‘Artık çıkalım.’ dediğini 
bile tam olarak duymadı. Delikanlı kağıda baktı-
ğında mürekkep tüm kelimeleri yutmuştu. Ada-
mın kapıdan çıkarken son gördüğü, delikanlının 
kağıdı buruşturup yere atışı oldu. Kağıt havada 
süzülerek yere düştü, yuvarlandı ve diğer kağıt 
parçalarının arasına karıştı…

Kadın bir saniyeliğine gözlerini 
kapadı. Ve hastane kokusunu his-
setti. Zihni onu o güne taşımıştı. 
Yürüyen sedyeden gelen ses başını 
ağrıttı. Bağırıyordu, avazı çıktığı 
kadar bağırıyordu. Yorulduğunda 
duraksadı. ‘Kim söyledi?’ diyebildi 
en sonunda. Nefes nefeseydi.
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HA UÇTU, HA UÇACAK
İhsan DURDU

—Halime ve Selman Durdu’ya—

Altı katlı bir apartmanın altıncı katında balkonda

altı yaşlarında bir kız çocuğu

kuşları seyrediyor havada dolanıp duran

gözleri mutluluk küreleri, fıldır fıldır yuvalarında

yüzünde şefkatle okşanmışlıklar, gülücükler

uzatıyor kollarını yanlarına

ha uçtu, ha uçacak

Sevinçle el çırpıyor kuşların kanat seslerine

dikilip dikilip üzerine iniyor ayak parmaklarının

bir güvercin mi yükseldi bahçedeki incir ağacından

çığlıklar atıyor tavşan işlemeli terlikleri üzerinde tepinerek

beton zemine bir ürperti dökülüyor vücudundan

ardından yolunu şaşırmış bir rüzgâr

kaygıyla eli saçlarına gidiyor

alelacele düzeltiyor buklelerini

ha dağıldı, ha dağılacak

Yorulmuyor kuşlar sevinçten uçurtmaktan onu

kumrular bıkmıyor ona masal okumaktan

bir melodi yalıyor kulak memelerini

yaprak hışırtıları, kumru ötüşleri, kanat seslerinden

yemek saatlerini hiç sevmiyor, acıkmıyor çünkü hiç

izni zar zor koparıyor biraz daha oynamak için

gir dedikçe içeri annesi

bir hüzün ifadesi kaplıyor yüzünü

ha ağladı, ha ağlayacak

ŞİİR
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Ah onun da kanatları olsaydı

geçerdi hepsini kuşların yarışta

annesinin de yüreğinden pır pır diye bir şeyler uçar mıydı acaba

omuzlarında bir sıcaklık, bir yangın yanaklarında

kimin dudakları yanaklarına konup kalkan bu kuşlar

birer sevgi gözesi annesinin gözleri

geldi çattı zamanı içeri girmenin

babası gelmiş, neler getirmiş ona acaba

güneş de yorgun mu düşmüş ne gün boyu çalışmaktan

tembel tembel gerinerek ovuşturduğu gözleri

ha kapandı, ha kapanacak

Altı yaşlarında bir kız çocuğu

altı katlı bir apartmanın en üst katında, balkonda

bakıp durur kuşlara her gün saatlerce

bulutlara ulaşma arzusu çoğaltır yüreğinde

gözlerinde göksel bir özlem

el çırpar havada süzülüp duran kuşlara

sevinçten çığlıklar atar

bir türkü kanatlarını yoklar yayvan dudaklarında

ha uçtu, ha uçacak
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Onu görmeyeli ne kadar çok oldu, dü-
şüncesiyle uyandı. Zorla açabildi göz 
kapaklarını. Oda hala karanlıktı. Zaten 

altı aydır gece gibiydi günler. Hava sürekli ka-
palıydı. Tipinin sesiyle uyanmıştı ama bu ses, 
bir kapı sesi gibi gelmişti ona. Onun geldiğini 
zannederek uyanmıştı. O an içindeki o sıkıcı, iç 
bunaltan hava yerini, göğsünü ferahlatan bir du-
ruma bırakmıştı. O ferahlık tekrar umutsuzluğa 
dönüştü. Göğsüne, midesine yine ağırlık çöktü. 
Boğazında bir düğüm oluştu. Yorganın altında 
olmasına rağmen üşüdüğünü fark etti. Kolunu 
yorgandan çıkarınca daha şiddetli bir soğuğu 
hissetti. Geri çekti kolunu. Yer yatağından, yor-
ganın içinden çıkmaksızın pencereye doğruldu. 
Camlar buz kesmişti. Mavi pencerenin boyala-
rı ıslaklıktan kararmıştı. Kalkıp cama üfleyerek 
buzu eritmek geçti içinden. Halsizlik, ümitsizlik 
ve soğuk bu hevese engel oldu. Doğrulurken sırtı 
açıkta kalmıştı, bunu hissettiğinde derhal yatağa 
yıktı sırtını ve tipinin artan uğultusu içinde; ken-
dini, umudunu uykunun kollarına bıraktı.

Uzaklardan gelen köpek sesleriyle irkilerek 
uyandı. Aklına babasıyla ot biçmeye gittiği o gün 
geldi. Sabahın erken saatlerinde annesi: “Kalk, 
bugün Küçükhızar’a gideceksin baban bekliyor.” 
dedi. Sevindi çocuk. Dün gece bunu düşünerek 
uyumuştu. Annesi yandaki sedirin üstüne göğer-
miş peynir ve tandır ekmeği bırakmıştı. Soba-
nın yanında akşamdan kalma patates kabukları 
duruyordu. Annesi sobanın külünü temizlerken 
hadi yüzünü yıka gel, dedi. Çocuk, uykunun 
sersemliğiyle elbiselerini giyip, odadan çıkarak 
avluya geçti. Avluyu ortada kocaman bir direk 
tutuyordu. Bütün ev sanki bu direğe göre inşa 
edilmişti. Bu direk sadece damın değil tüm aile-
nin dayanağıydı. Dedesinin her gün bir yaprak 
kopardığı takvim bu direkteydi. Takvimin he-
men altında ecza dolabına benzer küçük bir ah-
şap dolap kendine yer bulmuştu. Bu dolabın al-
tındaki ince bir çiviye asılı havluyu alarak dışarı 
çıktı. Bütün köy uyanmıştı. Yaz olmasına rağmen 
her evin bacası tütüyordu. Evin arkasındaki tu-
valate gittikten sonra harman yerini koşarak ge-
çip komşu evlerin arkasındaki tek kişilik patika 

HİKAYE

GÜNEŞIN IKINDISINDE
Fırat KARABULUT
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yoldan uçarcasına geçip köyün çeşmesine vardı. 
İpince akan suya dokunduğunda kendine geldi. 
Su az akıyordu ama bir o kadar soğuktu. Dedesi 
kendi elleriyle yapmıştı bu çeşmeyi, üstelik tüm 
köylü hep bir ağızdan burdan su çıkmaz, boşu-
na uğraşma demişti. Çocuksu bir gurur duyarak 
elini, yüzünü üstünkörü yıkadı. Omzundaki hav-
luyla kurulanıp evin yolunu tuttu.

Evin önüne geldiğinde, babasını bir elinde 
tırpan bir elinde atın yularıyla gördü. At huysuz-
ca, diri hareketlerle zor zapt ediliyor gibiydi. Her 
an şaha kalkmaya hazır, sanki şahlanırsa köyün 
dışındaki çayırlık alana dört nala gidecek gibi 
duruyordu. Annesi patates kabuklarını önüne 
bırakınca hayvan uysallaştı.

Çocuk havluyu aldığı yere asarken takvim-
den bir yaprak koparıldığını gördü. Dedesinin 
odasına sessizce yöneldi. Kapı aralıktı, keçi pos-
tundan yapılmış seccadeyi gördü yerde. Biraz 
daha kapıya yaklaşınca dedesini sedirin üstünde 
bağdaş kurmuş durumda buldu. Elinde bir kitap 
vardı, mırıldanarak okuyordu. Tam içeri girecek-
ken annesinin sesini işitti, dönmek üzereyken 
dedesinin kendisine gülümseyerek baktığını gör-
dü. Gülümsedi, gülümserken geri adım atarak 
kapıdan uzaklaştı. 

Göğermiş peynir ve tandır ekmeği yer sofra-
sında hazırdı. Bunlardan yedi. Çocuk acele ettik-
çe annesi onu uyaran bakışlarla yavaşlatıyordu. 
Çocuk doyduğunu anlayınca annesine müdahale 
fırsatı vermeden hızlıca sofradan kalktı. Dışarı 
çıkar çıkmaz babasını buldu kapı önünde, peşin-
den annesi geldi. Babası, yedi mi bir şeyler? dedi. 
Anne, başıyla onayladı utanarak.

 Babası tek bir hareketle ata bindi, annesi onu 
uzattı babasına. Baba bir eliyle atın gemini tutu-

yor ve omzuna dayadığı tırpanı idare ediyor, di-
ğer eliyle kucağındaki çocuğu tutuyordu. Karısı-
na Allahaısmarladık, deyip atı dağ yoluna sürdü. 
Güneş kızıllığını göstermeye başlamıştı. Arkala-
rından evin köpeği yetişti onlara. Havlamalarla 
bir ileri bir geri koştu, durdu yolculuk boyunca. 
Dereler tepeler aşıldıkça boz topraklar yerini ye-
şil bir örtüye bıraktı, toprak bereketlendi. Küçük-
hızar göründü, bir çay yeşil örtüyü ikiye bölüyor, 
tarlalar sınır taşlarıyla sıklıkla bölünüyordu. Çay 
geçilince ormanın eşiğindeki tarlaya gelindi. 

Öğleye doğru babası tarlanın yarısını biçmiş-
ti. Güneş iyice kendini hissettirdi. Baba ikide bir 
eliyle alnındaki teri siliyor, nefesleniyor… Çocuk 
sıcağa aldırmadan köpeğiyle durdurak bilmeden 
bir o yamaca bir bu yamaca koştururken sazlık-
larda gezinen ve oradan havalanan turnaları gö-
rüyor… 

Turnaları gördüğü o günü düşünürken 
yüzündeki gülümseme birden kayboldu. 
Yataktan bir kez daha doğruldu. Oda buz 

gibiydi. Dışarıda pencerenin hizasında kar, kör 
edercesine bir beyazlık. Titreme sardı bedenini. 
Elini istemeden sobaya yaklaştırdı, buz. Ace-
leyle pencerenin önüne bir tahta iskemle koyup 
iskemlenin üzerine çıktı. Küçükhızar’a gittikleri 
yolu bulmaya çalıştı. Komşu evlerini bile görmek 
imkansızdı. Evler kar içinde birer tümsek gibiy-
di. Bu tümseklerin en belirgin yerlerinden teze-
ğin isli, kara dumanı uğulduyan tipiye karışıyor-
du. Köyün yolunun kapalı olduğunu anlayınca 
bugün de gelmeyecek, dedi…

Gün boyu ağustos sıcağında tırpan sallıyor-
du, tüm bedeni ter içinde kalmıştı. Yorulmuştu, 
bedeninden ekşimsi bir ter kokusu biçilmiş taze 
ot kokularına yayılıyor; iki üç adımda bir, tırpan 
taşa denk gelince çıkan ses, az sonraki masat se-
sini döllüyordu. Tırpanı her masatladığında teri-
ni silmeye ve azıcık da olsa kollarını dinlendir-
meye fırsat buluyordu. Turnaların havalandığını 
görünce çocuğu düşünerek; bugün erken gitmeli, 
dedi.

Dağlardan, ormanın en bilinmez kuytuların-
dan doğan çay, Küçükhızar’da ortaya çıkmışcası-
na soğukluğunu koruyordu. Dizlerine kadar bu 
çayın içine giren çocuk, avuçlarına aldığı suyu 
yukarıya sıçratıp suyun dökülüşünü ve o an beli-
ren gökkuşağını hayranlıkla izliyordu. Ne kadar 

Çocuk havluyu aldığı yere asarken 
takvimden bir yaprak koparıldığını 
gördü. Dedesinin odasına sessizce 
yöneldi. Kapı aralıktı, keçi postun-
dan yapılmış seccadeyi gördü yer-
de. Biraz daha kapıya yaklaşınca 
dedesini sedirin üstünde bağdaş 
kurmuş durumda buldu.
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yukarıya atarsa gökkuşağının o nibette ömrünün 
uzadığını fark eden çocuk, her defasında daha 
fazlasını istiyordu…

Güneşin ikindisini ardına alan baba, gölge-
sini oğlunun üzerine düşürüyor. Şehre inmeli, 
oyuncak almalı hem okula başlayacak, önlük, 
ayakkabı, çanta... Arkadaşı Rıza’nın büyük şehir-
lere gidip parayla dönme fikri aklına geldi. Hem 
oralarda yollar kapanmazmış hiç. Elektrikler git-
mezmiş. Her evde su olurmuş. Rıza’nın bu son 
sözü kulaklarındaydı hala “Her evde su…” 

Hadi evladım, gidiyoruz, dedi. Atı suyun 
öbür tarafındaki bir ağaca bağlamıştı. Evin al-
tıncı horantasına doğru ilerlerken köpek, köye 
döneceklerini sezmiş gibi neşeli neşeli havlaya-
rak, çocuğun önünden seyirtip ata yaklaştı. At 
huysuzlanarak bir ileri bir geri adım atarak kö-
peği uzaklaştırdı yanından. Baba önce oğlunu 
bindirdi ata, tırpanını atı bağladığı ağaca dayadı, 
kendisi de ata bindikten sonra tırpanı aldı ve dö-

nüş yoluna koyuldu. Yol boyunca şehirde çalışma 
fikrini düşündü. Altı ay çalışıp köye gelecek ve 
işleri iyi giderse şehre taşınabileceklerdi. İşleri iyi 
gitmezse baharın sonunda köye dönebilir, hasat 
mevsimine yetişebilirdi. Hem her evde su var-
mış! Karısı artık sabahtan akşama kadar omuz-
lukla su taşımayacak. Oğlan da okula başlayacak. 
Şehirde bir okula gider. Oradaki okullarda her sı-
nıfın öğretmeni farklıymış. Çocuğun sarı saçları-
nı kokladı, hiç olmazsa bu sabi hayatını kurtarır 
diye mırıldandı.

— Efendim baba!

— Bak, köy göründü. Söyle bakalım hangisi 
bizim ev?

Çocuk elini kaldırıp bir şeyler söylerken 
adam tekrar daldı. Lokantada çalışırım…

Köye vardıklarında akşam ezanı yankılandı. 

Beklemenin saatlerle, günlerle ölçülemediği 
bir yaş bu. Çocuk gözlerini ufka dikmiş. 
Yolun gökyüzüyle buluştuğu noktada kö-

yün minibüsünün gelmesini bekliyor. Bekliyor. 
Her sabah ilkin pencereye yöneliyor ve oradan 
ufka bakıyor. Günün o uzunluğu içerisinde sü-
rekli baktığı, önce umutla baktığı sonra umudu-
nu hep bir sonraki güne devrettiği günlerdi.

Bir sabah ufukta köyün yollarını açan grey-
deri gördü. Yollar açılınca babasının gelmek üze-
re olduğunu düşündü. Annesine babasının ne 
zaman geleceğini her sorduğunda, yollar açıldı-
ğında, cevabını almıştı.

Köye vardıklarında akşam ezanı 
yankılandı. 

Beklemenin saatlerle, günlerle öl-
çülemediği bir yaş bu. Çocuk gözle-
rini ufka dikmiş. Yolun gökyüzüyle 
buluştuğu noktada köyün minibü-
sünün gelmesini bekliyor. Bekliyor. 
Her sabah ilkin pencereye yöneli-
yor ve oradan ufka bakıyor. 
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Şairin dehasından söz etmek mümkünse, bu 
imkanın şair için, kendi rüyasına sadakati 
nispetinde gerçekleşebileceğini bilmek ge-
rekir. Şiir; nesnel, herkesçe makbul görüle-

cek, uzlaşımsal bilincin mahsulü değil, rüyavâri 
şuurun tezahürüdür. Rüyavâri şuur ile dil taşar1; 
ne ki taşar, o şeyin özüdür. Rüya, şiirin bütün 
mümkünlerini imkan dairesine davet eden en 
sahih ve sahici mekandır. Nice acı veren, hü-
zünlendiren, şaşırtan, taşıran yahut darmadağın 
eden hissiyat/duygulanım uyandırsa da, şiirsel 
imgenin, bizde bir ‘güvenli mekan duygusu’ ha-
sıl edebilecek kudrette oluşu, imgenin bizi her 
şeyden önce derinliğine kavramış olmasıyla ala-
kalıdır. Okur, şiire teslimiyeti nispetince imgede 
yuvalanır, imgeye sığınır;  düşünmeksizin (bil-
hassa düşünmeksizin) geriye gidişlerle2 şiirdeki 
imgenin kendisini sarıp sarmaladığını hisseder 
ve fakat onun ne olduğunu tam olarak izah ede-
mez. Memedeki ağız, sütü bilinçsizce soğurmak-
ta iken teslimiyet, muazzam bir mekanda güven 
duygusu tattırır. Şiirsel imge bizi kavrar, birden-
bire -bir bütün olarak- kendimizi onun güvenlik-
li alanında ikamet ediyor halde buluruz; ikamet, 
daha sonra bambaşka biçimlerde yinelenmek ve 
yenilenmek üzere okurun çağrısı ve şairin daveti 
ile karşılığını bulmuştur; Bachelard’ın ifadesiyle 
imge köklerini içimizden alır ve dilimizin varlığı 
haline gelir, ifade varlığı yaratır.3 Ne var ki söz 

1 “Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın” diyen 
Yunus; bize, şiirin dökülmek, sızmak, akmak…gibi 
edilgen eylemlerle değil, gayrı irâdi bir fiil olan taşmayı 
hazırlayan yahut ön gerektiren çağıldama/köpürme 
gibi aktif  birikme sonucu hasıl olabileceğini ima eder 
gibidir. Biriken ve kaynayan taşar; taşan köpüktür, yani 
öz.

2 “Düşünülmesi gerekeni hatırlama, şiir yazmanın 
kaynaklandığı sebeptir. Bu yüzden şiir yazma, hatıra 
olarak düşünmeye ulaşıncaya kadar geriye, kaynağa 
doğru akan sudur. Elbette, mantığın bize düşünmenin 
ne olduğunu izah edebileceğini zannettiğimiz sürece, 
şiir yazmanın ne derece hafızaya isnat ettiğini 
muhakeme edemeyiz. Nazmedilen her şey hatırlamanın 
vecdinden neşet eder.” M. Heidegger, Düşünmek Ne 
Demektir, çev: Rıdvan Şentürk, Paradigma yay, s: 10

3 “İmge, yalınlığı içinde bilgiye gerekseme duymaz. 

konusu davetin gerek şartları olan dua (dile tesli-
miyet) ve davaya (dil’le dalaşmak) sadakat şarttır. 

Çok basit ve yalın bir hakikat, hemen her 
zaman unutulur; şiirde anlatıcı değil şair konu-
şur, şair anlatmaz, söyler.4 Söz, böylece olağan/

Yapmacıksız bir bilincin ürünüdür. İfade olarak yeni ya 
da genç bir dile sahiptir. Şair, yarattığı imgelerin yeniliği 
ile her zaman bir dil kaynağı olma özelliğine sahiptir. 
Bir imge fenomenolojisinin ne olduğunu tam olarak 
ve açıkça belirtebilmek, imgenin düşünme eyleminden 
önce geldiğini gösterebilmek için, şiirin daha çok bir 
tin fenomenolojisi, bir ruh fenomenolojisi olduğunu 
ileri sürebiliriz. Bu durumda da düş kuran bilincin 
belgelerini toplamak gerekir.” Gaston Bachelard, 
Mekanın Poetikası, Çev: Aykut Derman, Kesit Yay. s: 11

4 “Ruhçözümcü, kullandığı yöntemin kaçınılmaz sonucu 
olarak imgeye entelektüel bir boyut yüklüyor. İmgeyi, 
ruhbilimciden daha derinliğiyle anlıyor! İşin can alıcı 
noktası da onun imgeyi anlaması. Ruhçözümcüye 
göre şiirsel imgenin her zaman bir bağlamı var. 

  İsmet ÖZEL

DENEME

DİLİN RÜYASI; ŞİİR…
Mehmet ŞAHİNKOÇ

“Bize şiir, sadece, Türkiye’nin 
kendine mahsus bir yolu 

olacaksa lazım; olmayacaksa 
lazım değil.”    
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gündelik dilin fevkinde, saf düşüncenin5 kut-
sal6 bir formu haline gelir. Dil, doğası gereği bir 
nevi tamamlanmamışlık, tabiri caizse eksiklik 
ile malûldür; ifade hiçbir vakit kavrayışa (hele ki 
sezgisel yahut ilhâmi kavrayışa) tamı tamına te-
tabuk etmez. Gerçekten anlamanın yegane yolu 
sözcüklerin ötesine geçebilmektir.

Söz ile kaim olan şiir sanatı; olgularla izlenim-
lerin iç içe geçmesinden doğan gerilimden büyük 
oranda beslenen şairin yarattığı imgeler sayesinde 
sanatlar hiyerarşisinde zirvededir. Şek, şüphe, zan 
yahut müphemlikten bambaşka bir şey olan şiir-
deki muğlaklık, bütün sanatlar içerisinde muha-
tabına en fazla alan (imkan/mekan) açan sanattır. 
Taşmakta olan şiirsel ifade (imge), dilin rüyavâri 
mekanında okuru yeniden biçimlendirir. Belki bu 
yüzden, ciddî bir vukûfiyetle birbirlerinin muha-
tabı olan ‘sen-ben’ arasındaki açık kapanmakta, 
bir kader birliği yaşanmaktadır. Şairin sanatı, söz 
ile kaim olduğundan, tekellüm ettiği kelimelerin 
bizatihi yazgısı olduğunu müdriktir.

Kendi sözlerini (şiirini) kaderi kılmaya mu-
vaffak olan kimseye büyük (altın) şair diyorum. 
İlk gençliğinden itibaren içkin bir şuur ile -henüz 
toyluğunun zaaflarıyla malûl olduğu halde- en 
müşkül ve netameli meseleleri kendi hayatında 
tecrübe eden kişinin şiiri elbette onun kaderi 
olacaktı. Velevki şair bütün o yazdıklarının kade-
ri olduğunu onlarca yıl sonra idrak etmiş olsun. 

İsmet Özel’in şairliğinde başat tespit ve dahi 
tefahür bu yönde irad edilmeli. Hiçbir vakit gös-
teriş peşinde olmadığı, saf şuur halinde tebarüz 
eden şiirini pazarlamadığı, şairliğinin önüne hiç-
bir sıfatı kabul etmediği ve şiiriyle tebellür ettir-
diği düşüncelerini yalın, berrak , acımasız biçim-

İmgeyi yorumlarken onu şiirsel logos olmayan bir 
dile çeviriyor. Burada ‘traduttore, traditore’ deyişini 
anımsamanın tam yeri.”  Bachelard, age, s: 15

5 “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 
gündüzün art arda gelişinde temiz akıl sahipleri için 
ayetler vardır.”  Al-i İmran Suresi (3/190)

6 Burada kutsal olanın, bütün büyük Gelenek’lerde 
rastladığımız, Guenon’un deyişiyle saf metafizik olanın 
yeryüzüne yansıması olduğunu belirtmeliyiz. Saf 
metafizik düşüncede “Varlık ile bilgi birdir. Her nerede 
varlık varsa orada bilgi vardır.”

 Kızılderili Şefi 1854’teki mektubunda şöyle söyler: 
“Gökyüzünü, toprağın sıcaklığını nasıl satın alır 
veya satarsın? Bu bize tuhaf gelir. Havanın tazeliğine 
ve suyun parıltısına sahip değilsek onu nasıl satın 
alırsın? Bu toprağın her bir parçası benim insanım için 
mukaddestir.” 

de ifade ettiği için o, İsmet Özel’dir. 

İsmet Özel’in Türk şiirinde ne yaptığını, 
hangi yarayı sağaltıp hangi müphemliği berta-
raf ettiğini anlayabilmek; onun şiirine/şairane 
düşüncelerine, siyak ve sibakını dikkate alarak 
muttalî olmakla mümkün. Hassaten İkinci Yeni 
şiiriyle giriştiği kavgaya alaka göstermek gerek. 
Hiçbir vakit Turgut Uyar’ın, İlhan Berk’in, Sezai 
Karakoç’un yahut Edip Cansever’in izinden git-
medi; filhakika onlara en uzak şair olan Metin 
Eloğlu’na yöneltti dikkatini. Özellikle imge me-
selesinde yolu hep özgündü İsmet Özel’in. Ta 
en başından itibaren kendi yolunu aradı ve ne 
yazdıysa yazgısından yayıldı. Her şeyden evvel 
ve her şeyden mühimi, yaşanmışlığın dışında 
hiçbir bir mısra kurmadı;  “Asfalt yakıyor genzi-
mi / Asfalt adamlarını topluyor aramızdan” veya 
“Her gün aynı kalafat yerine çekilmenin nefreti” 
dediğinde genzi gerçekten yanmış ve hakikaten 
nefretle dolmuştu içi. Yaşanmışlık (ve bittabi sa-
mimiyet) konusundaki şairane cümlesi şahane 
bir mottodur:  “Şiir, şairin neresinden çıkarsa, 
okurun orasına gider.”

İkinci ve en az birincisi kadar mühim olan şey 
ise Özel’in şiirinde ‘unutulmuş bir bilinçlilik’ 
halinde tezahür eden mekan duygusudur. 

Şiirsel imgelerinde İsmet Özel, nesnelerde/n, ye-
niden yarattığı (creation) mutlak berraklık hissi 
sayesinde mekanın o silik ve kesintili zamansız-
lığını aşarak okurda statik ve kör bir geçmiş me-
kan duygusu yerine canlı, dinamik ve halihazırda 
akmakta olan bir zaman-mekan algısı oluşturur. 
İmge, bu diriliği ile her okunduğunda yeniden ve 
yepyeni bir biçimde can bulan, müteharrik bir 
zaman-mekan med ceziri içinde devinen ve oku-
ru yekindirme kudret ve salahiyetini gösteren bir 
hal arz eder. Okurunu tahrik eden şiirler yazar 
İsmet Özel; hayal ve hafıza Özel’in imgeleri ile 
pasif edimler olmaktan çıkıp ‘bir masanın çek-
mecelerini kurcalayarak’ onu zamanın akışkan-
lığına yeniden dahil eder. Uzak geçmiş ve hatta 
dün değildir Özel’in mısraları, an içinde olmakta 
olandan bahis açmakta ve biz okurlara “kardeş-
ler...” demektedir.

“boz şayaktan poturun dağlarda ne güzeldi/ 
şehre varınca artık meşinler giymelisin/ daha es-
mer / daha kan kusturucu/ sen o baygın sevgile-
rin adamı değilsin/ sana yaşamak düşer çarkların 
gölgesinde…”
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“seni çünkü dik tutacak bilirim/ Kabzenin, 
çekicin ve divitin / tutulduğu yerden parlayan 
şiir…”

Ataol’a atfen yazdığı ve sağlam dişlerini feda 
ettiği bu şiirinde Özel, şairi (insanı) dik tutacak 
şeyin, -yani şiirin- kabzanın, çekicin ve divitin 
tutulduğu yerden tutulmasıyla, doğrudan doğru-
ya ethos’a atıfta bulunarak bütünüyle ahlakî bir 
tutum içinde olmak ve bir üslûb sahibi olmakla 
kazanılacağına işaret eder. Kabza, mücadeleye 
(ahlak); çekiç, gayrete (amel) ve divit, zihinsel 
faaliyete (ilim) istinad eder gibidir. 

Kabze kelimesiyle Özel’in sözcük seçiminde-
ki titizliğinin de ötesinde, Anadolu’da çokça rast-
ladığımız yerel söyleyişlere ihtimam gösterdiğine 
dikkat çekmek gerekir. Halk ağzındaki söyleyişle-
re şiirlerinde ziyadesiyle tesadüf edişimiz (şayak, 
meşin, kabze, alnaç, üvendire, çıvgın, yekinmek, 
yırtlaz, çaput, çevgen, potur… vs) sadece özgün 
olma arzusu ile açıklanamaz. İsmet Özel, anadili-
nin berraklığı ile biz Türklere esasında hayli uzak 
olan ideolojik düşünme biçimlerini anne/dilinin 
aklığında toprağın buğusuyla yumuşattığı söz-
leri düşünce/duygu haline bürümektedir. İthal 
edilmiş ne varsa ideolojik olan; onu ev içi dilinin 
özgül sözleriyle ehlîleştirip toprağın kokusuna 
bular; böylece titiz okur, meyvenin etli kısmı dı-
şında bir de çekirdeği olduğunu tefrik eder.

…umudum/ ki hırçın bir hayvandır durma-
dan/ kalgıtır banknotları miting alanlarını/ ve tar-
çın kokusu ve yorgunluklarla/ oturduğumuz evleri 
tıkayan/ merak/ bir devrimcinin hazırlığıdır…

…Çünkü çam kokularına sürtünüp ağırlaşan 

ruhları/ İnanmazdım dosyalara sığacağına/ …/Be-
nim adım bilinen cevapların üstüne mühürlenmiş/ 
Ellerim tütsülenmiş/ Evlerin yeni yıkanmış serin 
taşlıklarında/ dirgenler, bakraçlar, tornavidalar/ 
Bende kül, bende kanat, bende gizem bırakmadı-
lar/ Ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa/ 
Gövdem açık bir hedef kılındı belalara…

Bu bakımdan İsmet Özel’in şiiri aynı zaman-
da “zeytin”dir de; Ömer ül Faruk’un öfkesi ve 
ferasetini hissetmekle kalmaz, O’nun düşünce/
duygularını temellük ederek dava, dua ve dave-
tin ruhu ile soluklanırız o mısralarda. İsmet Özel 
şiiri evvela ve illa LA İLAHE rüknünün ehemmi-
yetine dikkat çeker; bulanık, bungun, yanıltıcı ve 
sası düşünceler/ ideolojiler, ter ü taze kelimelerle 
reddedilir onun şiirinde. Şunu kabul etmek her 
namus sahibi şiir okurunun boynuna borçtur: 
Hepimiz İsmet Özel’den haysiyet devşirmişizdir.

“Bulutlara karıştım ve karanlık kahvelerde/ 
tıraşı uzamış adamlardan huylarını öğrendim 
senin/ Mahmur bir tohumdun delikanlı bağrı-
ma/ Ve hatırlıyorum lokavt vardı/ bezgin fabrika 
düdüklerinin/  dizlerine yatırılmış olan sabah / 
senin kalbini kakışlardı…”

Dikkat edilirse fabrika düdükleri (grevler, 
lokavt, sefer tasları, işçilerin zehirlenmesine ön-
lem almak için! dağıtılan ve buna rağmen hep 
eve getirilen küçük kaplardaki yoğurtlar… vs) 
kırk senedir yok ve fakat o sesin temsil ettiği kirli 
düzenin bir biçimde bugüne aktardığı şeyler var 
ve hayatımız, onların izlerini/yükünü istesek de 
istemesek de taşıyor. İsmet Özel’in imgelerinde 
hemen bütün nesneler, etkilerini el’an bugün/
de hissettiren bir hayatiyet duygusu taşır; içinde 
bulunduğumuz ‘ân’, o her bir nesnede yutulmuş, 
massedilmiş, yuvalanmış anların/yaşanmışlıkla-
rın döllediği bir şeydir. İsmet Özel’in şiirindeki 
imgelerin sırrı budur ve bu yüzden bunca hakîki, 
hayret uyandırıcı ve muazzamdırlar. 

“Gün turuncu bir hayalet gibi yükseliyorken / 
izmarit toplayan çocukların üstüne/ Çekleri imza-
lanıyorken devlet katlarında faşizmin/ Bacımı koy-
vermiyorken şizofreni/ Yüzüme bak / ve rahmini 
bana doğru tekrarla…”

Türk şiiri üzerinde kalem oynatan pek çok 
kişi onu, Heidegger’i taklit etmekle eleştirdi. Ne-
sirlerinden yola çıkılarak ifa edilen bu eleştiriler; 
şiirlerinden seçip ayıklanan bazı kelime / tabir/ 
terkip yahut imge ve atıflar vasıtasıyla müdellel 

Kabze kelimesiyle Özel’in sözcük se-
çimindeki titizliğinin de ötesinde, 
Anadolu’da çokça rastladığımız ye-
rel söyleyişlere ihtimam gösterdiğine 
dikkat çekmek gerekir. Halk ağzın-
daki söyleyişlere şiirlerinde ziyade-
siyle tesadüf edişimiz (şayak, meşin, 
kabze, alnaç, üvendire, çıvgın, ye-
kinmek, yırtlaz, çaput, çevgen, po-
tur… vs) sadece özgün olma arzusu 
ile açıklanamaz. 
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kılınmaya gayret edildi. Hayır! Teknik hakkında-
ki mütalaaları, bilim eleştirisi, dil ve insana dair 
bazı yaklaşımları veya modern insanın evsizliği 
vb. hakkındaki görüşleri  benzerlik arz etse de; 
bu durum Heidegger’e öykündüğünü değil; şairin 
düşünceyle olan sahici irtibatını gösterir. Sözge-
limi modernitenin hastalığını üç büyük semp-
tom ile izaha girişen Heidegger; ilkin Tanrıların 
kayboluşundan, ikinci olarak -Hölderline’den 
mülhem- ikamet diye adlandırılan şeyin kaybo-
luşundan ve üçüncü olarak teknolojinin şiddetin-
den söz eder.7 Oysa İsmet Özel, ülkemizde uzun 
yıllardır tartışılmakta olan modernlik meselesine 
tamamıyla Türklerin askeri gücü ve siyasi orga-
nizasyonu bağlamında bakar. ‘Valery (evvela Fer-
nand Braudel kast edilmekle birlikte) önce taha-
ret almayı öğrensin’ veya ‘Yer etmedi  adalet duy-
gusu içimde benim/ Çünkü ben ömrümce adle 
boyun eğdim’ diyerek Immanuel Kant’ı ve onun 
antinomi Tanrı’sını8 küçümseyen bir şair; Heide-
gger’e öykünmekle töhmet altında bırakılamaz. 
Belki bu babda söylenebilecek en makul cümle, 
İsmet Özel’in ‘sözleştiği’ insanlar arasından ken-
disini anlayabilecek bir Heidegger beklediği ve 
fakat bunun vaki olamadığı gerçeğidir.

Metin Eloğlu’nun, Nazım Hikmet’ten 
halkın davasını ve Orhan Veli’den hal-
kın zevkini tevarüs ederek Türk şiirin-

de 1959 sonrasında zirveyi temsil ettiğini söyler-
ken; 1966 yılında ilk kitabını yayımlayan, bina-
enaleyh 60 ihtilalini müdrik ve ‘Dünya-Sistem’i; 
iktisat tarihi, mimari, felsefe, Osmanlı tarihi gibi 
pek çok disiplinden istifade ederek kavradıktan 
maada, 1980 sonrasında fikirleri acı tecrübeler-
le tebellür eden Özel’in asalete mebni terbiyesi 
mucibince beklentisiz bir bekleyiş sadedinde 
anlaşılmasını dilediği şey, Türk şiirinin -filhaki-
ka dünya şiirinin- en büyük değil tek mümessili 
olduğunun aklı başında kimselerce teslim edil-
mesiydi. Bu da olmadı, Habermas’ın gördüğünü 
Türk entelijansiyası evvela çıkarına uymadığı 

7 Heidegger’in Geç Dönem Felsefesi, Jullian Joung, çev: 
Elif Korkut, Dergah y, s: 59-60

8 “Tanrı nedenselliğin ışığında bir neden düzeyine 
causa efficiens düzeyine gömülebilir. O halde Tanrı 
teolojide bile filozofların tanrısı yani gizinden -çıkmış 
ve gizlenmiş-olanı yapıp etmenin nedenselliği 
çerçevesinde fakat bu nedenselliğin özsel kökenini 
hiç irdelemeden tanımlayan filozofların tanrısı haline 
gelir” M. Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma. 

ve akabinde tarafgirliğinden; genç İslamcı şair 
ve şair adayları ise ihtirasları ve cehaletlerinden 
görmek istemedi.9

Henüz 90’lı yıllara gelmeden Özel’in Türk şi-
irinde dikkate alınacak yegane isim olduğu izan 
ve insaf sahibi olanlarca idrak edilmişti gerçi, 
lakin bir Allah’ın kulu çıkıp da her türlü men-
faati elinin tersiyle iten bu Kalın Türk’ün; yalın, 
acımasız ve dosdoğru olduğunu unutmuş yahut 
farkında olmaksızın incelmiş/inceltilmiş Türk’e 
(öncelikle ve uzun bir süre) şiir vasıtasıyla söz 
edebilmek için ethos, pathos , logos yollarını üç 
ayrı kitapla denediğini söyleyemedi ya da buna 
cesaret edemedi. Erbain ile ethos, Bir Yusuf Ma-
salı ile pathos ve nihayet zorunlu olarak Of Not 
Being A Juve ile (internet ağında yayımlanan 
şiirleri dışta tutularak10) logos yollarını ayrı ayrı 
deneyerek şiiri terk eden düşünür-şairdir İsmet 
Özel.11 Türk şiirinin modern dönemdeki yegane 
ve en güzel “çıkmaz”ı;  külliyen muhassalası... Bu 
böyledir!!!

9 “Yani ben en başından beri içinde yaşadığım ülkenin 
akıbetine ilişkin bir tavrı ciddiye aldım ve bu tavır 
bir sosyalist, bir Müslüman ve bir Türk olarak bir 
şekilde göze battı. Benim endişelerimde hiçbir sapma, 
hiçbir farklılık yani mahiyet bakımından farklılık 
yok ama derece farkı var. Başından beri söyledim 
hangi sebeplerle sosyalist olduysam aynı sebeplerle 
Müslüman oldum dedim. Dediğim gibi bu Türkiye’nin 
başına gelen şeylerle alakalıdır… Ben hayatımda 
sadece bir ülkenin başka ülkeler karşısında haysiyetli 
duruşuna talip oldum. Bu haysiyetli duruş şu veya bu 
şekilde benim maceramı da tayin eti… Ben ulaşılacak 
insanın Türkiye’de tuttuğu yeri önemsiyorum. Yani eğer 
birtakım insanlar kendi yaşadıklarını ülkenin çıkarları 
konusunda kaypak davranmışlarsa burada dirayetli 
davrananın  karamsar yaklaşımı öbürlerine kıyasla 
değerlendirilmesi lazım…” İsmet Özel ile röportaj, 
Merhaba Gazetesi, Mayıs 2008

10 Kendisiyle yapılan bir söyleşide bu şiirlerin 
“muhakkak söylenmesi gereken bir şeyi zarureten 
söylediğine” işaret eder İsmet Özel. Ayrıca o şiirleri 
seslendirmemiştir hususen. Benim kanaatim, edası ve 
tavrı ile şöyle söyleyesidir: “Erbain ve Bir Yusuf Masalı, 
sizi (bizi) nereye götürdü ki benden hala öyle şiirler 
beklemektesiniz!!!”

11 Kanı (doxa) ile bilgi (episteme) arasındaki farkı akılda 
tutmak kaydıyla; şiiri, bütün bütüne Retorik’te geçen 
üç kavrama asla indirgemeyeceğini bilmekle beraber, 
yine de Türk şiirinde halen hakim paradigma sayılan 
Memet Fuat’ın tasnifine İsmet Özel’in itibar etmeyeceği 
bedihi bir hakikattir ki kendi nazariyesini bu şekilde 
dillendirmiştir. Yoksa; ethos, pathos ve hususen logos 
kategorisine dahil ettiği şairlerin (Akif Paşa ile Sadullah 
Paşa) açmazları bambaşka ve hacimli bir makalenin 
konusudur. Bırakalım  akademisyenler uğraşsın…
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•  İsmet Özel size ne çağrıştırıyor?

İsmet Özel bana her şeyden önce “özgür bir bilinç” çağrıştırıyor. En önemlisi de “uyanık bir zihin” 
çağrıştırıyor. Çoğumuzun -toplum anlamında- uyumayı tercih ettiği bazı meselelerde İsmet Özel, her 
şeyi göze alarak uyanık kalmış bir adamdır. Aşağı yukarı son kırk yılda yazdığı şiirler, söylediği sözler, 
ısrar ettiği konularda hep bu zihinsel ve gönül uyanıklığının izlerini ben görüyorum. Her şeyden önce 
özgür ve uyanık bir adam, bir zihin çağrıştırıyor bana.

• İsmet Özel’in Türk şiirindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz ve yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kuşkusuz büyük bir yeniliktir. Mesela benim kendi şiirimle İkinci Yeni arasında çok bir irtibat 
yoktur. İkinci Yeni’ye de çok bayılmam. Ama İsmet Özel, bence İkinci Yeni’nin akim, yarım kalmış 
hamlesini tamamlayan bir şair. Getirdiği ses bir kere taze, yeni bir sestir. Türk şiiri için bir aşamayı 
temsil eder İsmet Özel. Özellikle benim tercihim, kişisel bir zevk de diyebilirsiniz, İsmet Özel’in son 
dönem ve ilk dönemden ziyade orta dönem şiirlerini seviyorum. Ama özetlersek, Türk şiiri için bir 
atılımı temsil eder.

•  İsmet Özel’in sizin için önemi nedir?

Benim için önemi şu; özellikle benim kuşağıma, şiirsel bir tutum almanın önemini gösterdi İsmet 
Özel. Yani dünyaya, dünyanın sorunlarına, ülkeye ve ülkenin sorunlarına karşı şairane bir tutum 
geliştirmenin önemini biz büyük ölçüde İsmet Özel’den öğrendik. O bakımdan, aslına İsmet Özel’in 
durduğu yer çok doğru bir nokta. Başka hiçbir şey değil ama sırf şair olması, şiir yazması sebebiyle 
İsmet Özel çağına cevap vermiş bir adamdır. Bu bakımdan çok önemsiyorum.

SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

1967 yılında Afyon’da doğdu. İlkokulu burada, ortaöğrenimini ise Devlet 
Parasız Yatılı öğrencisi olarak Ankara Atatürk ve Afyon liselerinde 
tamamladı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 
bitirdi. İstanbul’a 1991’de geldi. Çeşitli işlerde çalıştı. İlk şiirlerini 1990’da 
yayımladı. Çoğu Dergâh’ta yayımlanan şiirler, 1995’te bir kitapta toplandı. 
Kanal 7 televizyonunda kültür ağırlıklı çeşitli programların yapım ve 
sunumunu üstlendi. Millî Gazete’ de günlük yazılar yazdı. atv’de yayınlanan 
Kılıç Günü dizisinin senaristliğini yaptı. Halen yayın yönetmenliğini İbrahim 
Tenekeci’nin yaptığı İtibar Dergisi’nde şiirlerini yayımlamakta ve TRT’de 
yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizinin senaristliğini yaptı. 2014’te TRT1’de 
yayınlanan “Kızıl Elma” dizisinin senaristidir.

Eserleri: Şiirler Çağla (Şiir, 1995)  Yobazlığa Övgü (Deneme, 1997)  Aşk ile 
Hain Kardeş (Deneme, 1997) Hudayinabit (Şiir, 2009)

SORUŞTURMA
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•  İsmet Özel size ne çağrıştırıyor?

Türkiye’yi… “Şiirlerimde ‘ben’ geçen her yere ‘Türkiye’ yazabilirsiniz” diyen birinin karşısındayız 
çünkü. Normal şartlarda biri hakkında, özellikle yaşayan biri hakkında objektif olmayan yorumlar 
yapmanın bir anlamı yok. Neden İsmet Özel üzerine konuşmalıyız? Bunun İsmet Bey’e de doğrudan 
bana da faydası yok açıkçası. Bu ‘faydasızlığı’ bir kenara bırakarak ‘belki bir kişiye değer’ diyerek hare-
ket edeceğim yine de. İsmet Özel’i soruyorsunuz ama bana soruyorsunuz. Yani ‘bendeki’ İsmet Özel’i 
soruyorsunuz. Bu daha kolay gibi ama emin olun ki değil. Peki, bu doğru İsmet Özel mi? Bunun ce-
vabına da ihtiyacımız yok. Kendi adıma tevekkülle umduğum budur. İsmet Özel bana Türkiye’yi çağ-
rıştırıyor dedim. Uzun hikâyemizin Cumhuriyet sonrasına denk düşen kısmında İsmet Özel’siz cümle 
kuramayacağız demek bu. Çünkü yaşadığımız ve şimdi burada sıralasak sayfalarca sürecek savrulma-
mızın içinden ‘Türkçe düşünmek’ fillini bize yeniden hatırlatması/öğretmesi açısından İsmet Özel, 
kısa Türkiye tarihi yazımında her şekilde uğrayacağımız, uğramak zorunda olduğumuz bir isim. Evet, 
İsmet Özel Türkiye’dir. Bütün anlaşılmaz gibi görünen çehresiyle, çatık kaşıyla, gergin bedeniyle ve 
tutkulu tavrıyla Türkiye’dir. Bize, ‘dağın ardında düşman olup olmadığını’ bu çağda haber veren bilge-
liğiyle tıpkı Türkiye gibi, güven kelimesinin de karşılığıdır.

• İsmet Özel’in Türk şiirindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz ve yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu daha zor… Türkiye dediğimiz adama ‘Türk şiiri’ de diyeceğiz elbette. Kendinden sonraki kuşak-
ları bütünüyle ve derinden etkilemesine rağmen, ‘taklit’in imkânını kapatıp, yeni ırmaklar doğmasına 
da sebep olması açısından Türk şiirinin yarınında da mutlaka konuşacağımız, etkilerini izleyeceğimiz 
bir şair o. Bana değen tarafıyla Türk şiiri içinde İsmet Özel’in yerini, oldukça kişisel bir yorumla, onun 
bir dizesiyle ifade etmeye çalışayım: “Sevgiler ürkütsün seni aşk ayrı.”

•  İsmet Özel’in sizin için önemi nedir?

Kısmen değindik. Tamamına değinmemiz için dergiyi bütünüyle buna ayırmanız gerekir. 2000 
yılıydı sanırım tanıştığımda. İbrahim Tenekeci Ağabey o yıllarda Milli Gazete’de efsane yazılar yazardı. 
O sıralar İsmet Özel de aynı gazete yazıyordu işin tuhafı. Ama ben İbrahim Tenekeci’yi takip ederdim. 
İsmet Özel’i, kendi yazılarıyla değil İbrahim Tenekeci’nin yazılarıyla fark etmiştim itiraf etmek gere-
kirse. Sonra bir sahafta ansızın karşıma çıkan Tavşanın Randevusu kitabı… Defalarca okuduğumu, 
neredeyse her satırın altını çizdiğimi, onlarca sayfa not aldığımı hatırlıyorum. Çarpılmıştım, büyük 
bir isimle karşı karşıya olduğumu geç de olsa anlamıştım. Sonra hızlıca bütün eserlerinin, bütün şi-
irlerinin, söylediği her sözün peşine düştüm tabi. Bugün elli yaş altı eli kalem tutan istisnasız hemen 
herkesin hikâyesidir bu anlattığım. Türkçeye ve Türk şiirine yaptığı katkı bir yana, ‘kendilik bilinci’ 
dediğimiz şeyin inşasına sunduğu katkılarla da berrak bir kafaydı İsmet Özel. Hala öyledir.

YUSUF GENÇ 

1985 İstanbul doğumlu. Aslen Bayburtludur. Sinema, Kamu Yönetimi ve 
İktisat okudu. Halen Sosyoloji okumaktadır. İlk yazıları Milli Gazete’nin 
Düşünce Sayfası’nda yayınlandı. 2005-2011 yılları arasında Milli Gazete’de 
köşe yazarı ve editör olarak çalıştı. 
2013-2015 yılları arasında ise Yeni Şafak Gazetesi’nde editör olarak çalıştı.
Yazı çalışmaları, Dergâh, Derkenar, Kırknar, İkindi Yağmuru ve İtibar 
Dergilerinde yayınlanan Yusuf Genç, halen Cins Dergisi editörlüğü yanı 
sıra İsmail Kılıçarslan’la birlikte TVNET’te Yort Savul isimli programı 
hazırlayıp sunmaktadır.

SORUŞTURMA
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•  İsmet Özel size ne çağrıştırıyor?

İsmet Özel, Türkiye’nin ruhu demektir benim için. Bir gün bu ülkenin ezelden bugüne kadar olan 
anlamlarını yitirirsek, sadece onun şiirlerine bakarak, yeni bir anlam haritası çıkarmak mümkündür. 
Bu bakımdan İsmet Özel şiiri bir nevi Türkiye’nin varlık garantörüdür benim nazarımda. Ki bu payeyi 
İstiklal Marşı’nın önemi cihetinde okumak hepimize zihni bir diriliş imkânı verecektir.

•  İsmet Özel’in Türk şiirindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz ve yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türk şiiri, sanatlardan bir sanat değildir. Türk şiiri bu cihandaki varlığımızın evidir. İsmet Özel de 
şu anda bu evin ev sahibidir. 

•  İsmet Özel’in sizin için önemi nedir?

İsmet Bey, şiirin ve şairin memleketin selameti için ne kadar etken ve önemli olduğunu bana 
göstermiştir. Bu da henüz şiire yeni başladığım dönemlerde, önüme şiirden daha önemli herhangi bir 
uğraş ya da hedef koymamama sebep oldu. İşte bu sebep bugün olduğum adam olmama da vesile oldu. 
O yüzden hayatımı değiştirdi diyebilirim. 

FURKAN ÇALIŞKAN

1983 Ankara doğumlu.  Şiir ve yazıları İtibar, Dergah, Kırklar ve 
Derkenar dergilerinde yayınladı. Aylık Edebiyat ve Fikriyat dergisi 
İtibar’ın ve kulturgundemi.com sitesinin Yazı İşleri Müdürlüğünü, 
Cins Dergisinin ise Yayın Koordinatörlüğünü yapmakta. İlk şiir kitabı 
“Kabahatler Kanunu” 2009 yılında, ikinci kitabı “Savunma Sanatları” 
ise 2013 yılında  Profil yayınlarından çıktı. Ayrıca Lisans ve Yüksek 
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 
tamamladı. Halen aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam 
etmekte.

Sadece onun şiirlerine bakarak, 
yeni bir anlam haritası çıkarmak 
mümkündür. Bu bakımdan İsmet 
Özel şiiri bir nevi Türkiye’nin varlık 
garantörüdür benim nazarımda. Ki 
bu payeyi İstiklal Marşı’nın önemi 
cihetinde okumak hepimize zihni 
bir diriliş imkânı verecektir.

SORUŞTURMA



63

•  İsmet Özel size ne çağrıştırıyor?

İsmet Özel, şiirin ve şiir sayesinde edinilmiş düşüncenin zaferi demektir. Şiirin, düşünmenin bir 
yolu olduğunu ondan öğrendik.Bu sebeple eseriyle, edebiyat tarihi içine sığmayan, kendisini anlamak 
için Türk düşüncesine, çağdaş felsefeye de başvurulması gereken bir isimdir.

• İsmet Özel’in Türk şiirindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz ve yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türk şiirinde, kulakları dolduran birkaç baskın sesten birine dönüşmüştür.  Halihazırda yazılan 
şiirin orasında burasında onun şiiri yankılanır. Onun sesinden kaçmanın zorluğu ortada. Ama şairin 
de onu okuyup sonra o sesi unutması gerekir. 

•  İsmet Özel’in sizin için önemi nedir?

Ortaokul son sınıftan beri İsmet Özel okuruyum. Oryantalist ve modernist İslam aklının her vasatta 
belirleyici olduğu bir dönemde onun  geleneksel İslam aklına dair kavrayışını çok önemli buluyorum. 
Allah hayırlı, uzun ömürler versin. 

AHMET MURAT

1992-1994 yılları arasında Mısır’da bulundu. El-Ezher Üniversitesi’nde 
başladığı yüksek öğrenimini, 1997’de Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde bitirdi. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde, 
Tasavvuf ana bilim dalı öğretim üyesi olarak çalıştı. Çeşitli TV kanallarında 
programlar hazırlayıp sundu, yayınevlerinde, süreli yayınlarda editörlük 
ve yayın yönetmenliği yaptı. Özel’in yayınlanmış şiir kitapları dışında, telif 
ve çeviri akademik yayınları, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Muhtelif 
üniversitelerde tasavvuf tarihi, tasavvuf literatürü, tasavvuf-sanat ilişkisi 
üzerine lisans ve lisans üstü dersler verdi. Şazeliyye, Kuzey Afrika ve 
Endülüs tasavvufu, Türk modernleşmesi sürecinde tasavvufi yapılar başlıca 
ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

İsmet Özel, şiirin ve şiir sayesinde edinilmiş düşüncenin zaferi demektir. 
Şiirin, düşünmenin bir yolu olduğunu ondan öğrendik.Bu sebeple eseriyle, 
edebiyat tarihi içine sığmayan, kendisini anlamak için Türk düşüncesine, 
çağdaş felsefeye de başvurulması gereken bir isimdir.

SORUŞTURMA
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•  İsmet Özel size ne çağrıştırıyor?

İsmet Özel bana sert, net ama ağrılı bir duruşu çağrıştırıyor. 

• İsmet Özel’in Türk şiirindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz ve yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

İsmet Özel kendisinden sonrayı keskin bir şekilde etkilemiş, şiir algısı ve anlayışları üzerinde 
belirgin etkisi ile öne çıkmış bir şairdir. Yaşayan en büyük iki şairimizden birisidir. 

• İsmet Özel’in sizin için önemi nedir?

İsmet Özel’in benim için önemi onu okuduktan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmamasıdır. 

GÜRAY SÜNGÜ

Kadırga, İstanbul doğumlu öykü ve roman yazarı. İlk eserlerini Hece 
Edebiyat Dergisi‘nde yayınlamıştır. Sonraki yıllar Hece 
Öykü, Aykırı Edebiyat, Vivo Edebiyat, Kaçak Yayın, E-Edebiyat, 
Özgür Edebiyat, Ada ve İtibar dergilerinde de kısa öyküler yazmıştır. 
Öykülerinde en çok ölüm, yalnızlık ve yabancılaşma temalarını 
işlemektedir. Zihin bölünmeleri ile gelişen kurmaca metinleri 
tercih etmektedir. İlk romanı “Dördüncü Tekil Şahıs” 2006 yılında 
yayınlanmıştır. İkinci romanı “Pencereden” aynı yıl okuruyla 
buluşmuştur. Güray Süngü Düş Kesiği adlı üçüncü romanını 2010 
yılında yayınlamış, Düş Kesiği “Oğuz Atay roman ödülü“nü kazanmıştır. 
Yazarın ilk öykü kitabı “Deli Gömleği” 2010 yılında yayınlanmıştır. 
Yazarın 2011 yılında yayınlanan dördüncü romanı “Kış Bahçesi” 2011 
Türkiye Yazarlar Birliği roman ödülüne değer görülmüştür. Güray 
Süngü 2012 yılında “Hiçbir Şey Anlatmayan Hikayelerin İkincisi” adlı 
ikinci öykü kitabını yayınlamıştır. 2014 yılında Köşe Başında Suret 
Bulan Tek Kişilik Aşk adlı öykü kitabı yayınlanmıştır.

İsmet Özel kendisinden sonrayı keskin bir şekilde etkilemiş, şiir algısı ve 
anlayışları üzerinde belirgin etkisi ile öne çıkmış bir şairdir. Yaşayan en 
büyük iki şairimizden birisidir. 

SORUŞTURMA
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• İsmet Özel adı sizde neyi çağrıştırıyor?

Şiir, duruş, vatanseverlik, samimiyet, isyan; Şeyh Galib, Mehmet Akif, Edip Cansever, Sezai 
Karakoç, Muhammed İkbal; karlı gece, uzun yol, esmer yüz, tahta bavul, paslı çakı; adam, adam, adam, 
adam, adam.

• İsmet Özel’in Türk şiirindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz ve yerini nasıl değerlendirirsiniz?

Türk şiirini İsmet Özel’siz düşünemeyiz. Neredeyse firesiz bir şiirdir bu. Bin kere damıtılmış bir şiir. 
Her şair şiirine yakışmaz; İsmet Özel’in şiiri İsmet Özel’dir. 

• İsmet Özel’in sizin için önemi nedir?

İsmet Özel’in uzun yıllar kitaplarını neşrettim. Bu vesileyle onu yakından tanıma fırsatım oldu. 
Birikimi hazine değerinde, nezaketi ve dostluğu unutulmaz. Öngörüleri hep çıktı. Sezgi de diyebiliriz 
buna müslüman feraseti de.

ALİ URAL

1959’da Samsun Ladik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da 
tamamladı. İlk şiiri Mavera Dergisi’nde çıktı (1982). Yükseköğreniminin 
ardından bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları’nı kurdu. 
1989’da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat dergisi çıkardı. 24 sayı 
çıkan bu derginin yanı sıra Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür 
dergisi yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde şiir, 
öykü ve makalelerini yayınladı. Ural’ın yayınlayıp yönettiği dergiler 
arasında bir şiir ve poetika dergisi olan MerdivenŞiir de bulunuyor 
(2005–2007). 2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali Ural, bir dönem de 
Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu üyeliğinde bulundu. 2011 yılından 
itibaren FSMVÜ’de “Özgün Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü Anlatım” 
dersleri veren 2012 yılının Şubat ayında birinci sayısı çıkan ve edebiyat 
ağırlıklı bir sanat dergisi olan Karabatak›ın genel yayın yönetmenliğini 
yapan Ural’ın “Hızırla Kırk Saatin Kurgusal Yapısı” konulu bir yüksek lisans tezi de bulunuyor.  

ÖDÜLLERİ: 
Ejderha ve Kelebek (2010 TYB DENEME ÖDÜLÜ) 
Gizli Buzlanma (2013 TYB ŞİİR ÖDÜLÜ) 
Uluslararası Abdullah Tukay Büyük Şiir Ödülü (2015 TATARİSTAN- KAZAN)

SORUŞTURMA

Türk şiirini İsmet Özel’siz düşünemeyiz. Neredeyse firesiz bir şiirdir bu. 
Bin kere damıtılmış bir şiir. Her şair şiirine yakışmaz; İsmet Özel’in şiiri 
İsmet Özel’dir. 
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•  İsmet Özel size ne çağrıştırıyor?

Birlikte yaşanılan insanlara ve üzerinde yaşanılan toprağa karşı hissedilen yoğun bir sorumluluk 
duygusunun, İsmet Özel’in zihinlerde çağrıştırması gereken fikrin ana damarını oluştuğunu söyleyebi-
lirim. Topluma olan borcunu ödeme güdüsü, üzerinde yaşadığı toprağı kendisine eşdeğer görecek ka-
dar sahiplenmesi ve bu toprağa karşı tehdit oluşturan her unsurla çatışmaya hazır oluşu; İsmet Özel’in 
ortaya koyduğu karakterin kendine haslığına işaret ediyor. Bu bağlamda, klasik anlamda “şair” ya da 
“mütefekkir” nitelemelerini aşan yapısıyla İsmet Özel’in, Müslümanca düşünebilmeye dair önemli bir 
tavrı ve duruşu temsil ettiğini düşünüyorum.

• İsmet Özel’in Türk şiirindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz ve yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İsmet Özel, İkinci Yeni’nin Türk şiirine kazandırdığı imge tekniği ve mısra kurgusu gibi yenilikler-
den beslenmiş olsa da, kendisine özgün tarzıyla öncüllerinden ayrışmaktadır. İkinci Yeni’nin oldukça 
kapalı bir anlatım ve bireyselci bir tutumla yön verdiği Türk şiirini, çok daha sade bir anlatım ve top-
lumcu bir tutuma doğru sürüklemeyi başarmıştır. 

Ancak kanaatimce Özel’in Türk şiirindeki yerinin asıl belirleyici unsuru şiire dair teknik meseleler 
değil, Şair’in poetikasıdır. Çünkü İsmet Özel şiiri, biraz evvel bahsetmiş olduğumuz tavrın edebî bir 
yansımasıdır. Özel’in şiire yüklediği toplumcu rol, şiirlerinde geçen “ben” kelimesinin “Türkiye” olarak 
okunmasını gerektirecek kadar kuvvetlidir. Bu tavrıyla İsmet Özel’in Türk şiirindeki ve bilhassa kendi 
kuşağı içerisinde yerinin, diğer şairlerden çok net bir şekilde ayrıldığını ifade edebilirim. Bu nedenle 
kendisinden sonra şiir yazmaya başlayan birçok şair için İsmet Özel şiiri, “aşılması gereken bir ufuk” 
işlevi görmüştür. 

•  İsmet Özel’in sizin için önemi nedir?

İsmet Özel, yalnız şiirle değil aynı zamanda düşünce dünyası ile olan temasımın da öncülerinden 
biri. Bugün 70’li yaşlarının başında olan Özel’in, ömrü boyunca ortaya koymuş olduğu karakterin düz 
bir çizgi üzerinde ilerlemiş olmasının yanı sıra; bunu şiiri ve düşünce dünyasına doğrudan aksettire-
bilmiş olması, kendisine karşı olan ilgimin aslî unsurunu oluşturuyor. Hayatının bazı dönemlerinde 
değişik siyasi görüşleri benimsemiş olsa da, ortaya koymuş olduğu karakterin hiç bozulmamış olması, 
bana “İnsanlar, aynen altın ve gümüş madenlerine benzerler. Cahiliyede hayırlı olanları, İslâm’a girip 
onda derinleşip, (onu hazmettiklerinde) yine en hayırlıdırlar.” mealindeki hadis-i şerifi anımsatıyor. 
Aynı zamanda İsmet Özel’in hem şiiri hem de Türk düşünce dünyasına yön veren denemeleri, okuyu-
cusundan kendisine ciddiyetle eğilmesini talep eden bir üsluba sahip. Bu yönüyle İsmet Özel okuyucu-
su olmak oldukça zahmetlidir. Ancak kanaatime göre, böylelikle İsmet Özel “kendi okuyucu kitlesini 
kendisi belirleme” niteliğini haiz ender şahsiyetlerimizden biri olmuştur. Bütün bu yönleriyle, bir tavır 
ve tutum olarak İsmet Özel’in varlığının; yalnız Türk şiiriyle değil, aynı zamanda Türk düşünce dünyası 
ile olan bağını güçlendirmek isteyen herkes için bir umut kaynağı olması gerektiğine inanıyorum.

RIDVAN KADİR YEŞİL

2013 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat 
Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalı’nda yüksek 
lisans çalışmalarına devam etmektedir. Halen MÜSİAD Ekonomik 
Araştırmalar Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
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•  İsmet Özel size ne çağrıştırıyor ve sizin için önemi nedir?

Aslında sadece benim için değil, ömrünü Türkiye ile geçirmiş olan ve geçirmeye niyet eden herkes 
için çok büyük bir isim. İsmet Özel’in bugüne kadar söylediği ve yazdığı her şey Türklerin menfaatine 
kafirlerin aleyhine oldu. Bu en önemli ölçüydü. Bugün sağımıza solumuza baktığımızda birçok insanın 
kendi çıkarı adına Türkiye’yi ne hale getirebileceğini görüyoruz. Bu tarih boyunca da böyle oldu. İhanet 
ve menfaat kardeştir. Gözü kendi menfaatinden başka bir şey görmeyen biri mutlaka ihanete gider ama 
milletinin ve vatanın menfaatini kendisinden önde tutan kişi fedai olur. Milletinin fedaisi. Bu yol adına 
her şeyi göze alır, yeter ki memleket iyi olsun der. Bizdeki “Vatan Sağolsun” sözünün karşılığıdır bu. 

İsmet Özel’in kendisinin ifadesiyle söyleyecek olursak; “Çoğu zaman kendim, Türkiye olduğumu 
düşündüm. Bunu psikiyatrlar nasıl değerlendirir bilmiyorum ama ben bu düşünceyi çok derinden ve 
olağan yaşayarak getirdim bugüne kadar.” Bu sözleri söyleyebilen birinin aslında neleri düşünebilece-
ğini tahmin edebilirsiniz. Bu sözü şöyle düşünürsek sanırım manası daha da artacaktır: İnsanın kendi 
canı kendisi için ne kadar kıymetlidir? Elbette çok kıymetlidir. İşte bu kadar kıymetli bir şeyi Türkiye 
ile bir tutmak ve ondan ayrı görmemek çok büyük bir erdem. 

Hepimize söylediği şey bu aslında; “Ya Türksün ya Amerikalı” derken de, “Çoğu zaman kendim, 
Türkiye olduğumu düşündüm” derken de aynı şeyi söylüyor, Türkiye varsa biz varız, Türkiye yoksa biz 
yokuz. Şair Süleyman Çobanoğlu’nun da söylediği bir şey vardı: “Türkiye sizin namusunuz, namusu-
nuza sahip çıkın.”

Bu bağlamda değerlendirdiğimizde İsmet Özel hem kendisi için hem de bizim için Türkiye’dir.

• İsmet Özel’in Türk şiirindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz ve yerini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Yine kendi ifadesiyle söyleyecek olursak; “Ben Türk şiirini ileri götürmedim Yunus Emre’ye 
götürdüm.” Bu çok ciddi ve önemli bir iddia. Elbette İsmet Özel’in her şairin olduğu gibi farklı şiir 

RAŞİT ULAŞ 

1987 Ankara doğumlu. 2007’de Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler 
bölümünden, 2013’te de Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Halen Fatih Sultan Mehmet 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans 
yapmakta.  Şuan bir yayınevinde editör olarak görev alıyor. Ayrıca 
Muşta dergisinin genel yayın yönetmenliğini sürdürmekte. Yazı ve 
şiirleri, Yedi İklim, İtibar, Yolcu, Mostar, Aşkar, Edebiyat Ortamı, 
Muşta dergilerinde yayımlandı.
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İsmet Özel’in kendisinin ifadesiyle söyleyecek olursak; “Çoğu zaman 
kendim, Türkiye olduğumu düşündüm. Bunu psikiyatrlar nasıl 
değerlendirir bilmiyorum ama ben bu düşünceyi çok derinden ve olağan 
yaşayarak getirdim bugüne kadar.”
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Raşit Ulaş ile İsmet Özel Röportajı

dönemleri oldu. İmgecilikle başlayan 
dönem nihayet Of Not Being A Jew 
kitabıyla içinde deneysel şiirlerin 
olduğu bir şiire evrildi. İsmet Özel’in 
Türk şiirindeki yeri en iyi şöyle ifade 
edilebilir: Eğer “Erbain” kitabı olma-
saydı Türk şiiri eksik kalacaktı. Bu 
önemli bir ölçüt. Türk şiirinde Safahat 
olmasaydı, Gündoğmadan olmasaydı, 
Büyük Saat olmasaydı, Karacoğlan 
olmasaydı, Yunus olmasaydı, Fuzuli 
olmasaydı, Taşlıcalı Yahya olmasaydı 
Türk şiiri eksik kalacaktı. İşte Erbain 
de olmasaydı Türk şiiri eksik kala-
caktı. 

İsmet Özel; Mehmed Akif, Turgut 
Uyar, Edip Cansever ve Metin Eloğlu 
gibi isimlerden etkilendi. Bu şiirin 
tabiatında var. Nihayetinde doğuştan 
gelen şairliğini işçiliğiyle birleştirerek 
ortaya İsmet Özel şiiri diye bir şiir 
çıkardı. Hatta bir süre sonra Turgut 
Uyar’ı etkilediği dönemler bile var. 
Sonunda ise mısra kuruma tekni-
ğiyle, bahsettiği meseleleriyle, edası 
ve sesiyle kendi şiirini, kurabileceği 

en iyi şekilde kurdu ve şüphesiz ki şu an Türk şiirinin en müstesna yerinde oturuyor. 

Burada söylemem gereken bir şey var; bugüne kadar kaçırılan yahut göz ardı edilen bir şey; Türk şiiri 
fikirden bağımsız değildir. Yani şair şiirinde başka şeyler söylerken fikrinde ona zıt şeyler söylemez. Bu 
ikisi beraber ilerler. Benim de zamanında düştüğüm bu tongada genelde şöyle söylenir; İsmet Özel’in 
şiirleri iyi de fikirleri iyi değil” aslında bu büyük bir aldatmaca, söylediğim gibi ben de kanmıştım 
buna zamanında ama öyle olmadığı her geçen gün daha net anlaşıldı. Yani Cuma Mektupları, Ve’l Asr 
, Tahrir Vazifeleri ve Üç Mesele gibi nesir kitapları ile Erbain’i birlikte okuduğunuzda arada büyük bir 
uyum göreceksiniz. Keza son kitaplarından Bir Akşam Gezintisi Değil Bir İstiklal Yürüyüşü ile Of Not 
Being A Jew kitabını birlikte okuduğunuzda da...

İsmet Özel kolay bir isim değil. Kendi ifadesiyle; “yenilir yutulur şeyler söylemiyor.” Artık bize 
yenilir yutulur şeyler söylemeyen adamlar gerekiyor çünkü herkes her şeyi yutturuyor bize. Yutmamak 
için İsmet Özel.

• İsmet Özel’den ne öğrenebiliriz?

Yukarıda söyledim; önce Türkiye ile kendi kaderinizi bir tutmayı öğrenebilirsiniz. Bu size vatan 
sevgisinin ne olduğunu öğretir. Nasıl eğilip bükülmeden Müslüman kalınır onu öğretir. Ardından bir 
olaya herkesin baktığı yerden değil de bakmayı göze alamadığı yerden bakmayı öğrenirsiniz. Herkes 
aynı şeye inanırken; “ Yahu bir durun bakalım bu işin aslı nedir bir düşünelim” dersiniz. Biraz para-
noyak olmayı öğrenirsiniz İsmet Özel’den. Memleket adına biraz paranoyak olmak iyidir. Bu sayede 
kimse size kolay kolay bir şey yutturamaz. Tetikte olursunuz, hazır kıta olursunuz, sürekli düşündü-
ğünüz için amiyane tabirle ayık olursunuz. Bununla birlikte elbette İsmet Özel’den Türkçeyi öğrenir-
siniz ve Türk şiirini öğrenirsiniz. Bunların hepsi sizlere ufuk açacaktır, hepimize açtığı gibi.

İsmet Özel kolay bir isim değil. Kendi ifade-
siyle; “yenilir yutulur şeyler söylemiyor.” 
Artık bize yenilir yutulur şeyler söyle-
meyen adamlar gerekiyor çünkü herkes her 
şeyi yutturuyor bize. Yutmamak için İsmet 
Özel.
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MASUM
                                             Mehmet ŞAHİNKOÇ 

Bu çağı göğsüne sapladılar 

Tutup gözlere kör aynanın şavkını

Kabzasından evirip yok’ladın dilinle 

Hiç mi hiç adını tazim ile anmadın

Biri olsun dineleydi dinleyip 

Tersiyle de elinin silip dünya zamkını

Körmüşse işiteydi taze canın sözünü 

Sağır değil cancağzım o yüzden usanmadın 

 

  Usanmadın besbelli bak pıtrıyor 

  Attıkça göğsünde alkışsız sade söz

  Sana çünkü saf tutan eli beli düğümlü 

  Süt beyaz diri dil deli saflığı gerek

  Umandan uzak durdun eğriydin çömdüğünde 

  Düğümlenen renkleri deşen mavisiz göz

  Senindi kara senindi ak senindi bir 

  Vaşak vahşiliği yaşamak işte öyle bilerek

 

Zordur çünkü bilmek bilip yaşamak daha 

Zor dilinden akışıp bildiğin inandığın 

İşte şehir işte cadde işte çarşıları çünkü 

Geçenler bile isteye değil midir yanılan

Zaptedip yeri göğü ölçe biçe yaşayan 

Değil mi kalbinde pür ağrıyla andığın

İhtimal taşıyamaz bu sözler ağır seni 

Ne bir park ne çarşı çünkü yüzüğünden yayılan 

ŞİİR
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“

ŞEKER KUTUSU
Çiğdem TEPE

İlkbahar, çiçek mevsimidir. Ağaçların şen şak-
rak gülümsediği, yemyeşil yaprakların çeşit-
li renge büründüğü bir buhran halidir. Bu 

mevsimde kasvetli siyah bulutlar yığın yığın göç 
edercesine uzaklaşır, yerini uçsuz bucaksız mavi 
bir gökyüzüne bırakır. Leylekler yeni yuvalarına 
doğru yol alır. Kırlangıçlar birbirleriyle eğlenir-
cesine uçar, sevdalısına kavuşmuş bülbüller ağaç 
dallarında hiç susmayacakmışcasına ötüşürler. 
Balık mevsimi biten balıkçılar yavaş yavaş köşe-
lerine çekilmeye başlar, bir süre deniz yüzü gör-
meyecek olan misinalar, usulca toplanıp kaldırı-
lır. Aylardır denizin şiddetli dalgalarına alışmış 
olan balıkçılar bu sessiz hâli yadırgarcasına izler. 
Uzun zamandır soğuk hava yüzünden dışarıya 
hasret kalan çocuklar kuşların çağrısına ithafen 
kağıttan uçaklarla sokaklara fırlar, hiç bıkmadan 
oynadıkları o oyunları yeniden oynarlar. Küçük 
bir çocuğun yüzünde oluşan çıngıraklı gülüm-
seme; sonbahara küs, ilkbaharla bir dost kadar 
yakın olduğunun bir delilidir adeta. Bir oyunu 
bile kaçırmamak için evden hızlıca çıkan ço-
cuklar, oyun aralarında evden getirdikleri salçalı 

ekmekleri bölüşerek yerler. Paylaşmayı, güven-
meyi o sokak oyunlarıyla öğrenirler çocuklar ; 
bir ilkbahar sabahında veyahut güneşin batmaya 
yüz tuttuğu bir ilkbahar akşamında. Her sabah 
gözlerine vuran ılık güneş ışığı sayesinde umut 
zerrecikleri üşüşür yüzlerine.. Yamalı pantolon-
larını utana utana lakin umutla giyerler; odala-
rının en aydınlık köşesinde duran burma sepet-
lerini heyecanla doldururlar. Onların mutluluğu 
her gün giydikleri delik eldiven, üstlerine geçir-
dikleri poşetten farksız yağmurluktur. Belki de 
sonbaharı, ilkbahardan değerli kılan da budur; 
iliklerine kadar işleyen soğuk artık çekip gitmiş 
ve uzun süre de gelmeyecektir. Elleri artık üşü-
meyecek, çatlak dudakları kurumayacak, derin 
bakışları soğuğun altında çaresizce ezilmeye-
cektir. İlkbahar bu yüzden bir kaçış, bir duygu 
seli, bir sevinçtir. Küçük çocukların çırpınışı, tek 
umudu. Burada ise…”

“Günaydın Ömer Ağabey. Haydi kahvaltı ha-
zır. İlkbaharın ilk kahvaltısını hep beraber yapa-
lım.”

HİKAYE
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“Geliyorum, geliyorum. İlkbahar ha. Yine biz 
farkında olmadan çıkageldi. Takvim yaprakları 
ne çabuk değişiyor. Yarın bir bakmışız ilkbahar 
da bitmiş, kar kış demeden insanlar işe gitmeye 
çalışacak. Buradaki duvarlar yağmura, kara, çi-
çeğe dayanıklı. Kafanı gökyüzüne kaldırmadan 
hissedemiyorsun havayı.”  Ben böyle oturmuş 
konuşurken Hüseyin’in sesi geldi.

“Öyle ya. Sen çayı açık içiyordun değil mi?

Evet manasında kafamı usul usul salladım. 
Hüseyin’in çağırmasıyla bir anda daldığım 
sayfalar arasından sıyrılmış, bugüne geri 

gelmiştim. O küçük çocuklarla birlikte sanki ben 
de bir an çocukluğuma dönmüştüm. Az mı oy-
nadım sokaklarda? Eve gelmek bilmezliğim yü-
zümden az mı annemden fırça yedim?  Balıkçı 
kasabasında büyümüş olmam da etkili aslında. 
Yaşlı balıkçıların, balıkları yorgan gibi denizden 
çıkarmalarını izlemek beni öyle heyecanlandırır-
dı ki orada tek başıma otururken saatin işleyişi-
nin farkına varamaz, eve gidince de annemden 
okkalı bir sopa yerdim. Sonra büyüdüm. Ben de 
denize olta atan balıkçılardan biri oldum. Bir an 
var ki ne zaman hatırlasam içim ürperir. Hava-
nın lodos olduğu bir ocak akşamıydı. Kırmızı 
rengin hüküm sürdüğü denize oltaları atmıştık. 
Ağır ağır sallanan sandallarda bekliyorduk. Ani-
den ışıklar saçan oltama büyükçe bir balık takıl-
dı. Hızla yukarı çektim. Etrafı kırmızı, içi aydın-
lık gözleriyle bir balık bana bakıyordu. Sanki hiç 
beklemediği bir şaşkınlıkla bakıyordu. Hiddet-
lenmişti. Umutla parıldayan gözleri bir anda sö-
nüverdi. Son nefesini benim gibi bir insanın olta-
sına takılıp vereceği için pişmandı sanki. Oysaki 
bugüne kadar şansım hep yaver gitmişti. Fukara 
bir aileden geliyordum. Uzun zaman bir baltaya 
sap olamamıştım, hah sanki şimdi farklıydı ya. 
Gururumun vermiş olduğu hissiyat ile ‘balıkçı-
yım’ diye geçiniyordum. Deli cesaretimle yaşayıp 
gidiyordum. Belki cömerttim. Ama hiçbir za-
man babamın istediği gibi tuttuğunu koparan bir 
insan olamamıştım. Şu talihim de olmasa belki 
bugünlere bile gelemezdim. Lakin her şeyin bir 

sonu vardır elbet. Güzel günler sert bir taşa ta-
kıldı. Korkaklığım gün yüzüne çıktı. Gururum 
imtihana yenik düştü.   

Hey gidi günler. Şimdiyse sanki dakikalar 
geçmek bilmiyor. Akrep yelkovana darılmış. 
Her gün bir diğerinin aynısı. Duvarlar dört bir 
köşeden hunharca üstüme geliyor. Küçük lam-
balardan süzülen ışık huzmeleri insanın gözüne 
bir hançer gibi saplanarak yaşadığı acıyı anbean 
hatırlatıyor. Buradaki insanların nefesi çaresizlik 
kokuyor. Her gün bardaklar dolusu çay içmekten 
sararmış dişleriyle gülmeyi unutmuşlar, bakışları 
uysallaşmış, kaderine razı olan bir av gibi tahta 
sandalyede oturuyorlar. Geniş omuzları artık 
sırtlarına bir yük olmuş, kamburlaşmış. 

Koğuştaki insanlar masaya otururken ben de 
sayfaları kıvrılmış defterimi kapattım ve yastığı-
mın altına koydum. Hüseyin’ e baktığımda çayı 
demlemiş, beni beklediğini gördüm.  Yavaşça 
uzandığım yataktan kalktım, altı esnemiş terlik-
lerimi ayağıma geçirdim. Lavaboda yüzümü yı-
kadım. Uzun kahvaltı masasına doğru ilerledim. 
Beni görünce birçoğunun yüzü aydınlanır gibi 
oldu. Kısık, “Hoş geldin Balıkçı, afiyet olsun.” 
sesleri duyuldu. Etrafıma kısa bir göz gezdir-
menin ardından baş selamı vererek bana ayrılan 
sandalyeye oturdum. Bugün diğer günlerden 
farklı olarak masa kalabalıktı. Herkes buğulu 
bardaklardan çayını yudumluyor, yumurtaya ek-
mek banıyordu. Karşımda oturan insanların yüz-
leri;  buruşmuş, her gün aynı sabunu kullanmak-
tan sertleşmiş, buna nazaran adeta duygusuzlaş-
mıştı. Bu küçük insanlar gittikçe benliklerinden 
sıyrılıyorlar, başkalaşıyorlardı. Hayat sevinçlerini 
çoktan kaybetmiş, amaçlarından sapmış, bir hiç 
uğruna dört duvar arasında yaşamaya çalışıyor-
lardı. Nasıl yaşanabilirse bu hayat!

Yaşımın getirdikleriyle beraber gittikçe kır-
laşan saçlarım dökülmeye başlamıştı. Dile kolay 
elli beş yıl devirmiştim. Oldu olacak derken bu 
güne kadar bir şekilde gelebilmiş, şimdiyse öl-
meyi bekleyen bir idam mahkumu gibi saat eski-
tiyordum. Öyle ya, o çevik yıllar bir toz gibi uçup 
gitmiş, yerinde yeller esiyordu. 

Hey gidi Balıkçı Ömer eski heyecanını kay-
bettin sen de. 

Nerede o sergüzeştler? Günlerini sahilde hika-
yelerini yazarak geçiren, aslında bir hikaye yazarı 
olup karşıdan bakılınca balıkçı gibi görünen Ömer. 

Hey gidi günler. Şimdiyse sanki 
dakikalar geçmek bilmiyor. Akrep 
yelkovana darılmış. Her gün bir 
diğerinin aynısı.
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İçinde barındıran namussuz Ömer’i usulca ortaya 
çıkaran hayta Ömer. Kısa yaşantısına uzun hayat-
lar sığdırmış lakin umudundan hiç vazgeçmemiş 
Ömer. Velhasıl her şeye rağmen ben yine Balıkçı 
Ömer idim. Hikayelerimle var oluyor, buradan çok 
uzaklara fersah fersah ötelere gidiyor, başka hayat-
lara dalıyor, olduğum yeri hiç değilse hikayeler ya-
zarak unutuyordum. 

Takvimin üzerindeki toz yığını bir kez üflen-
diğinde her şey eskiye dönecek gibi geliyor bazen. 
Sanki ben o şaşkın ve pişman balığı yakaladığım 
güne döneceğim. Ona yanıldığını söyleyeceğim. 
Ömrünü sonlandıran adamın aslında içinde ne 
fırtınalar koptuğunu ona göstereceğim. 

 Derin bir nefes alıyorum. Yılların vermiş 
olduğu hüzünle titriyor dudaklarım. Şimdilerde 
ben lalettayin geçen hayatımda belki bir kez ama 
en büyük imtihanı yaşıyorum. 

“Ağabey iyi misin? Bak herkes kalktı masa-
dan, zil de çaldı. Haydi gel temiz hava alalım bi-
raz.”

“Tamam oğlum. Haklısın. Temiz hava almak 
iyi gelir belki.”  

Mustafa’nın seslenmesi üzerine kendime gel-
dim. Şu sıralar içim sıkılıyor, bundan ziyade sü-
rekli eskilere gidiyordum.  

Gri parmaklı kapıdan geçip geniş bahçeye 
çıktık. Hava muhtemel ilkbaharın esintisini his-
settiriyordu. Meltem uysalca yüzümüzü okşu-
yordu. Bahçedeki 
insanların umutsuz 
bakışları duvarlar 
üzerinde geziniyor, 
her şeyden bıkmış-
casına ayaklarını 
yere sürüyorlardı. 
Oysaki umut, nefes 
aldığımız sürece 
vazgeçilmesi gere-
ken son şey idi. Şu 
an bulunduğum 
yerde kafamı yukarı 
kaldırdığım an göze 
çarpan mavilik, 
kuşların cıvıldama-
ları, denizin değiş-
meyen kokusu, ufak 
bir kısmı gözüken 
ağaç yaprakları ve 

gözümü doğrudan hedef alan güneş ışıklarına 
rağmen direnişim; uzaklarda bir yerlerde yaşa-
mın hâlâ devam ettiğinin bir göstergesiydi. 

Yeniden geçmiş yıllara döndüm. Eskiden ilk-
bahar mevsiminde özgürlüğü hissedebiliyordum. 
Dünyanın sonuna doğru koşuyordum adeta. Ar-
dından Halil çıktı karşıma. Biz balıkçı kasabasın-
da yetişen iki hayalperest çocuktuk.  Kıt kanaat 
yaşayışımızda ümitliydik.  Arkadaşlığımız kuş 
kafesine benzeyen bir şeker kutusuyla başlamıştı. 
Ilık bir mayıs sabahıydı sanırım. O zamanlar ba-
lık tutmayı daha yeni öğreniyordum. Her zaman-
ki gibi terk edilmiş balıkçı kulübesine gitmiştim. 
Bu kulübe benim gizli sığınağımdı. Kulübedeki 
eski dolabın küçük gözünde bir şeker kutusu bul-
muştum. Her geldiğimde şeker kutusuna bir adet 
şeker atıyor, kendimce biriktiriyordum. O gün de 
yine şekeri atmak için kutuyu elime aldığım za-
man kutunun boş olduğunu fark ettim. Ben şaş-
kınlıkla etrafıma bakınırken kapının arkasında 
bir karaltı gördüm. Orada benim gibi bir çocuk 
vardı sanki. Önce şekerlerin sesi geldi. Hemen 
sonra karaltı iyice belirginleşti. Gerçekten de be-
nim yaşlarımda bir çocuk karşımda duruyordu. 

Her zamanki gibi terk edilmiş ba-
lıkçı kulübesine gitmiştim. Bu ku-
lübe benim gizli sığınağımdı. Kulü-
bedeki eski dolabın küçük gözünde 
bir şeker kutusu bulmuştum. 
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Korkunun verdiği tereddütle yarım yamalak gü-
lümsedi. İki dudağının arasından kısık bir hıçkı-
rık yükseldi. Ertesi gün ve bugünü takip eden di-
ğer günlerde biz aynı saatte adının Halil olduğu-
nu öğrendiğim bu çocukla kulübede buluşuyor, 
hem şeker biriktiriyor, hem de balık tutuyorduk.  
Fakat yıllar geçtikçe iyice güçlenen dostluğumuz, 
bir gün şeker kutusunu kaybetmemizle sarsıldı. 
Yine de şeker kutusu hep yanımızdaymış gibiy-
di. Hiç beklemediğimiz bir zamanda, seneler 
sonra,  şeker kutusunu mavi sandalın dibinde 
bulduk. Her şey değişmişti. Şeker kutusu yuvar-
lana yuvarlana ayağımızın dibine kadar gelmişti 
ve bizi bilinmedik olaylara sürüklüyordu. Belki 
de başımıza gelen her şeyin sorumlusuydu şeker 
kutusu. Halil ile birlikte aşılması zor bir yolday-
dık. O zamana kadar her şekilde gülen yüzüm 
solmaya başladı. Özgürlüğüme esaret bilendi. O 
kafes benzeri kutunun içindeki şekerler talihimi 
köreltti. Şimdiye kadarki cömert ama mağrur 
yaşantım ayakta durmamı engellemeye başladı. 
Ben zorluğa alışık değildim. Bunu müteakiben 
talihim imtihandan geçemedi. Beni ömrümün 
yarısında terk etti. Ben ise tecrübesizdim. Çok-
tan başını alıp gitmiş yaşımın bu saatten sonra 
direnmeye dermanı yoktu. Şeker kutusu hayatı-
mın gidişatını değiştirdi. Beni uçsuz bucaksız bir 
uçuruma itti.  Şekerler kutuda mahkumdu. Beni 
de oraya hapsetmekte kararlıydı.

Kafamı yana çevirince Mustafa ile göz göze 
geldim. Yamuk tebessümü gittikçe yüzüne yayılı-
yordu. Benim bu dalgın halimi fark etmiş olacak 
ki sordu:

“Ömer Ağabey sende kaç gündür bir şeyler 
var. Nedir bu derdinin kaynağı? Şu sıralar defte-
rinle daha çok içli dışlısın. Hepimize darıldın da 
haberimiz mi yok? Ben küçük bir köyde doğup 

büyüdüm. Öyle süslü püslü konuşmalara pek 
alışkın değilim. Eğer bir hatamız oldu ise dos-
doğru söyle düzeltelim, şuncacık dünya küs kal-
maya gelmez.”

Ah be Mustafa.. Düşünceleri saf, karıncaya 
bile zarar vermekten incinir olmuş. Öyleyse ni-
çin bu dört duvar arasında? Onu müebbete çarp-
tırtan sebep ne ola ki? Ya ben? Zamanında tüm 
balık çeşitlerini ezbere bilir, hangi zamanda han-
gi balık bol şakır şakır sayardım. Çetrefilli olaylar 
getirdi bizi buraya. Üstünkörü incelenen davalar. 
Yakılmaya yüz tutmuş umutlar, önemsenmeyen 
özgürlükler… Bir güvertede veyahut büyük bir 
geminin dağınık kamarasında kaybettim ben öz-
gürlüğümü. Ağa takılan balıklar gibi birer birer 
silindi hayatımdan. Önce mürekkebim azaldı, 
ardından kağıda yazmaz oldu. Özgürlüğüm bir 
kuş gibi havalanıp uçtu. Yirmi yıl önce ansızın 
müebbete çarptırıldım. Gri boyalı duvarlar ara-
sında kim olduğumu unuttum. Balıkçı Ömer ha-
fızalarda silinmeye yüz tuttu. Şeker kutusundaki 
şekerler ekşidi. 

“Ömer Tekin!” Gardiyanın soğuk sesi yaklaş-
makta olan zifiri korkunun habercisiydi. İki gar-
diyan kollarımdan tutup beni bahçeden çıkardı-
lar. O esnada masanın üzerindeki şeker kutusu 
devrildi. Kutunun çarpılma sesi tüm odaya yan-
kılandı. Kafesteki kuş misali şekerler etrafa saçıl-
dı. Şeker kutusu umudun son seferiydi oysaki.

Hızlıca küçük bir odaya sokuldum. Kar-
şımda oturan avukatın elinde bir kağıt 
vardı. Aynı şeker kutusunun parçalan-

ma anı gibi çok kısa sürede gerçekleşti her şey. 
Can dostum Halil’in  bir ay önceki ölüm haberini 
ben daha yeni öğreniyordum. Adam hayatındaki 
her şeyi yarım bırakarak göçüp gitmişti. Ben ise 
müebbetimle yine başbaşaydım. 

“… ilkbahar ölümün habercisiymiş aslında. 
Yitirilen umutların, kaybedilen hayatların, dur-
durulamayan zamanın.. Şeker kutusunda saklı 
anılar özgürlüğün pençesine takılan kuşlar gibi 
usulca uzaklaştılar. Geriye kalan şey ise pırıl pırıl 
pullarıyla kırmızı gözlü balığın cansız bedeniy-
di.”

Ah be Mustafa.. Düşünceleri saf, 
karıncaya bile zarar vermekten in-
cinir olmuş. Öyleyse niçin bu dört 
duvar arasında? Onu müebbete 
çarptırtan sebep ne ola ki? Ya ben? 
Zamanında tüm balık çeşitlerini 
ezbere bilir, hangi zamanda hangi 
balık bol şakır şakır sayardım. 
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•  Modernlik nedir? 

Öncelikle bugün modern ve modernlik de-
diğimiz bütün bu kavramlar 1500-1800 
tarihleri arasında Batı Avrupa’da ortaya 

çıkan tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel süreç-
lere ait bir olgudur. Modernlik bu anlamda Batı 
Avrupa’da 1500’lü tarihlerden itibaren yaşanan 
toplumsal değişimlerin ve dönüşümlerin netice-
sinde ortaya çıkmıştır. Bu anlamda siyasi, iktisa-
di, kültürel, toplumsal örgütlenme biçimleri mo-
dernliğin kurumsal iç yapısını oluşturur. Bunun 
estetik, sanat, bilgi boyutunda dünyayı kavrama 
biçimi ise daha çok ‘zihniyet’ biçiminde moder-
nizm olarak adlandırılır. Yani modernizm dedi-
ğimizde kültürel içeriğe; modernlik dediğimiz-
de ise sosyolojik içeriğe işaret ediyoruz. Bütün 
bu modernleşme süreçleri 1500-1800 tarihleri 
arasında Batı Avrupa’da çıkmış yeni toplumsal 
düzenin ifadesidir. Bu 1800’lü yıllarda moder-
nliğin kendi gelişimini tamamladığı anlamına 
gelmiyor. Modernlik bu anlamda devam eden 
bir süreç. Çeşitli kırılmalar yaşıyor, evrim geçi-
riyor, krize düşüyor ama sonuçta kendini üret-
meye devam eden bir süreç halinde evriliyor. 
Bunun coğrafyası nedir dediğinizde Batı Avru-
pa’dır. Yani Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere 
ve buna İkinci Dünya Savaşı sonrası eklenen Ku-
zey Amerika’dır. Güney Avrupa değildir, Röne-
sans’a rağmen bunu söylüyorum. Bunun dışında 

modernlik yayılmıştır, dünyada yönetim biçimi 
haline gelmiştir, toplumsal örgütlenme biçimi 
haline gelmiştir, kültürel olarak yaygındır fakat 
bu modernliğin çekirdek coğrafyasının olmadı-
ğı anlamına gelmez. Çekirdek coğrafyasını Batı 
Avrupa ve buna eklenen Kuzey Amerika olarak 
tanımlamaktan yanayım. Modernlik bir tarihtir, 
kültürdür, uygarlıktır, ekonomidir, siyaset etme 
biçimidir. Bu anlamda Batı dışı coğrafyalarda 
modernlik tecrübesinin yayılması, buradaki iliş-
kilerin biçimlendirilmesi söz konusu olmakla 
birlikte bu coğrafyaların modern uygarlıklarla 
karşılaştıklarında verdikleri tepkiler onların ken-
di modernliklerini farklı biçimlendirmiştir. 

Türkiye modernleşmesi 19.yüzyılda bir dev-
let politikası olarak başlamıştır. Bu anlamda 
Osmanlı modernleşmesinin başlangıcında her-
hangi bir biçimde devletin o günkü karar veri-
cilerinin, yöneticilerinin; toplumu modernleş-
tirme, değerler alanını modernleştirme, uygarlık 
ve zihniyet anlayışını modernleştirme gibi bir te-
şebbüsü söz konusu değildir. Daha ziyade devleti 
güçlendirme girişimi olarak başlamıştır. Çünkü 
bizdeki devlet yapısında, Batı deneyiminin aksi-
ne merkezi bir toplumsallaşma var iken Batı’da 
devlete sınıf da katılır. Bizde sınıf dinamikleri ol-
madığı gibi sınıf dinamiklerini baskılayıcı meka-
nizmalar ve adalet, toplumsal dengeyi tesis etme 
anlamında güçlü biçimde merkezi bir aktördür. 
Toplumu taşıma görevini yerine getirebilme için 

P R O F.  D R .  İ S M A İ L  C O Ş K U N

Türkiye modernleşmesi 19.yüzyılda bir 
devlet politikası olarak başlamıştır. 

RÖPORTAJ

HER KUŞAK KENDİ DÖNEMİNİN ÇOCUĞUDUR
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cepheyi tutabilmek, sınırları koruyabilmek; üre-
timi ve ticaret güvenini, kurumsal verimlilikleri 
sağlayabilmek anlamında tamamı ile devlet aygı-
tını modernleştirme teşebbüsü olarak başlamış-
tır. 

1923’ten sonra modernleşme bizde radikal 
bir karakter kazanmıştır. Dolayısıyla bu, berabe-
rinde başka modernlik tecrübesini de getirmiş-
tir. Peki daha radikal ve daha bütüncül olmasına 
rağmen yüzyıllık modernleşme tecrübesi, önemli 
bir tecrübe midir? Bir Batı tarzı modernliği oluş-
turma ve onu aşma aşamasında bir performans 
olmamıştır. Modernlik biraz da kaderdir, zihni-
yettir. Sizin tarih ve coğrafyayla olan ilişkiniz bu 
anlamda sizi ilişkilerinizde kenetler. Siz tarihten 
kaçarsanız, tarih çıkar geri gelir; Balkanlar’dan 
vazgeçerseniz, Balkanlar’da olan sorunları siz 
Türkiye olarak yaşamak durumunda kalırsınız. 
Kafkasya’da sorun çıkar Türkiye bunu yaşar, Su-
riye’de sorun çıkar Türkiye bunu yaşar. Bu coğ-
rafya ile olan ilişkinizdir. Bunlar sizi bırakmaz ve 
bırakmadığı için de Batı dışında radikal bir mo-
dernleşme olmaz.  

• Türkiye, 18.yüzyıldan sonra başlattığı bu mo-
dernleşmeyi gerçekleştirirken kendi özünden 
kopmuş mudur? Modernleşme gerçekleşirken 
insanın kültürden kopması gerekli midir? 

Şüphesiz Osmanlı modernleşmesinde kültürel, 
toplumsal alanda modernleşme söz konusu de-
ğildir. Osmanlı medeni tecrübeyi, uygarlık tecrü-
besini ve modernlik tecrübesini tamamıyla tek-
nik düzeyde kanıtlamıştır. Bu anlamda da kültü-
rel bir kopuşu seçmemiştir. Sonrasında da tarihle 

coğrafya ile aramıza mesafe koyduğumuzda kül-
türel modernleşme teşebbüsüne girdiğimizde bu 
alanda da modernleşme kendini gerçekleştire-
memiştir. Var olan geleneksel ve kültürel örüntü-
leri; bu radikal uygulamanın toplumdaki yerini 
ve pozisyonunu terk edemedi, modernlik de bu-
nun yerine yeni bir kültürü inşa edemedi. Örne-
ğin dilde sadeleşme ve ‘Öz Türkçeleştirme’ akımı 
yaşandığında; ‘Öz Türkçe’ ile edebiyat üretmenin 
zor olduğunu bizzat kendilerinde gören kültür 
üreticilerinin o dille şiir üretmek zor olduğu için 
dili geri getirdiğini görüyoruz. Yani kültürel alanı 
dönüştürme sürecinde modernliğin yıkıcı büyük 
bir karakteri var. Diğer bir taraftan da Türkiye, 
Çin gibi uygarlık tecrübelerine sahip coğrafya-
larda modernlik, buradaki yerelliği dönüştürme 
başarısı gösteremiyor. Modern siyaset, modern 
üretim ‘evet’ ama kültürel olarak dünyayı kavra-
ma biçimi yine aynı. Yani orada bir paradoks var 
gibi görünüyor. Modernliğin böyle bir dönüştür-
me biçimi var ama kültürellik de buna direniyor.  

• Gençlik ve modernleşmeyi yan yana getirdiği-
mizde neler diyebiliriz? 

Öncelikle gençlik ve modernleşme hakkında 
şunu söylemeliyim ki her kuşak kendi döne-
minin çocuğudur. Kendi yaşadığı toplumsal ve 
kültürel iklimin çocuğudur. Dolayısıyla öncelik-
le eğitimden başlayarak genç nesil; yeni eğitim, 
yöntem ve araçlarla doğuyor. İletişimin daha 
fazla ve ulaşımın daha kolay olduğu bir dünyaya 
doğuyor. Bütün bunlarla birlikte dünyayı kavra-
yışı, düşünme hızı, dünya bilgisiyle ilişki kurma 
kapasitesi de artıyor. Bu anlamda, her kuşağın 
diğerinden daha modern olduğu söylenebilir. 
Ama bu modernlik, gençliğin kendi tarihi mira-
sından koptuğu anlamına gelmiyor. Mesela bi-
zim öğrencilerimiz on yıl öncesine göre çok daha 
donanımlı geliyor. Daha açık ve kritik düşünceli 
olan, kendine özgü soruları daha özgüvenli so-
ran öğrenciler geliyor. Onların kullandığı araç-
ları sadece akıllı telefonlar olarak düşünmeyin. 
Bizim nesle göre çok daha hızlı düşünüyorlar. 
Çok küçümsenen bir şeydir ki bu çocuklar, çok 
hızlı olmaları gereken oyun platformlarını oyna-
yarak geldiler. Daha hızlı davranmak zorundalar. 
Yoksa oyunu kaybederler. Bu, düşünme hızını da 
besleyen bir şey. Genç kuşak; olağanüstü modern 
bir dönemde, olağanüstü modern araçlarla ve 
yöntemlerle ilişki içerisinde büyüyor. Açıklar ve 
kritikler. Son dönemde gördüğüm gençler; kendi 

Türkiye modernleşmesi 19.yüz-
yılda bir devlet politikası olarak 
başlamıştır. Bu anlamda Osmanlı 
modernleşmesinin başlangıcında 
herhangi bir biçimde devletin o 
günkü karar vericilerinin, yöneti-
cilerinin; toplumu modernleştir-
me, değerler alanını modernleştir-
me, uygarlık ve zihniyet anlayışını 
modernleştirme gibi bir teşebbüsü 
söz konusu değildir.



77

Pertevniyal Sanat • Sayı 8

tarihlerini, coğrafyalarını merak etmede hiç de 
gerici değiller. Hatta olağanüstü ilgililer. Bunu; 
toplumun tüm farklı katmanlarında, farklı dünya 
görüşü ya da farklı siyasi görüşü olan kesimlerde 
görürsünüz. Genç kuşak tarih ile ilişki kurmak 
istiyor. Şehirle bir turist gibi değil farklı bir ilişki 
kurmak istiyor. Mesela şu anda Twitter hesapla-
rında Mimar Sinan ile ilgili rotalar yayınlanıyor. 

Bu anlamda hem modernler hem de üzerinde 
yaşadıkları coğrafyayla daha fazla ilişkililer. 
Ayrıca çağdaş dünyaya ilişkin çok daha kav-

rayıcı soruları olduğunu düşünüyorum. Bu konuda 
iyimserim, bu kuşağın gelecekte yapacağı işlerden 
daha ümitliyim. Çünkü bizim kuşağımız çok zor 
şartlarda büyüdü. İmkanlar, bilgiye erişim kısıtlıydı 
ve sorunlar vardı. Şimdi tek tıkla dünyaya ulaşıyor 
bu çocuklar. Modernler ama her karşılaşma bera-
berinde kendilik bilincini de besler. Bu anlamda da 
gençler kendilerine dair sorular da soruyor. Yirmi 
sene öncesinde fanzinler vardı, sonrasında bloglar 
ortaya çıktı şimdi ise Twitter var. Sadece kendini 
ifade etmenin ötesinde kendileri de bir şeyler üre-
tiyorlar. Beraberinde bir sürü sorunu görüyorlar 
ve sorunlar arasında ilişki kuruyorlar. Gençliğin 
böyle bir modernlik tecrübesi var. Sorun şu ki eski 
kuşakların; gençliğin bu dinamiğini, hareketlerini, 
sorularını kavrayıp onlarla daha sahici, anlayıcı bir 
dil sergilemesi gerekiyor. Mesela şu anki dil, genç 
kuşağın modernliğine uygun değil. Bundan sonra-
ki süreçte gençliğin üretime daha çok dahil edilme-
si gerekiyor. Bunu bir klişe olarak söylemiyorum. 
Türkiye, fazla siyasi bir ülkedir. Çok fazla sorunları-
mız var, iç sorunlarımız var, ulusal sorunlarımız var 
vs. Bunlarla siyaset yapan iç ve dış aktörler, genç-
lere yatırım yapmak istiyor. Gençlerin burada da 
çok mesafeli olduğunu görüyorum. Benim önerim 
gençlerin bu tür ilgilere, bir mesafe geliştirmeleri ve 
hakim bir tepeye çekilip nesnel bir şekilde değer-
lendirip “Hangisi ülke çıkarına, hangisi genel çıkar, 
hangisi coğrafyanın çıkarına, hangisi bizim tarihi-
mizle barışık?” diye düşünerek kendilerinin karar 
vermesi. Dolayısıyla Twitter tabiriyle “trolleşmeye” 
eski bir tabirle “kurşun askerleşmeye” düşülmemesi 
gerekir. Modernleşme karşıtlığına çok açık değilim. 
Yani modernleşmek zorundayız ama tabi ki kendi 
tarihsel ve toplumsal tecrübelerimizle, değerleri-
mizle, insan ilişkilerimizle başka türlü bir şeyi inşa 
etme durumundayız. Olabildiğince açık, özgüvenle 
bu konuları konuşmak ve konular arasında ilişki 
kurmak durumundayız. 

• Bize ve bizden sonraki genç nesile, iyi yöndeki 
modernleşmeyi gerçekleştirebilmek için ne öne-
rirsiniz? 

Öncelikle Türkiye tecrübesini önemsemek lazım. 
Hem 19.yüzyılda Osmanlı modernleşmesini hem 
de 20.yüzyılda Türkiye modernleşmesini merak et-
mek ve bunların içine girmek lazım. Türkiye’nin 
bu iki asırlık hikayesini merak edip bu hikayeyle 
tanışmak lazım. Dünkü sorunlarımızı, bugünkü 
sorunlarımızı düşünmek lazım. Bu anlamda tarih 
ve edebiyatla ilişki son derece kritiktir. Aynı şekil-
de bizim farklı kültürel ve dinsel tecrübelerimiz 
de öyle. Mesela kuş evi nedir? İlhan Berk, “Sadece 
Türkler kuşlar için ayrı bir mekan tasarlamışlardır. 
Yunanlılar da bunu yapar ama onlar güvercinin 
gübresinden faydalanmak için yaparlar.” diyor. Biz 
hayvanı bile düşünen, ona barınak yapan bir mil-
letiz. Bugün kuş evi yapmamız gerekmiyor ama o 
kuş evini yapan zihniyeti, dünya görüşünü merak 
etmemiz gerekiyor. Tanpınar da okuyacağız, Kemal 
Tahir de okuyacağız. Bütün bunları sorgulamamız, 
tanımamız ve bunlar arasında ilişki kurmamız ge-
rekiyor. Mor Salkımlı Evi de okuyacağız, Sinekli 
Bakkal’ı da. Ama Kemal Tahir’in Kurt Kanunu’nu, 
Yol Ayrımı’nı, Esir Şehrin İnsanları’nı okurken aynı 
zamanda Tarık Buğra’nın Küçük Ağa, Firavun İma-
nı, Yağmuru Beklerken, Dönemeç kitaplarını da 
okuyacağız. Bu tecrübelerle ilişki kurmamız bizim 
bu çağa ilişkin hem sorularımızı zenginleştirecek 
hem de bu sorulara yeni cevaplar vermede yasla-
nacağımız bir zemin oluşturacak. Onları tarayınca 
bugünkü şartlarda “Ben soruyu nasıl soracağım ve 
ben bu soruyu nasıl aşacağım?” sorusunun da bu-
nun arkasından geleceğini düşünüyorum.

Hazırlayanlar:

Dilara DEMİRTAŞ

Zeyneb Sude ÇELİK

Türkiye’nin bu iki asırlık hikayesi-
ni merak edip bu hikayeyle tanış-
mak lazım. Dünkü sorunlarımızı, 
bugünkü sorunlarımızı düşünmek 
lazım. Bu anlamda tarih ve edebi-
yatla ilişki son derece kritiktir. Aynı 
şekilde bizim farklı kültürel ve din-
sel tecrübelerimiz de öyle.
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DEVRIM: 

MODERN ŞIIRDEKI 
ALACAKARANLIK RUHA KARŞI

 Ezra POUND

        (Çev. Ömer DİLKİ)

Şu zamanımızın uyuklamasını sarsardım ve

gölgeler için – gücün biçimlerini

rüyalar için – insanlar

verirdim

Hayal etmek, yapmaktan iyi değil mi?

Hem evet hem hayır

Evet! Büyük işler, güçlü insanlar, sıcak kalpler, yüce düşünceler

hayal ediyorsak

Hayır! Solgun çiçekler, saatler boyu yavaşça ilerleyip

sararmış ağaçlardan düşen geçkin meyveler gibi kala kalan

geçit olayları hayal ediyorsak.

Hayatı değil hayalleri yaşıyor ve ölüyorsak

Tanrı Teala, cilveler değil hayat!

hayallere hayat bahşet.

İzin ver rüya gören adamlar olalım

Korkaklar, heveskarlar, uşaklar değil

Ölülere basül badel mevt ve isimsiz hastalıklara

merhem bahşet.

ŞİİR
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Tanrı Teala, eğer insan değil de yalnız rüya olmakla

lanetlenirsek

O vakit, izin ver dünyanın önünde titreyeceği rüyalar

olalım

ve yalnız hayal de olsak hükümdarı olduğumuzu bilelim

O vakit, izin ver dünyanın önünde titreyeceği gölgeler

olalım

ve yalnız gölge de olsak efendisi olduğumuzu bilelim

Tanrı Teala, eğer insanlar erişkinliğe ulaşmış ama

yalnız şu sislerde ve loş ışıklarda yaşamak zorunda

parlak ışıkların kapısını çalan sönük saatler yüzünden titreyen

benzi atık hasta hayaletler olmuşlarsa

sen onları irtihal ettireceğinde şiddetle muamele et

Tanrı Teala, eğer bu çocukların bir günlük ömrü olan

zayıf böcekler olarak büyürse

sana davetim o dur ki kaosu kucakla

ve tepelere yığılacak yeni tohumlara babalık et

yeryüzünü yeniden canlandır
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• Sosyoloji nedir? Disiplin olarak sosyoloji hakkın-
da bilgi bize verir misiniz? 

Tabii disiplinlerin ve bilim dallarının ken-
dini ifade etmesi biraz zor. Sonuçta bütün 
bilim dalları, varsa hayati önemde oldu-

ğunu, yoksa olmayacakmış gibi düşünür. Kendi-
sini öyle kurar. Beklenen de bir şeydir bu. Fakat 
şöyle bir soru sorsak kendimize: “İnsanoğlu top-
lumsal hayatını sürdürebilmek için sosyoloji eği-
timi almak zorunda mıdır?” Düşündüğümüzde 
80 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var, bunun 
içerisinde akademik olarak sosyoloji eğitimi alan 
insan sayısı son derece sınırlı. Liselerde bu sayı, 
sosyal bilgiler ve sosyoloji dersi sebebiyle daha 
fazla. Böyle düşünüldüğünde elbette ki insanla-
rın hayatlarını sürdürebilmeleri için olmazsa ol-
maz bir şeymiş gibi görülemez. Bunun için belki 
“Sosyolojiye neden ihtiyaç var?” sorusu üzerinde 
biraz düşünmek gerekiyor. Eğer tek tek bireyler 
olarak hayatımızı devam ettirmek için sosyolo-
jiye muhtaç değilsek o zaman sosyoloji ne iş ya-
pıyor? Ya da kim için bir anlam ifade ediyor? Bu 
da üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Bir 
diğer soru da “İnsanlık tarihinde baştan itiba-
ren sosyoloji var mıydı?” Baktığımızda sosyoloji 
insanlık tarihiyle yaşıt değil. Düşünce tarihinde 
önemli isimler aklımıza gelir: Aristo, Eflatun, İbn 
Haldun, Peygamberler, Konfüçyüs gibi bir sürü 
farklı isim; Montesquieu, Machiavelli (Mak-
yavel) gibi siyasi düşünürler gelir. Bu isimlerin 
hiçbirinin döneminde sosyoloji diye bir disiplin 
yoktu. Sosyoloji çok yeni bir bilim dalı. Orta-
ya çıkışı belli toplumsal değişimlerle alakalı bir 
disiplin. Dolayısıyla sosyoloji belli bir yaşam ve 
düşünme biçimiyle ilişkilendirilebilecek bir aka-
demidir. Kendisine özgü belli kavramları, belli 

yaklaşımları, en önemlisi de özel bir inceleme 
nesnesi vardır. Zaten yeni olması bununla ala-
kalı. İnsanların bu dünyada yaşamak, bu hayatı 
yaşamak için sosyoloji bilgisine ihtiyacı yok. Bu-
nun için de çoğu insan, sosyoloji eğitimi almıyor 
ama gayet başarılı bir biçimde toplumsal hayatını 
devam ettiriyor. Aile kuruyor, iş kuruyor, siyasi 
hayata giriyor, insanlarla ilişkilerini iyi devam 
ettiriyor, alışveriş yapıyor... Sosyoloji bilgisi; bu 
hayatın dinamiklerine, özelliklerine ilişkin daha 
derin ve kapsamlı bakış açısı sağlıyor. Sosyoloji, 
içinde yaşadığımız dünyada başıyla sonuyla nasıl 
bir hayat yaşadığımız, nereden geldiğimiz, nere-
ye gideceğimiz hakkında fikir veriyor. Sağlam, 
ufuk açıcı, derin bilgiler sağlıyor. Bunun için 
de sosyoloji önemli bir dal. Toplumun tamamı 
sosyoloji eğitimi görmez, görmesi de gerekmez 
ama toplumun ve toplumdaki ilişkilerin nasıl 
kurulduğuna, toplumdaki ilişkilerin nasıl sür-
dürülebildiğine ilişkin iktisadi, siyasi, toplumsal, 
kültürel, dinsel, cinsel vs. aklınıza gelebilecek her 
alanda, eğlence de dahil, bu konulara özel olarak 
inceleme yapan, yoğunlaşan insanların da olma-
sı gerekir. Aksi takdirde insan olmamızın belli 
özelliklerini de iptal etmemiz gerekiyor. İnsan, 
rüzgar önündeki bir yaprak değil. İnsanın, belli 
bir iradesi, aklı, özgürlüğü, tercihleri var. Bunları 
mümkün mertebe bilinçli bir şekilde gerçekleş-
tirmesi, yaşaması gerekiyor. Sosyoloji gibi disip-
linler, kendi zaviyesinde kendisine özgü kavram-
larıyla insanların yaşadığı hayatı daha bilinçli 
yaşamalarına imkan sunabiliyor. 

• Sosyolojinin alt dalları nelerdir? 

Toplumla ilgili şeylerin birçok farklı boyutu var 
ve herbirini ansiklopedik olarak birlikte alabilir-

P R O F.  D R .  Y Ü C E L  B U L U T

Toplumla ilgili şeylerin birçok farklı boyutu 
var ve herbirini ansiklopedik olarak birlikte 
alabilirsiniz ama ortaya kuşatmakta 
zorlanacağımız bir şey çıkar.

RÖPORTAJ
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siniz ama ortaya kuşatmakta zorlanacağımız bir 
şey çıkar. Çünkü işin gerçeği; insanı, toplumu, do-
ğayı, evreni bütün boyutlarıyla inceleyebilecek bir 
kuram söz konusu değil. Eskilerin deyimiyle ‘ağ-
yarını mani efradını cami’ bir tanıma ulaşılmaya 
çalışılırsa çalışılsın ister istemez bir şeyler dışarıda 
kalacaktır. Bu yüzden parçalayarak ele almak daha 
fazla tercih edilir. Bu konuyu etkileyen birçok dini, 
kültürel, sosyal faktör vardır. Örneğin Müslüman 
olarak yaşarken faizle ilgili şeyleri nasıl bir kenara 
atabilirsin? Bunun psikolojik boyutu üzerinde yo-
ğunlaşırız. Bu da toplum diye bir şeyin olmadığı, 
bireylerden farklı bir toplumsal organizasyonun ol-
madığı anlamına gelmez. Ama yokmuş gibi davra-
nırız. Dolayısıyla uzmanlaşmada, inceleme nesne-
sini parça parça elde etmeye çalışırız. Her disiplinin 
de kendi içerisinde benzer uzmanlaşmaları vardır. 
Üniversitede antropoloji dediğiniz zaman sosyali 
var, kültüreli var. Psikoloji dediğiniz zaman endüst-
riyel psikoloji, klinik psikolojisi, sosyal psikoloji var. 
Çünkü tek bir insandan bahsetmiyoruz. Çocuk, ka-
dın, erkek, ergen veya yetişkin olabilir. Sosyoloji de 
bu anlamda parçalara ayrılır: din sosyolojisi, edebi-
yat sosyolojisi, sanat sosyolojisi vs. Kimisi siyasete, 
kimisi eğitime, kimisi eğlenceye yoğunlaşacaktır. 
Fakat ait olduğu bütünü izole etmemek yani büyük 
resmi akılda tutmak gerekiyor. 

• Sosyoloji okuyacak kişiler neden İstanbul Üni-
versitesi’nde sosyoloji okumalı? 

Bilimle ilgili genel bir algımız var. Bilim deni-
lince aklımıza tek bir doğru geliyor. Dinler 
gibi, Allah’ın buyrukları gibi. Aslında böyle 

bir şey gerçeklikte yok. Hangi bilim dalını yakın-
dan okumaya başlarsanız göreceğiniz şey aynı ko-
nuda kendisinin doğru olduğunu hatta en doğru 
olduğunu iddia eden birden fazla görüş olduğudur. 
Bu fen bilimlerinde de söz konusu. Fikrinin doğ-
ru olduğunu düşünen öncü isimler ve onu takip 
edenler var. Bunu, zenginlik olarak görmek lazım 
ve bilimi bu anlamda fazla kutsallaştırmamak gere-
kir. Problemlerimizin çözümünde başvurduğumuz 
etkinlikler olarak görmemiz ve mümkün mertebe 
en doğrusunu aramaya yönelik bir uğraş olarak de-
ğerlendirmemiz gerekiyor. Aynı şey sosyoloji için 
de geçerli. Sosyoloji de tek bir biçimle anlatılmıyor, 
bir merkezden üretilip yayılmıyor. İnsanlar pozitif 
bilim olarak görünce “Tek bir doğrusu olduğu-
na göre en doğrusunu kim söylüyorsa onu alalım 
ve herkes ona uysun.” diye düşünülüyor ama işin 
gerçeği öyle değil. Avrupa’daki, Amerika’daki, İn-
giltere’deki, Mısır’daki, İran’daki üretilen sosyolojik 
düşünce Türkiye’ye uymayabilir. Türkiye’de de belli 

farklılıkları yansıtacak bir sosyolojik düşünce üreti-
lebilir. Nitekim üretiliyor da. Dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de böyle bir çeşitlilik var. 

İstanbul Üniversitesi özellikle sosyoloji bölü-
münde diğer üniversitelere göre daha özgün. 
Çünkü Türkiye’deki en eski sosyoloji kürsüsü 

İstanbul Üniversitesi sosyoloji kürsüsüdür. Üniver-
sitelerde sosyolojinin kurumsallaştığı, akademik 
bir disiplin olarak kabul gördüğü ve eğitiminin 
verildiği ilk üniversite de İstanbul Üniversitesi’dir. 
Ziya Gökalp o dönemki adıyla Darülfünun’da ilk 
kez sosyoloji dersleri vermiştir. Yani ilk olarak bir 
tarihselliği var. İkincisi, belli gerilimleri kendi ara-
sında yaşayabilen ve üretebilen de bir üniversi-
te. “Sosyoloji Avrupa’da ortaya çıkmış, pozitif bir 
bilim. Dolayısıyla tek bir doğrusu var. O zaman 
biz nasıl Avrupa’yı ülke olarak kendimize model 
alıyorsak, onun geçtiği yollardan da geçeceğiz. O 
zaman sosyolojide burada yeniden aynısını üret-
mek…” şeklinde bir yaklaşım var. “Türkiye’nin de 
kendine özgü ayrı sorunları, gelenekleri, tarihi ve 
çıkarları var. Türkiye’nin özgünlüklerini dikkate 
alan bir yaklaşım gerçekleştirmemiz gerekir.” di-
yen bir yaklaşım da var. İstanbul Üniversitesi daha 
ziyade ikincisi ile tanınır. Geleneğine, toplumuna, 
içinde bulunduğu ülkenin sorunlarına ilgi duyan 
bir bölüm olarak bilinir. Fakat sadece ‘biz bize ben-
zeriz’ gibi bir slogana dönüştürdüğümüz zaman 
bu sefer de dünyadan kopma riskiniz var. İstanbul 
Üniversitesi bunun dengesini kurmaya çalışan bir 
üniversite. Dolayısıyla dünyaya açık, dünyadaki 
sosyolojik gelişmeleri yakından takip eden, çağdaş 
sosyolojide neler gelişiyor, ne tür yeni araştırmalar 
yapılıyor gibi şeylerin peşinden koşan bir üniversi-
te. Bir taraftan da tarihi bağlarını korumaya çalışı-
yor. İstanbul Üniversitesi’nin en önemli farkı da bu. 
Yerelde üretilen bilgiyi önemseyen, aynı zamanda 
bunu dünyaya da açmaya çalışan bir eğilimi var. Bu 
sebeple sosyoloji okuyacaklar için İstanbul Üniver-
sitesi önemli bir katkı sağlayacaktır. Bölümümüzün 
içinde bir de araştırma merkezi var. Öğrencilerin; 
teorisini okuduğu düşünceleri, kuramları, yöntem-
leri uygulama imkanı var. Bu da bölümü avantajlı 
kılan unsurlardan. Akademik kadronun üzerinde 
zaten durmaya gerek yok. Gerek müfredat gerek 
hocalar bu alanda, Türkiye’de ve dünyadaki sosyo-
loji eğitimini rahatlıkla karşılayabilecek donanımda 
olan insanlar. Fakat asıl farklılık, yereli küresel olan-
la birleştirebilme vizyonu ve başarısı.

Hazırlayanlar:

Emine YENİER
Dilara DEMİRTAŞ
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YA BEN NASIL SUSAYIM
                                                                       Ayşegül KABAY

Çığ düştüğü vakit
Kara oğlan yol alır
Dağımın dibi tutar
Gelincikler saçlarını yolar
Alında bir çocuk bağırır:
-Kıyıya vurdum, balıkçı 
Kılığında bir adam, tam  kırkında

Kor düştüğü vakit
Yeminle ev olurduk

Efkarıyız kaşağın, dövünürüz
Başka neyim ki
Aşk çağırırım:
-Kara oğlan yol alır

Sebahat dereye varır 
Kapıyla gelir alnı
Belli mektup bekler /
Türkü tutturur dala
Karga kapar
Bilmem bu hangi yaradır

Canları çekişir bir aşkı 
Kardelenden hercaiye susarlar
Ya ben nasıl susayım:
Kara oğlan yol alır!

Hicretinde semer işler,
Kervanında beni,
Bu bizim kavmi bağlar 

Âh kara oğlanı yol alır ...

ŞİİR
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Hayvanların içini sımsıcacık eden bir hava 
vardı ormanda. Günlük işleri yetiştirme 
telaşı her zamanki gibi devam ediyor, tav-

şanlar bir oraya bir buraya doğru koşuşturuyordu. 
Baykuş Gazetesi’nin dağıtıcıları İkiz Baykuşlar gü-
lümsemeye çalışıyor ancak alınlarından akan ter 
damlaları buna hiç de yardımcı olmuyordu. 

Derken gazeteler bitmeye yüz tutmuş ve eve 
dönme vakti gelmişti İkiz Baykuşların. Son ağaç 
kümesini de geçip Kızıl Tavşan’a “Aslan Kral ve 
Egosu’’ başlıklı gazeteyi teslim ettikten ve tavşa-
nın saygı konulu, aslan krallığını kötüleyen nu-
tuklarını dinledikten sonra eve dönebileceklerdi. 

Kızıl Tavşan bembeyaz tüylerinin ara ara 
kızıla çalmasından dolayı bu ismi almıştı ancak 
ormanın aslan krallığına yakın taraflarında Huy-

suz Tavşan olarak tanınırdı. Göl sakinlerinin ona 
Evhamlı olarak hitap etmesine karşın yeraltı hay-
vanları ona Kızıl Pelerin der, çokça severdi. 

Elbette ki seveceklerdi: Kızıl Pelerin onları 
hor gören ve fare ailesine “Patinin çamuruyla bü-
yük işlere bulaşma!” diyen Aslan Kral’a her daim 
karşı gelirdi. Saygı ve sevginin hayvan topluluğu-
nu geleceğe bir adım daha yaklaştırdığını söyler, 
protestolar ederdi. 

İşte bu yüzden orman halkının büyük bir 
çoğunluğu Kızıl Pelerin’i hiç mi hiç sevmez biri-
lerini teselli ederken “Aman canım sen de! Kızıl 
Pelerin gibi değilsin en azından, şükret haline.’’ 
derlerdi. 

Başlarda bu durum Kızıl Pelerin’i çok üzer, 

KIZIL PELERIN 
                        Beyzagül BEKCİ

FABL
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o da suçu kendisinde arar ve hayvanlar onu sev-
sin diye türlü türlü planlar üretirdi. Ancak şimdi 
kim olduğundan ve ne istediğinden emindi. O, 
Kızıl Tavşan idi. Saygıyı, taşeron işçileri farelerle 
Krallık arasındaki eşitliği pekiştirmek istiyordu. 
Tek sorun henüz bu emelini nasıl gerçekleştire-
ceğini bilmemesiydi. Kendisini on yıl sonra hay-
vanların yüzlerinde gülümsemeyi eksik etmedi-
ği bir ormanda görüyor, bunu başarabileceğine 
inanıyor ancak yöntemini bilmiyordu. Aslına 
bakarsanız yöntemini bilmediği gibi vadide say-
gıyı yayma fırsatının onun patilerine kadar gele-
ceğinden de haberdar değildi. 

Güneşin ormanı çokça aydınlatmasına 
rağmen yine son derece kasvetli bir güne 
uyanmışlardı. Havadaki elle tutulur en-

dişenin ve hüznün sebebini çok geçmeden öğ-
renmişlerdi. Kral’ın kızı Prenses Kabarık Yele, 
tedavisi sadece Kral’ın amansızca nefret kustuğu 
taşeron farelerinde bulunan fare gribine yakalan-
mıştı! 

Fareler bu hastalığa bağışıklık sahibiydi an-
cak göz yaşları kullanılarak ilaç yapılabiliyordu. 
Aksi takdirde virüs zavallı hayvanı ölümün kes-
kin pençelerine atıyordu. 

Neredeyse herkes Kral’ın farelerden yardım 
istemeyeceğini düşünüyordu ancak tahtın tek 
varisi olan evladını ölüme gönderemeyeceğinin 

de farkındaydı. Şaşkın ve endişeliydi. Herkes 
kaplanların bu durumdan faydalanıp ormana 
saldırı düzenlemelerinden korkuyorlardı. 

Ancak Kızıl Pelerin diğerlerine rağmen rahat 
ve kararlıydı. Kararlıydı çünkü vadiye saygı ve 
sevgiyi tekrardan nasıl getirebileceğini bulmuş 
ve bunu uygulamaya koyacaktı. 

Eşyalarını topladı ve ilk sarmaşık treniyle 
krallık bölgesine doğru yola koyuldu. Yalnız da 
değildi, yanında yakın arkadaşı Karbeyaz vardı. 

Karbeyaz, farelerin arasındaki en atik ve zeki 
olanıydı. Daima ne yapılacağını bilirdi. Krallık 
topraklarına girdiklerinde aslanların fısıldaşma-
ya Huysuz ve Köle’nin -farelere Köle derlerdi- 
burada ne işi olduğunu tartışmaya başlamışlardı. 
Bazıları rahatsızlıklarını belli etmek istercesine 
sesli sesli hırlamaya başlamıştı. 

Derken çok geçmeden saraya vardılar, muha-
fızlara kralla görüşmek istediklerini belirttiler. Bu 
isteği duyunca oldukça şaşıran aslan gardiyanlar 
küçümser bir bakış atıp Kral’a haber gönderdiler. 
Bundan sonraki iki saat kızına üzülmekle meşgul 
(!) Kral’ın görüşme isteklerini onaylamasını bek-
lemekle geçti. Fazlasıyla sıkılmışlardı ancak pes 
etmemekte kararlıydılar. 

Can sıkıntısından daima oynadıkları yıldız 
saymaca oyununu oynuyorlardı ancak heyecan-
dan elliden ileri gidemiyorlardı. 
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Neyse ki sonunda Kral isteklerini kabul etti 
ve görüşme için toplantı salonu adını verdikleri 
salona doluştular. Heyecanları beklerken olduk-
larından kat be kat artmıştı. Bir iki dakika içeri-
sinde Kral odaya girmiş ve iki arkadaşa buraya 
neden geldiklerini sorarcasına bir bakış atmıştı. 
Kral’ın kızgın bakışlarının yükü altında ezildiği-
ni fark eden Kızıl Pelerin boğazını temizleyerek 
söze başladı: 

“Öncelikle hepinize merhaba demek istiyor 
ve sevgi dolu dileklerimi sunuyorum. Talihsiz 
olayı duyduk ve bir şeyler yapılması gerektiğine 
karar verdik.’’ 

Salon kahkahalara boğulmuştu ve Kızıl Pe-
lerin kendisini zor tutuyor, bu sırada Karbeyaz 
doğa anadan sabır dileniyordu. Kızıl Pelerin ka-
rarlılıkla konuşmasına devam etti. 

“Evet efendim, doğru duydunuz sizlere yar-
dım teklif etmeye geldik.’’ 

Kral hışımla ayağa fırladı ve: 

“Yeter! Daha fazla küstahlık yaptığınıza şahit 
olmak istemiyorum, muhafızlar bu iki hadsizi 
zindana atın!’’ dedi. 

İyi bir niyetle buraya geldiklerinden ve aksi 
bir durumda Prenses’in öleceğinden, bu kib-
rin yersiz olduğundan, saygının tek temel ku-

ral olduğundan bahsederek muhafızlar eşliğinde 
zindana bir geceliğine misafir oldular. 

Her ne kadar Karbeyaz büyük bir endişeye 
kapılsa da Kızıl Pelerin, Kral’ın tekliflerini kabul 
edeceğinden emin olmanın verdiği rahatlıkla sa-
man döşeğe uzandı. 

Sabahın ilk ışıklarının zindanın parmaklık-
larını aşıp içerisini aydınlatmasıyla muhafızların 
zindana gelip sert hareketlerle hayvanları Kral’ın 
huzuruna getirmesi bir oldu. 

Neye uğradıklarını şaşıran Karbeyaz ve Kızıl 
Pelerin iki dakika içerisinde salona varmıştı. Kral 
daha önce hiç görmedikleri kadar çaresiz duru-
yordu ve söyleyecek epey şeyi olduğu pençele-
riyle tuttuğu gergin ritimden belliydi. Kral, Kızıl 
Pelerin’in zihnini okuyormuşcasına gür bir sesle 
-cümlenin ortalarına doğru yutkunarak- şunları 
söyledi:  

“Kızıma yardım teklifinizi kabul edeceksem 
şunu belirtmeliyim ki bu olayın krallık dışına 
çıkmasını istemiyorum.” 

Karbeyaz ve Kızıl Pelerin çok sinirlenmişti. Na-
sıl olur da yardım sağlayacak kişiler onlar olmasına 
rağmen böyle aşağılayıcı ve bencilce sözler işitirler-
di! Akıl alacak iş değildi. 

Karbeyaz dayanamadı ve beklenmedik bir 
hareketle söze daldı: 

“İtiraz ediyorum! Ben ve arkadaşım bu top-
raklara eşitlik ve barışı getirme umuduyla geldik, 
zindanda bulunduğumuz her vakitte sabrettik. 
Vazgeçmedik ve bu saatten sonra da vazgeçmeye 
niyetimiz yok.’’ 

Karbeyaz da dahil odadaki herkes bu ani çı-
kışın verdiği şaşkınlık halinden kurtulmaya ça-
lışıyordu. Kral sinirden kıpkırmızı kesilmişti ve 
gönülsüz bir şekilde Krallık Meclisi’ni toplantıya 
çağırdı. 

Yaklaşık iki saatlik toplantının sonucunu 
beklerken iki arkadaşın yüreği güm güm atıyor-
du. Nihayetinde kralın sözcüsü toplantı salonu-
nun kapısından çıkan ilk kişi oldu ve sözlerine 
derin bir nefes alarak gönülsüz bir şekilde -kral 
kadar olmasa da- başladı: 

“Uzun süren bir beyin fırtınası sonucu ver-
diğimiz karar şudur: Krallık Şurası olarak Fare 
Karbeyaz ve Tavşan Kızıl Pelerin’in yardım tek-
liflerini kabul ediyoruz.’’ 

İki arkadaş kulaklarına inanamıyordu. Çok 
geçmeden Karbeyaz’ın zorla tuttuğu göz yaşları 
diğer farelere göre oldukça uzun olan bıyıkla-
rından sarayın pahalı halısına doğru süzülmeye 
başladı. 

Kızıl Pelerin ise kendisini zaferin verdiği 
uyuşturucu etkisi yaratan hissin kollarına bırak-
mıştı. Mutluluk gözyaşları döktüğünün çok son-
ra farkına vardı çünkü meşguldü. Mutluluğun 
onu götürdüğü uçsuz bucaksız diyarları gezmek-
le…

Salon kahkahalara boğulmuştu ve 
Kızıl Pelerin kendisini zor tutuyor, 
bu sırada Karbeyaz doğa anadan 
sabır dileniyordu. Kızıl Pelerin ka-
rarlılıkla konuşmasına devam etti. 

“Evet efendim, doğru duydunuz siz-
lere yardım teklif etmeye geldik.’’ 
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• “Ana eksenim daima gönül oldu. Daima 
gönlümü katarak bir şeyler yapmaya çalıştım. 
Ne zaman ki o gönül dışınızdaki sizi titreten sesi 
bırakıp da tamamen profesyonelce, matematik-
sel bir icranın peşine düşerseniz, bunu bir iş ola-
rak görürseniz sorunlar baş göstermeye başlar.” 
diyorsunuz bir söyleşinizde.

 Anlaşıldığı kadarıyla ego/şöhret/para gibi 
kirli mefhumlardan uzak kalmaya çalışıyorsu-
nuz. Bu bağlamda sanata bakış açınızı öğrene-
bilir miyiz? Göksel Baktagir için müzik nedir? 
Neye tekabül eder? 

Benim için müzik, benim dünyaya bakış 
açımı, değerlerimi, sevgimi, saygımı, his-
siyatlarımı, ifade ettiğim bir iletişim biçi-

mi. Beni tamamlayan bir uzuv kimi zaman, beni 
ifade eden bir tavır bazen.... Kalbimdekini kalp-
lere ulaştırdığım bir samimiyet dili… 

 • Bir kayıp (bağlama) size bir kazanç sağ-
lamış ve kanun virtüözü olmuşsunuz. Acaba o 
bağlamanın ve temrinlerin müziğinize bir etkisi 
olmuş mudur? Ne dersiniz? 

Kesinlikle. Bağlama benim ilk tutkumdu, 
ona gönlümü vermiştim ama rahmetli babamın 
vesilesi ile kanun hayatıma girdi. Bağlamanın 
zenginliği beni kendine çekmişti ama kanunla 
tanıştıktan sonra o benim yarenim oldu, ondaki 

zenginliği keşfedince artık bu sazla bütünleştim 
ve benim ifade dilim oldu. 

• “İlham” yerine “birikim” demeyi tercih 
ediyorsunuz. Müzik veya diğer sanat dalların-
dan temel aldığınız, sizi beslediğini düşündüğü-
nüz neler var acaba? 

İlham dediğimiz şey aslında Allah’ın bizlere 
olan doğrudan iletişimi. Gerçekten bu iletişim 
gün içinde herhangi bir şeyin vesilesi ile bile te-
tiklenebiliyor, içinde bulunduğumuz bir anda 
çok farklı bir akış başlıyor ve bu akış bir yere 
doğru gidiyor ve sonlanıyor. İşte bir bakıyorsu-
nuz bir bestenin alt yapısı ortaya çıkmış, kimi 
zaman tamamı çıkmış, kimi zaman bir detayı 
çıkmış. Müzik elbette birçok sanat dalından et-
kileniyor, sanatın birçok alanda tezahüründen 
etkileniyor şüphesiz. Diğer taraftan etrafımız-
da gördüğümüz her şeyin de Allah’ın sanatıyla 
oluştuğunu düşünürsek, Sani sıfatının tecellisi 
olarak bizlere ulaşan bir ilham ve ilhamlar dizi-
si oluşuyor… Bu ilhamın kesilmemesi ve sürekli 
beslenmesi hepimizin en büyük dileği. İnsan ne 

G Ö K S E L  B A K TA G İ R

İnsan ne kadar çok şeyi öğrenip ne kadar 
çok şeyi keşfederse bir noktadan sonra hiçbir 
şeyi bilmediğini de idrak etmeye başlıyor.

RÖPORTAJ

Benim için müzik, benim dünyaya 
bakış açımı, değerlerimi, sevgimi, 
saygımı, hissiyatlarımı, ifade etti-
ğim bir iletişim biçimi.
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kadar çok şeyi öğrenip ne 
kadar çok şeyi keşfederse 
bir noktadan sonra hiç bir 
şeyi bilmediğini de idrak 
etmeye başlıyor. 

• “Kendi aynasını 
parlatan” Göksel Bak-
tagir, profesyonellikten 
itina ile kaçıyor, Turgut 
Uyar’ın korkak ustalık 
dediği mekânda ikamet 
ediyor. Sanat terbiyesi 
dediğimiz bu hasletin siz-
deki tezahürü nasıl ger-
çekleşti? 

İnsan ne kadar çok şeyi öğrenip ne kadar çok 
şeyi keşfederse bir noktadan sonra hiçbir şeyi 
bilmediğini de idrak etmeye başlıyor. Sınır-

sız ilimlerin içinde aslında mükemmelleştikçe 
profesyonellik gibi insanı sınırlayan kurallar ve 
kavramlardan kaçınmaya çalışıyor. Ben de buna 
imtina ediyorum. 

• Caz, New Age gibi modern müzik anlayış-
larına da yönelmeniz bir arayışın yahut ken-
dinizi aşmaya gayret etmenizin bir neticesi mi 
yoksa bir sanatkâr, sizin deyiminizle “müessir” 
in kendi dünyasına farklı bir davet formu mu? 

Müzik örgüsü o sınırsız titreşimler arasında 
farklı kültür oluşumlarında rengarenk bir ahenk-
le karşılık bulup kendi formlarını oluşturur. Bu 
renkli bahçe içerisinde şekillenmek ve zaman 
zaman sentez çalışmalarda kanunuma yer açmak 
hoşuma gidiyor. 

• Türk müziği popülariteye düşmeden nasıl 
ihya edilebilir? Nihayetinde bir “zevk terbiye-
si”nden söz ediyoruz. Okul, medya, iktidar, si-
vil kuruluşlar bağlamında neler yapılıyor, neler 
eksik bırakılmış? Tavsiyelerinizi ve dahi ihtarla-
rınızı bilmek isteriz. 

Dinlemek, dinlemek, dinlemek... Kökleri-
mizden bize miras kalan güzellikleri ilk önce 
özümsemek gerekiyor. Okullarımızda bu mana-
da dinleti ve söyleşilerle bu bağı kurmak öncelik-
li adımlardır. 

• Son olarak lise yahut ortaokullar ve hat-
ta ilkokullarda bir sanatkârın gözüyle nasıl bir 
eğitim modeli önerirsiniz? 

Musikimizin daha iyi sindirilmesi için ma-
kamsal müziğimizin temel eğitimde çocukları-
mıza pedagojik bir eğitim ile enstrümanlarımız 
ve ezgilerimizle buluşturmamız şart ancak müf-
redatlarımızda her ne kadar makamsal ezgileri-
miz bulunsa da bir blok flüt ya da melodika, org 
gibi enstrümanlar makamlarımızın Türk müziği-
ne has seslerini veremediğinden bu uygulamala-
rı Türk müziği enstrümanlarıyla yapmalıyız. Ben 
de bir ön adım olarak “mini kanun” modeli geliş-
tirdim ve makam müziğimizdeki referans sesleri 
sabit perdeli bir enstrüman olduğundan temel 
müzik eğitim aracı olarak çocuklar için metodu-
nu yazdığım mini kanun eğitiminin ilköğretim 
okullarımızda müzik sınıflarına katılarak veril-
mesini çok önemsiyorum.

Hazırlayanlar:

Serhat ÇETİN
Mert AKIN

Müzik örgüsü o sınırsız titreşimler 
arasında farklı kültür oluşumla-
rında rengarenk bir ahenkle kar-
şılık bulup kendi formlarını oluş-
turur. Bu renkli bahçe içerisinde 
şekillenmek ve zaman zaman sen-
tez çalışmalarda kanunuma yer 
açmak hoşuma gidiyor. 
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• Öncelikle bir alıntıyla başlamak istiyoruz:

“Geleneğin canlılığını yitirmesi, dejenere olup 
salt bir aktarıma dönüşmesi mümkündür. Kutsal 
günlere has bir hamur işinin tarifi, ancak sayısız 
kuşaklar boyunca anneden kıza değiştirilmeden 
aktarılması anlamında ‘geleneksel’ olabilir. Eğer 
bu sadece bir aktarımdan, sırf bir alışkanlıktan 
ibaret ise, şartlardaki herhangi bir değişiklik, en 
azından annenin ölmesi, onun terk edilmesine yol 
açabilir. Fakat gerçek bir ihtiyacı karşılayan hayati 
bir şey ise, bu gelenek, koşullar tarafından sürdü-
rülmeye zorlanılan bir şey olarak tekrar düzenle-
necek veya geliştirilecektir.”

MARSHALL G.S. HODGSON 

• Buradan yola çıkarak müzik geleneğimize 
dair neler söylenebilir? 

Evet, çok güzel bir tespit, şu anda birçok top-
lumda bu tespitin anlattığı şey yaşanıyor, 
bizim toplumumuz da dâhil olmak üzere. 

Bizim toplumumuz bu değişikliği devlet eliyle 
olması itibariyle daha suni yaşadı. Resmî ideolo-
jinin karar verdiği ve toplumun uyması gereken 
bazı sınırlar geldi. Bundan dolayı da biraz önce 
okunan metindeki konu bizde daha çok açığa 
çıktı, ben o kanaatteyim. Evet, toplumumuz 100 
yıl önce resmî ideolojinin yönlendirmesi olma-
saydı da buna benzer bir değişikliği yaşayacaktı. 
Bunu nereden anlıyoruz. Bizim gibi bu değişik-
liği devlet eliyle kültürel inkılâpları yaşamamış 
toplumlara baktığınızda, toplumun kendi doğal 
akışı içerisinde iletişim araçlarının yayılmasıyla 

da birlikte bütün dünyada olduğu gibi baskın 
kültürün etkisi altına giriyorsunuz. Biz de bunu 
yaşayacaktık. Ama bu kadar sert olamayabilirdi 
daha başka sentezler üretilebilirdi. 

Buradan müziğe gelecek olursak, Osman-
lı’nın zaten son 200 yılı da Batılılaşma hareketle-
riyle meşguldür. Zaten dikkat ederseniz Osmanlı 
hep Batı’ya doğru hareket etmiştir. Batı’ya yönel-
dikçe de o kültürden etkilenmiştir. Mesela meş-
hur frenkçin usulü... Kanuni zamanında saraya 
bir orkestra getiriliyor, büyük ihtimalle barok 
tarzı bir orkestraydı. Onların icra ettiği eserlerin 
ritminden müziğimize girmiştir. Yine Kanuni 
zamanında Osmanlı’ya birçok org getirilmiş ve 
İstanbul’un bazı yerlerine bu orglar kurulmuştur. 
İnsanlar da bu müziği gidip dinlemeye başlamış-
tır. Nihayetinde ulema çevresinden padişaha bu 
konuda ikazlar geliyor. Diyorlar ki; “Efendim in-
sanlar bu müziği dinleyince cihad duygusu zayıf-
lıyor yani çok daha dinginleşiyorlar ve bu bizim 
cihad anlayışımıza aykırıdır, cemiyet bizi daha 
zinde tutacak bir musikiyle meşgul olmalıdır.”

Bu süreç son 100 yıldaki yöneticilerimizin 
suçu da değildir, çünkü baskın kültürdür. Bu ka-
çınılmaz bir şeydir. Bugün neden bütün dünya 
İngilizce öğreniyor çünkü o kadar baskın gelmiş 
ki, artık mücadele edebileceğin bir şey olmuyor 
içerisine dâhil olmaya bakıyorsun.

•  Musiki tüm bu sürece rağmen ayakta ka-
labilmiş değil mi? 

Musiki tüm bunlara rağmen değişerek ayakta 

M U S TA FA  H A K A N  A LVA N

“Osmanlı hep Batı’ya doğru hareket 
etmiştir. Batı’ya yöneldikçe de 
o kültürden etkilenmiştir.”

RÖPORTAJ
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kalır. Zorunlu bir durum bu. 15. yüzyıldaki ens-
trümanlara bakıyorsunuz, bu Ali Ufki’nin, Kan-
temir’in bize aktardığı notalar üstünde de görüle-
biliyor, bugüne göre daha basit yapıları olan ens-
trümanlar var. Çeng çalınıyor, miskal çalınıyor, 
santur çalınıyor. Ne demek bu? Koma seslerinin 
olmadığı enstrümanlar var, daha doğrusu koma 
var ama geçkiye müsait olmayan sazlar kullanılı-
yor. Rast çalacaksanız rast makamına göre ayar-
lıyor telleri, bütün gün rast çalıyorlar. Çok elzem 
bir geçki varsa da onu parmağıyla bastırarak 
elde ediyor. Süreç içerisindeki bu süreci anlarken 
bütün kültürlerle etkileşim içerisindeyiz; İran, 
Arap, Rum, Ermeni, Balkanlarda Yunan, Make-
don, Slav kültürü... Bir yandan da Osmanlı ku-
zeyden ve bilhassa batıdan çok insan devşiriyor, 
orada büyümüş birçok insan buraya geliyor. Do-
layısıyla kültürümüz sürekli etkileşim içerisinde. 
Aslında bugün de bu serüven yaşanıyor. Bizim 
ülkemizdeki popüler müzikte bakıyorsunuz 
Norveç’teki popüler müzikte olan melodik anla-
yış yok. Bizim ülkemizde pop sanatçısı müziğini 
bize kabul ettirebilmek için yine bizim makamsal 
izlerimizi taşıyan, makamsal anlayışımızı taşıyan 
besteler yapıyorlar. Parçaların birçoğunun karar 
sesinde bittiğini tizlere çıkıp dolaştıktan sonra 
karar sesine indiğini görüyorsunuz. Norveç’te 
popüler müzik yapan adamın böyle bir derdi yok 

böyle bir açılımı da yok, doğal olarak. O yüzden 
bugün pop müziğimiz de istesek de istemesek de 
bizim müziğimizdir makamsal anlayış itibariyle. 
Peki burada kaybolan şey nedir? Komalardır. Do 
diyez si bemol basılıyor ama piyanodaki do diyez 
si bemol ile elde ediliyor. Ama ana teması yine 
hicaz, hicaz duygusuyla yapıyor. Eskiden popüler 
müzikte arabeskte ya da Türk sanat müziğinde 
koma mantığı yine yaşıyordu. Ama artık koma-
lı sesleri çıkaran enstrümanların çoğu popüler 
müzikte kullanılmıyor. Kullanılanlar var onların 
içinde, o komalar minik minik devam ediyor. 
Lafı uzatmayalım müzik geleneğimiz aynen de-
vam ediyor ama nasıl bir zamanlar geçkisi olma-
yan sazlarla müzik yapıyorduk sonra geçkinin 
yapılabileceği sazlar kullandık, şimdi ise koma-
ları ortadan kaldıran ama melodik olarak bizim 
makam müziğimizi çağrıştıran popüler müzikle 
iç içe toplum. Yani bu süreç şu anda da yaşanıyor. 

Bizim müziğimiz lokal bir müzik. Nasıl Sü-
leymaniye Camii’ni restore ediyoruz, içinde na-
maz kılıyoruz, ondan zevk alıyoruz ama bu top-
lumun büyük kısmının yaşadığı kenar mahalle-
lerde kenar semtlerde bugünün teknolojisiyle 
yapılmış, bugünün mimari anlayışıyla yapılmış, 
ki bu anlayışta bir seviye düşüklüğü vardır, bunu 
da söylemek lazım, bunun gibidir yani. Süleyma-
niye Camii’ni seviyoruz, onu ayakta tutuyoruz, 
içinde ibadet ediyoruz evet ama bu onun bize 
tarihten bir şey hatırlattığı gerçeğiyle beraber 
oluyor. Şimdi bizim klasik Türk müziğini yapan-
lar sevenler profesyonelce yapanlar amatörce ya-
panlar hepsinin Klasik Türk musikiyle birlikteli-
ği Süleymaniye Camii’yle birlikteliğimiz gibidir. 
O ihtişamın izlerini görüyoruz, zevkini alıyoruz 
ama Süleymaniye Camii’nin aynısını yapmanın 
da mantık olarak bir karşılığı yok insanoğlunun o 
kültürel serüveni içerisinde kendini tekrar etmek 
şeklinde yorumlanır bu tarihe öyle not düşülür. 
Şimdi mesela Fatih Camii’nin aynısından bir 
tane daha yapıldı. 200 yıl sonra bir sanat tarih-
çisi Türkiye’ye geldiğinde ne diyecek? Ayasofya 
yapılmış 2000 yıl önce Fatih Camii yapılmış 500 
yıl önce Ortaköy Camii yapılmış barok mima-
ri anlayışında hepsi döneminin izlerini taşıyor. 
Bugün İstanbul’a yapılmış büyük büyük camileri 
de yorumlarken 200 sene sonra adam diyecek ki 
evet bunlar şu tarihten sonra tekrara düşmüş-
ler. Şimdi klasik Türk müziğinde de biz tekrarı 
yapıyoruz. Bugün bir arkadaşımız yürük semai 
besteleyebilir. Çok da güzel olabilir, çok güzel bir 

Mesela İncesaz ekibinin yaptığı, 
İstanbul Sazendeleri’nin yaptığı, 
Yansımalar grubunun yaptığı mü-
zikler bizim müziğimizi güncelleme 
çabalarıdır ve bence çok doğrudur.
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Mevlevi ayini de besteleyebi-
lir ama 400 yıl önceki Mevlevi 
ayinin tekrarı hükmündedir. 
Bu mesele böyle bir çıkmaz 
içerisindedir. Peki, Türk mü-
ziğinde yapılabilecek açılımlar 
var mıdır? Evet, mesela İncesaz 
ekibinin yaptığı, İstanbul Sa-
zendeleri’nin yaptığı, Yansıma-
lar grubunun yaptığı müzikler 
bizim müziğimizi güncelleme 
çabalarıdır ve bence çok doğ-
rudur. Geleneksel tınıları elan popüler kılabili-
yor. Bu devinim bu şekilde devam edecek ama 
bilelim ki biz Dede Efendi’nin bestesiyle yürük 
semaisiyle konsere gittiğimizde oradan aldığımız 
zevk Süleymaniye Camii’ne gittiğimizde aldığı-
mız zevk ile benzer şeylerdir. Türk musikisi şu an 
bu mantıkla yapılıyor.

 

•  Peki, musikimizin aktarım süreci nasıl de-
ğişti? 

Bugünkü genç insan psikolojisini anlamak-
la başlar bu. Bundan 40 yıl önceki genç je-
nerasyonun öğrenme biçimiyle bugünkü 

genç jenerasyonun öğrenme biçimi aynı değil. 
Bugün daha gönüllülüğe dayanan bir eğitim-
le gidiyor bu iş. Bugün Türk musikiyle meşgul 
kişilerin çoğu konservatuvar dışından insanlar, 
bu dikkat çekicidir. Eskiden bu kadar değildi. O 
yüzden Türk müziğini karşıya öğreten kişilerin 
pedagojik usulleri değişmek zorundadır. Eski-
den bir Mevlevihane’ye ney öğrenmeye giden bir 
kişiye perdeleri açılmamış bir ney verilirmiş ve 
o kişiye denilirmiş ki git ve kaba rast sesini üfle 
öyle gel. Şimdi bu ne demek git ve mümkünse 
gelme demek, zora talipsen gel anlayışı var. Bu-
günkü hocaların hiçbiri bunu yapamaz. Çünkü 
bugünkü insan profili bu mevzuya bu kadar tut-
kun değil. Bugün bu işi nasıl sevdiririz dönemi. 
Yani çok iyi çalmasa da bu enstrümanla tanışık 
olsun bu enstrümanın arka planındaki kültürel 
yapıyla tanışık olsun, barışık olsun döneminde-
yiz. Ben de yıllardır ney dersi veriyorum bu işe 
amatörce bakan arkadaşlara. Benim genel pren-
sibim budur. Bunun da doğru olduğunu düşünü-
rüm. Boğaziçi Üniversitesinde 20 yıldır ney dersi 
yapıyoruz. Benim oraya gitmekteki temel ama-
cım, çok iyi neyzenler çıksın değil. Türkiye’nin 
en iyi üniversitelerinden birinde okuyan, yarın 

bir gün toplumda söz sahibi olacak insanlar bi-
zim müziğimizle tanışık ve barışık olsun, benim 
derdim buydu. Bu süreç içerisinde de neyzen di-
yebileceğimiz arkadaşlar çıktı tabii.

 Türk müziğinin geleneksel öğretimini gelir-
sek de Türk müziği 150 yıl öncesine kadar nota 
kullanmayan bir müzik, repertuvar kendi devini-
mi içerisinde ayakta kalabilenlerle devam etmiş. 
Diyelim ki Itri 10 tane nevakar bestelemiş ama 
insanlar diğer dokuzunu çok sevmemiş ki sevi-
len bir tanesi kulaktan kulağa aktarılmış. 

•  O zaman bu kaliteyi de muhafaza eden 
bir şey değil mi? 

Tabii ki bu kaliteyi de muhafaza eden bir şey-
dir. Tabiatta en güçlü hayvanın ayakta kalması 
gibi geleneksel müziğimizde de böyle bir şey var 
ki ben bunu çok değerli bulurum, en keyifli eser-
ler yaşamıştır ki müzikten maksat da aslında bu-
dur. Bestelenen her eserin notası muhafaza edil-
se ne olur edilmese ne olur? Bugün 70.000 tane 
Türk müziği repertuarı var arşivde bana sorar-
sanız bunun 20.000 eserin haricindekiler bir işe 
yaramaz. Bunu seven kesim bunu tüketmiyorsa, 
herkes de değil bunu seven kesim tüketmiyorsa 
yani siz suzinak bir beste yaparsınız Dede Efen-
di’ninki kadar güzel değilse onu kimse okumaz. 

Bugün bir hüzzam Mevlevi ayini 
bestelemeye kalktığınızda muhata-
bınız Dede Efendi’nin hüzzam ayi-
nidir. Eğer Dede Efendi gibi güzel, 
farklı şeyler söylemiyorsanız o ese-
rin yaşaması mümkün değildir.
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İnsanlar sanata kültüre eskiler ka-
dar neden bağlı değiller? Çünkü es-
kiler kadar aşkımız yok. Aşkı ayak-
ta tutacak sosyal ortam yok.

•  O zaman bugün işimizin epey zor olduğu 
söylenebilir. 

Tabii ki bugün bestekârların işi çok zordur. 
Bugün bir hüzzam Mevlevi ayini bestelemeye 
kalktığınızda muhatabınız Dede Efendi’nin hüz-
zam ayinidir. Eğer Dede Efendi gibi güzel, farklı 
şeyler söylemiyorsanız o eserin yaşaması müm-
kün değildir. 

Bir de işin şöyle bir boyutu var: 100 yıl önce 
eserlerin 100 yıl önceki hali notaya alınmış. 100 
yıl önce notaya alınan nevakar notası Itri’nin 
bestelediği nevakar değildir. Çok fazla değişikliği 
üzerine giyinmiş haldedir o eser. Biz ne yapmışız 
100 yıl önce Itri’nin eserini bilenlerden derlemi-
şiz ki bu derlemeler sırasında bir eserin beş altı 
farklı versiyonu vardır. Biz onlardan birini tercih 
etmişiz ve bunu Itri’nin diye okumuşuz. Nota 
geldikten sonra geleneğin o doğal eleme usulü 
kayboldu. 100 yıl öncesinde insanların aklında 
ne kadar müzik parçası varsa notaya alındı. Şim-
di onları tarihi eser gibi muhafaza ediyoruz. 

•  Hazır notadan konu açılmışken baktığı-
mız zaman bazı bestekârların nota bilmesine 
rağmen eserlerini yine de meşk usulüyle aktar-
dığını görüyoruz, sizce bunun sebebi ne olabilir? 

Aslında bu biraz da yerde yemeye alışık biri-
nin yerde yemesi gibi bir şeydir. Kişisel refleksleri 

alışkanlıkları kolay terk edemezsiniz, biliyorsu-
nuz. Cumhuriyet aydını olan birçok insanın ben 
Osmanlıca yazdığına şahit oldum. 70’li yıllarda 
yaşı 70 olan insanlar vardı, bu insanlar 25 yaşına 
kadar Osmanlı eğitimiyle büyümüş not alırken 
Osmanlıca alıyordu. Mesela ben Aziz Nesin’de 
gördüm bunu, not defteri Osmanlıcaydı. Bir gün 
Neyzen Tevfik’i anma toplantısında beraber ol-
duk. Osmanlıca not alıyordu. 

Şahsi alışkanlıkların değişmesi çok zordur. 
Adamın 70 yılı notasız geçmiş. Bir de geleneksel 
müzik eğitimi alanların ezber melekesi gelişir. 

Zaten nota Türk müziğindeki bir eserin 
iskeletidir aslında. Bir evin kaba inşaatı 
gibidir; duvarı, boyası, camı, çerçevesi ise 

tavır denilen notaya yazılmayan notaya yazıl-
masına da lüzum olmayan bir şeydir. Çünkü siz 
segah peşrevi Göksel Baktagir’e çaldırırsanız yüz 
tane süsleme yapar, Ruhi Ayangil’e çaldırırsanız 
o da yüz tane süsleme yapar ama hiçbiri birbi-
rine benzemez. O yüzden Segah peşrevin kanun 
versiyonu diye bir nota yazmaya lüzum yoktur 
geleneği öldürürsünüz. Göksel Baktagir’in süsle-
meleriyle yazılmış bir notayı siz Ruhi Ayangil’in 
önüne koyarsanız, Ruhi Ayangil’in tavır biriki-
mine hakaret etmiş olursunuz. O yüzden bizim 
musikimizde tavır ve gelenek yine eski usulle 
devam etmektedir. Yani insanlar dinleyerek, no-
taya bakarak değil, çok dinleyerek o tavrı öğre-
niyorlar. Tabii eskiden hocanın peşinde gezerdi. 
Şimdi hocanın ses kayıtlarının peşinde geziyor. 
Peki gelenekte değişen şey nedir? Eskiden hoca-
ya beş kere giderdiniz, bir ağır semaiyi öğrenir-
diniz, şimdi hocanın evine beş kez gitmeye de 
lüzum yok. Bir kez gidersiniz, notayı da koyuyor 
önüne meşk ediyor size öğreniyorsunuz. Ama 
o çıplak notayı nasıl süsleyeceksiniz, nasıl tavır 
katacaksınız, bu sizin takip ettiğiniz sanatçının 
tavrıyla ilgilidir. Bekir Sıdkı Sezgin’i çok dinli-
yorsanız Bekir Sıdkı Sezgin gibi, Münir Nured-
din Selçuk’u çok dinliyorsanız Münir Nureddin 
Selçuk gibi süslemeler yaparsınız. Ha sizde de bir 
aşkınlık varsa sizin de bir tavrınız ortaya çıkar, 
sizin kendi süslemeleriniz olur. Yani musikimiz-
de gelenek devam ediyor. Nota olmasına rağmen 
tavır konusunda gelenek devam ediyor. Bu da 
çok değerli bir şeydir. O yüzden Türk musikisin-
de notaların üstüne her şey yazılmamalıdır. Bu 
işle meşgul kişilere bir özgürlük alanı bırakılması 
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lazımdır. O yüzden mesela çok ince süslemelerin 
notaya yazımını ben musikimizi kalıba sokmak, 
gelişmesine engel olmak olarak düşünürüm.

•  O zaman ikinci sanatçının da icracı oldu-
ğunu söyleyebilir miyiz?

Tabii ki. Selahattin Pınar bir beste yaptığı 
zaman Sabite Tur Gülerman’a okuturmuş Sabi-
te hanım onu sahnede beş on kez okur, özgürce 
değişikler yapabilirmiş, Selahattin Pınar notayı 
tekrar o şekilde düzeltirmiş. Bence çok doğru bir 
şeydir bu. Türk musikisinde eserlerin değişmesi-
ne müsaade etmek gerekir. Bu zamana kadar da 
değişerek gelmiştir, bunu dondurmamak lazım-
dır. Bugün eskiyi koruma adı altında, eserlerin 
bu nevi gelişmesine müsaade etmeme, davranış-
ları var, bu iki şeyi ayırt edebilmesi lazımdır Türk 
müziği mensuplarının.

•  Kendi eğitim sürecinizden biraz bahsede-
bilir misiniz? 

Türk musikisiyle pek bir ilişkim yoktu. Sonra 
15 yaşındayken Bekir Hoca’yı gördüm karşımda 
ve hep onu dinlemeye başladım, daha öncesin-
de popüler Türk musikisi dinlerdim evde, Zeki 
Müren’in plaklarını o dönemde meşhur kişilerin 
plaklarını. Ama klasik müzik adına bir bilgim 
yoktu. Sonrasında Bekir Hoca’yla tanıştık. Tabii 
sevmek de çok önemli burada, bir insanı çok se-
verseniz çok takip edersiniz doğal olarak... Eski 
sorduklarınıza da örnek olsun mesela Bekir Hoca 
tahtaya eserin notasını yazardı, ilk önce kendisi 
okurdu, biz onu tekrar ederdik. Geleneksel meşk 
aslında böyledir, bize siz nota öğrendiniz alın ba-
kayım okuyun demedi, bir yıl boyunca her eseri 
bize kendi okudu, tabii bu arada biz de hep onu 
dinlerdik, eski bantlarını, kayıtlarını dinliyoruz. 
Bir yıl sonra tahtaya bir eser yazdı. Hatta eser 
de Fehmi Tokay’ın Rast şarkısı “Gönlümün es-
har içinde gül gibi dildarı var” idi. Onu yazdık-
tan sonra bize okumadı. Hadi bakayım bunu siz 
çözün dedi. Biz de okuduk, artık siz nota deşifre 
edebilecek hale geldiniz dedi tam bir yıl sonra. 

Türk müziğinde solfej bilmek ayrı bir şeydir 
bir eseri tavırlı okumak ayrı bir şeydir. Bunu şöy-
le de anlatabiliriz; bir kitap yazmaya niyetlenmiş 
bir yazarın ana teması vardır kafasında. Bir aşk 
hikâyesidir veya bir bilim kurgudur. Ama kendi 
dilinde repertuarı kelime sayısı ve kavram yapısı 

düşükse, konu istediği kadar iyi olsun ifade ede-
mez. Türk müziğinde de çok cümle bilmeniz la-
zım. Bizim müziğimize ait çok kelime bilmeniz 
lazım. Çok müzik cümlesi bilirseniz, aklınızdaki 
şeyi daha çok zenginleştirebilirsiniz. O yüzden 
iyi icracıları bol bol dinlemek geleneğin peşin-
de koşmak sizi melodik anlamda kelime zen-
gini yapar, fazla cümle kurabilirsiniz. Bu bizim 
müziğimizde, bilhassa ses kayıtlarına çok kolay 
ulaşılabilen artık şu devirde çok daha kolay bir 
hal aldı. Biz konservatuvara başladığımızda Be-
kir Sıdkı Bey’in bir kasetini elde etmek için on 
kapı gezerdik. On insana on ricada bulunurduk. 
Şimdi öyle değil tabii. Ama bir şeyin ulaşılabilir 
olması, ekonomideki gibi onu değersiz de kılıyor. 
Devrin artıları olduğu gibi eksileri de var bunun 
gibi. 1000 tane şarkı burada durduğu zaman siz 
iki tanesiniz peşinde koşarsınız. Takip edemez-
siniz. Biz konservatuvar okurken, Allah selamet 
versin Doğan Dikmen’e söylemiştim, “Abi ben 
sana 20 kaset vereyim Bekir Hoca’nın kayıtlarını 
çek bana” diye. 20 tanesini çekersem dinlemez-
sin, ben sana haftada bir tane çekeyim, o on gün 
boyunca tek kaseti dinlersin, dedi. Öyle de yaptı. 
Benim o şekilde belki 100 tane kadar Bekir Sıd-
kı Bey kasedim vardı. Böylelikle Bekir Hoca’nın 
okuduğu ne kadar şey varsa yüzde doksan beşi-
ni dinlemişimdir. O yüzden Doğan Dikmen’e bu 
konuda müteşekkirim. Pedagojik olarak bizim 
yaşadığımız daha doğruymuş şimdi onu anlı-
yorum. Şimdi çok üst bir irade gerektirir bu. 
Memduh Özyalvaç bunu başarabilenlerden biri-
dir. Ortaokul çağlarından itibaren bütün eserle-
ri dinlemiş ve ezberlemiş. Bu çok saygıdeğer bir 
iradedir. 

•  Bekir Sıdkı Bey anısına düzenlenen bir 
panelde kendisiyle olan bir anınızı anlatmıştı-
nız. Gerçekten çok etkileyiciydi.

 Tabii Bekir Hoca’nın kişisel duygusal dünya-
sıyla ilgili bir şey. Aslında bir de şu var: İnsanlar 
sanata kültüre eskiler kadar neden bağlı değiller? 
Çünkü eskiler kadar aşkımız yok. Aşkı ayakta tu-
tacak sosyal ortam yok. Bir şeyin kolay kavuşula-
bilir olması... Bu kız-erkek ilişkilerinde de böyle. 
Eskiden bir divan şairi pencerenin arkasındaki 
bir kadının kirpiğini görüyor, o kirpik üzerinden 
bir gazel yazıyor, kaside yazıyor. Artık böyle bir 
şey yok ki kaşlar, kirpikler her şey ortada. O yüz-
den gazel yazmaya da ihtiyaç duyulmuyor. Bizim 



94

Mustafa Hakan Alvan ile Röportaj

Aşk olmayınca meşk olmaz sözü, 
içi o kadar dolu bir söz ki... Bu her 
şey için geçerli, aşk olunca meşk 
olur.

70’li yıllarda abilerimiz vardı aşk şiirleri yazar-
lardı, çünkü kavuşmak zordu âşık olunan kişiye, 
şimdi öyle değil herkes birbirini çok yakından 
görebiliyor. Çok yakından gördüğünüz şeyin de 
pek bir esprisi kalmaz. 

Bekir Hoca o kadim geleneğin bir insanıy-
dı, dolayısıyla sevdiğine kavuşmak güzele 
kavuşmak zor olan bir dönemin insanı, o 

dönemin psikolojisiyle yetişmiş, Bekir Hoca da 
bu daha barizdi tabii, onun fıtrattan gelen aşkın-
lığı ve bu meselelere yatkınlığı biraz da onu özel 
kılıyordu. Yani saba perdesi do’dan sonra 4 ko-
malık re bemol basmak teknik bir mevzudur ama 
oradaki do notasından sonra ama her zaman 4.5 
değildir, bizim geleneksel tavrımızda bazen 4.5 
olur bazen 4 olur bazen 3 olur... Bizim işte Türk 
müziğindeki notaların Türk müziğini tamamen 
ifade edememesinin sebeplerinden biri budur ki 
bu iyi de bir şeydir. 

İşte Bekir Hoca dedi ki “Eserin meyanında 
bir saba geçkisi var. Bu saba geçkisini siz bir oku-
yun, bakayım, ben sizi dinleyip o re bemol sesini 
doğru mu bastınız yanlış mı bastınız size söyle-
yeceğim.” dedi. Eser de Tanburi Ali Efendi’nin 
“Tıfl-ı nazım meclis-i rindane gel” eseriydi. Biz 
okuduk sonrasında gözlüklerini çıkarıp gözleri-
ni sildi. Elini kaldırınca gördük ki gözlerinin içi 
biraz kızarmış. Biz de şaşkın şaşkın bakıyoruz ta-
bii, çok kötü okuduk da hoca halimize mi ağlıyor, 
diye düşündük. “Aferin güzel bastınız, ben doğ-
ru bir saba sesi duyduğumda duygulanırım, gö-
zümden yaş gelir.” dedi. Bu ne kadar değerli bir 
şey. Aşk olmayınca meşk olmaz sözü, içi o kadar 
dolu bir söz ki... Biz bu sözü şimdi çok gündelik 
kullanıyoruz. Bazen esprisini yapıyoruz. Ama o 
kadar değerli bir şey ki... Bu her şey için geçerli, 
aşk olunca meşk olur. Allah’a âşıksanız çok iba-
det edersiniz, çok daha dikkatli olursunuz, anne 
babanızı çok seviyorsanız onlara karşı olan hu-
kukunuza çok daha riayet edersiniz. Her şey için 
geçerli. Bekir Hoca’nın da musikiye karşı çok gü-
zel bir aşkı olduğu için çok da güzel meşki vardı. 

Ve o meşki de hala dillerde destan konuşuluyor. 

• Günümüzde baktığımızda artık bir muha-
fız misali eskiyi koruyup yaşatmaya çalışıyoruz 
ama dediğiniz gibi yeni bir şeyler katmak zor. 
Bu minvalde siz de bestekâr olan birisiniz. Beste 
yapmaya nasıl başladınız, bu süreç nasıl devam 
etti?

 Şimdi bu öyle bir şey ki sizin geçmiş fıtrattan 
gelen bir müzik kabiliyetiniz, müzik duygusallı-
ğınız olması lazım. Sonra bu fıtrattan gelen po-
zisyonun üstüne birtakım birikimler koymanız 
lazım. Bu biraz da kendi kendine oluyor. Gele-
neğin içerisindeki o süreci sizin bir şekilde melo-
dik anlayış olarak kulağınızda edinmeniz lazım. 
Birçok faktör bir araya gelince bir oluşum çıkı-
yor. Bu sizin elinizde olan da bir şey değil. Yani 
müziğe çok kabiliyetli olabilirsiniz, ama demirci 
çırağı olursunuz, müzikle alakasız ömrünüz ge-
çer gider. Demek ki o yönde fıtrattan gelen bir 
kabiliyetimiz varmış, eğitim ve o eğitimin içeri-
sindeki farklı farklı müzik türleri, birçok müziği 
bilmeniz, kabiliyet ve eğitimin sonucu da sizden 
bir şeyler açığa çıkar. Şimdi burada açığa çıkan 
şeyin bir şahsiyetinin olması, bir albenisinin ol-
ması çok önemlidir. Mesela bugün, benim bin 
tane bestem var diyen bazı arkadaşlar duyuyoruz, 
ama hiçbiri bilinmiyor. Hiç kimse tercih etmiyor. 
O zaman bu faydasız ilme girer, diye düşünü-
rüm ben. Geçmişte de olmuştur ama bu, sade-
ce bugüne mahsus bir şey değildir. Şevki Bey’in 
1000 tane eseri var ama 50 tanesi çok seviliyor.
(Röportajı yapanın Şevki Bey örneğini vermesi 
üzerine) Bir de şöyle bir şey var; deha seviyesin-
deki adamların da bütün besteleri güzel olacak 
diye bir şey yok. Herkes için geçerli bu. Ama dört 
tane eser bestelersiniz onlar o kadar çok insan-
ların gönlüne hitap eder ki zaten gerisine lüzum 
yoktur, Mesud Cemil Bey gibi. Bir tane nihavent 
saz semaisi yazmış, her şeyi siler götürür. Ben 
de aynı kanaatteyim ama bestekârlar bunu pek 
bilemezler. Evladı gibidir, onlar sizin hayırlı bir 
evladınız olur, hayırsız bir evladınız olur ama siz 
baba olarak ikisini de seversiniz. 

•  Erol Sayan’ın da bir ifadesinde “Parlayan 
eserleri bestekârları sevmez. Diğer yavrularım 
da var, onları neden sevmiyorsunuz, derler” 
diye belirtiyordu. 

Babalar öyledir ya bir oğlunuza çok iltifat 
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ederler, öbür oğlumu da keşke beğenseler diye 
düşünür. Bugünkü aklım olsa yaptığım 200 kü-
sur bestenin belki 30 küsurunun haricindekileri 
çıkartmazdım ortaya. Ama insan bunu bilemi-
yor o zaman, insanlar bunu sever mi sevmez mi? 
“Bade-i lebinde nuş eden âşık” adlı eseri beste-
lediğim zaman bu pek sevilmez diyordum ama 
insanlar çok sevdiler onu. İşte bir şeye çok yakın 
olmak onun hakikatini görmeyi engelleyebilir. 
Cenab-ı Hakk’ın Batın ismi öyle bir şeydir. Al-
lah bize o kadar yakındır ki görünmez gibidir. 
Çok yakınlık görünmezliği de beraberinde geti-
rir. Bestekârlıkta da 500 tane eser besteler ama 
450’sinin güzel olmadığını göremezsin.

•  Peki, bestekarlık serüveniniz nasıl başladı? 

Konservatuvarda okurken hep saz eserleri 
çalardık. Ben de saz eserleri bestelemeye başla-
dım, ufak ufak denemeler olarak, 15-20 tane saz 
eseri bestelemiştim. Hatta ilk saz eserim rast ma-
kamında bir saz semaisiydi. Bekir Hoca’ya ver-
miştim, Bekir Hoca almıştı onu, ben bunu ala-
yım sana haftaya söylerim, diye. Üstüne kırmızı 
kalemle notlar almış, burasını böyle yapsaydın 
daha iyi olur, burasını şöyle yapsan daha iyi olur 
diye. O kâğıdı hala evde saklarım, çok değerlidir 
benim için. 

O zaman saz musikisi ile çok meşguldüm 
onları bestelemiştim, daha sonra Belediye Kon-
servatuvarı İcra Heyetine gittim. Orada hep kla-
sik müzik ile meşguldük. O zamanlar da klasik 
formlarda bir şeyler besteledim, şehnaz aşiran 
klasik takım yazmıştım, ağır aksak şarkılar bes-
telemiştim. Bir taraftan da gazinoda fasıllar ça-
lıyoruz, fasıl müziğinin içindeyim. Şöyle bir şey 
var Türk müziğinde hangi türü icra ediyorsanız 
bestekârlık özelliğiniz de varsa o türde bir şeyler 
bestelemek elinizden gelir. Daha sonra Tasavvuf 
Müziği Vakfıyla, Tarihi Türk Müziği Toplulu-
ğuyla çalışmaya başladıktan sonra hep tasavvuf 
müziğiyle iç içe oldum. Tasavvuf müziğiyle iç 
içe olduğumuz süreçte de bu bestekârlık serüve-
nimiz tasavvuf müziğine doğru kaydı. Tasavvuf 
müziği vakfının o dönemki başkanı merhum Sa-
fer Dal Beyefendi bizi Tasavvuf müziği besteleri 
yapmak konusunda teşvik etti ve dua etti. Ta-
savvuf müziği Türk müziğinin diğer konularına 
göre biraz daha özel ve gizemli bir alan. Burada 
tasavvuf müziği bestekârlığına el attığınız zaman 
Allah dostlarının şiirleriyle karşı karşıyasınız ki 

onlar çok ciddi şeylerdir, bir nevi canlı doku-
lardır. Ölü bir hayvanı kesip biçmeye göre nasıl 
canlı bir hayvanın bir yerine neşter atacağınız 
zaman daha dikkatli oluyorsanız tasavvuf musi-
kisiyle meşguliyet de biraz buna benzer. Tasavvuf 
musikisi biraz da bu şiiri yazan Allah dostları-
nın müsaadesiyle ve himmetiyle olur, ben buna 
inanmışımdır hep. Mesela size bir örnek vere-
yim; bir şiiri besteliyorsunuz melodisi çok güzel 
oldu ama güftesi biraz ağır, eski Türkçe fazla. Bu 
melodi güzel oldu, bu melodiye daha anlaşılır bir 
söz giydireyim, dedim ben birkaç kez. İnanın o 
eserler hiç kimse tarafından sevilmedi, tutulma-
dı. Siz, o melodiyi size ilham eden o Allah dos-
tuna ihanet etmiş olursunuz, o Allah dostunun 
o şiirine ihanet etmiş olursunuz. Çünkü tasavvuf 
müziğinde şiir, o şiirin ruhu bir melodiyi çağrış-
tırır. O melodi o şiir için gelir. Burada siz sadece 
bir vasıtasınız. Ama siz o vasıtalığınızı kurnaz-
lığa kullanmaya kalkarsanız elinizde patlar. Şah-
sen ben bunu birkaç kez tecrübe ettim, hepsinde 
aynı sonuç çıktı, malumunuz istatistikte bu bir 
veridir. O yüzden tasavvuf müziği bestelerken o 
sözlerin sahiplerine, o sözlerin anlattığı hakikate 
karşı anlamasanız bile edebinizi, saygınızı muha-
faza etmeniz lazım. Buna da imanım tamdır. 

“ On kere demedim mi sana sevme 

Dokuz yar sekizde sefa yedide vefa olmaya 
zinhar 

Altı ile beş dört ile hiç başa çıkılmaz 

Üçün ikisi terk ede gör taa kala bir yâr” 

• Genelde eserleri ladinî ve dinî diye ayırı-
yoruz ama eşinizle yazdığınız kitabınızda bu 
evç yürük semainin aslında tevhidi bir hakikati 
anlattığından bahsetmişsiniz. Şahsen okurken 
çok şaşırmıştım.

Muzaffer Efendi Hazretleri sık sık söylermiş 
-bizim ecdadımız irfanlı insanlardır- her yerde 
her hakikat açıktan söylenmez, üstü kapalı söy-
lenir, diye. Bizim bu şarkıların birçok sözü de 
hakikatleri üstü kapalı söylemek için yazılmıştır. 
Hacivat Karagöz’ün genel kurgusu zaten insanın 
nefsanî boyutuyla ruhani boyutu arasındaki çe-
lişkiyi, gelgitleri, gerginliği anlatan bir kurgudur. 
Bir taraf aklıselimi ifade eder bir taraf nefsi ifade 
eder. Aklıselimle nefsin nasıl bir arada bulunabi-
leceklerini ve aklıselimin nefse nasıl galip gele-
bileceğini eğlenceli bir şekilde sahneye yansıtan 



96

Mustafa Hakan Alvan ile Röportaj

(perde denebilir mi bilmiyorum) bir temaşa sa-
natıdır. Karagöz’ün kendisinde bir hikmet, bir 
irfanî oluşum var. Onun müziği de buna bu şe-
kilde iştirak etmiştir. İşte insanları eğlendirirken 
hakikatleri anlatmak eğitmek maksadıyla yapıl-
mıştır. İşte o en meşhur “on kere demedim mi” 
diye başlayan şiir kesretten insanların nasıl vah-
dete çıkabileceklerini anlatan basit bir melodi ve 
şiirler bir sanat eseri. 

Bir de işin şöyle bir tarafı var: Yani bunu 
besteleyen kişinin böyle bir niyeti olma-
yabilir. Evet, o besteleyen kişinin on tane 

sevgilisi olabilir, onlardan bıkmıştır. Hadi dokuz 
olsun demiştir, sonra sekiz. Böyle bire kadar dü-
şürmüştür,  taa bir yâr kalana kadar.  Bunu böyle 
de yapmış olabilir, yani nefsanî de olabilir. Ama 
önemli olan senin onu nasıl gördüğündür. Türk 
müziğinde birçok bestekâr var, biliyoruz ki bu 
nevi konularla pek alakası olmayan insanlar. Me-
sele şu; sen hangi gözle bakıyorsun? Bunun üs-
tünde durmak lazım. O eser hakikaten bu niyetle 
mi yapıldı? Çok önemli değil. Sen o eseri dinler-
ken ne anlıyorsun? Bir de nefsanî görünen bazı 
şeyleri de küçük görmemek lazım. Onlar insan-
ların yaşaması gereken bir süreçtir. O süreci ya-
şamadan da insanlar, yani çokluğu fark etmeden 

tekliğe yürüyemezsiniz, Cenab-ı Hakk’ın kurdu-
ğu sisteme de aykırıdır bu. Ben her şeyi tek gö-
rüyorum. Hadi oradan, derler adama. Vaktinden 
önce öten horozu keserler biliyorsunuz. Vaktin-
den önce ötmek de doğru değil, -miş gibi olmak 
da doğru değil. Evet, benim nefsanî duygularım 
var, ben nefsanî olarak şunu seviyorum, bunu se-
viyorum, şöyle bir derdim var ama en azından 
evet nefsanî bu yahu, ben bunu biliyorum. İşte 
bu en değerli şey. Mevcut fotoğrafı değerlendire-
bilmedeki bu maharettir, bu bakışa sahip olmak-
tır. Bu pozisyonu da küçük görmemek lazım. İşte 
efendim karşı cinse duyulan aşk, şuna duyulan 
aşk, buna duyulan aşk, bunlar aşk...Bunlar boş… 
Allah’a duyulan aşk önemli. Bu çok tehlikeli bir 
cümledir. Allah’ın var ediş biçiminde bu yanlış 
bir cümledir. Siz karşı cinse ilgi duyacaksınız, 
evladınıza, mesleğinize ilgi duyacaksınız, belki 
para kazanmaya ilgi duyacaksınız ama bütün 
bunları kendi hukukuna riayet ederek yapabil-
mektir asıl marifet olan. Malumunuz işte Efendi-
miz’in Hz Ali’ye bir sorusu var: “En çok beni mi, 
evlatlarını mı, yoksa Hz Fatıma’yı mı seversin?” 
diye. Meşhur hikâye. Hz Ali tereddüt edip Hz 
Fatıma’ya soruyor. “Hz. Fatıma’yı kulluğumla se-
verim. Seni ümmetliğimle severim. Çocuklarımı 
babalığımla severim, de.” diyor Hz. Fatıma. Yani 
her şeyi yerli yerine koyabilmek gerekiyor. O 
yüzden kültür ve sanatta da her şeyi maneviyata 
bağlamak doğru değildir. Zaten senin maneviyat 
dediğin şey her şeyle yaşanır. Yani sen eşine kar-
şı sorumluluklarını yerine getirmiyorsan direkt 
Allah’a karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor-
sun. Tüm varlıkla olan diyalogundan çıkar senin 
Allah’la olan muhabbetin. Sanatta da kültürde 
de evet nefsanî şeyler olmalıdır, bunların sırası 
vardır, bu süreci doğru okumak lazımdır. 

• Son olarak, özellikle musikiyle uğraşan 
bazı kesimlerde musikinin herkesçe sevilip din-
lenmesi gerektiğine ve bu müziği yaymamıza 
dair bir kanaat var. Sizce bu düşünce doğru mu-
dur, yoksa musiki hep elit bir zevk mi olagelmiş-
tir? Klasik musiki ile halk musikisi tamamen 
ayrı gayrı şeyler midir? 

Her toplumun bir halk tabakası vardır bir 
de elitleri vardır. Çok doğal bir şeydir. Halkla 
elit birbirinden çok bağımsız değildir, birbiri-
nin içinden çıkar. Sütü mayalarsanız yoğurt olur, 
sonra yoğurdu yayıkta döversen tereyağı çıkar. 

Tasavvuf müziğinde şiir, o şiirin 
ruhu bir melodiyi çağrıştırır. O 
melodi o şiir için gelir. Burada siz 
sadece bir vasıtasınız.
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“Avam, havas, havasül havas” diye bir tabir var-
dır tasavvufî ıstılahta. Şimdi tereyağı çok sevip 
süte laf edemezsin, tereyağ dedin şey zaten o 
sütün içinde var. Halk kültürünün içinde senin 
o toplumunun en elit malzemeleri vardır. Bizim 
inancımızda büyük bir veli ile sıradan şuurlu 
veya şuursuz aynı safta namaza dururlar. Ayrı 
gayrılık yoktur, birisi süt iken diğeri tereyağı ol-
mayı başarmıştır. Klasik Türk musikisi, klasik 
edebiyat bunlar Osmanlı coğrafyasındaki bütün 
merkezlerde bulunur. Urfa, Kütahya, Manisa, Er-
zurum, Konya, Kayseri, Harput... Bunlar bu işin 
şubeleri gibidir. Orada o cemiyet içerisinde ede-
biyata, musikiye ve şiire yatkın gönlü ve zekâsı 
üst mevzuları öğrenebilmeye yatkın insan tiple-
ri merkeze doğru çekilir. Bu kişinin ruhundaki 
kişisel kaliteyle ilgilidir. Osmanlı cemiyetinde 
bölgelerde divan kültürünü yaşayan yerler var-
dır yani o coğrafyanın sanatta en ileride seviye-
de olan insanlarının doğal bir şekilde birleştiği 
yerler, kendi kendine oluşur zaten. Sen Elazığ’da 
isim yaptın, İstanbul’u merak edersin. 

Bu sadece bizim kültürümüzde de böyle de-
ğildir, Avrupa’da da böyledir. Viyana’da da 
herkes klasik müzik dinlemiyor. Oradaki 

köylünün de kendi folk müziği var. Bugün Batı 
da aynı derdi yaşıyor. Gençler opera, bale dinle-
miyor, diyorlar. Onlarda da aynı dert var, bizde 
de aynı dert var. Bu küresel bir süreç. Pekala ya-
şanacak, bizim ülkemizdeki de aynı durumdur. 

• Sizce bu nevi işlerle ilgilenen çevre küçü-
lüyor mu? 

Bence büyüyor, bu konuya ilgi artıyor. Ama 
200 yıl önceki entelektüel seviyede bir çizgisi var 
mı? Yok. Buna katılıyorum. Bugün şiirseverle-
rin bir araya gelip yazdığı şiirlerde Şeyh Galip’in 
yazmış olduğu şiirlerdeki kalite, derinlik, kavram 
zenginliği, algı derinliği olmuyor. Tabii bu sadece 
şiirle de oluşmaz. Şiirin arkasındaki eğitim süre-
ciyle, tasavvufla da ilgili bir şeydir bu. Şu an bina 
çok büyük ama taşıyıcı kolonları zayıf. 

• Peki, bu sizi endişelendiriyor mu? 

Evet, endişelendiriyor ama bu evham seviye-
sinde olmamalıdır. Bu toplumun genel kalitesiyle 
ilgili bir şeydir. Genel edep, genel ruhani derin-

lik azaldıkça bunların da azalacağını bilmek için 
uzman olmaya lüzum yok, çok doğal bir şey. Biz 
toplum olarak, fıtratımızda olan o derinliğe tek-
rar ulaşırsak aynı kaliteye doğru daha yoğun bir 
oluşum olacaktır. Tabii daha sonraki oluşumlar 
eskinin aynısı olmayacaktır. Ruh zenginliği taşı-
yan bir insandan Dede Efendi gibi bir beste yap-
masını bekleyemeyiz. Dede Efendi’nin şartları 
yok bugün, gülünç olur. Mesela İncesaz ekibinin 
fikir babası Cengiz Bey’in yaptığı bir saba şarkıyı 
dinledim, Melihat Gülses’in sesinden. “Bu devir-
de kaliteli bir saba şarkı nasıl olmalıdır?” dedi-
ğim zaman o şarkı bana cevap verdi. 2018 yılında 
saba makamı kullanılarak yapılabilecek bir şarkı 
nasıl olabilirin cevabını ben o şarkıda buldum. 
Böyle deha seviyede adamlar çıkar, bunları ya-
par. Ama bu işleri yapan kişilerin geleneği çok iyi 
bilmesi lazımdır. Geleneğin o zengin birikimini 
bilenlerin daha güncel, daha doğru yapacaklarını 
düşünüyorum. O yüzden klasik eğitim de şarttır. 
Cumhuriyet döneminin birçok önemli şairi çok 
iyi klasik edebiyat bilen insanlardır. Keza Cen-
giz Onural da çok iyi klasik musikimizi bilir. O 
yüzden geleneği bilen ve bugünü de doğru anla-
yan insanların ürettiği şeyleri dikkatle takip edi-
yorum. Ve güzel şeyler çıktığını da görüyorum. 
Ama tabii ben size şu an biraz bardağın dolu kıs-
mından bahsettim. Şimdi dolu kısmının değerini 
mi bilmemiz lazım, yoksa boş kısmının feryadını 
mı yapmamız lazım? Feryad çok bir işe yaramaz, 
var olanın değerini anlamak lazım. Peygamber 
Efendimiz “Bildiklerinizle amel ederseniz Allah 
bilmediklerinizi öğretir” buyuruyor. Demek ki 
bilmediğimiz için çok dert yanmayacağız, bil-
diklerimizle meşgul olacağız. Bu meşguliyet de 
bize yeni şeylerin kapısını açacaktır. Bu mantıkla 
bardağın dolu kısmını konuşmak gerek. Yani “ya 
hayır konuşun ya susun” prensibi üzerinden evet 
bu bardağın yarısı doludur ve bu hayırlı bir şey-
dir. Bardağın boş olan kısmı için yapılacak şey 
ise dolu kısmının kıymetini bilmekle mümkün-
dür, diye söyleyebiliriz.

Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ede-
riz.

Hazırlayanlar:

Mehmet Burak USLU

Semih ÖZTEKİN
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Denizin kenarındasın. Elekten geçmişçe-
sine pürüzsüz, saf kumun üzerinde uza-
nıyorsun. Bedeninin tamamı değiyor o 

kuma. Senden başka kimsecikler yok etrafta. Yal-
nızca sen ve doğa. Şakıyan kuşlar, öten böcekler, 
adını bilmediğin nice güzel kokular… İçin hu-
zurla doluyor. Bir uçan bir konan uğur böcekleri 
her defasında küçük bir çocuğunki gibi heyecan-
landırıyor kalbini. Derin derin havayı solurken, 
ah, ne kadar da bahtiyarsın.

Tüm bedeninle çılgınca bir ritmin içindesin. 
Kulakların gözlerin yerine görüyor, kolların ku-
lakların yerine duyuyor. Yatıyorsun ama sanki 
uzaklara doğru yola düşmüşsün bile. Bir yandan 
etrafı seyrediyorsun. İki köpek geliyor çalıların 
arkasından, alt alta üst üste oynuyorlar. Denizin 

kıyısında koşturup duruyorlar. O sırada kuzu-
ların melemelerini işitiyorsun. Arada keçiler de 
var, küçük çocukların yere dökülmüş zeytinler 
sandıkları şu keçi b*klarının sahibi keçiler. Sa-
bahın erken saatlerinde yine iş başındalar, mu-
zipçe gülümsüyorsun. Bu arada haniden beri 
deniz usulca ayaklarını okşuyor. Gözlerini hafif-
çe kırparak kumların üzerindeki bedenini biraz 
aşağı kaydırıyorsun. Artık ayak bileklerine kadar 
suyun içindesin. Başının altına yastık yaptığın 
havlunu küçük bir hamleyle yeniden konumlan-
dırıyorsun. Ve yine senin iki köpek görünüyor. 
Genç çobanın kovaladığı iki köpek, hızını alama-
yıp soluğu denizin içinde alıyorlar. Denizin için-
de de bir süre debeleştikten sonra tam senin yanı 
başına ıslak vücutlarını silkelemeye geliyorlar. 

ANLATI

DENIZ’IN KUCAĞINA DOĞRU
Nurgül AK
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Ama bundan tabii ki bir rahatsızlık duymuyor-
sun. Memnun olduğunu gösteren bir tebessüm 
yayılıyor yüzüne. İnsanoğlunun içinde olmadı-
ğı her duruma karşı boynumuz kıldan ince diye 
mırıldanıyorsun. Güneş tam yüzünün üstüne 
doğuyor bu sırada. Önce kolunu gözlerinin üstü-
ne götürecek oluyorsun sonra vazgeçiyorsun. Ve 
kuşlar, böcekler gibi gözlerinle güneşi selamla-
mayı tercih ediyorsun. İki yana açtığın kollarınla 
daireler çizerken masum bulutları andırıyorsun.

Kulağını dolduran kuzu seslerinin azalmak-
ta olduğunu fark edince doğrulup ayrılmakta 
olan sürüye bakıyorsun. Saçlarını geriye doğru 
dalgalandırıyor bu sırada rüzgâr. Nemli vücu-
duna yapışmış olan kumlar içini gıdıklıyor. Bir 
an önce denizle kucaklaşmak için sabırsızlanı-
yorsun. Yavaşça kalkıyorsun nihayet. Ayakta, 
uzun zaman bakıyorsun denize, etrafını saran 
ulu dağlara ve gökyüzüne. Sonra nedense bir 
anda hızlı bir hareketle ayağındaki terliklerden 
kurtulup bir adım atıyorsun denize doğru.  De-
nizi uykusundan uyandırmak hep tatlı gelmiştir 
sana. Onu ürkütmekten korkarak yavaşça soku-
luyorsun denize. Parmakların şefkatle geziniyor 
denizin ince sırtında. Onun kolları da seni sarı-
yor arkandan. En çok da sana sarılmayı özleye-
ceğim, diye fısıldıyorsun denize. Sonra bir adım 
daha ve bir adım daha… Artık iyice denizin 
derinlerindesin. Sonra neden manidar bir bakış 
takınarak aniden kıvrak bedenini –epey uzakta 
kalmış- kıyıya doğru döndürüyorsun. Sanki kı-
yıya veda ediyormuş gibi, belki biraz da hüzünle 
bakıyorsun. Kim bilir, belki de ağlıyorsun da de-
niz saklıyor gözyaşlarını… Terliklerin birbirin-
den uzakta öylece duruyor. Havlun, havlunsa iki 
terliğin arasında, az önce uzanırken bıraktığın 
gibi. Hiçbir öteleme yok. Yalnız biraz küçük gö-
rünüyorlar hepsi bu.

 Evet, belki deniz kollarını kocaman uzatsa 
bir çırpıda çekecek içine kıyıda bıraktıklarını. 
Olsun diyorsun, “Deveyi sağlam kazığa bağla-
mak falan yok bizde!”. Çünkü etrafta bir insan 
müdahalesi yoksa korunacak bir şey de yoktur 
bizim lügatimizde. Ya hu, neyi neyden sakınıyor-
sun? Bir çift terliği denizin koynuna girmekten 
mi korumuş olursun iç içe geçirip üzerine taş 
bastırırsan? Onları denizin kollarının erişemedi-
ği bir kenara koymak, denizle aranda bir husu-
mete yol açmaz mı? Bir denizin kızına, doğanın, 
tabiatın, yeşilin ve mavinin evladına yakışır mı 

bu tavır?! Serzenişlerin yankılanıyor çığlık çığ-
lığa, boş sahilde. Tabi bu sırada denizin içinde 
ilerlemektesin hala. Nihayet keyifle sırtüstü uza-
nıyorsun suya. Artık suya tamamen teslimsin. 
İki elin kalçanın yanında uzanıyor, hiçbir çırpın-
ma ibaresi yok, olamaz da! Denize sırtını daya-
mışsın. Güneş hala yüzünün üstünde dolaşıyor. 
Masmavi bir gökyüzü, etrafını sarmış dağlar, şu 
koca sessizlik artık o güzel yüreğine sığamıyor. 
Kim anlayabilirdi ki yaşayışını? Bir ağaç, bir kum 
tanesinden başka kime açılabilirdin ki bu denli? 
Huzur içinde uzanmaya devam ediyorsun.

Artık hiç kuzuların melemesi işitilmiyor, 
kuşlar da duyulmuyor. Ne olup bitiyorsa 
bir anda oluyor olmalı. Sen şimdi bura-

daki güneşin kızgın sıcağını hissedemeyecek ka-
dar uzaktasın. Ve yine kuşların nasıl kaçıştığını 
göremeyecek kadar dibindesin denizin. Ve işte 
bir anda o neşe dolu havlama sesleri sertleşiyor, 
var gücüyle bağırıyor iki köpek. Seslerindeki ton 
elinden hiçbir şey gelmeyen bir insanın çaresizli-
ğini andırıyor. Sen bunları da duymuyorsun tabi. 
Endişelenme, biraz sonra havlama sesleri kesili-
yor, sakinleşiyor iki köpek. Şimdi acı acı da olsa 
yeniden bir ritim başlıyor yavaşça…

Bilinmeyen bir zaman sonra aynı sahil bir 
sürü arabayla doluyor.  İş olsun diye deniz ve 
doğasever görünen yazlıkçılar birer birer kıyı-
lara yerleşiyorlar. Bunlardan şişmanca bir karı 
koca acele acele kıyıdaki zeytin ağacına koşu-
yorlar. Kollarından taşan ıvır zıvırlarına ve çıp-
lak kafalarına iyi bir gölge bulmanın sevinci 
içindeler. Kadın mini şezlongunu kurmaya ça-
lışırken, kıyıya vuran dalgaların bir çift terlikle, 
gayet eskice bir havluyu nasıl alıp gittiğine tanık 
oluyordu…

Artık hiç kuzuların melemesi işitil-
miyor, kuşlar da duyulmuyor. Ne 
olup bitiyorsa bir anda oluyor olma-
lı. Sen şimdi buradaki güneşin kız-
gın sıcağını hissedemeyecek kadar 
uzaktasın. Ve yine kuşların nasıl ka-
çıştığını göremeyecek kadar dibin-
desin denizin. 
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•   Son yıllarda Türk yönetmenlerinin ulus-
lararası alanda ödüller kazandığını görüyoruz. 
Bu açıdan bakıldığında Türk sinemasının gele-
ceği açısından umutlanabilir miyiz?

Sinemamızın son yıllarda dünya festivalle-
rinde kazandığı çeşitli ödüller kayda değer-
dir. Bilhassa genç yönetmenlerin yapımla-

rının bu ödülleri alması dikkate şayandır. Bu, bir 
yerde sinema anlatımında uluslararası standart-
ların tutturulduğunu da gösterir. Türk sinema-
sının geleceği adına bir yönüyle umut vericidir. 
Öte yandan, bu durum festivallere göre film yap-
mayı da gündeme taşımaktadır. Bugün ‘festival 
filmi’ diye adlandırılan bir sınıflandırmadan da 
söz etmek mümkündür. Bir yönüyle, yabancı fes-
tival ortamları Türk sinemasını veya Türkiye’yi 
görmek istedikleri şekilde, kendi isterleri doğrul-
tusunda yapılan filmleri de ödüllendirme yoluna 
gitmektedir. Bu da üzerinde durulması gereken 
bir başka olgudur.

• Türk yönetmenlerinin geçmişe göre daha 
fazla uluslararası ödüller kazandığını ve üreti-
len film sayısındaki artış dikkate alındığında, 
artık Türk sinemasının özgün bir karakter ka-
zanacağını, kendi film dilini kurabileceğini söy-
leyebilir miyiz?

Bunu söyleyebilmenin pek mümkün olmadı-
ğını düşünüyorum. Kazanılan uluslararası başa-
rılar, ne yazık ki ortaya konabilecek özgün sine-
ma diliyle bir paralellik gösterememektedir. Film 
sayısının artması ancak nicel bir değer olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çok az sayıda örneğin 
özgün bir karakter taşıdığını söyleyebiliriz. Yine 
de film sayısının artması yine de yeni isimlerin 
bu sahaya girmesine yol açacak ve gelecekte öz-
gün sinema dilinin kurulmasında önemli adım-
lar atılacaktır.

•  Sinema hangi özellikleri dolayısıyla sanat 
olarak kabul edilebilir? Bir filmin sanatsal de-
ğer taşıyabilmesi için asgari şartlar nelerdir?

Öncelikle zihinde kurgulanan ve yapım sü-
reci değişik yaratım aşamalarından geçtiğinden 
sinema bir sanat dalı olarak kabul edilmelidir. 
Zihni tasarım süreci, senaryonun baştan sona 
oluşturulması, kurgunun belli bir mantık üzere 
yürütülmesi, bir bütün olarak filme son halinin 
verilmesi sinemayı sanatın bir kolu olarak gör-
memize yol açar. Bir filmin sanatsal değer taşıya-
bilmesi, gerçeği ne şekilde yeniden yorumladığı; 
bunu yaparken sembol, mecaz, çağrışım, anıştır-
ma, gönderme, soyutlama gibi hangi anlatı yol-
larını kullandığı; görsel imgeler ortaya konarken 
nasıl bir estetik anlayışla hareket edildiği; konu-
sunun hangi temaya göre çekildiği ve bazı şeyleri 
söze başvurmadan sadece nasıl görüntüyle akta-
rıldığına bağlıdır. 

•  Türk sinemasının kendine has ortak bir 
dili var mıdır? Bu açıdan Türk sinemasını İran, 
Meksika ve İspanyol sinemasıyla kıyaslayabilir 
misiniz?

İ H S A N  K A B İ L

Bugünkü Türk sinemasının kimi unsurları bir 
Amerikan melodramları, Mısır ve Hint sineması 
karması olan Yeşilçam’dan miras olarak devretmiş, 
kimi anlatımlar ise Avrupa sinemasının izlerini 
taşır biçimde meydana gelmiştir.

RÖPORTAJ
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Türk sinemasının kendine has bir dilinden 
söz edebiliriz. Her ülke sineması bir şe-
kilde, ortaya çıktığı dönem itibariyle bir 

sinema dili ortaya koyabilir. Bugünkü Türk si-
nemasının kimi unsurları bir Amerikan melod-
ramları, Mısır ve Hint sineması karması olan Ye-
şilçam’dan miras olarak devretmiş, kimi anlatım-
lar ise Avrupa sinemasının izlerini taşır biçimde 
meydana gelmiştir. Meksika ve İspanyol sinema-
ları kendi kültürel kodlarını bir komplekse kapıl-
madan rahatlıkla kullanmaktadır. İran sineması 
da Avrupa sinemasından belli  izdüşümler  taşır-
ken, bizde olmayan bir kültürel manada gelenek-
sel devamlılık sözkonusudur. İran, topraklarında 
tarih boyunca oluşan bütün kültürel dönemlere 
sahip çıkarak, geleneği devam ettirmiş, bizde ol-
duğu gibi değişik inkılap ve reformlarla kültürel 
kırılmalar yaşamamıştır. Bunun yanı sıra, 2500 
yıllık tarihlerinin tümüne sahip çıkarak, şiir, İran 
resmi olan minyatür, taziye ve İran müziğini si-
nemanın modern dili üzerinden yeniden yorum-
layarak kendi sinemasına yedirmektedir, yani bir 
sentezleme yapmaktadır. Türkiye’de geleneksellik 
üzerinden bir sinema oluşturma bazı istisnalar 
dışında problemli görülmektedir.

•  Dinsel sinemadan söz edilebilir mi? Türki-
ye’de metafizik/aşkın bir sinema dili (söz gelimi 
Tarkovsky  yahut Bergman, Bresson) geliştirile-
bildi mi?

Dinsel bir sinemadan söz etmek mümkün-
dür. Dünya hayatını dini bir perspektiften ele 
almak veya bizzat dinin değişik alanlarını beyaz-
perdeye aktarmak dini bir sinema 
yapmak anlamına gelebilir. Öte 
yandan, dinin kendisine görü-
nür bir şekilde vurgu yapmadan, 
belli sembol, mecaz, çağrışım ve 
göndermelerle mistik veya tasav-
vufi anlamda görsel bir anlatım 
da ortaya konabilir. Türkiye’de bu 
anlamda metafizik temaları işle-
yen az sayıda yapım ortaya kon-
muştur. İlk örneklerden Metin 
Erksan’ın 1965 yapımı Sevmek 
Zamanı’ndan başlayarak, Yücel 
Çakmaklı, Salih Diriklik, Mesut 
Uçakan, İsmail Güneş, Mehmet 
Tanrısever gibi isimler zaman za-
man eserlerinde tasavvufi değini-

lerde bulunmuştur. Son dönemdeki çalışmalara 
bakacak olursak, Semih Kaplanoğlu’nun Bal, 
Mahmut Fazıl Coşkun’un Uzak İhtimal bu listeye 
dahil edilebilir. 

•  Batıda sanatın, özellikle tekniğe yaslanan 
yanı düşünülürse, teknik üzerine bina edildi-
ği görülüyor. Klasik Türk-İslam sanatı (yahut 
zanaatı da denilebilir) üzerine bina edilebile-
cek bir sinemadan söz edilebilir mi? Böyle bir 
sinemanın esas ve yöntemleri neler olabilir? 
Bu bağlamda bugünkü Türk sinema dili oluş-
turulurken minyatür\mimari\musiki yahut ge-
leneksel Türk tiyatro öğelerinden neler tevarüs 
edilebilir?

Klasik Türk-İslam sanatlarının bugünkü si-
nemaya yeni bir anlatıma kavuşmalarının dene-
mesi Derviş Zaim’in filmlerinde yer yer tezahür 
etmiştir. Bu sanatların imgesel bir anlatıma sahip 
sinema diliyle yeniden temsilleri, onunla kayna-
şıp bir sentezleme ortaya konması bizim özgün 
bir sinema dili meydana getirmemiz bakımın-
dan büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle 

Dinsel bir sinemadan söz etmek 
mümkündür. Dünya hayatını dini 
bir perspektiften ele almak veya biz-
zat dinin değişik alanlarını beyaz-
perdeye aktarmak dini bir sinema 
yapmak anlamına gelebilir.

Metin Erksan, Sevmek Zamanı filminden bir sahne
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onların teknik dilleri kadar ruh dünyalarının da 
sinema diline yedirilmesi belki daha önemlidir. 
Geleneksel sanatlarımızı hat, minyatür, ebru ve 
tezhip olarak görsel, gölge oyunu ve ortaoyunu 
olarak da sahne sanatları biçiminde iki form ola-
rak düşünebiliriz. Görsel sanatlarımızın estetik 
ruhunu ve soyutlama yapmaya dönük potansi-
yellerini, mimarimizin insan ölçekli ve kutsal 
matematiğini, sahne sanatlarımızın da birer kıs-
sa olma hassalarını ve sonunda bir hisse çıkarma 
özelliklerini sinemanın modern diliyle yeniden 
yorumlayabiliriz.  

•  Pek çoğumuzun az çok fikrinin olduğu bir 
konu. Siz de yazılarınızda sinemanın ifşa edici 
bir tür olduğunu söylüyorsunuz. Sahicilik ve ya-
zarın zihniyetinin yansıtılmasını, kurgunun ne-
resine koyabiliriz? Teşhir ve ölçü sinemada nasıl 
bir arada bulunabilir? 

Sinemada sahicilik, yönetmenin konuyu 
kavrayışı ve aktarışındaki samimiyetiyle ilgili bir 
meseledir. Kurguyla ilişkisini ise önce zihnÎ kur-
gu bağlamında ele alabiliriz. Sinema, yapısı ve 
tanımı gereği teşhir etme özelliğine sahip bir sa-
nat dalıdır. Bu teşhirci yani göstermeci yanı sine-
mayı oldukça sorumlu bir konuma koymaktadır. 
Neyi nereye kadar göstereceğimiz, gerçekçiliğe 
ne kadar sadık olacağımız üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Bu anlamda, bir hikayeyi 
senaryolaştırdığımızda, gösterebileceklerimizin 
ölçüsü sokakta sosyal ortamda yaşantıladığımız 
kadar olmalıdır. Yine buradan hareketle, şiddet, 
kaba argo, küfür ve açıklık sinemada kaçınma-
mız gerek olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bunları bir şekilde tasvir etmek gerekiyorsa, yine 
sanatın dilini kullanarak sembol, mecaz, çağrı-
şım, gönderme ve soyutlamayla bu haller iletile-
bilir. Sanat, insan ruhunu geliştirmek, beslemek, 
yükseltmek ve aşkın olanın önünü açmak için 
mevuttur. Dolayısıyla bu düşük insanlık hallerini 
sergilemenin farklı yolları bulunmalıdır. 

•  Sizce mahremi umumileştirme ve argo 
konusunda Türk sineması ve diğer milletler ne-
rede? Bir film bu noktada nasıl bir tutum izle-
melidir?

Mahrem olan ve argonun sinemamızda kul-
lanımı maalesef yaygın bir hale gelmeye başla-
mıştır. Dünya sinemasında da birçok örnekte 

bu durum sözkonusudur. Bu noktada, bir filmin 
sosyal sorumluluk takınarak, bu kişiye özel ve 
basit insanlık durumlarını birebir sergilemeden, 
dolaylı ve sembolik anlatım yolları bularak (ör-
neğin, argoyu edebi argo biçiminde kullanıma 
sokarak) çizmesi daha uygun olacaktır.

•  Sizin de belirttiğiniz üzere İran başta ol-
mak üzere pek çok ulusun sineması herhangi 
bir komplekse kapılmadan öz kültürünü kucak-
lıyorken, Türk sanatçısının Batıyı örnek alma-
sının altında ne yatıyor olabilir? Türk sineması 
kimliğini nasıl bulur?   

Türk sinemasının Batı’yı örnek alması, Cum-
huriyet tarihimizle beraber ivme kazanan Batılı-
laşma hareketimizle ilintilidir. Batılılaşmayı ön-
görürken, geleneksel kültürümüzle bağlarımızın 
nerdeyse radikal bir biçimde kopartılması bu 
dönüşümü oldukça sancılı kılmıştır. Oysa, geç-
mişi bütünüyle reddetmeden, yumuşak geçiş-
lerle batılılaşma yoluna girseydik,  bugün daha 
öz kimliğimize yakın bir yerde dururduk. Türk 
sinemasının kimliğini bulması, tarihi medeniyet 
anlayışımızla, geleneksel sanatlarımızla, ruh ve 
inanç köklerimizle bağlantı kurduğumuzda daha 
sağlıklı olacaktır.

•  “İyi bir film ruhu beslemeli, dili akıcı ol-
malı’ demişsiniz. Sizce günümüzde bu kıstas-
lara uyan filmlerden bahsedebilir miyiz? Bir 
bakıma sinema algınıza uygun bulduğunuz ve 
beğendiğiniz filmlerden tavsiye edebilecekleri-
niz hangileridir?

Günümüz sinemasında ruhumuzu besleyen, 
olabildiğince iyi bir sinema diline sahip filmler 
olarak gösterebileceğimiz örnekler, Semih Kapla-
noğlu’nun üçlemesi, Ahmet Uluçay’ın Karpuz Ka-
buğundan Gemiler Yapmak, M. Fazıl Coşkun’un 
Uzak İhtimal, Atalay Taşdiken’in Mommo Kızkar-
deşim, Mehmet Tanrısever’in Hür Adam, İsmail 
Güneş’in Ateşin Düştüğü Yer şeklinde belirtilebilir.

Teşekkür ederiz. Baki selam ve dua ile…

Hazırlayan:

Fırat KARABULUT
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Köşeyi döndüm. Şimdi; rüyalarımı süsle-
yen, renklerini çiçeklerden ödünç almış 
evlerin nefes aldığı sokağın başındayım. 

Yukarıya hemen çıkmıyorum. Zira haftalardır 
bu sokağı görmeyi bekliyorum ve bu şiirsel ha-
yalimin bir anda karşılık bulmasını, sönmesini, 
istemiyorum. Önce biraz durarak gözlerime yan-
sıyan renklerle bulutları boyamak üzere başımı 
hafifçe göğe kaldırıyorum. Derin bir iç çekiyo-
rum. Ciğerden değil, yürekten…

Sağ taraftaki merdivenlere yöneliyorum. 
İçimde birikmiş sarı, solgun yapraklarım; biraz-
dan renklenecekleri umuduyla uçuşmaya baş-
lıyor. Yokuşun sol tarafında âdeta ziyaretçileri 
karşılamak üzere sıralanmış pastel renkli evler… 
Yavaşça çıkıyorum merdivenlerden. O kadar 

sessiz atıyorum kiadımlarımı, sanki yıldızlar el-
lerimden tutmuş da bunu kimse bilmesin istiyor-
muşum gibi.

Hayır, öyle değil. Yıldızlar, neden benim elle-
rimden tutsun ki? Yıldızlar, gönlü güzel insan-
ların yanında olur. Ben iyi bir insan mıyım? 
Dünya dolabında böylesi iyilik-kötülük elbiseleri 
bulunurken ben kendime nasıl “iyi insan” diye-
bilirim ki? Bu sokaktaki evler kadar renkli veya 
aşağıdaki ahşap bina kadar vâkur muyum? Bu 
merdivenler kadar kararlı -çünkü gittikleri tek 
yer var ve bu besbelli- veya şu kaldırımlar kadar 
güçlü müyüm? Eğer soracak olursanız onların 
gücü , dik ve ciddi bir duruşa sahip sokakta 
bozulmadan durabilmelerinden geliyor.

İçim, gökyüzü kadar mavi veya uzak denizler 

MERDIVENLI SOKAK
Zeyneb Sude ÇELİK

HİKAYE
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kadar berrak mı? Durun, ‘’denizler de mavi’’ de-
meyin zira onlar mavi değildir. Denizler, gökyü-
zünü taklit eder. Ve birini taklit etmek demek, 
asla o olmak demek değildir. Lâkin denizdeki de 
umuttur, vazgeçmez. Zira gökyüzü taklit edilme-
ye değerdir. Deniz bunu, gül bahçesindeki gülün 
varlığının kesinliği kadar iyi bilir. Zaten hikâye-
nin sonunda da istediği olur. Leyla ile Mecnun, 
Kerem ile Aslı, Galata Kulesi ile Kız Kulesi ka-
vuşamaz ancak deniz, binlerce insanın zihnini 
fethetmiş maviye kavuşur.

Merdivenin yarısına kadar geliyorum. 
Sanki bir ömrün tam ortasında, yaşa-
maktan vazgeçmişim gibi duruyorum. 

Ne kadar yüksekte olduğumu görmek için aşağı-
ya bakıyorum. Hemen ardından, aynı zamanda 
ne kadar alçakta olduğumu kendime kanıtlamak 
istercesine yukarıya dönüyorum. Bir kuş geçi-
yor üstümden. Hızla ileri uçup geriye dönerek 
merdivenin bulunduğum basamağına konuyor. 
Benden korkmuyor ve kaçmıyor oluşu öncesin-
de beni şaşırtsa da duruma alışıp düşüncelere 
dalmam çok uzun sürmüyor.

Bir kuş kadar özgür veya bir kaldırım taşı ka-
dar tutsak mı ruhum? Bir kuşun gagası kadar mı, 
yoksa gökyüzünden bir parça mı yüreğim?

Pencere kenarındaki saksılı ve hayranlık 
uyandırıcı, güzel kokulu çiçekler ne ifade edi-
yorsa bir oda için; bu evler de Merdivenli Sokak 
için aynı şeyi ifade ediyor. Yağmurlu vakitlerden 
sonra güneş, gökkuşağını davet etmeye utanıyor 
buraya. Sokak lambaları, dünyanın en değerli ve 
önemli görevini üstlendiklerini düşünüyor, bu 
evlerin duvarlarını aydınlatarak. Postacı, gül ko-
kulu mektuplarını hep bu sokağa getiriyor. Kedi-
ler, bu evlerin kapı önlerinde uyuyabilmek için 
yarışıyor âdeta. Ay, buraya her zaman Dolunay 
kemâlâtıyla uğramak istiyor, lâyık olabilmek için 
bittabî.

Ve muhitteki papatyalar… Papatyalar, gere-
kirse taşlar arasından boy göstermeye râzı ola-
caklarını söylüyor, ömür defterlerini burada ta-
mamlamak için.

Bana duyduğu itimat ile etrafı izleyen yanım-
daki kuşu korkutmama çabası içerisinde sessizce 
birkaç basamak daha çıkıyorum. Sanki her adı-
mım, beni şu kirli dünyadan uzaklaştırıyormuş 

gibi bir hissiyat ağacı büyütüyor içimde. O kadar 
ferahlatıcı ki sokağı süpüren rüzgar, her esişinde 
yeryüzünden bir kötülüğü siliyor…

Biri gelmiş ve elindeki kalemlerle içini döke 
döke yeryüzünün bütün renkleri ile boyamış gibi 
buraları.Belki de bahsettiğim “biri”, o kadar hü-
zünlenmiş ki boya defterinin yaprakları gibi bo-
yadığı bu evlerin duvarlarının rengini koyulaş-
tırmaya çalışırken kaleminin ucu kırılmış ve terk 
etmişti burayı, bir daha geri dönmemek üzere.

Bir kırgınlık nasıl oluyordu da böylesi bir bü-
yüleyici sanata dönüşebiliyordu?

Bir hüzne sahip olduğunuz vakit, nasıl can 
dostunuz olabiliyordu gökkubbe?

Nasıl, nasıl oluyordu da martılar sizi teselli 
etmek niyetiyle daha farklı söyleyebiliyordu şar-
kılarını, en gerekli zamanlarda?

Ve… Son basamak… Düşüne düşüne bitire-
mediğim sokağı, adımlarımla tamamladım. Şim-
di en yüksek noktasından aşağıya doğru bakıyo-
rum. Buradan evler; sanki kenara sıkıştırılmış, 
dokunsan her biri, uzun eşek oynayan haylaz 
çocuklar misâli yere yığılacakmış gibi duruyor.

Aşağıdayken yanıma gelen kuş, gökyüzünü 
turlayıp yine yere, sol ayağımın yan tarafına ko-
nuyor.

Şimdi sokağın tam orta yerinde, karşımda 
uçsuz bucaksız bir deniz, üzerimde şefkatli bir 
gökyüzü ve bana yardımcı olmak için bekleyen 
bulutlar…

Pencere kenarındaki saksılı ve 
hayranlık uyandırıcı, güzel ko-
kulu çiçekler ne ifade ediyorsa bir 
oda için; bu evler de Merdivenli 
Sokak için aynı şeyi ifade ediyor. 
Yağmurlu vakitlerden sonra güneş, 
gökkuşağını davet etmeye utanıyor 
buraya. Sokak lambaları, dünya-
nın en değerli ve önemli görevini 
üstlendiklerini düşünüyor, bu evle-
rin duvarlarını aydınlatarak.
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日本の伝統的住宅の12の基本的な特徴とは？

GELENEKSEL JAPON EVLERİNİN 
12 TEMEL ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çeviri: Melike KINATAŞ

日本 の 家 は 、都 市 部 で も 田 舎 で も 小 さ く 、隣 家 と の 距 離 が 近 い の
が 一 般 的 で す 。そ れ で も 、日 本 の 住 宅 の 伝 統 的 な デ ザ イ ン に は 、
家 の 大 きさや 立 地 を 問 わず、プライバシ ー を 守り、自 然 光 を 取り入 れ 、

風 雨 から 家 を 守り、外 の 空 気 を 感 じさせるといった 共 通 する 工 夫 が あります。 
 
日本の都会で暮らす人々にとって、家族で暮らせる一戸建ての住宅の購入は簡単なことではあり
ませんが、たとえ集合住宅でも、たいていは、浴槽や段差をつけた玄関の上り口などに、昔からの
住宅の特徴をみることができます。また、西洋式の家でも、ひと部屋は畳のある和室を設けている
家も多いものです。伝統的な日本家屋の要素は、長年にわたり西洋の建築家にとってインスピレ
ーションの源でもあり、世界中の建築に取り入れられてきました。以下に代表的な特徴をみてい
きましょう。

Japon evleri kentsel ve kırsal alanlarda küçüktür, ayrıca komşu evin yakın mesafede olması 
sık görülen bir durumdur. Bununla birlikte Japon evlerinin geleneksel tasarımının; gizliliğin 
korunması, evin rüzgardan ve yağmurdan korunması ve evin büyüklüğü veya yerine bakılmaksızın 

dışarıdaki havanın hissedilmesi gibi ortak bir yönü vardır.

Japonya’da kentsel alanlarda yaşayan insanlar için aileleri ile birlikte yaşayabilecekleri “tek ailelik bir 
ev” satın almak kolay bir şey değildir; ancak çok aileli evlerde bile eski evlerin özelliklerini çoğunlukla 
küvetlerle veya üst kattaki girişlerde basamaklarla görebilirsiniz.  Ayrıca, Batı tarzındaki evlerde bile, 
bir odada tatami döşekleri olan Japon odaları bulunan birçok ev var. Geleneksel Japon evlerinin 
unsurları, Batılı mimarlara uzun yıllar ilham kaynağı olmuş ve dünya çapında mimariye uyarlanmıştır. 
Aşağıdaki tipik özelliklere bir göz atalım.

ÇEVİRİ
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1. 門を構えた入口

日本では一般的に、住宅地の道路に歩道はありません。そのため、道路など公共のスペースと
私有地との境目として、門やフェンスが設けられています。写真は京都で見た昔ながらの屋根つき
の門で、敷地の奥にある家と通りとを分けています。古い桜の木が、壁の向こうに広がる美しい庭
の存在をうかがわせます。

1-) Giriş Kapısı

Japonya’da yerleşim alanlarının yollarında genellikle kaldırım yoktur. Bu nedenle, yollar ve özel 
mülkiyet gibi kamusal alanlar arasında bir sınır olarak, kapılar ve çitler kullanılır. Resim, Kyoto’yu gören 
geleneksel bir çatı kapısı (çatılı kapı) olup, evi ve binanın arkasındaki caddeyi birbirinden ayırıyor. Yaşlı 
kiraz çiçeği ağaçları duvarı kaplayan güzel bahçeyi sergiliyor.  (fotoğraf: Hope Anderson)
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2. 塀でかこむ

隣家との境界をつくりプライバシーを守るのが、敷地の境界にめぐらせた塀や壁です。都市部
でも田舎でも一般的なのはコンクリートブロックですが、例えば京都の大きな家などでは、堂 と々
した石塀の上に木製の柵を施したものもみられます。写真の塀は、壁の上に茅葺きの小さな屋根
が載っています。

2-) Çitle Çevrili

Komşu ev ile sınır oluşturmak ve mahremiyeti korumak için mahalle sınırını çevreleyen çit ve 
duvarlar vardır. Kentsel alanlarda ve kırsalda yaygın olan beton bloklar olmasına rağmen, Kyoto’daki 
büyük evlerde bir taş duvar üzerinde ahşap çitler görebilirsiniz. Fotoğraftaki duvarın üstünde sazdan 
yapılma küçük bir çatı var.  (fotoğraf: Hope Anderson)
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3. 瓦屋根と深い軒先

雨の多い日本では、屋根も大量の雨水がはけるつくりになっています。深い軒があれば、雨が
吹き込む心配がありませんし、家の外に取り付けた引き戸（雨戸）を開けておけば外気を取り入れ
ることができます。写真の二階建て住宅は、都心ではめずらしい、広い敷地に立つ一軒家です。

3-) Geniş Saçaklı Kiremit Çatılar

Çok yağmur yağan Japonya’da, çatılar büyük miktarda yağmur suyunu sıçratır. Uzun saçaklar varsa 
yağmur yağması endişesi yoktur , sürgülü kapıyı açıp hava bile alabilirsiniz. Resimdeki iki katlı ev, şehir 
merkezinde nadir bulunur ve  geniş bir sitededir.  ( fotoğraf: Hope Anderson)
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4. 日当たりと景色を重視

日本の住宅は伝統的に南北方向を意識し、主な部屋を南向きにして、一日を通じて日光が入
るよう設計します。窓からの眺めも欠かせない要素で、山と川や海などの水辺が見えれば理想的
ですが、現実的には庭の場合が多いかもしれません。日本では、戸建てであれ集合住宅であれ、日
照権は保証されるべき権利だと考えられています。

4-) Günışığı ve Manzaranın Önemi

Bilindiği üzere Japon evleri kuzey-güney doğrultusundadır, ana oda güneye bakmaktadır ve gün 
boyunca güneş ışığı alacak şekilde tasarlanmıştır. Pencere manzarası da vazgeçilmez bir unsurdur; 
dağları, nehirleri ve okyanus kenarlarını görebiliyorsanız idealdir ancak gerçekte  bahçe de olabilir. 
Japonya’da ister müstakil evlerde ister çok aile evinde olsun, güneş ışığı hakkı, garanti edilmesi gereken 
bir hak olarak kabul edilir.
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5. 段差をつけた入口

玄関は、家の外と中をつな
ぐ、中間領域です。ここで靴を脱
ぎ、スリッパなどの室内履きに履
き替えます（畳に上がるときは部
屋履きも脱ぎます）。玄関には靴
をしまう靴箱のほか、陶磁器や
生花、絵など装飾品を飾ることも
あります。玄関やすぐ脇に床の間
（引っ込んだ小さなスペース）を
設ける場合もあり、掛け軸をはじ
めとする美術品や生け花などを
飾ります。

5-) Basamaklı Giriş

Giriş, evin dışını ve içini birbirine bağlayan ara(cı) bir alandır. Burada ayakkabılarınızı çıkarın ve 
terlik gibi bir şeyle değiştirin (*tatamiye basarken terlikleri çıkarın). Girişi; ayakkabıların konduğu 
ayakkabı kutusunun yanı sıra seramik, çiçek, resim ve benzeri aksesuvarlarla süsleyebiliriz. Bazı 
durumlarda giriş ve zemin arasında (küçük bir alanın geriye çekilmesiyle) bir boşluk kalır ve asılı süs 
ve çiçek aranjmanı gibi işleri dekore eder.
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6.家の外にある廊下「縁側」

板張りの縁側は、部屋と部屋をつなぐほか、家の内と外との境界になる空間でもあります。気
候のよい季節にはベランダ代わりにして座り、一年を通じて風と自然光を採り込むことのできる場
所でもあります。

6-) Engawa (Dış Koridor)

Ahşap veranda, oturma odası ve odaları bağlamanın (odalar arası geçişi sağlamanın) yanı sıra, evin 
içi ve dışı arasındaki sınır haline gelen mahaldir. Güzel havalarda balkon yerine oturabileceğiniz ve yıl 
boyunca rüzgar ve gün ışığını yakalayabileceğiniz bir yer.

7.引き戸

格子のついた引き戸と、縦格子に漆喰塗りの虫籠窓は、京都の伝統的な店舗兼住宅、町家の
特徴です。町家でなくても昔ながらの日本家屋には、窓の外側にたてる雨戸や、家の内部の空間を
仕切り、プライバシーを守りながら光を取り込む障子がしつらえてあります。

7-) Sürgülü Kapı 

Kafesli kayar kapılar ve dikey bir kafes üzerine sıva ile boyanmış bambu pencereler; Kyoto’daki 
geleneksel dükkanlar, evler ve kasaba evlerinin özellikleri arasındadır. Şehir evlerinde olmasa bile, 
geleneksel Japon evleri, pencerelerin dışına yapılıp evin iç mekanlarını bölen panjurlarla korunur ve 
mahremiyeti korurken ışığı da saklar.
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8.木を大事にする

日本の家に使われている木材は、色はつけていても、塗料を塗りこめて大切な木目を隠してし
まうことはしません。1本の木を丸ごと屋根の梁にしたり、加工していないヒノキのような高級木
材は丸ごと床の間に使用する場合もあります。

8-) Değer Verilen Ahşap

Japon evlerinde kullanılan ahşap, kendiliğinden renkli olduğunda bile asla boyanarak ahşabın 
dokusu gizlenmez. Her ahşaptan tavan kirişi yapılır ve Hinoki gibi yüksek kalite işlenmemiş ahşaplar 
tüm zemin için kullanılabilir.

9.畳

い草を織ってつくる畳は、夏は涼しく冬は暖かい床材です。費用はかかりますが、靴で上がること
もないため、長い年月にわたって使用できます。1枚の畳は決まった大きさの長方形で、縁には黒い
布を縫い付けますが、お金をかけられる家では金襴生地を使う場合も。
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9-) Tatami

Çimlerin dokunmasıyla yapılan tatami, yaz aylarında serin ve kış aylarında ılık bir döşemedir. 
Maliyetli olsa da üstüne ayakkabıyla çıkılmayacağından uzun yıllar kullanılabilir. Bir tatami parçası, 
sabit boyutta dikdörtgen biçimindedir (176cmx88cm) ve kenarlarına siyah bir bez dikilir, evin en 
pahalı eşyalarından biridir. 

10.部屋は多目的に使う

寝具として昔から使われている布団は、日中はたたんで押し入れなどにしまっておくため、1つ
の部屋が居間としても寝室としても、ダイニングとしても使われます。使い方を柔軟に変えられる
空間と移動できる家具のおかげで、小さな家でも家族が快適に暮らせるのです。

10-) Çok Amaçlı Oda

Eski çağlardan beri  yatak olarak kullanılan futon, gündüz olunca katlanıp kaldırılır. Böylelikle 
tek bir mekan, oturma odası, yatak odası veya yemek odası gibi farklı işlevler için kullanılır. Bu işlev 
esnekliği ve taşınabilir mobilyalar sayesinde, küçük evlerde bile aileler rahatça yaşayabilirler.
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11.日本式の風呂

かつて、比較的裕福な家庭しか自宅に風呂を持てなかったころ、日本人の多くは近くの銭湯へ
通っていました。家に風呂を持つためには、それだけ広いスペースが必要なほか、湯を38～42度
前後に保つ燃料費もかさんだためです。銭湯は今も残っていますが、現代では大半の家庭に風呂
場があります。浴槽で湯につかり、身体を洗ったり流したりは浴槽の外で行う構造で、固定式でな
いハンドシャワーや手桶を使います。日本では、毎日の風呂は今も欠かせない習慣です。

11-) Japon Tarzı Banyo

Eskiden, sadece nispeten zengin bir ailenin evinde banyosu olduğundan birçok Japon, yakınlardaki 
bir hamama giderdi. Evde banyo yapmak için, sıcak suyun 38-42 derece civarında tutulması için 
gereken yakıt masraflarının yanı sıra mümkün olduğunca  fazla alan da gerekirdi. Hamamlar hala 
duruyor ancak modern zamanda hanelerin çoğu bir banyoya sahip. Sabit olmayan bir el duşu veya 
kova kullanılarak, küvete eklenmiş sıcak su vücuda dökülür ve küvetin dışında yıkanılır. Japonya’da 
günlük hamamlar vazgeçilmez bir âdettir.
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12.内と外をできるだけつなげる

外の自然とのつながりは、日本家屋のデザインがもっとも重視する要素です。簡単に開けられ
る引き戸や引き窓は、それをかなえる構造のひとつといえるでしょう。この内と外の美学は、カリフ
ォルニアをはじめとする世界のモダニスト建築家に大きな影響を与えてきました。写真は東京の
根津美術館にある茶室ですが、茶室と広大で立派な庭園との間は、軒下に設けられた石造りの小
道でわずかに隔てられているのみです。

12-)İç ve Dış Mekan Arasındaki Bağlantı

Dış mekanla (doğayla) olan bağlantı, Japon ev tasarımının en fazla önem verdiği unsurdur. Kolayca 
açılabilen kayar kapı veya sürgülü pencerenin, bunu mümkün kılan yapılardan biri olduğu  söylenebilir. 
İç ve dış estetiğin Kaliforniya dahil olmak üzere dünyadaki modern(ist) mimarlara büyük etkisi oldu. 
Fotoğraf Tokyo’daki Nezu Müzesi’nde bir çay odasıdır; ancak çay odası ile geniş ve görkemli bir bahçe, 
dam saçağı altında taştan patikayla sadece bir nebze ayrılmıştır.  

Fotoğraf: Hope ANDERSON  
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İnsanlığın dünya üzerindeki varlığından beri 
karşılaştığı en büyük sorunlardan biri zama-
nı kavramak oldu. Takvimler günlük hayatı 

organize etmemizi mümkün kıldı. Neredeyse is-
tisnasız, iki temel kaynağı referans alarak içinde 
bulunduğumuz dünyanın doğa kanunlarından 
türediler (takvimler), güneş ve ay. Takvimler, ge-
nellikle zamanın aylık ve yıllık bazda akışını bir 
döngü içerisinde varsaydığından daha ileri evre-
deki zaman akışında fazla bir mana ifade etmi-
yorlar. Böylece insanlık geleceği doğruca varsa-
yamadığından dolayı çok daha önceki zamanları 
organize etmek önemini yitirmeyecektir.

Bu bağlamda birtakım terimler uzunca kulla-
nıldı: çağlar, dönemler, döngüler vb. Bana bunlar 
içinde en uygun geleni Periyotlardır. Kelimenin 
kökeni Yunancadaki periodos, anlamı dairesel 
bir yoldur. On dördüncü ve on sekizinci yüzyıl-
lar arasında kelime, tarihsel olarak kayda değer 
bir dönemi sayısal manada ifade etmek üzere, 
çağ anlamını kazandı. Ardından yirminci yüzyıl 

bize benzer bir terim daha kazandırdı, periyodi-
zasyon (Zamanı organize etmek).

Bu son dönemde ortaya çıkmış konsept bana 
prensip olarak rehberlik etti. Periyodizasyon sa-
dece zamana karşı bir yaklaşım değil, yaklaşımın 
kendisi dikkatimizi bizi aslında zamanı küçük 
parçalara bölmenin masum veya nötral bir şey 
olmadığına çekiyor. İlerleyen sayfalarda, tarihçi-
lerin neden bunu yapması gerektiğini, daha fazla 
ya da daha az ilan edilmiş, daha fazla ya da daha 
az kabul edilmiş sebeplerini ortaya koyacağım.

Zamanı parçalara bölmek tarihçilerin yardım 
etmekten ziyade yapmış olduğu bir şey olsa dahi, 
tarihin toplulukların değişimi ya da belirli bir 
tipte bilgi ve öğreti ya da zamanın kendisinin açı-
lımı olarak kabul edilmesinin önemi olmaksızın 
periyodizasyon kronolojik birimlerin sıralanma-
sından fazlasıdır. Periyodizasyon geçiş fikrini, bir 
şeyin başka bir şeye dönüşümünü taşımaktadır; 
hatta değişim çok büyük çaplı olduğunda yeni 

ÇEVİRİ

ZAMANI ORGANIZE ETMEK VE GEÇMIŞ
Çeviri: Talat Can TİRYAKİ

Jacques Le Goff

Tarihi Periyotlara Bölmek Zorunda mıyız?

Prelüd
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ortaya çıkan toplumun eski yapıyı inkarını yeni 
periyot sergilemektedir. Bu sebeplerden ötürü 
periyotlar çok özel bir anlam taşımaktadır: Art 
arda yaptıkları geçişlerin zamansal süreklilikle-
rin akışını somutlaştırması ve zamansal süreklili-
ği kırmasının getirdiğiyle tarihçi için kaçınılmaz 
bir araştırma objesi oluşturmaktadırlar.

Hala geleneksel olarak söylenen Orta Çağ ve 
Rönesans arasındaki ilişkiyi incelerken ilk ortaya 
çıktıkları zamanı ve anlaşılma şekillerine özellik-
le dikkat edeceğim –çünkü bu kavramlar tarihin 
gidişatı sırasında ortaya çıkmıştır-.

Yüzyılları ve periyotları rastlaştırma te-
şebbüsü oldukça yenidir. Yüzyılı “00” ile 
biten bir yılda başlatmak on altıncı yüz-

yılda ortaya çıkmıştır. Bundan önce Latince keli-
me saeculum hem dünyayı (üstünde yaşayan bir 
jenerasyonu) ya da kısaca bir periyotu döneme 
damgasını vuran kişinin ismiyle tanımladı. Bu-
günkü “00” ile biten yüzyıl anlayışının en büyük 
dezavantajı tarihi bir topluluğu katiyen kırması-
dır. Bundan ötürü birçok yüzyılın aslında iddia 
edildiği yıldan daha önce ya da daha sonra baş-
laması kabul edilebilir bir iddiadır. Tüm bu ku-
surlara rağmen yüzyıl vazgeçilmez bir tarih aleti 
haline geldi. Sadece tarihçiler, bu işle alakasız 
sayısız kişi dahi tarihe atıfta bulunurken bu aleti 
kullanır oldu.

Hala yüzyıl ile periyot aynı ihtiyaca cevap 
vermemektedir. Eğer keşişirlerse de bu işin ko-
laylığından kaynaklanmaktadır. Örneğin Röne-
sans kavramı on dokuzuncu yüzyılda belli bir 
dönemi adlandırmak için moda oldu, bu peri-
yotu bir veya daha fazla yüzyıl ile ilişkilendirme 
günahı karşı konulamazlığını kanıtlamıştır. Peki 
Rönesans ne zaman başladı? On beşinci mi yoksa 
on altıncı mı? Ve bir periyodun başlangıcı yerine 
bir tarihi haklı çıkarmanın ne kadar zor olduğu-
nu sıklıkla görerek anlayacağız. Ve bu zorluğun 
çözüme ulaşmasının sonuçsuz olmamasını da 
göreceğiz.

Tarihi periyodize etmek zamanı organize 
etmekte faydalı olsa da bazen geçmişi anlamlan-
dırmada zorlukları arttırabilir. Tarihi periyodize 
etmek karmaşık bir iş. Önlenilemez bir şekilde 
kişisel önyargılarla dolu ve genişçe kabul edil-
mek sonucuna varacak çıkarlar sonucu şekillen-
dirilmiştir. Ve bu bana göre bir tarihçinin işini 

heyecan verici yapan kısımdır.

Yola koyulmadan önce son bir ihtar. Bernard 
Guenée’nin de dediği gibi “tarih” dediğimiz öğre-
tim alanının ayrı bir disiplin, bilimsel öğreti hali-
ne gelmesi çok önceydi. Tüm bir insanlığı içinde 
barındıran bir ilim bünyesi on sekizinci yüzyıla 
kadar, ilk defa okullarda ve üniversitelerde öğre-
tilmeye başlanılana dek. Doğrusu tarihin doğu-
munun, öğrenimin bir dalı olarak gerçekleştiğini 
söylemek abartı olmayacaktır. Eğer periyodizas-
yonun doğasını kavramak istiyorsak bunu aklı-
mızda bulundurmallyız. 

1 Erken Periyodizasyon 

Periyot kavramı tarih yazıcılığı ve araştırması 
içinde kabul görmeden çok önce geçmişi orga-
nize etmek için kullanılıyordu. Bu, geçmişi daha 
küçük birimlere teolojik doktrinleri ve kutsal 
varlıkları referans alarak bölen ruhban yazar-
larda genellikle doğruydu. Periyodizasyonun 
Avrupa’daki entelektüel ve sosyal yaşamı nasıl 
etkilediğine odaklandığımdan, kendimi Avru-
pa’da türemiş sistemler ile kısıtlayacağım. Diğer 
medeniyetler, Maya örneğin, farklı sistemleri uy-
guladılar. Yahudi-Hristiyan gelenek sembolik sa-
yılar üzerine kurulmuş iki basit periyodizasyon 
sunmaktadır: Dört, mevsimlerin sayısı ve Altı; 
yaşam dönemlerinin sayısı. Burada sadece bir 
paralellik değil, hayatın dönemleri ile dünyanın 
evrensel kronolojik çağlarının karşılıklı olarak 
etkilenmesini gözlemliyoruz. 

Periyodizasyon ilk modeli Danyal’ın Eski 
Ahit kitabında bulunmuştur. Bir rüyada pey-
gamber dört yaratık görür, birbiri ardına gelen 
ve dünyanın zamanını tamamlayan dört krallık, 
başlangıçtan sonuna kadar. Yaratıklar, yani bu 
dört krallığın kralları sırasıyla yok oldu. Dört 
kral da zamanı ve yasayı değiştirmeyi arayacak 
ve En Yüce’ye (Yaratıcı) karşı düzenini değiştir-
meye çalıştığından küfür işleyecek. En sonunda 
cennetin bulutlarından Antik Günlerin hakimi-
yetini övdüğü, şanlı bir krallığı kuracak Tanrı’nın 
oğlu gelecek. Tüm halklar, milletler ve diller ona 
hizmet edecek, saltanatı ne yok olup gidecek ne 
de yok edilecek. 

Krzysztof Pomian’nın da ifade ettiği gibi on 
ikinci yüzyıla kadar Danyal’ın periyodizasyonu 
tarihçiler ve teologlar tarafından kullanılmadı. 
Daha sonrasında bu kişiler Kutsal Roma İmpara-



118

Zamanı Organize Etmek ve Geçmiş • Talat Can TİRYAKİ

torluğu’nu Danyal’ın dör-
düncü krallığı olarak baz 
alarak translatio imperii 
fikrini geliştirdiler. 

On altıncı yüzyılda 
Phillipp Melanchthon ev-
rensel tarihi dört monar-
ka ayırdı. Danyal’ın siste-
minden türetilmiş, benzer 
bir periyodizasyon aynı 
zamanda Alman tarihçi 
Johannes Sleidanus tara-
fından Dört Egemen İm-
partorluğun Üç Kitabı’da 
öne sürülmüştür. Bu dört 
imparatorluk şöyledir: Babil, Farsiya, Yunanistan 
ve Roma.

Başka bir Yahudi-Hristiyan periyodizasyon 
modeli ise Danyal’la eş aynı kaynaktan beslenen 
Orta Çağ Hristiyanlığı’nın büyük kaynağı olan 
Saint Augustine tarafından türetilmiştir. Tanrı’nın 
şehri’nin dokuzuncu kitabında Augustine altı pe-
riyot öne sürer: Adem’ den Nuh’a, Nuh’tan İbra-
him’e, İbrahim’den Davut’a, Davut’tan Babil esa-
retine, esaretten İsa’nın doğumuna ve sonuncusu 
İsa’nın doğumundan zamanın sonuna kadar. 

Danyal ve Augistine de ilham için zaman 
döngüsünü baz almıştır: Danyal’ın dört 
krallığı dört mevsime karşılıktır; Augus-

tine’nin altı periyodu bir yandan yaratılışın altı 
günüyle bir yandan da hayatın altı çağıyla bağ-
lantılıdır: bebeklik (infantia), çocukluk (pueri-
tia), ergenlik (adolescenpa), gençlik (juventus.), 
olgunluk (gravitas) ve yaşlılık (senectus). İkisi de 
sistemleri sembolik önem atfettiler. Bu pek şa-
şırtıcı değildir. Uzak geçmişte herhangi bir olayı 
gruplandırmayı, nötral veya objektif veya kişisel 
deneyimlerden etkilenmiş olmasını beklemek 
çok mantıksızdır. 

Fars Kralı Nebukadnezar’a dört periyodun 
halefiyetini anlatan Danyal, her krallığın, önce-
kinden sonrakinin gelip, Tanrı tarafından gön-
derilmiş “tanrının oğlunun” cennetin krallığını 
kurmasına kadar, kendinden önceki zamanı red-
detmesini temsil ettiğini söyler. Danyal’ın peri-
yodizasyonu bu nedenle çöküş, doğuştan gelen 
günahın doğuşunu, ve sonsuza dek süren hayata 
inanç fikriyle  -Danyal bunu söylemiyor fakat 
fazlaca ima ediyor- (cennete) seçilenin alacağı 

sonsuz haz ve (cehen-
nemle) lanetlenmişin 
alacağı sonsuz hüzün 
fikirlerini birleştirmek-
tedir. 

Öte yandan Augis-
tine, insan yaşamının 
yaşlılıktaki zirveye iler-
leyen bozulmasına daha 
büyük vurgu yapar. Peri-
dodizasyonu erken Orta 
Çağda bir çok manastı-
rın kötümser fikirlerini 
besledi. Reddedilme fik-
ri, Yunanca ve Latince 

eğitimin kesilmesiyle birlikte yükselişe geçti ve 
literatürde başlangıçtan unutulmaya olarak yazıl-
dı. Daha Orta Çağın ilk yüzyıllarında mundus se-
nescit (yaşlanan dünya) fikri yaygınlaştı. Ve cid-
den de bu fikir akımı, on sekizinci yüzyıla kadar 
gelişim fikrinin ortaya çıkmasını engelledi. 

Her şeye rağmen Augustine’ in yorumlama-
sı dünyadaki yaşamın daha iyi hale gelmesi fik-
rini ötelememiştir. Altıncı çağ, Mesih’in vücut 
bulması ile Son Yargılama’nın arasında, geçmişe 
yönelik bedel ödeme olasılığı ile geleceğe yönelik 
umut: İnsanlığın ilk çağda bozulmasına ve ilerle-
yen çağlarda dünyayı kendisi bozmasına rağmen 
hala Tanrı’nın bir eseriydi. Orta Çağ boyunca, 
Augistine daha ileri zamanlarda yeniden doğuş 
yani Rönesans olarak adlandırılacak, dünya ve 
insanlık için kutsanmış bir yenilenme vaktinin 
habercisi olarak görüldü. 

Hristiyanlığın altıncı yüzyılında Küçük Den-
nis (Dionysius Exiguus) adlı, Roma’da yaşayan 
bir İskit keşiş, İsa’nın doğumundan önceki ve 
sonraki zaman arasında temel bir ayrım yaptı-
ğında, zamanı organize etmek için gösterilen 
çabalar derinden etkilenmişti. Daha sonrasında 
Yeni Ahit alimlerinin yaptığı hesaplamalarda bu 
Dennis’in İsa’nın doğum tarihi hakkında yanlış 
hesaplama yaptığı ortaya çıktı. Asıl nokta ise se-
kizinci yüzyılda Batı’da çıkan bu sistem, BM’nin 
etkisiyle dünyanın dört biryanında kulllanılmak-
ta, tüm bir insanlık tarihi iki milada (MÖ. /MS.), 
İsa’nın doğumuna göre bölünmüştür. Bunu (Ba-
tı’nın diğer medeniyetlere empoze ettiği doğru-
dur. Fakat insanlık için tek bir standartın, yanlış 
anlamalar ve hataların kaçınılmaz yükselişini 
önlemekte olduğunu düşünmekteyim. 

Periyodizasyon ilk modeli Dan-
yal’ın Eski Ahit kitabında bu-
lunmuştur.
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Vapurun üst katında, karşılıklı oturup 
hareket saatinin gelmesini bekliyorduk. 
Beraber Üsküdar’da bir şiir programına 

katılacaktık. 26 Mayıs, bir akşamüstüydü. Cuma 
güneşi tepeden çoktan ayrılmış, ufka doğru bir 
seyahatteydi. Martılar daha farklıydı bugün. 
Biraz kanat çırptıktan sonra havada süzülüşle-
ri çok uzun sürmüyor, hemen bir yere konup 
dinleniyorlardı. Fakat beni vapurdan ve boğaz-
dan çok daha fazla ilgilendiren bir şey, biri var-
dı. O… Karşımdaydı ve ben nasıl oluyordu da 
içimin içime sığmadığı o dakikalarda, önceki 
hâllerime nazaran biraz daha sakin durabiliyor-
dum, şu an bile bilemiyorum. 

Karşımda oturan, yüreğimdekilerden haber-
sizdi. Yalnız, içimdekilerin şiir maskesiyle orta-

ya çıkmış vaziyetlerini biliyordu. Biraz sohbet 
ettik; toplumu eleştirdik, hayatın gidişatından 
bahsettik, dış politika, iç politika derken konu-
ları tükettik. Öylece denizi seyredaldık. Sessizlik 
sanki bütün İstanbul’a hükmetmeye başlamıştı. 
Ben heyecanlıydım. Zira yüreğimdeki tahtın sa-
hibi karşımdaydı. Bütün sözcüklerimin; toprağı, 
güneşi, suyu, sebebi karşımdaydı. O dakikalar 
içerisinde, zihnimde sürekli ona ithaf ettiğim 
mısralar dolaşıyordu ve ben buna engel olamı-
yordum. Düşüncelerimle boğuşuyordum. “Göz 
ucuyla baksam fark eder mi?”, “Zaten denizi iz-
liyor, görmez.” tarzı cümlelerle kendime bir çıkış 
yolu arıyordum. Bulutların rüzgarla mücadelesi-
nin seyrekleştiği bir anda başını çevirmeden,

‘Yazıların…’ dedi.

DÜŞEYAZDIM
Dilruba ASLAN

HİKAYE
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Düşeyazdım • Dilruba ASLAN

Bir anda içimdeki bütün sesler; gardiyan, 
zindana girince toparlanan mahkûmlar 
misâli susuverdi. Neyden bahsedeceğini az 

çok kestirebilmiştim. Ancak konuyu tam olarak 
hangi sonuca vardıracağını çözememiştim. Söz-
lerinin devamını beklediğimi belli edercesine ona 
dikkat kesildim. Yavaşça, 

‘Kime yazıyorsun onları?..’ dedi. 

Sormasından korktuğum bir soruydu. Köşe-
ye sıkışmıştı ruhum. O an bilincim, yalanla doğ-
ruyu ayırt edecek gücü kaybetmişti. 

“Kimseye…” dedim, mırıldanarak.

Cebinden kağıt parçaları çıkardı. Tepkisizce 
olacakları izliyordum. Elindekileri biraz ince-
ledikten sonra, birkaç cümle okudu. Cümleler, 
bana aitti. Dayanamadım:

“Bunlar… Benim yazılarım…”

“Evet” anlamında başını salladı. 

“Nereden çıktı şimdi, ne gerek var?”

Bu cümlem, beraberinde titreyen sesimi de 
ortaya çıkarmıştı. İyi hatırlıyorum. 

“Gerek var!”

Birkaç saniye sonra, beni yerle yeksân eden o 
cümleyi kullandı.

“Bunlar bana yazılmış…”

Sanki taştan bir el, tüm kuvvetiyle, kalbimi 
avuçları arasında sıkıyordu. Sanki her şey bitmek 
üzereydi. Sanki tüm dünya başıma yıkılmış, de-
niz kurumuş, martılar kanat çırpamaz olmuştu. 

Haklıydı. Zira ben bütün yazılarımı, bütün 
şiirlerimi, hatta bütün cümlelerimi ona yazmış-
tım. Yalnızca ondan ilham alarak, yalnız onun 
varlığını hissederek…

O ân nasıl olduysa zihnimdeki bütün keli-
meler yok oldu ve ben güçlükle bulabildiğim tek 
kelimeyi dilime emanet edebildim.

“Estağfurullah…” 

Niye böyle bir şey demiştim? Yalan söyleme-
mek için bir kaçış yolu muydu, yoksa bu bunaltı-
cı ânın ortasında biraz olsun ferahlamak mı iste-
miştim, şimdi bile karar veremiyorum. 

Birkaç cümle daha okudu. Sesinin her tonu 
yüreğime acı acı batıyordu. Bana bunu yapmaya, 
beni yazdıklarımla vurmaya hakkı yoktu. Sonra-
ki kağıdı okuyacağı sırada, yalvarır bir ses tonuy-

la araya girdim: 

“Okumasan?..”

Gözlerini yazıdan ayırmadan,

“Okuyacağım…” dedi.

Beni çıldırtan bir sakinliği vardı. Ben karşı-
sında böylesine erirken onun bu rahat tavrı el-
lerimi uyuşturmuştu. Nasıl olmuştu da sesinde 
aynı anda hem bu kadar derin, içten, sakin hem 
de bu kadar gergin ve hüzünlü bir tonu muhafaza 
edebilmişti, hiçbir zaman bilemedim.

İşte şimdi de bütün sırlarımı fısıldadığım sa-
tırlar dudaklarından dökülüyordu. Artık katla-
namayacağımı sezdiğimde, 

‘Gidebilir miyim? Ben, gitsem… Gideyim…’ 

Böyle saçmaladım işte. Aldığım cevapsa şüp-
hesiz, özgür ruhların tahammül edemeyeceği 
cinstendi. 

‘Hayır, gidemezsin…’

Mıhlanmış gibi kaldım oturduğum yerde. 
Resmen içimde bir dünya savaşı veriliyordu ve o 
yüzüme bile bakmıyordu. Sadece ara ara, kontrol 
etmek amacıyla gözlerini bende gezdirip tekrar 
elindeki kağıtlara dönüyordu. Karşısında oturan 
ne kadar ‘ben’sem, elinde tuttuğu kağıtlardaki 
cümleler de o kadar ‘ben’di. İşte o, bunu idrâk 
edememişti. 

Okudukça imâlarda bulunmaya başladı. Öyle 
ki, konuyu değiştirmek niyetiyle söylediğim şey-
leri bile yazılarımdan parçalarla devam ettirip 
tamamlıyordu. Bense her defasında ona sadece 
boş gözlerle bakmakla yetiniyordum. Durum da-
yanılmaz bir vaziyet almaya başlayınca, ifademe 
yerleşen “yeter!” beraberinde şunları söyledim:

“Ben, gidebilir miyim artık?”

‘Şöyle şeyler söyleme, duyan da zorla tutuyo-
rum sanacak!’

‘Şu dakikadan itibaren öyle zaten…’

“Evet, öyle…”

Durumu kabul etmesinden sonra iyice afal-
lamıştım. “Öyle… Buna ne hakkı vardı? Var-
mış… Demek ki varmış ki söylemiş.” Gözlerim-
deki yağmur yüklü bulutları dağıtamıyor ve ne 
söyleyip ne söylemeyeceğimi kontrol edemiyor-
dum. Elimden gelen bir şey kalmamıştı. Çaresiz, 
ufka daldım. Bakışlarımdan mahcup bir pes ediş 
hikâyesi okunabiliyordu:

Sanki taştan bir el, tüm kuvvetiyle, 
kalbimi avuçları arasında sıkıyor-
du. Sanki her şey bitmek üzereydi. 
Sanki tüm dünya başıma yıkılmış, 
deniz kurumuş, martılar kanat çır-
pamaz olmuştu.
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“Düştümse eğer, sana ba-
karken düştüm.”

İçimi titreten bakışlarını 
bana çevirdiğini hissettim. Usul-
ca, ürkekçe, yavaşça gözlerimi 
kaydırdım. Hakikaten bana bakı-
yormuş. Tepki veremedim. O da 
ne yapacağını şaşırmış hâldeydi 
ancak gülümsedi. Ardından tek-
rar kağıtlara eğdi başını. Bense 
acıyla etrafa bakmaya devam et-
tim. 

Sanki tüm ruhuyla yazıları-
ma dalmıştı. Birazdan kağıtların 
arasında bulunan mektuplarımı 
okuyacaktı. Sanırım, o kadarına yüreğim dayan-
mazdı. 

“Ben… Gideyim...” dedim.

Tam kalkacakken,

“Gitme!” dedi.

Onun bu tarz şeyler söylediğine hiç şahit 
olmamıştım. Kısa süren şaşkınlığımdan sonra 
oturmaya devam ettiğimi gösterircesine arkama 
yaslandım. 

Öyle baktım... “Âh, niye yapıyorsun ki böy-
le? Çaresizim, yalvarırım okuma artık.” der gibi 
baktım. Sonra acıyla denizi izlemeye başladım. 
İyice gerilmiştim, sürekli parmaklarımla oynu-
yordum. Gözlerim doldu doluydu. Bu inanılmaz 
bir yüktü. Bir insanı yüreğindeki sızı ve yazdık-
larıyla yüzleştirmeniz demek, onu ruhunu yara-
lamanız demektir. Özellikle yüzleştiren, kişinin 
hayatının merkezine çok yakın biriyse… İşte 
bana bunu yapıyordu ve beni paramparça olma-
ya mahkûm ediyordu. 

Gitmek üzere yerimden kalktım. Daha fazla 
dayanamazdım ve o da beni karşısında daha faz-
la tutamazdı. Çantamı alırken hiç beklemediğim 
o cümle, kulaklarımda yankılandı.

‘Bana söylemek istediğin bir şey var mı?’

Böylesine dağılmışken bu soru hiç iyi gelme-
mişti. Aylarca beklemiştim. Fakat şimdi, dalga 
geçilmek üzere sorulmuş gibiydi. Ve ben düşüne-
miyordum. Aslında soruyu sorarken neyi kastet-
tiğini ikimiz de gayet iyi biliyorduk. Konuştuğu-
muz şey ortadaydı. Lâkin ne olduğunu bir türlü 
söyleyemiyorduk. Bazı şeyler söylenmez.

Çok sessiz fakat duyabileceği bir ses tonunda,

“Yok.” dedim. 

Kısık sesimde yorgunluk ve hüzün vardı. He-
men arkasından, ben öylesine sormuş olabileceği 
ihtimaline bir yürek kurban etmeye yaklaşmış-
ken,

“Emin misin?” dedi.

Sürekli yere bakıyordum ve bırakın yüzü-
nü, ellerine bakmak için bile doğrultamı-
yordum başımı. Vereceğim cevap belliydi. 

Ancak benim daha fazla konuşup dinlemeye ta-
katim kalmamıştı. Biraz yaklaştım. Birkaç adım 
ötede kulağına durarak,

“ ‘Hoşça’ kal…” diye fısıldadım. 

Ne yaptığımı anlamıyor gibi öylece baktı. 
Hızla vapurun alt katına indim. Üsküdar’a henüz 
yanaşmıştık. Yere ayak bastığım anda, gözlerim-
deki, yağmurlar yağdırmak için bekleyen sabırsız 
bulutlar hiç düşünmeden bıraktılar yüklerini. 

Sonra…

Sonrası pek hafızamda değil. 

Lâkin en son, bana mısraını armağan ettiği 
ilk şairin mezarının başında ağladığımı hatırlı-
yorum.    

Bakışlarımdan mahcup bir pes ediş 
hikâyesi okunabiliyordu:

“Düştümse eğer, sana bakarken 
düştüm.”
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Fotoğraf makinesi uçabilir mi? Havada asılı 
kalan cisme baktım. Onu tutan bir ip gör-
meyi ummuştum.

Körlüğümü görebilmek için bir adım geri 
gittim. Bir adım, kilometrelerce yola bedel midir 
ki bu kadar zor geldi? Makinem havada, manza-
ra karşımda. Kaçamazlar ya, biraz bekletebilirim 
onları.

İnsanlar, havada asılı kalan fotoğraf makine-
min yanından geçiyor… Görsenize yahu şu ob-
jektifi! Köre göz dikmek bana düşmez, ben kendi 
körlüğüme yanayım.

Mendilimi çıkarıp alnımdaki terleri siliver-
dim. Güneş de eriyor, bu ne sıcak? Ekranı hala 
görebiliyorum. Güneş yok fotoğrafta. Üşüyor mu 
şu karşıda görünen bina? Dayanamayıp makine-
yi yukarı doğrulttum. Şimdi gökyüzü biraz gözü-
küyor. Peki kaldırımlar? Of!.. Bu sefer de onlar 
yok. Nasıl yürüyecek insancıklar? Eh, başka bir 
yol bulsunlar madem. Onlara uçmayın mı dedik?

Bekledim, bekledim… İnsanlar azaldı. Fo-
toğrafta insan kalmadı. Yoldan geçen amcayı 
durdurdum. Şimdi elindeki siyah poşetle bana 
bakıyor. Poşetinde belki ekmek, belki torununa 
oyuncak var. Bilemem…

-Amca, şu yolun ortasından yürüyebilir 

misin biraz?

-Yürüyorum ya işte oğlum.

-Ortasından yürüsen daha iyi olur be amca!..

-Neresinden, neresinden? (Anlaşılan bu Bey 
Amcanın kulaklar müflis.)

-Hasta mısın nesin oğlum? Serseri!

Şimdi siyah poşetiyle uzaklaşıyor. Serseri de 
olduk sayesinde. Ne diyeyim, yolu açık olsun.

Fotoğrafta akşam olacak gibi. Akşamın yal-
nızlığındayız. Vakit geç değil daha, güneş için geç 
sadece. Ağırlaşmış bedenimi kaldırıma bıraktım. 
Şimdi toprak olsa altımda, bu kadar rahatsız his-
seder miydim? Taş yığını işte… Neme lazım?

Bir kuş gördüm o vakit… İstediği zaman top-
rağa yayılabilecek… Kıskandım…

-Hey! Beni de al!

Kuş havada durdu, döndü bana baktı. Şaşır-
dım tabii. Kanatları beni gördü. Yanaştı yanıma. 
Lakin yüzüme bakmadı. Hiç hareket etmiyor. 
Baktığı tarafa baktım. Bir simitçi… Ben gibi zeki 
bu siyah kuş! Koştum simitçiye.

-Bir simit verir misiniz? 

Simidi bana uzattı, gözlerinden emek aldım, 
elinden simit. Parayı eline bıraktım.  Kuşun ya-
nına döndüm.

-Al bakalım, uyanık seni…

Simidi aldı, kameramın altına koydu. Ne ya-
pıyor bu? Vardır bir bildiği elbet. Yanıma geldi. 
Şimdi onun kanatlarındayız. Ben ve gözlerim… 
Gerçek olmadığı için gerçek, bulutlar kadar ya-
kın ama benimle değil. Her şey altıma serili. İki 
sokak uçuştuk. Siyah poşetli amcayı gördüm. 
Bu ihtiyar bir saatte iki sokak mı yürümüş? Bir 
yere uğramış olacak. Merakıma yenik düştüm. 

SİMİDE GÖZ
                                                                       Zeynep BAHAR

Kuş havada durdu, döndü bana 
baktı. Şaşırdım tabii. Kanatları 
beni gördü. Yanaştı yanıma. La-
kin yüzüme bakmadı. Hiç hareket 
etmiyor. Baktığı tarafa baktım. Bir 
simitçi… Ben gibi zeki bu siyah 
kuş! Koştum simitçiye.

ANLATI
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Aşağılara doğru bağırdım:

-Oyuncak mı, ekmek mi?

Kafasını kaldırdı birden. Sözde iyi duymu-
yordu kulakları. Demek sadece işine geleni du-
yuyormuş

-Hayır, göz var.

 Garipsedim dediğini. Bir hayli yüksek sesle 
haykırdı:

-Serserisin serseri! Ben anlarım!

O yavaş yavaş yürüyedursun. Uçtuk biraz 
daha. Keskin bir dönüş yaptı kuş. Fazla şey mi 

görmüştüm bugün? Hoşlanmadım, güzeldi. Ya-
vaşça makinemi bıraktığımız yere indik.

Kuşa baktım. Tam orada, uçan objektifimin 
artık olmadığı yerde… Simidi yanında, hare-
ketsiz yatıyor. Doldu gözlerim. Göz dikmek için 
gözler feda edilirmiş. İnsanlar geçti… Ne kuşu-
mu, ne de onun biricik simidini gördüler. Gör-
memiz gerekenler gözümüzün önünde gizlenmiş 
olanlar değil mi? Şu sırtıma gözlerini diken koca, 
taş, katı, sert bina gibi, tıpkı merceğin kör olduğu 
gök gibi.

Göz simidin bu akşam… Sır kanatların…   
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