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İnsanı Yaşatmak

Ö N S Ö Z

Elinizde tuttuğunuz dergi, 2020 Nisan ayında çıkarmayı 
düşündüğümüz, okulumuzun kültür ve sanat dergisinin 10. 
sayısıdır. Üç ayı aşkın bir süredir koridorlarımız sessiz.  Tüm 

dünyanın ve ülkemizin içeresinde bulunduğu, mücadele ettiği salgın, 
hepimizin malumu. Hazır olmasına rağmen basım için dergimizin 
yüreklerinde ve zihinlerinde tınlamasını umduğumuz gençlerin 
koridorlarımızı doldurmasını büyük bir iştiyakla bekledik… Ama 
gelinen nokta itibariyle gençlerle buluşma takvimimiz uzadı. 
Gençlerimiz başta olmak üzere ülkenin kültür-sanat dünyasına 
karınca kararınca bir katkı olması gayesiyle,  “gönülden gönüle bir yol 
vardır” itikadınca çıkardığımız dergimizin sesinin mesafeleri aşarak 
ulaştığı gönüllere bir umut, daralan ruhlarımıza bir nefes oluvermesi 
temennisiyle basıma karar verdik.

Pertevniyal Lisesi olarak ülkemizde yıllardır Tıp Fakültesi 
kazandırma oranı en yüksek okullardan biriyiz. Bu salgın sürecinde 
sağlık çalışanlarımızın başarısı bu açıdan bizi ayrıca gururlandırdı. 
Şunu bir daha çok iyi anladık ki bir ülkenin en büyük zenginliği 
yetişmiş, donanımlı insan gücüdür. Zor zamanlarda ülkelerin ne 
kadar bencilleştiğine şahitlik etmemiz, kendi ayakları üzerinde 
durmanın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu ayan 
beyan ortaya çıkan gerçek,  gençleri her alanda yetiştirme azmimizi 
kamçıladı. İnsanımızın sıhhatini muhafaza eden doktorlar, teknolojik 
atılımlarda bulunacak mühendisler, kendine çıkış arayan, medeniyete 
yön verme derinliğine/ufkuna sahip, hayatın/kültürün inşasına 
katkıda bulunacak sosyal bilimciler… ve sayamadığımız nicesinin ne 
kadar önemli olduğunu gördük.

Hayatın eskisi gibi olup olmayacağını yaşayıp göreceğiz. 
Dünyanın encamı nasıl bir hal alırsa alsın biz bildiğimiz en iyi işi, 
en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İnsanı-insan olmaklığımızı ve 
yaşadığımız çağı ıskalamadan gençlerimizi yetiştirmeye çalışacağız. 

Pertevniyal Lisesi Müdürü

Zekeriya ARSLANTÜRK
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“Türkiye Ağır Yüktür, Bilmeyen Ne Bilesi…”

Kemal GÜNDÜZ

Bir milletin bekası şahıslara bağlı olmaktan 
daha ziyade insanlığa katkıda bulunmuş 
dâhiler ve sanatkârlar ile sağlanır. Üret-

tiğiniz kültürel ve estetik birikim, sizi vicdan/

izan sahiplerinin gözünde her zaman anılır hale 

getirecektir. Beka kavramı söz konusu olunca 

zikredilmesi gereken, nedense ıskalanan, ihmal 

edilen en önemli iki kavram: Kültür ve sanat. 

“Tarih tekerrürden ibaret değilse de, hep aynı 

kumaştan dokunmuştur.”der büyük tarihçi Brau-

del. Ve o kumaşta; askeri, siyasi ve iktisadi alan-

lardaki ihmallerin hiç şüphesiz toplumlara ağır 

bedeller ödettiğine sıkça şahit olmuşuzdur ama 

azimle bu ağır bedellerin altından kalkıldığı hat-

ta tersine çevrildiği de vakidir. Fakat kültür ve 

sanat alanlarındaki ihmaller çok daha vahim ve 

yeniden inşası mümkün olmayan tablolar doğu-

rabilir. Sel gider, kum kalır; il gider, töre kalır.

1944 yılının Kasım ayı, İkinci Dünya Savaşı bitmek üzere… Yaklaşık 
90 ülkenin kendisine karşı müttefik olduğu Almanya perişan bir halde,  
yenilginin arafesindedir… ABD Senatosu toplanarak Almanya’nın 
kaderini tartışıyor. ABD’li Senatör Morgenthau’nun önerisi kısaca şudur: 
“Almanlara, Romalıların Kartacalılara yaptığını yapalım ve sürelim onları 
yurtlarından; ülkelerini de tarlaya çevirelim. Bir daha böyle bir millet, 
tarih sahnesine çıkmasın!” Bir sessizlik çöker Senatoya… Bir süre sonra bir 
başka Senatör söz alarak şu tarihi sözleri söyler: “Tamam biz Almanları 
sürelim, topraklarını da tarlaya çevirilim. Ya peki  Goethe, Kant, Schiller, 

Bach, Mozart, Beethoven ve daha bunlar gibi bir nicesini ne yapacağız? 
Bunları nasıl ortadan kaldıracağız?”

E D İ T Ö R



5

148 yaşına girmiş bir eğitim kurumu olarak 
kendimize dert edindiğimiz en temel soru şu-
dur: Bu topraklardan aldığımızı -en azından bir 
kısmını- bu topraklara nasıl verebiliriz? Bu ül-
kenin kültür ve sanat hayatına karınca kararın-
ca nasıl bir katkıda bulunabiliriz?  Bu kaygımız 
çerçevesinde yaşadığımız coğrafyayı bize vatan 
kılan, manevi bir emniyet alanı inşa edip, insani 
bir sesle insan adını konuşup, insanlık birikimi-
ne de katkıda bulunan sanatçılarımızı tanıyıp ta-
nıtmaya çalıştık. Türkçenin büyük dehası, suyun 
başındaki isim Yunus’umuzun dediği gibi Gelin 
tanış olalım/ İşi kolay kılalım. Tanışıklığımızın 
bugünü ve sonrasını kolay kılacağına inancımız 
tamdır. 

Dergimiz, bundan önceki iki sayısında İsmet 
Özel, A. Hamdi Tanpınar, Şeyh Galip ve Sezai 
Karakoç ile başlayan tanış olma gayesine bu sa-
yıda Behçet Necatigil, Sabahattin Ali, Cinuçen 
Tanrıkorur ve Nuri İyem ile devam ediyor. Bu 
isimleri seçerken de tek kıstasımız, bizi bağla-
yan tek şey: Türkiye’dir. Malumdur ki insan kon-
duğu, konuşlandığı yere göre konuşur. Burada 
konmaktan kastımız hususen zihni bir konuştur 
yoksa bedenen buralarda zihnen ve ruhen baş-
ka coğrafyalarda yaşayanlara da şahit olduk, ol-
maktayız…

…

Kavramların silikleştiği, değerlerin sarsıldı-
ğı, ‘dünyanın büyüsünün bozulduğu’ ve korku 
kültürünün iyiden iyiye hayatımıza hâkim kı-
lınmaya çalışıldığı dönemlerde yaşıyoruz. Bu 
dönemlerde saçağı altına sığınacağımız muh-
kem alanlara ihtiyacımız daha da artmaktadır. 
Mülteci miyiz, evin sahibi miyiz? Mülteci isek 
ilticamız kime ve nereye? Ev sahibi isek sahibi 
olduğumuz evin mahiyeti hakkında kuşatıcı ve 
sahih bir açıklamamız var mı? Yaşadığı toprak 
ve toprağın değerleri ile ontolojik bir bağ kur-
mak veya bu ilişkiye bigane kalıp köksüzleşme 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmak arasındayız. Biz 
tehlikenin önünü alabilmek adına kendi olabilen 
kendini-biz ( kendimiz) haline getiren sanatçıla-
rımızla kendiliğimiz hakkında bir bilince sahip 
olmak gayesindeyiz.

Amacımız altından kalkamayacağımız bü-
yük laflar etmek değildir, derdimizin büyüklü-
ğünü vurgulamaktır vesselam.

Gırtlağımda bir harf büyüyor /gırtlağımızda.

Gırtlağımızda büyüyen o harfin hasılasıdır 
elinizde tuttuğunuz bu dergi. Sınav kaygısı, gele-
cek kaygısı, meslek kaygısı… Tüm bu kaygıların 
uçuculuğu hatta kofluğu arasında kendimize ait 
bir ses, kültürün sesi, sanatın sesi, insanlığımızı 
idrak etme çabamızın sesi.

Aslolan, bu okul sıralarının kendi sesimizi, 
alfabemizi bulmamızda bize kılavuzluk etmesi-
dir. Kendimizle ünsiyet kurmaya çalıştığımız bu 
yaşlarda ihtiyacımız olan sanat ile kültürün ku-
şatıcı, nitelikli ve derinlikli sesidir. Bizi bu top-
raklara rapt edecek şey testlerden, cevap şıkla-
rından ziyade bu sestir.

“Yaşamak debelenir(ken) içim(iz)de kıvrak ve 
küheylan” 

Yaşadığımız hayata ve ülkeye bir karşılık ver-
me arzusundayız:

Sana bir karşılık vereceğim

toprağı deşen boğuk sesimle 

sana bir karşılık vereceğim 

amansız kum fırtınası altında

sana bir karşılık vereceğim 

birbiri üstüne yığılırken günler.

İsmet Özel

Kavramların silikleştiği, değerlerin sar-

sıldığı, ‘dünyanın büyüsünün bozuldu-

ğu’ ve korku kültürünün iyiden iyiye 

hayatımıza hâkim kılınmaya çalışıldığı 

dönemlerde yaşıyoruz. Bu dönemlerde 

saçağı altına sığınacağımız muhkem 

alanlara ihtiyacımız daha da artmak-

tadır. Mülteci miyiz, evin sahibi miyiz? 

Mülteci isek ilticamız kime ve nereye? 

Ev sahibi isek sahibi olduğumuz evin 

mahiyeti hakkında kuşatıcı ve sahih bir 

açıklamamız var mı? Yaşadığı toprak ve 

toprağın değerleri ile ontolojik bir bağ 

kurmak veya bu ilişkiye bigane kalıp 

köksüzleşme tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmak arasındayız. 
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Prof. Dr. İnci ENGİNÜN

Behçet Necatigil’i 

40. Ölüm Yıl Dönümünde Anarken

Behçet Necatigil ömrü boyunca çekingen, 
kalabalık büyük şehirde yalnız bir insan 
olarak yaşamış ve eserlerine bunu yan-

sıtmıştır. Büyük şehir, insanın yalnızlığını daha 
da çoğaltır. Belki sokakta rastladığı insanların 
çoğu yalnızdır fakat yalnızlığını çok derin-
den hisseden yazar, onların mutlu olduklarını 
sanır. Kendisi bir an önce evine koşup aile-
siyle yemeğini yemeyi, gecelik saltanatı olarak 
görür. Necatigil’in şiirlerinde işlediği yalnızlık 
onu zamanla daha da girift ve anlaşılması güç 
bir teknikle yazmaya sevk eder. 

Necatigil’in eleştiricilerle ilgili bir şiiri bir 
de oyunu vardır. “Kitaplarda Ölmek” adlı şiiri, 
yazarın yıllar boyu düzenlediği Edebiyatımız-
daki İsimler Sözlüğü adlı vazgeçilmez başvuru 
kitabında kendisinin her yazar için uyguladığı 
bir yoldur. Bu şiirde, yazarların doğum ve ölüm 
tarihleri arasına konan çizgi yorumlanır. İnsan 
hayatı, başkaları için hiçbir ayrıntısını göster-
meyen ufak bir çizgi içinde hapsedilmiştir.

“Adı, soyadı,

Açılır parantez

Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti

Kapanır parantez.

O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı

Bir parantez içinde doğum, ölüm yılları.

Ya sayfa altında ya da az ilerde

Eserleri, ne zaman basıldığı

Kısa, uzun bir liste

Kitap adları

Can çekişen kuşlar gibi elinizde.

Parantezin içindeki çizgi
Ne varsa orda
Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci
Ne varsa orda.

O şimdi kitaplarda
Bir çizgilik yerde hapis,
Hâlâ mı yaşıyor, korunamaz ki,
Öldürebilirsiniz.” 

Radyo oyunu olarak yazdığı “Kutularda 
Sinekler”de ise Necatigil yazar-çevre-okuyu-
cu-tenkitçi ilişkilerini dile getirir. Kendisinin 
ifadesiyle de en ziyade hicve meyleden oyunu-
dur.

Behçet Necatigil, her eserde bir moral 
-ahlâk- bulunması gerektiğine inanır, bunu 
eserlerinde de zaman zaman dile getirir. Hâlis 
bir sanatkâr olması Necatigil’in kendisine 
mahsus bir dünya kurmasına yol açmış, şiir ve 
radyo oyunları ile kitlelere değil, kendi kendile-
rine sanat eserleriyle uğraşmak isteyenlere yer 
vermiştir. Bu iki tür de, yalnız insanın kendi 
başına büyük bir hazla tadabileceği sanat eser-
leridir. Necatigil’in eserlerinde bağırma yoktur. 
O adeta kısık sesle konuşur, mahrem bir dost 
sohbetindeymiş gibi.  Necatigil’in yukarıda 
zikrettiğim iki eserini açıklayan bir başka ifa-
desi de vardır:

“Aslında bir şairin sanat görüşü, en isabetli 
şekilde hayatının ve şiirlerinin bütününden 
çıkarılır. Bunu yapmak ise şairin kendisinin 
değil, bir inceleyicinin işidir.”1

1 Behçet Necatigil, Bütün Eserleri 1-6, hzl. Ali Tanyeli, 
Hilmi Yavuz, Cem Yayımevi, 1981, 6/447. Bundan 
böyle alıntılar metnin içinde gösterilecektir. 

Pertevniyal Sanat • Sayı 10
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“Kitaplarda Ölmek” şiirini okuduğumuz 
zaman sanatçı hakkında en basit çizgileriyle 
verilen hayat hikâyesinin onun asıl hayat mace-
rasını anlatmaktan çok uzak olduğunu, ayrıca 
yazar olarak da ona itiraz etme imkânının bile 
bulunmadığını gösterir.  

“Kitap adları,

Can çekişen kuşlar gibi elinizde.”

Kitapların da unutulup gidebileceğini ve 
incelenirse belki de dirileceğini ifade eder. 
“Can çekişen kuşlar” yaşama ile unutulma ara-
sındaki o ince eşiktedir, onları yaşatmak da 
öldürmek de incelemecilerin ve okuyucuların 
elindedir.  

Fakat “çizgi” kelimesinin bu kadar trajik 
anlamda kullanıldığı başka bir yer var mıdır? 
O çizgi, çoğu zaman incelemecinin de içine 
giremeyeceği, nice bilinmedik hayat tecrübe-
lerini barındırır. Bunların ne kadarı sanatçının 
eserine yansımıştır, ne kadarı dışta kalmıştır? 
Elde sağlam bir arşiv, hatıralar, notlar bulun-
madan bunların ortaya konması imkânsız 
denecek kadar zordur. İncelemecinin yapacağı, 
belgeler karşısında tarafsız kalmaktan başka 

bir şey değildir fakat iş yorumlamaya gelince 
ne derece tarafsızdır sorusu daima sorulabi-
lir. Zira incelemeci de sadece bir “çizgi” içinde 
hapistir, onun da kendi tecrübeleri ve bilgisi 
vardır. Ne yazık ki bunlar bütün yazarların 
hayat ve tecrübelerini, duygularını içine ala-
cak kadar geniş değildir. Necatigil yazarın “bir 
çizgilik yerde hapis” olduğunu söylerken, aynı 
zamanda bu çizginin ne kadar geniş olduğunu 
da belirtir. Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci… 
Ne varsa ordadır. Sanatçı orada daracık bir 
yerde “hapis”tir. Korunamaz, onu bir kere daha 
öldürebilirsiniz. Neyse ki Necatigil bu akıbete 
uğramadı. Eserleri hemen basıldı, tavizsiz 
sanatı ve ailesinin, dostlarının vefasıyla yaşadı 
ve yaşamaya devam ediyor. Dış dünyanın insaf-
sız baskısı arttıkça içe, evine dönen insanların 
sayısı da artacak ve Necatigil onların dertlerini 
vaktiyle anlamış olduğunu gösteren şiirleri ve 
oyunlarıyla onların her zaman dillerinde, soh-
betlerinde ve okumalarında yerini alacaktır. 

“Kutularda Sineklere” gelince, sanatçıların 
yapmak istedikleri ve yaptıklarına inandıkla-
rıyla, incelemecilerin vardıkları sonuçlar ve 
edebiyat tarihindeki yerleri her zaman birbi-
rine uymamaktadır. Kaldı ki bazı eleştiricilerin 
meslekleri bile bu işe uygun değildir. Bu oyun-
daki yün tüccarı gibi... Bazı yazarlar, neden 
sonra başladıkları bu meslekte, henüz yazma-
dıkları eserler için bile övgü beklemektedir-
ler. Bu radyo oyunu, işte bu çatışmalı durumu 
çok çarpıcı bir şekilde dile getirir. Necatigil bu 
radyo oyununu, hicve en çok meyleden oyunu 
olarak nitelendirir. 

Aslında yazar, incelemeci ilişkisi bazen tek 
başına olmayabilir. Arada başka meslektaşlar, 
yayıncılar ve görüş farklılıklarının getirdiği 
görünmez sansürlerin de etkisi bulunmaktadır.

Mehmet Kaplan “Behçet Ağabey” diye 
andığı Necatigil’i çok severdi. Kendisi de 
çekingen ve topluluklardan uzak durmaya 
çalışan Mehmet Kaplan, Necatigil’in hemen 
hemen bütün kitaplarını tanıtmış, şiirlerini 
tahlil etmişti. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 
Tahlilleri kitabına, kendi istediği yorumla alın-
mamasından rahatsız olan Cahit Külebi, Meh-
met Kaplan’ın Behçet Necatigil’e ayırdığı yer-
den hiç de memnun kalmamıştı. Bu görüşünü 
şöyle ifade etti: 

“Behçet Necatigil gibi (kendisini insan 
olarak ne kadar seversem seveyim) bir Rıfat 

 ‘Bence bir şairin gerçek okuyucusu, şa-
irin uzağında, şairden habersiz, aynı 
duyarlığı bölüşen kişidir.’
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Ilgaz’dan Cahit Sıtkı, O.Veli (ne kadar ad sayılsa 
azdır) kollektif şairler sulbünden türeyip cenin 
hâlinde doğan şairi cumhuriyet şiir neslinin 
başlıca üslupçularından olarak gösterişini (şii-
rimizi okunmaz hâle koyanlardandır).”2 

Mehmet Kaplan metin karşısında tarafsız 
davranırdı. 13 Kasım 1979’da öldüğünü bana 
haber verdiği Necatigil’in 26 Aralık 1979 tarihli 
mektubunda kendisinden şöyle söz etmektedir:

“ Severdim onu. Halis bir insan ve halis 
bir şairdi. İlk şiir kitabından itibaren, hemen 
her kitabı hakkında yazdım. Yılda bir iki kere 
gelirdi. Bana inanırdı sanıyorum. Bir yazısında 
şöyle diyor: ‘Bence bir şairin gerçek okuyu-
cusu, şairin uzağında, şairden habersiz, aynı 
duyarlığı bölüşen kişidir.’ Ben onun için böyle 
bir kişi oldum ve onu doğru değerlendirdiğimi 
sanıyorum. Son Sanat Dergisi’nde ona dair 
yazılar var. Ben Cumhuriyet Devri Türk Şiiri 
kitabıma aldığım “Kilim” şiirini tekrar okur-
ken gözyaşlarımı tutamadım. Büyük şiir o. İyi 
ki yazdık o kitabı, beraber. Objektif olduğuma 
pişman değilim. (……) Necatigil, şiirlerinde 
küçük insanın hayatını anlatıyordu, ama bağır-
mıyordu. Tam tersine içinden mırıldanıyordu 
ve kapalı idi. Nazım Hikmet gibi meydan ve 
kalabalık şairi değildi. Nazım bağırmıştı, bağı-
racağı kadar. Yahya Kemal gibi ortak tarih ve 
millî değerlere ve musikiye de dayanmıyordu. 
Bugünkü fakir, zavallı, tarihten, dinden, şata-
fattan uzak, kendi hâlinde bir neslin şairi idi 
o. Gerçekçi ve samimi… Geçen gün Fakülte’de  
(……) Ali Tanyeri geldi odama. Behçet’in tale-
besi ve ahbabı imiş. Ailesini de tanıyormuş. 
Kendisine Marksist dememe rağmen bana 
kızmaz, takdir edermiş. “Tanpınar’ı Kaplan 
yaşattı, ölümünden sonra.” diyormuş. Tenkit-
çilerin gerçekten büyük rolü var edebiyatçıları 
yaşatmada. Biz okursak konuşur kitaplar.”

Necatigil’in son kitabı çıktıktan sonra da 
izlenimlerini 15 Nisan 1980 tarihli mektu-
bunda yazmıştı. 

“Ali Tanverdi geldi. Behçet Necatigil’in 
hanımı, öldükten sonra basılan son şiir kitabını 
yollamış. Adı: Söyleriz. Hep hastalık ve ölüm-
den bahsediyor. Kapalı, yarım, takanaklı... 
Okurken hüzünlendim. Tanıdıkların ölümü 
üzüyor insanı. Hayatla teşkil ettiği kontrast, 

2 “Cahit Külebi’den Mehmet Kaplan’a Bir Mektup”, 3 
Ekim 65 tarihli bu mektubun tamamı için bk. İnci 
Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 4 Belgeler, 
Dergâh Yay. 2013, s. 285-288.)

güne başka renk veriyor. Şiir tesiri devam etti-
riyor. Ama hayatın akışı yeni izlenimler doğu-
ruyor.”

İşte eserin gücü burada. Yazarını şah-
sen tanıyanlar için o metinler çok daha özel 
bir anlam yüklüyor şiirlere. Başka alanlardan 
gelen yeni izlenimler, eskilerle karışıyor ve akıp 
gidiyor. Necatigil’in “Çıkartma” şiiri Mehmet 
Kaplan’ın son incelediği şiirlerindendi. Ben 
bu incelemelerden, kitap tanıtmalarından her-
hangi bir alıntı yapmayacağım. Hem dost hem 
incelemeci olduğu için bu alıntıları zikirle yeti-
neceğim.3

Şiir anlayışını ortaya koyarken Necatigil de 
evi sevdiğini ve evin önemini Ziya Osman’ın 
şiirlerinden öğrendiğini açıklamıştır:

“Benim dünyamı çizen iç ve dış etkilerin 
başlangıcını, ilk anlatımını onun şiirlerinde 
bulduğumdur. Ziya Osman bana, evin korkunç 
güzelliğini, vazgeçilemezliğini, kişinin ancak 
evinde oluşabileceğini, ne yapsa etse davranış-
larını bu dar daireden dışarı çıkaramayacağını 
öğretti. Şiirleriyle olduğu kadar içtenlik dolu 
ve düz ömrüyle de her nimete, her zahmete 
ev açısından bakmayı, kurtulmuş ya da yenik 
ancak evlerde yaşanabileceğini ben ondan 
öğrendim. Onun bana kabul ettirdiği hem sığ 
hem çapraşık bir şey var ki söküp atamıyorum 
içimden.” (6/449). 

Bir şiir kitabına Evler adını veren Necatigil 
kendisine ‘Neden hep evler?’ diye sorulduğunda,  
hem şiirlerinin hem de radyo oyunlarının ana 
temasını açıklayan şu cümleleri sarf eder: 

“Ev, yani aile, hayatımızdır. Bizi bir biçime, 
bir kalıba sokan ev ve ailedir. Ancak önce içine 
doğduğumuz bir mekân ve oradaki insanlar 
var. Bu insan halkası zamanla genişler. Ama 
merkezden kopamayız. Ne kadar kopmak 
istesek içimizde, beynimizde bir kıymık gibi 
sürer gider hâtırası, acısı. Merkezkaç bir kuv-
vet bizi uzaklara atsa bile, ince lastiğe takılı 
yoyo gibi, dar çevremizin yönetimine bağlıyız. 
Evler, eşler, çocuklar, yakın akrabalar... Çok 
şey evlerde olur. İnsanı saran her hacim, her 
mekân, her barınak bir evdir. Evsizler ev peşin-
dedir, evliler evi ayakta tutabilme çabasında.

3 Behçet Necatigil hakkında Mehmet Kaplan’ın 
“Dışarda”, Şiir Tahlilleri 2, 9.b.2000, s. 188-205; 
“Çıkartma”, “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Cinas, 
Tevriye ve İstihdam Sanatları”, Türk Edebiyatı Üzerinde 
Araştırmalar, Dergâh Yayınları, 5.b. 2002 s.426-432, 
432-441.
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Çok şey evlerde olur. Tanzimat romanı, 
Servet-i Fünun hikâyesi evlerin, konakların 
dramıdır. Şenlik pek azdır. Şiirlere bir insan, 
evlerden bir şey katmadan nasıl girer şaşıyo-
rum. Delikanlılıkta pek anlaşılmaz evlerin dik-
tası. Rahat evlerde anlaşılmaz. Yirmisinde mi 
erken, otuzunda belki. Sonra sonra… Bu yüz-
den benim şiirim ya evlere bir övgüdür ya da 
bir ağıt. Bu şiir, ortak ev gerçeklerini orta yaş-
larda hissettirir. Bütün savaşların, çekişmele-
rin temelinde evin, ailenin kurtuluşu, selâmeti 
vardır bence.” (6/542).

Her insanın çevresiyle var olduğu fakat evin 
içindeki insanın da bu dar çevrenin dışında başka 
çevrelerle de ilgili olduğunu şair belirtir. Bundan 
dolayıdır ki insanı mesut edecek ev, dıştan gelen 
tesirlerle bazen bir cehenneme dönüşür.

‘Evin korkunç güzelliği’nden söz etse de 
şair, “Boşluk” (1949’da ilk neşri. Sevgilerde, 
s.88)adlı ilk şiirlerinden birinde bir pazar 
günü kuytu sokaklardan geçerken bir pencere 
önünde sokaktan geçenleri seyreden kızın 
mutsuzluğunu dile getirir. Onun içi sıkılan 
“çalışan kızlardan” biri olduğunu sanır. 

“Yüzüne saçları gibi yaymış 
kederi
Seyrediyordu 
Sokaktan geçenleri.
……
Dönmüş evdekilere sırtını
Omuzlarında bir yük gibi
Dünyanın yalnızlığı”

diye penceredeki kızın yor-
gunluk ve bezginliği için günün 
geçmesini beklediğini tahmin 
eder. Alıntılanan mısralarda 
görüldüğü gibi, evinde olmak-
tan mutlu değildir. Yazarın bir an 
gördüğü bu genç kız hakkındaki 
izlenim/yorumları aslında ken-
disinin kötümserliğinin ve belki 
de kendi ruh hâlinin kıza nakle-
dilmesinden başka bir şey değil-
dir. Onun ev anlayışının “ya övgü 
ya da ağıt” olması bu yüzdendir. 
Onun mizacı bütün çevresini bir 
kötümserlikle çevirmesine, mut-
suzluğu anlatmasına yol açmıştır. 
Bu onun 1949 yılında yazdığı eski 
şiirlerindendir. Ancak unutul-

mamalıdır ki tonu bazen hafifçe sertleşse bile 
hayal kırıklıkları ve mutsuzluğunu, yalnızlığını 
daha soyut plana taşır. Onun şiirlerine kötüm-
serliğin bin bir görünüşü denilebilir. Yine unu-
tulmaması gereken bir nokta edebiyatımızın 
temiz kalpli, merhametli sanatçılarındandır. 
Belki de bundan dolayıdır ki yoğun kötümser-
liğine rağmen bu şiirlerde çevreden nefret, çev-
reye kötülük aşılama yoktur. Belki de bu, şii-
rimizde, can sıkıntısı, bezginlik, ölme arzusu, 
spleen, boşluk, melal, bunalım gibi adı her 
dönemde değişen, mazisi uzun olan melankoli-
nin bir devamıdır. Yazarın mizacıyla yakından 
ilgisi olan bu dünyaya bakış tarzı, onun duy-
guları ve yaptığı işler üzerinde derinleşmesine 
yol açmıştır. Kötümserlikten hiç hoşlanmasam 
da söyledikleri daima içimdeki bazı noktaları 
etkilemiş, çevremdekileri belki de daha iyi 
anlamamı sağlamıştır. 

Necatigil duygularını çocuklara da yansıt-
mıştır. Çocuklar bilmedikleri sözleri çok kolayca 
masalların korkunç kişi ve sahnelerine çevirebi-
lirler ve korkarlar. Necatigil “Korku” adlı şiirinde 
şöyledir (1962’de yazılmıştır, Sevgilerle, s. 265).

“Tanrı onları dört gözden ayırmasın

Soldan sağa: Behçet Necatigil, Oktay Akbal, Hilmi Yavuz
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Hiçbiri anne baba yokluğu bilmesin.

Büyükler gidince çocuklar küçükse onlar da 
ölmeli
Çünkü kendi evlerinden gayrı evler el evleri
Hele o kış ayları korkulu akşam üzerleri.

Bizler ki büyükken bu kadar yalnızız da
Ya onlar küçücük kalırsa ardımızda?

Hem onlar geç büyürler, sonra ne güç büyürler
Daha yavru dünyanın farkında değiller
Üşümüş soğuklarda yatağımıza gelirler.

Bizler ki büyükken bu kadar yılmışız da
Ya onlar küçücük kalırsa ardımızda?”

Bu şiir, şair babanın kendi küçük çocuklarını 
kaybetme korkusunu, çocukların ana babala-
rını kaybetmelerinin endişesini taşır. Yetişkinin 
dayanmakta güçlük çektiği “yalnızlık” çocukların 
dayanabileceği bir şey midir? Yalnızlığın çocuk-
lar için nasıl bir yük olduğunu, sanırım bu kadar 
güzel anlatan başka bir şiir yoktur. İnsanlar, hele 
başkalarının kaderini ellerinde tutanlar, bu şiiri 
okusalar acaba daha anlayışlı olurlar mı? Elbette 
bu öğretici (didaktik) bir şiir değildir fakat hangi 
güzel şiir insana yol göstermez?

Bu duygularla zorlanan insan korkuya 
düşer. Kırlarda yaptıklarıyla insanları korkutan 
Pan artık şehirlere taşınmış, arkasında adam-
larıyla insanları yıldırmaktadır. Yazarın bir iki 
kelimeyle çağdaş dünyanın yaşayış şekli, haksız-
lıkları, silahları ve tarih boyunca ezilmiş insan-
larıyla, her şeyi hatta yüzyılları bile silerek ken-
disine mutlak bir boşluk çizdiği “Panik” adlı şiiri 
çok ilginçtir (1962’de yazılmıştır).  Bir anlamda 
Tevfik Fikret’in “Sis”ini andıran bu şiirde tespit-
ler yapılır, duygular anlatılır, çaresizlik, tarihi de 
içine alacak şekilde genişletilir. Tevfik Fikret’ten 
tek farkı şiirin hitabetten ve lanetten uzak oluşu-
dur:  (Sevgilerde, s. 262-263).

Artık ıssız kırları bıraktı Pan;
Şimdi birçok ülkelerin milyonluk kentlerinde
Asfaltlarda, betonlarda dolaşıyor
Kızgın, uzun yazların öğlen saatlerinde
Blok apartmanların şahane katlarından
En çalımlı taşıtlara atlıyor.
Devcileyin arkalar, koskoca bankalardan 
Yanında yardakçılar, yaşıyor.
Sessiz dilsiz kimseleri kestiriyor gözüne,

Dişlilerden kaçıyor.
Fabrika duvarları sağır kale kapıları
Yılgın yorgun adamlar, bezgin ürkek kadınlar…
Çullanıyor onların az ekmek sevincine.
Değil yalnız yazların kızgın sıcaklarında
Hemen her gün, hele büyük kentlerde
Bulvarları tarıyor, hain gülüşleri sessiz.
Pan’la karşı karşıya, gözleri kararıyor
Katı cıvık asfaltta yalın ayak bir işsiz.
Yoksullar, açlar, hastalar sürünürken
Kentlerin göbeğinde, kuytu köşelerinde; 
Hıncını alamamış sanki insanlardan
Uygarlığı zalim, daha da azıtıyor
Atom bombalarında, uzay füzelerinde.

Yarınlar? Gizli kara gazte haberlerinde
O varsa ekmeklerde, sularda ağulu
Hatta çocuk yüzlerine düşmüşse gölgesi,
Keser bizim gibiler yarınlardan umudu.
Renklerde, emeklerde, ırklarda…
Yahudiler, işçiler, zenciler. Pan!
Şu dünyada insanca yaşamak da yoksa
Ne kalıyor geriye, yüzyıllardan?”

Yarınından umudunu kesen, “insanca 
yaşamak” geçmişte de olmamışsa –olmadığını 
yazar tarihin büyük facialarını sadece tek tek 
kelimelerle sıralamıştır– yüzyıllardan ne kaldı-
ğını sorar. Bu durum dünü ve yarını olmayan 
insanın bu ana sığınmasından başka bir çare 
bırakmaz. Fakat yazar bu andan da mutsuzdur, 
zira Pan korkusunu dünyaya hâkim kılmıştır. 
Az kelime ile binlerce sayfayı özetleyen çok 
güzel yazılmış bir şiirdir “Panik”. Necatigil’in 
şiirlerinin hepsi içlerindeki derinliği ifşa ede-
bilmek için; sabırla, onları okuyup düşünecek 
ve belki de içinde yaşatacak okuyucularını bek-
lemektedir. “Bunları çok yıllar önce hisseden 
ve yazan vardır.” diyecekler ve geçmişi bugüne 
bağlayacaklardır. 

Radyo oyunlarını şiirlerinin genişletilmiş 
(agrandisman) şekli sayan Necatigil’in radyo 
oyunları yalnızlara hitap eder. Radyoda konu-
şanlar, kendilerini dinleyenlerin dünyasına 
katılırlar. Bu oyunlardaki herkes yalnızdır, bir 
başkasına dayanma ihtiyacını hissederler. Bazı 
konularda açıkça konuşamazlar, bu yüzden 
oyunlarda iç sesler daha çoktur. Bu metinlerin 
okul kitaplarına yakın tarihlerde alınıp alın-
madığını bilmiyorum. Dilerim alınmıştır. Bu 
oyunlarda aile içi ilişkiler (eşler, evlat-çocuk, 
yaşlılar, meslek, hayat-ölüm, maziden gelen 
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hatıraların verdiği korku) yer alır. Genellikle 
bunlardan birkaçı birden tek bir oyunda görü-
nür. Yazarın geçmiş edebiyatımızı iyi bilmesi, 
masalları tanıması, Doğu ve Batı mitolojilerine 
hâkimiyeti bu oyunlardan bazılarını gerçekten 
ilk okuyuşta çözülmesi güç, esrarlı metinler 
gibi gösterir. Ayrıca dile hâkimiyeti, ekleri ve 
deyimleri rahatça kullanmasını onlardan yeni 
anlamlar türetmesini de mümkün kılar. Ben 
şuna inanıyorum ki bu oyunları okuyan tıpkı 
şiirleri gibi onlardan bir daha kopamaz, zaman 
zaman yeniden okumak ister. Geçen zaman, 
okuyucunun edindiği hayat tecrübeleri bu 
metinleri farklı bir ışık altında görmesine yol 
açar. “Üç Turunçlar” bir masaldan alınmıştır. 
Masalların inanılmaz gerçekçiliği masal- hayat 
paralelinde anlatılır. 

Üç kardeş üç turunçları bulacaklardır. Ama 
ikisi yarı yolda kalırlar. Üçüncüsü başarıya ula-
şır, kendi hayatını kurar. Ailesiyle bütün bağını 
keser fakat bu onun vicdan azabını azaltmaz. 
Maziden gelen dikenler mutluluğunu daima 
zedeleyecektir. Masalda maceraya çıkanlar 
üç şehzadedir. Buradaki üç kız kardeş,  işçi-
dir. İkisi bir çapkının ağına düşer ve mutsuz 

olurlar. Üçüncü kız bunlara kapılmaz, kendi-
sini o evden kurtarır. Ama ömür boyu ardında 
bıraktıklarını düşünecektir. 

“Hayal Hanım”ın konusu Aziz Efendi’nin 
Muhayyelat’ından alınmıştır. “Gece Aşevi” 
Doğu ve Batı mitolojisiyle örülmüş bir fante-
zidir. Yazarın zengin kültürü bunlarla rahatça 
oynamasını mümkün kılar. 

“Temmuz” Sümer mitolojisiyle yakın-
dan ilgilidir. İstanbul’un boğucu sıcak gün-
lerinde, serin yerlerde tatile gidemeyen bir 
adamın, karısını rahatlatma çabalarıyla, yer 
altında bir oda kazmasıyla anlatılır. Fakirlik 
her şeye engeldir. Bunların dışındakiler günlük 
hayatla ilgilidir. Günlük hayatta insanlar ken-
dilerini çalışmayla tüketirler; çevrelerine bak-
mayı, güzellikleri tatmayı düşünemezler bile. 
Sonunda birden hayatın sonuna gelince kaçır-
dıklarını bulmaya çalışırlar. Ama artık çok geç-
tir. Bunu anlatan unutulmaz oyun “Yıldızlara 
Bakmak”tır. Yıldızlara bakmayan insan onları 
göremez olur. Ölmeden önce mutlaka yıldız 
görmek isteyen adam, yıldızları en iyi görebi-
leceğine inandığı rasathaneye gider. Orası da 

Necatigil’in şiirlerinin hepsi içlerindeki derinliği ifşa edebilmek için; sabırla, onları 
okuyup düşünecek ve belki de içinde yaşatacak okuyucularını beklemektedir. 
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gece kapalıdır. Adam sadece yıldızları görme-
miş değildir, çiçekleri de görmemiştir. Dünya-
nın en kolay görülebilecek bütün güzelliklerini 
görmemiş, gözlerini sadece işine, rakamlara 
çevirmiştir. Necatigil’in bu eserde “bakmak” ve 
“görmek” fiilleriyle oynadığı parça, dil eğitimi 
için de ayrı bir önem taşır. 

“Pencere” oyunu da aynı derecede etkilidir. 
Bu oyunda geçen “Biz borcumuzu başkalarına 
öderiz.” cümlesi, herkesin hayatın getirdiği 
sorumluluğu bir başkasına ödemesini ifade 
eder. Kadının annesi yatalak olmuştur. Pence-
reye bakan odada yatar. Onu hiç yalnız bırak-
masalar da bir gün birkaç saatliğine bırakmak 
kalmışlardır. Konuşamayan yaşlı kadın ağla-
makta, pencereye korkuyla bakmakta, çırpın-
maktadır. Nihayet onu penceresiz bir sandık 
odasına almak zorunda kalırlar. Bu arada kadı-
nın neden korkmuş olabileceğini düşünürler, 
hiçbir sebep bulamazlar fakat bütün aile ilişki-
leri de ortaya serilir. Annenin oğlu onu hiç ara-
yıp sormamakta, hatta kız kardeşinin suçlayıcı 
bakışlarını görmemek için annesini ziyaret de 
etmemektedir. Anne, çocukları büyüyene kadar, 
oğlu ve geliniyle birlikte oturmuştur. Gelinin 
hasta annesine bakmak da ağabeye düşmüş-
tür. Bunları damat anlar. Kadın, kocasının da 

kendisiyle birlikte annesine bakmak zorunda 
oluşundan rahatsızdır, kendisini suçladığını 
sanır, hâlbuki o kendi annesine yapamadığını 
kayınvalidesine yapmaktadır. O da tıpkı ağabey 
gibi annesini kendi kız kardeşine bırakmıştır. 
Vaktiyle yaşlı kadının çocuklarına bakan Emine 
Hanım ise yaşlılık günlerini sandık odasında 
geçirmiştir. Kadın bunu hatırlar. Sandık odası 
adeta ölümden önceki son duraktır. Yaşlı kadı-
nın neden korktuğuna gelince, çocuklar pen-
cerenin dışında oynamaktadırlar. Bir taksinin 
çarptığı kedi ölmek üzeredir. Çocuklar onun 
çırpınmasını seyreder ve ölüm hakkında duy-
duklarını birbirlerine anlatırlar. Odadan kadı-
nın sesini duyunca korkup kaçarlar, sonra yine 
gelirler. Özellikle bu iki hikâye, insanları tek 
boyutlu olmakta kurtaracak, Türkçemizdeki 
o güzel, “kendini benim yerime koy” deyimin 
anlamını bize iyice öğretecek bir metindir. Bana 
öyle geliyor ki insan bu iki oyunu okuduktan 
sonra ne tabiat güzelliklerine kayıtsız kalabi-
lir ne de insanlar hakkında alelacele hükümler 
verebilir. Herkesin hayatında başkalarınınkiyle 
örtüşen nice bilinmeyenler, sırlar vardır. Bütün 
bu örnekler Necatigil’in eserlerde bir moral 
olması gerektiği görüşünü pekiştirmektedir.
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Prof. Dr. Celal FEDAİ

“Kendini kaçırarak kendini anlatan” , “odası 
dünyadan büyük” şair Behçet Necatigil şiiri-
nin başat özellikleri sizce nelerdir? 

Şiir, kişiye, kendini bilmeye ilişkin bir bilgi 
verir. Bu bilgiyi kişi sadece sanat, felsefe ve 
dinden alabilir. Behçet Necatigil mizacını, 

meşrebini iyi tanır ve bu mizacın, meşrebin şii-
rini yazar. Necatigil’in şiirinin geliştiği yılların 
Türk şiiri, çatışan eğilimlerle ilerler. Necatigil 
bu eğilimlerin yarattığı “güncel” olma tutkusu-
na uzaktır. Türk şiirinin binlerce yıldır getirdi-
ği maceranın oluşturduğu birikimi benimser ve 
onun üzerine çıkarak kendi içine ve dış dünya-
ya bakar. Zaman içinde “değişen”de “aynı ka-
lan”ı görür. Bana kalırsa onun şiirinin ayırıcı 
vasfı buradadır.

Sanatın ekleme değil bir çıkarma işi olduğunu 
ileri yaşlarında kavrayan ve “Şiiri az kelimey-
le kurmak, şiiri korumaktır” diyen Behçet Ne-
catigil,  şiirleri ve poetik metinleri ile hususen 
bugün bize ne söyler?

Sırf güncel olacağım diye başka mizaçların, meş-
replerin yollarını yürümemek… Bana kalırsa ön-
celikle bunu söyler. Kendi yolunun topografyasını 
benimseyip tam bilmek, her kişioğlu için hayati 
önemdedir. Necatigil bu noktada şöyle diyor: “Her 
serüven, her yaşantı, anlatış hünerleri ve söz sa-
natlarıyla ilginçlik, özgünlük kazanır. Şiirle savaş, 
şiir atı Pegasos’un gemlerini, dizginlerini ustaca 
kavramayı gerektirir.” Necatigil, bu “tercih”in şiiri 
imgelem gücüyle değil düşünce gücüyle kurgula-
mak anlamına geldiğinin farkındadır. Esriyebilen 
bir şiir yetisi verilmemiştir ona. Kendisi de bunu 
bilir ve modern şairler nezdinde eksiklikmiş gibi 
görünen bu yanını başka başka açılardan geliştir-
meyi dener. Günün şiiri postmodern popülizm 

BEHÇET 
NECATİGİL

S O R U Ş T U R M A

Behçet Necatigil Mizacını, Meşrebini İyi Tanır ve 
Bu Mizacın, Meşrebin Şiirini Yazar

ideolojisinin kuyruğuna takılmış gidiyor. “Po-
pülizm”, bugün için halkçılık anlamı taşımıyor. 
Çünkü yüz yıl öncesinin “millet”i “halk”a, halkı 
“kitle”ye, kitlesi “avam”a ve nihayet bugün ava-
mı da “alık”a evrildi. İnsanlar alıklaştırılıyor. Hal 
böyleyken günümüz şairi, poetika ve politika üze-
rine düşünmüyor. Necatigil, hayat üzerine de şiir 
üzerine de düşündü ve şöyle dedi: “Entelektüel şi-
iri mi savunuyorum? Öyleye benziyor. Yaz Döne-
mi (1963)’indeki şiirlerimden başlayarak uzun bir 
süre, bu önerilerimi kendim uygulamaya çalıştım. 
1970-1972 arasında Kareler başlıklı 30-35 şiirde bu 
işi daha da ileri götürdüm: Sözcüklerin aralarını 
açtım. Sözcüklerden değişik kombinasyonlarda 
başka başka anlam dizileri çıkarmayı denedim. 
Bir deniz fenerinin tek odaktan yaydığı ve nesne-
nin türlü yanlarını, görünümlerini gösteren ışın 
demetleri gibiydi bunlar.” Bugün onun kendi şii-
rine dair bu çıkarımları, gelmekte olan şairler için 
çok değerlidir. Zira şair, şiiri esriyerek de kavraya-
bilir düşünce gücüyle de…

“Ev” deyince aklımıza ilk gelen Türk şairi 
Behçet Necatigil, kendi açmazını, yine aynı 
mekândan devşirerek sonsuz vüs’atte bir öz-
gürlük alanına dönüştürmüş, yani  “oda”sını 
(şiirini, Bile/Yazdı’sını vs.) inşa ve imar etmiş-
ti. Bu sakınıcı tavrın, bugün içinde debelendi-
ğimiz sanatsal ve düşünsel yozlaşma ortamın-
da bize nasıl, ne biçimde bir patika işaret etti-
ğini söyleyebiliriz?

Pascal, “Odası kendine yetebilen yalnız insana ne 
mutlu” demişti. Bunu günümüz insanının pek 
azı tadabilir. “Ev”, iç dünyası olmayan insanların 
kaçtığı yerdir. “Ağırdır duyuşu bütün derin pınar-
ların, derinlerine neyin düştüğünü bilmeleri için 
uzun zaman beklemeleri gerekir” diyen Nietzsc-
he’nin söz açtığı derin pınarlar gibi insanların ne-
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silleri, küresel kapitalizmin kontrolündeki medya 
eliyle yukarıda izah etmeye çalıştığım gibi “alık” 
kılınıyor. Kimse yalnız olmak istemiyor. Türkler, 
peygambere “yalvaç” demiş. Niçin? Çünkü o, “yal-
nız” ve “yalvarma”yı biliyor, onu öğretiyor. Yalnız 
kişi, “yalın” kişidir. Yalındır bu yüzden de “yala-
bık”, “yalak” değildir. Kendi gibidir. Yalnız kişinin 
hali, Tanrı karşısında, hoş bir benzetme değil ama 
köpeğin haline benzer. Türkler, köpeğin yediği 
yemeğe “yal” demiş. Bu kökten türemiş yaltaklan-
ma. Ve andığım diğer kelimeler. Kişi acizdir. Lakin 
bunu başına çok ağır bir hal gelince anlar. Şiirin, 
felsefenin, inancın sınırına ancak böyle gelebilir. 
Küresel kapitalist ideoloji, insanların kendilerini 
bilmelerini istemiyor ki onların kulu, kölesi olsun. 
Necatigil, insanları “ev”e çağırdı. Bu, onun kendi 
eviydi. Yani insanları “ev”ine misafirliğe çağırdı. 
Kimler ona misafir oldu? Kendi evinde konakla-
yan yalın insanlar olabildi bence. Yani pek az kişi. 
Bu da sizin ifadenizle bir “patika”dır. Caddelerde 
arzıendam etmek dileyenlerin patikayı sevmeleri 
ucuz bir sevgidendir. Modadır da ondan. Necati-
gil’i severim bana benzemese de. Minör bir tavrın 
nasıl majör bir etki yaratabildiğini görürüm.  

Şuaranın, şiirleri yanında poetik metinler ka-
leme almasını; bahusus Behçet Necatigil’in 
Bile/Yazdı’sını mercek altına alarak nasıl de-
ğerlendirirsiniz?

Şairler genellikle şiirlerini izah etmek, korumak, 
anlaşılır kılmak için bir poetika oluştururlar. 
Necatigil de benzer nedenlerle şiir üzerine yaz-
mış gibidir. 1954’te Kültür Dünyası dergisinde 
yayımlanan “Birikir” şiiri, Necatigil’in yaşam, 
şiir görüşünü veren bir şiirdir. Şiiri düşünce ile 
kuran minör bir şair olarak Necatigil, bir iddiayı 
dile getirir bu şiirde. Şiirde konuşan ses’in gecenin 
zifiri karanlığıyla bilediğini söylediği bıçak, kendi 
şiiridir. “Keskinliği” onun böyle, “kendi ömrünün 
vazgeçilmez bir yol” oluşundandır. Başka türlüsü 
onun için “imkânsızdır”. İşin aslı da tam burada-
dır: “İmkansız” olanı seçmemek, Necatigil’i yeni-
lik, değişim, ilerleme gibi ifadelerle bulanıklaşan 
şiir yollarını yürümekten korur:

Bıçağımı gecelerin çarkında biledim, 
Ondan böyle keskin 
Bir çelik mavi parıltı, 
Ondan böyle odamı aydınlattı. 
İplik-ince akan su, başımdaki ağrıları önlüyor. 

(Kendi ömrüm önümde vazgeçilmez bir yolken 
Başka yaşayışlarda gezdirmem benim sizi 
İmkânsız!) 

Bıçağımı gecelerin zifiri biledi. 
Keskin katı ekmeğimi kesmeye. 
İlk dilimin bir yüzü taş, bir yüzü az yumuşak. 
Sonraki dilimlerin yüzleri az yumuşak. 
İplik-ince akan su, bir çanakta birikti. 

(düz beyaz kâğıtlarda birkaç satır siyah. 
Bir zaman yaşadığımı hatırlatır siyah. 
Donuk mavi parıltıda ufacık odam 
Birdenbire büyük.) 

Göznurumu gecelerde yitirdim. 
Ardımda bir ince mavi izle gidişim 
Ondan böyle yavaş.

Necatigil “zamana” çekici gelmeyecektir. O, 
bu konuda şöyle düşünür: “Çağdışı olmak korku-
suna aldırmıyorum. Paylaşılan ve herkesle ortak 
zaman değil, tekil, bireysel ve bölünmez zama-
nı oluşturur sanatçıyı. Varsa öyle zati zamanın, 
korkma! Tutarlı olmak yani. Otobüs fazla sarsı-
yor da sen de ayaktaysan, düşmemek için sabit bir 
yere tutunmaz mısın? İşte o. Kendinde bulacağın, 
hiçbir şeyle değişmek istemeyeceğin bir şey. Asfalt 
ovalarda abdalı yürüttüm çünkü. Divançe, battal 
bir kelime. Sen aldırma! Keçiyi yardan uçuran bir 
tutam ottur, otu iyi seç ki uçtuğuna değsin.” Böyle 
düşünen bir şairin şiir üzerine düzyazılar kaleme 
alarak kendi şiirini korumaya çalışması, yaşanan 
zamana müdahale etmesi kaçınılmazdır. Entelek-
tüel yönü güçlü bir şairdir Necatigil. Dolayısıyla 
onun bu tutumu bir sorumluluktur da. Bugünden 
bakınca zaten onun şiirini bize açan en sıkı metin-
ler bizzat onun elinden çıkmış olanlardır. Hasılı 
iyi ki Bile/Yazdı…
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BEHÇET 
NECATİGİL

S O R U Ş T U R M A

Süleyman ÇOBANOĞLU

“Kendini kaçırarak kendini anlatan” , “odası 
dünyadan büyük” şair Behçet Necatigil şiiri-
nin başat özellikleri sizce nelerdir? 

Emin olduğum bir şey var: Behçet Necati-
gil’i anlayamamış olmanın ilk şartı, onu 
bir “evler” ve “küçük yaşamlar” şairi ola-

rak görmektir. Bu o kadar hazırlop bir çözüm-
lemedir ki, Necatigil adının geçtiği hemen her 
satıra bu yargı yapıştırılır, pek de üstüne düşün-
meden. Şair’in talihsizliği olacak, bu aceleci yar-
gıyı büyük ölçüde onun öğrencilerine borçluyuz.

Benim anladığım Necatigil, Büyük Türk Şi-
iri’nin en metafizik şairlerinden biridir. İnsanı 
ve insanın sadedinde olduğu “gerçek”i anlamak 
yolunda derinlikli, incelikli ve erişilmesi güç bir 
çabası vardır. Örneğin, “Anavana” şiirini ‘evde 
musluğu bozulmuş ve tesisatçı arayan bir memur 
şiiri’ olarak okursanız, o şiirdeki büyük boyut 
duygusunu, hacimli kavrayışı ve insan gönlüne 
dokunan o zarif duyarlığı es geçmiş olursunuz. 
Örneğin “Kareler / Aklar”da, örneğin “Solgun 
bir Gül Oluyor”da, ya da “Kar Kar”da bu son de-
rece net ve keskin biçimde karşımıza çıkar. Ne-
catigil şiiri, edilgen, küçük bir kentsoylunun sı-
kıntılı mırıldanması değil, insan ve onun sırrına 
doğru atılan büyük bir şairin devasa çabasıdır. 

Sanatın ekleme değil bir çıkarma işi olduğu-
nu ileri yaşlarında kavrayan ve “Şiiri az keli-
meyle kurmak, şiiri korumaktır” diyen Behçet 

Behçet Necatigil’i Anlayamamış Olmanın İlk 
Şartı, Onu Bir “Evler” ve “Küçük Yaşamlar” 

Şairi Olarak Görmektir

Necatigil,  şiirleri ve poetik metinleri ile husu-
sen bugün bize ne söyler?

Bizim geleneğimiz şiiri “darası alınmış söz” ola-
rak tanımlar. Behçet Necatigil, şiir sanatının iki 
yönlü bir atılım olduğunu biliyordu: Hem anla-
ma ve sese doğru bir yenilik, hem de ölçülü ve 
saf söyleyiş… Büyük Türk Şiiri geleneği zaten bu 
iki sütun üzerine kuruludur. Necatigil’in klasik 
şiirimize hakimiyeti düşünülürse, bu tutumu ve 
vurgusu anlaşılır. 

Bugün bu yaklaşım ve bu titizlik çokça rast-
ladığımız bir erdem mi? Hayır. Bugünün şiiri, 
büyük ölçüde şair adayının bilinçaltı kaprisle-
ri ve projelendirilmiş, yapıntı şiir provaların-
dan ibaret. Çünkü gelenek ve onun söylediğiyle 
birlikte çok önemli bir tavır ortalıkta yok: Şiire 
duyulacak mutlak saygı.

“Ev” deyince aklımıza ilk gelen Türk şairi 
Behçet Necatigil, kendi açmazını, yine aynı 
mekândan devşirerek sonsuz vüs’atte bir öz-
gürlük alanına dönüştürmüş, yani  “oda”sını 
(şiirini, Bile/Yazdı’sını vs.) inşa ve imar etmiş-
ti. Bu sakınıcı tavrın, bugün içinde debelendi-
ğimiz sanatsal ve düşünsel yozlaşma ortamın-
da bize nasıl, ne biçimde bir patika işaret etti-
ğini söyleyebiliriz?

Yukarıda konuştuğumuz bağlam: Kendini ve lafı-
nı azalt, gönlünü ve sözcüğünü büyüt. Yapıntı olan 



her şeyden kaçın ve yüreğinde kökü olmayan hiç 
bir dizeyi şiirine alma. Ne yazarsan yaz, ne söyler-
sen söyle; ama -mış gibi yapmaktan kork. Şiirin za-
manı aşan, zamanla sınırlı olmayan yönünü gör ve 
bunu hep göz önünde bulundur. 

Şuaranın, şiirleri yanında poetik metinler ka-
leme almasını; bahusus Behçet Necatigil’in 
Bile/Yazdı’sını mercek altına alarak nasıl de-
ğerlendirirsiniz?

Bile/Yazdı, Necatigil’in olağanüstü tutarlılı-
ğının, kendisi kalabilme kavgasının ve özgün 

tutumunun bir sonucu aslında. Eser, bir bakı-

ma da, savrulan ve yörüngesini kaybeden Türk 

Şiiri’ne bir “merkeze dönme” çağrısıdır. Burada 

Necatigil’in o olağanüstü “Şair Burçları” sınıflan-

dırmasını anımsamakta yarar var: gurbet burcu, 

hasret burcu ve hikmet burcu. Bu, örneğin 13. 

yüzyıldaki bir şairimizin de tasnifi olabilirdi pe-

kala. Çünkü Türk Şiiri’nin özünü ve ana yöneli-

şini betimler, zaman dışıdır. Bu bakımdan Neca-

tigil’in vurgusu eşsizdir. 

Büyük Şair’e, Hoca’ya rahmet diler, saygıyla 

anarım.
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Tamgalar, şairin üçüncü şiir kitabıdır.

Necatigil şiiri, edilgen, küçük bir kentsoylunun sıkıntılı mırıldanması değil, insan ve 
onun sırrına doğru atılan büyük bir şairin devasa çabasıdır. 

Soldan sağa: Sait Faik, Behçet Necatigil, 
Naim Tirali, Nevzat Üstün

18
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BEHÇET 
NECATİGİL

S O R U Ş T U R M A

Haydar ERGÜLEN

“Kendini kaçırarak kendini anlatan”, “odası 

dünyadan büyük” şair Behçet Necatigil şiiri-

nin başat özellikleri sizce nelerdir? 

Selim İleri’nin Necatigil için dediği “kırık 
incelikler şairi” ifadesi güzeldir ama her 
ifadenin, her tanımın, biraz da onu dile ge-

tireni tarif ettiğini düşünürsek, bunun daha çok 
Selim İleri’yi tanımladığını görebiliriz. Necatigil 
için en yerinde tanım, yine öğrencisi olan, bü-
yük şair Hilmi Yavuz tarafından yapılan ve sizin 
de sorunuzda belirttiğiniz ‘odası dünyadan bü-
yük’ saptamasıdır, ki bu aynı zamanda Necati-
gil şiirine ilişkin en önemli ipuçlarından biridir. 
Yani yalnızca ‘kırık incelikler’in ve ‘evler’in şairi 
değildir Necatigil. Yalnızlığın, insan ilişkilerinin, 
çocukların, kırların, kentlerin, varlığın, yok-
sulluğun, orta yurttaşlığın, geçim sıkıntısının, 
umarsızlığın, sızının, sıkışıp kalmanın, çözüm-
süzlüğün de büyük şairidir. Odası dünyadan bü-
yük olanın, derdi de dünyadan büyük olur; şiiri 
de odaya, eve, dünyaya sığmaz!

Sanatın ekleme değil bir çıkarma işi olduğunu 

ileri yaşlarında kavrayan ve “Şiiri az kelimey-

le kurmak, şiiri korumaktır” diyen Behçet Ne-

catigil,  şiirleri ve poetik metinleri ile hususen 

bugün bize ne söyler?

Odası Dünyadan Büyük Olanın Derdi de 

Dünyadan Büyük Olur

Ben, Necatigil’in bu görüşüne çok saygı duyuyo-
rum, fakat katılmıyorum. Eğer öyleyse, o zaman 
Cemal Süreya’nın demesiyle başka büyük şairleri 
ve şiirleri “yabana mı atacağız yani?” Necatigil, 
Dağlarca nasıl az sözcükle çok şiir kurmuşlarsa, 
Edip Cansever, Turgut Uyar da çok sözcükle çok 
şiir kurmuşlardır. İlhan Berk, Nazım Hikmet de 
bazen çok, bazen az sözcükle çok şiir kurmuştur. 
Bazen de şiirin ekonomisinden söz ederken, ‘az 
sözcük’ gerekliliğinden dem vurulur. Bana göre, 
şiirde ekonomi, yeterince ve gerektiği kadar söz-
cükle yazmaktır, bu bazen az, bazen çok söz-
cüktür ve bu her şairin kendi tasarrufundadır. 
Bilinemez, bilemeyiz. Şair de bazen bilir, bazen 
bilmez.   

“Ev” deyince aklımıza ilk gelen Türk şairi 

Behçet Necatigil, kendi açmazını, yine aynı 

mekândan devşirerek sonsuz vüs’atte bir öz-

gürlük alanına dönüştürmüş, yani  “oda”sını 

(şiirini, Bile/Yazdı’sını vs.) inşa ve imar etmiş-

ti. Bu sakınıcı tavrın, bugün içinde debelendi-

ğimiz sanatsal ve düşünsel yozlaşma ortamın-

da bize nasıl, ne biçimde bir patika işaret etti-

ğini söyleyebiliriz?

Askerlerin evlerine dönmesi gibi şahane bir şey 
şairlerin de şiire dönmesi. Tam olarak böyle dü-
şünüyorum. Şairin savaşı ve barışı şiiriyle olsun. 



Necatigil, “evlerle savaşımız/savaşların çetini” 
diyor ya, şairin de şiiriyle savaşı, ‘savaşların en 
güzeli’. Çünkü ortaya barış çıkıyor. Ev değişmi-
yor, o şiirin evi, değişen odalar. Kiminin odası 
evde, kiminin odası dünya, kiminin doğa, kimi-
nin sokak, kiminin boşluk, kiminin bir başkası. 
Hepimizin bir odası var: “Hiçbir şeyim yok akıp 
giden sokaktan başka” diyen Cemal Süreya’nın 
odasının sokak olması gibi. Hangi inanç, han-
gi dünya ve hangi görüşten olursa olsun, şair 

Necatigil, “evlerle savaşımız/savaşların 

çetini” diyor ya, şairin de şiiriyle sava-

şı, ‘savaşların en güzeli’. Çünkü ortaya 

barış çıkıyor. 

HAYDAR ERGÜLEN 

14 Ekim 1956, Eskişehir doğumlu. Lina Salamandre ve Hafız imzala-
rını da kullandı. Ankara Aydınlıkevler Lisesi, Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Sosyoloji Bölümü (1982) mezunu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Ya-
yın Yüksek Okulunda kısa bir süre asistanlık (1983-84) yaptıktan sonra, 
İstanbul’da reklam şirketlerinde çalıştı. Şiirleri ve yazıları 1979 yılından 
itibaren Felsefe Dergisi, Somut, Yusufçuk, Türk Dili, Gösteri, Varlık, Yaz-
ko-Edebiyat, Şiir-lik (Almanya) Kum gibi pek çok dergide yer aldı. Radi-
kal gazetesinde sanat konulu köşe yazıları yazdı

Unutulmuş Bir Yaz İçin şiiriyle Gösteri dergisinin 1981’de düzenlediği 
yarışmada ikincilik ödülünü kazandı. Ayrıca Eskiden Terzi ile 1996 Halil 
Kocagöz Şiir Ödülünü, Kırk Şiir ve Bir ile 1997 Behçet Necatigil, 1997 Altın 
Portakal şiir ödülleri ile Orhon Murat Arıburnu ödülleri kapsamında Cahit 
Külebi Özel Ödülünü aldı. Keder Gibi Ödünç kitabıyla 2005 Cemal Süreya 
Şiir Ödülünü kazandı ve 2005 Dionisos Şiir Ödülünü aldı.

özgürlüğünü hiçbir şeyle değişmemeli, aslolan 
bu: “Bir dost, bir post yeter bana” diyen de şair-
di, “bir lokma bir hırka” deyip, lokmayı yemeyen 
hırkayı giymeyen de. Savaşı, emperyal iştihaları 
destekleyen şair saraylara layıktır, savaşa karşı 
çıkan, barışı savunan şairse tabiata, yani şiirin 
evine. 

Şuaranın, şiirleri yanında poetik metinler ka-

leme almasını; bahusus Behçet Necatigil’in 

Bile/Yazdı’sını mercek altına alarak nasıl de-

ğerlendirirsiniz?

Vallahi, pirimiz, hünkarımız, hocamız Necatigil 
“Bile/Yazdı”ktan sonra, bizim yazmamız ne ka-
dar yakışık alır bilmiyorum ama onun, onların, 
yazılarının, şiirlerinin yüzü suyu hürmetine hala 
dönmekte olan şu dünyada yazmayıp da ne ya-
parsın? Ayrılığın sevdaya, şairin yaşamının şiire 
dahil olması gibi, poetik metinler de şiire dahil-
dir. Hele Necatigil, Cemal Süreya, Ece Ayhan, 
Melih Cevdet, Salah Birsel, Özdemir İnce, Hilmi 
Yavuz, Enis Batur gibi şairlerin yazdıkları daha 
da dâhildir!
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BEHÇET 
NECATİGİL

S O R U Ş T U R M A

Osman ÖZBAHÇE

“Kendini kaçırarak kendini anlatan” , “odası 

dünyadan büyük” şair Behçet Necatigil şiiri-

nin başat özellikleri sizce nelerdir?

Necatigil’i biçimci özellikleriyle hatırlı-
yoruz. Kelime bölmesi, kelimeleri bir-
leştirmesi, kısa çizgi, yan yana iki kısa 

çizgi, eğik çizgi kullanımlarıyla kendine özgü bir 
imla elde etmiştir. Eğik çizgi anlam çoğaltır, mıs-
ra içlerinde ve mısra sonlarında kullandığı yan 
yana iki kısa çizgi çoğunlukla öncesini açıklar; 
öncesinden sonra gelebilecek açıklamaları iki 
kısa çizgiyle gösterir. Bir yerde üç nokta işlevi 
taşır. Kafiyeden şiiri boyunca vazgeçmemiştir. 
Hece veznini amaçlamamasına rağmen simetrik 
mısra düzenine, dörtlük biçiminde bölümleme-
ye bağlılık göstermiştir. İçerikle hatırlamıyoruz 
Necatigil’i. Biçimci özellikleriyle hatırlıyoruz. 
Örneğin Karakoç, Ece Ayhan için “yeni şiirin 
Necatigil’idir” der. Bağlantı nedeni Ece Ayhan’ın 
“kelimeyi çarpıtması”dır. İçerik bahsinde evi, ev-
leri hatırlıyoruz.

Biçim denemeleri yapıyor, yeni arayışlar 
içinde, kısa ve eğik çizgilerle özel bir noktalama 
sistemi geliştirmiştir. Necatigil’e ilişkin biçim ke-
limesiyle başlayan konuşmalar genellikle oyun 
kelimesine ulaşmak içindir. Oyun kelimesine 
ulaşınca gönül rahatlığıyla oyun oynuyor diyo-
ruz. Çünkü bize anlam lâzım. Türk şiiri de, Türk 
eleştirmeni de, Türk akademisyen de anlamcıdır. 

Necatigil Tematik Bir Şairdir 

Poetikası Temaya Dayanır

Anlamı bozana da, boş geçene de iyi gözle ba-
kılmaz. Biçimcilik eleştirilir. Biçim denemelerini 
onaylayan yaklaşımlar bile eleştiriden kendini 
alamaz. Bu noktada eleştiri kelimesi eksik kalı-
yor; biçimcilikle itham edilir daha doğru. Çünkü 
bir suçlamadır biçim denemeleri.

Sanatın ekleme değil bir çıkarma işi olduğunu 

ileri yaşlarında kavrayan ve “Şiiri az kelimey-

le kurmak, şiiri korumaktır” diyen Behçet Ne-

catigil,  şiirleri ve poetik metinleri ile hususen 

bugün bize ne söyler?

Necatigil tematik bir şairdir. Poetikası temaya da-
yanır. Yani bir şiirinde bir konuyu anlatır. Her şii-
rinde bir konuyu anlatır. Bu yönüyle eskidir. Biçim 
denemeleri de, az kelime bağlamlı işçilik de tema 
etrafında dönen şiir anlayışını değiştirmez. Temel-
de bağlı kaldığı anlayış, genellikle başlığa çıkardı-
ğı konuyu olabildiğince az kelimeyle anlatmaktır. 
Bu doğrultu ona işçiliği, ve dolayısıyla biçimciliği 
kazandırmıştır. Onda şiiri az kelimeyle kurma kısa 
şiir vurgusudur. Az kelime Necatigil’de sıkıştırıl-
mış, bu yönüyle yoğunlaştırılmış metin değildir. 
Örneğin bir ifadeden sonra gelmesi muhtemel 
cümleleri iki kısa çizgiyle göstermekle yetinir. Az 
kelime yoğunlaştırılmış metin anlamına gelmeli; 
ama onda kısaltılmış metin demektir. Kelime ta-
sarrufunu özel noktalama sistemiyle şiir teorisine 
dönüştürmüştür. Bir noktadan sonra tasarruf şiiri 



baskılayan, yüzeye doğru daraltan bir unsura dö-
nüşmüştür. Son iki kitabına değin bu baskı sür-
müştür. Tasarruf şiiri her seçenekte iyi şiir değildir.

“Ev” deyince aklımıza ilk gelen Türk şairi 

Behçet Necatigil, kendi açmazını, yine aynı 

mekândan devşirerek sonsuz vüs’atte bir öz-

gürlük alanına dönüştürmüş, yani  “oda”sını 

(şiirini, Bile/Yazdı’sını vs.) inşa ve imar etmiş-

ti. Bu sakınıcı tavrın, bugün içinde debelendi-

ğimiz sanatsal ve düşünsel yozlaşma ortamın-

da bize nasıl, ne biçimde bir patika işaret etti-

ğini söyleyebiliriz?

Şiir mi yozlaşıyor, insanlık mı? Sanatsal ve dü-
şünsel yozlaşma? Şiir, anti-yozlaşma anlamında 
iyiliğin kalesi özelliğini koruyor. Bugün sorun, 
şiire ulaşan yolların kapanmasıdır. Varoluşsal 
etki doğuran anlamının kapanmasıdır. İnsanlar 
çünkü fazlasıyla yüzeyde yaşıyor.

Ev özgür ortamdır Necatigil’de. Toplum, 
ülke, arkadaşlar yerine ev vardır onda. Sadece 
orda özgür kalabilmekte, kendi olabilmektedir. 
Ev konusu ayrıntılandırıldığında orda da ra-
hat edemediği, mutlu olmadığı görülmektedir. 

OSMAN ÖZBAHÇE 
(1 Ocak 1971, Konya) İlk ve orta öğrenimini Konya’nın Ilgın ilçesinde 

tamamladı. Ilgın İmam Hatip Lisesi (1986) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi mezunu (1991). İlk şiiri Yeni Taşova gazetesinin eki Kültür Ede-
biyat dergisinde yayımlandı (Mart 1990). Şiir ve yazıları Ayane, Dergâh, 
Yedi İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, Yarın Edebiyat, Hece, Çerağ, Edebiyat 
Ortamı, Atlılar, Bumerang, Huruç, Okuntu, Kökler, Memleket Dergi, Kara-
göz, Aşkar, Ücra, Mahalle Mektebi, Türk Dili, Hayal Defteri, Çilingir ve Na-
tama’da yayınlandı. Nisan 2003-Haziran 2006 tarihleri arasında (12 sayı) 
yayımlanan üç aylık edebiyat dergisi Kökler’in yayın yönetmenliğini yaptı. 
Karagöz ve TYB Akademi dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. 2007 
yılında yayınlanan Kural Dışı adlı kitabı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
eleştiri dalında yılın kitabı ödülüne değer bulundu.

Yayımlanmış Eserleri: Uzun Yürekli Nehir (şiir / 1999), Çağının Mimarı 
Mimar Sinan (biyografi / 2003), Düşmanlık (şiir / 2004), Kitabımı Öğreniyo-
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2018), Görevimiz Tehlike (söyleşi / 2018), Dogma (şiir / 2019).

Çağdan yayılan mutsuzluk günümüz insanı-
nın kaçınamayacağı varoluşsal bir sorunsaldır. 
Konu hakikattir. Bizi somutlayan, gerçekleyen, 
gerçekleştiren hakikattir. Geçmişte, modernist 
şiirin başlangıç yıllarında, yani Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonraki yıllarda hakikate ulaşmakla 
mutluluk eşsüremli bir durumdu. Günümüzde 
bu bağlantı ortadan kalkmıştır. Çağ etkisi bütün 
anlamların, yaşantı durumlarının içine işlemiş-
tir.

Şuaranın, şiirleri yanında poetik metinler ka-

leme almasını; bahusus Behçet Necatigil’in 

Bile/Yazdı’sını mercek altına alarak nasıl de-

ğerlendirirsiniz?

Necatigil hece kültüründen gelen bir şairdir. Bu 
kültürle bağını koparamamıştır. Düzyazıların-
daki kafiye vurgusu, şiirindeki genel sistem he-
ceden kopmadığını göstermektedir.

Bile/Yazdı’dan bir cümle: “Her şiir kafiyesi-
ni, veznini beraberinde getirir.” Bu cümleyi bir 
de şöyle kuralım: Her şiir akışını, temposunu, 
sesini, ritmini, daha önemlisi kuruluşunu kendi 
getirir. Biçim hece veya serbest biçiminde genel 
bir başlık altında toplanabilir; ama serbest biçim 
de biçimdir. Tek biçim değildir. Necatigil kafiye 
ve vezin kelimelerinden kopamamıştır. Cümlesi 
modernist şiirle arasındaki farkı açığa çıkarmak-
tadır. İkinci Yeni öncesi bir şairdir.

Ev özgür ortamdır Necatigil’de. Toplum, 

ülke, arkadaşlar yerine ev vardır onda. 

Sadece orda özgür kalabilmekte, kendi 

olabilmektedir. 
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BEHÇET 
NECATİGİL

S O R U Ş T U R M A

Mustafa AKAR

“Kendini kaçırarak kendini anlatan” , “odası 

dünyadan büyük” şair Behçet Necatigil şiiri-

nin başat özellikleri sizce nelerdir? 

Ben Necatigil’in kendini kaçırarak kendini 
anlattığını düşünmüyorum. Necatigil, şii-
rin bir inşa meselesi olduğunu fark edip, 

ilham unsurunu kovarak önemli bir iş yapmıştır 
kanımca. Şiiri özel bir şiirdir. Bütün naifliğine, 
bütün kısık sesine rağmen tıpkı Ziya Osman gibi 
o da aslında bir direniş şairidir. 

Sanatın ekleme değil bir çıkarma işi olduğunu 

ileri yaşlarında kavrayan ve “Şiiri az kelimey-

le kurmak, şiiri korumaktır” diyen Behçet Ne-

catigil,  şiirleri ve poetik metinleri ile hususen 

bugün bize ne söyler?

Necatigil Bütün Naifliğine, Kısık Sesine Rağmen 

Bir Direniş Şairidir

Her şairden geriye iki üç şiir kalıyor sanırım. İn-
gilizlerin büyük şairi Eliot’un “antoloji şiiri” de-
diği şeydir bu. Necatigil’den geriye kalan şiirlere 
baktığımızda bu sayının hiç da azımsanmayacak 
ölçüde olduğunu görürsünüz. Şiiri ödev yapan 
bir çocuğun sorumluluk duygusuyla yazar Ne-
catigil. Bugünün şiir okuyucusundan çok bugü-
nün şairi için bir şeyler söyleyebilir bu tutumu. 
Giderek, yaşlılığında da her güne bir şiir bitire-
cektir. Tek tek şiirlerle aslında büyük bir şiiri inşa 
etmiştir.

“Ev” deyince aklımıza ilk gelen Türk şairi 

Behçet Necatigil, kendi açmazını, yine aynı 

mekândan devşirerek sonsuz vüs’atte bir öz-

gürlük alanına dönüştürmüş, yani  “oda”sını 

(şiirini, Bile/Yazdı’sını vs.) inşa ve imar etmiş-

ti. Bu sakınıcı tavrın, bugün içinde debelendi-

ğimiz sanatsal ve düşünsel yozlaşma ortamın-

da bize nasıl, ne biçimde bir patika işaret etti-

ğini söyleyebiliriz?

Ev, yuva… Necatigil’in sık sık uğradığı mekânlar. 
Hem kişiliğinin hem de şiirde yapmak istedikle-
rinin de bir göstergesi. Bir de şiir yazdığı yılların 
temel tartışma konuları arasında “gelenek” var. 
Yeni bir dille yazıyor şairler, alfabe değişmiş ve 
hepsi geçmişle ve geçmiş şairlerle hesaplaşıyor 

Şiiri ödev yapan bir çocuğun sorum-

luluk duygusuyla yazar Necatigil. Bu-

günün şiir okuyucusundan çok bugü-

nün şairi için bir şeyler söyleyebilir 

bu tutumu. Giderek, yaşlılığında da 

her güne bir şiir bitirecektir. Tek tek 

şiirlerle aslında büyük bir şiiri inşa 

etmiştir.



aslında. Ben Necatigil’in ev kavramı hakkında 
düşünmesini de buna bağlarım. Gelenek konu-
sunda tahammülfersa bir mesafededir çünkü 
Necatigil. Divan şiiriyle de bir kültür olayı ola-
rak ilgilenmiştir. Eve bu kadar vurgu yapmasının 
altında yatan sebebin, evin, “bir büyük ev olarak 
ülkenin yeri” anlamında bir düşüncenin remzi 
olduğunu düşünürüm. 
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Şuaranın, şiirleri yanında poetik metinler ka-

leme almasını; bahusus Behçet Necatigil’in 

Bile/Yazdı’sını mercek altına alarak nasıl de-

ğerlendirirsiniz?

Bir savunma biçimidir o. Poetika yazmaktan çok 
kendi şiirini savunmak için şiir görüşünü yazan 
şairler arasındadır Necatigil.

Ev, yuva… Necatigil’in sık sık uğradığı mekânlar. Hem kişiliğinin hem de şiirde yap-

mak istediklerinin de bir göstergesi. Bir de şiir yazdığı yılların temel tartışma ko-

nuları arasında “gelenek” var. Yeni bir dille yazıyor şairler, alfabe değişmiş ve hepsi 

geçmişle ve geçmiş şairlerle hesaplaşıyor aslında. 

Soldan sağa: Hilmi Yavuz, Metin Eloğlu, Behçet Necatigil
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Cemal Süreya, Necatigil’in şiiri hakkında 
-kendine özgü üslubuyla tanımlama-
lardan kaçınarak- bir alegori ile “saksı 

çiçekleri” benzetmesinde bulunur. Süreya’ya 
göre Necatigil’in şiiri; ‘Beşiktaş’ta, Fatih’te ya da 
İstanbul’un başka bir bucağında birçok katlı ev-
lerden, ahşap, eski ama caddeye çok yakın evler-
den birinin önce sokağa, sonra İstanbul’a, daha 
sonra da yeryüzüne açılan bir penceresine koyul-
muş, bakımlı saksı çiçekleri’dir. Her halükarda 
eve sığınan bu saksı çiçeğinin sayesinde, yine 
Cemal Süreya’nın ifadesi ile ‘Behçet Necatigil’in 
şiirlerinde günümüz küçük adamının bunalımı 
görü’lür.(Şapkam Dolu Çiçekle/C.Süreya) Neca-
tigil’in şiiri mırıldanan bir şiir’dir Ce-
mal Süreya’ya göre zira, çekingen şair,  
‘Üzgünüm Leyla’ demektedir. 

Meraklısı anımsayacaktır: Sezai 
Karakoç yeni şiiri (İkinci Yeni’yi) tav-
sif ederken ‘Laleli’den dünyaya doğru 
giden bir tramvaydayız’ mısraından 
yola çıkarak klasik şairin bu yolculu-
ğu azgın bir davet ile nerdeyse topra-
ğın sonuna giderek bitirdiğini, Orhan 
Veli’nin muhakkak Sirkeci’de indiğini, 
yeni şairin (İkinci Yeni şairleri/ yeni 

“Asiyabın Biz,
Ününde Değil Unundayız…”

gerçekçi akım) ise dünyaya gittiğini/yöneldiğini’ 
söyleyerek Orhan Veli’nin günlük çırpınışların 
şairi olduğunu buna mukabil İkinci Yeni şairle-
rinin gerçek yaşamayı cevheriyle görmeye, yaka-
lamaya çalıştığını ifade eder. 

Dikkat edilirse Cemal Süreya’nın benzetme-
si ile Karakoç’un teşbihi  -klasik şairin tutumu 
yönünden ayrışmaları hariç tutulursa-  birebir 
örtüşüyor:  Karakoç, yeni gerçekçi şairlere kay-
da değer bir önem verip ümit bağlarken, Cemal 
Süreya, Necatigil’e ‘küçük adamın şairi’ payesini 
layık görür ve onun mırıldandığını söyler; hatta 
daha da ileri giderek hüzne batmış bir humour 
çizgisinin Necatigil şiirinde kendi kendini oyala-

manın, bir özür bulmanın mısralarda 
uzayıp gittiğini de ifade eder.  Süre-
ya’nın küçümsemesi ve alayı inceden 
inceye sürer;   “Necatigil’de parça, sap-
lantılar haline gelmekte, bakışlarında 
yalnızca ayrıntılarla ilgilenen tikler 
yaratmaktadır.” dedikten sonra, yazı 
işaretlerinin (noktalama işaretlerini 
kastediyor) giderek sözcüklerin yerini 
daha çok almak istemesini de bu zaafa 
bağlar. Cemal Süreya, Necatigil’in şii-
rinde bıraktığı boşluklara ve özellikle 

Mehmet ŞAHİNKOÇ



de iki kısa çizgiye atıfta bulunarak o üstten ba-
kan alaycı tutumunu takınıyor yine; takınıyor 
ama Alman şiir geleneği ve yazı dilindeki iki kısa 
çizginin düşüncenin boşluğuna göndermede bu-
lunduğunu, gerek şaire gerek okura muhayyile 
ve şuur için serbest bir alana davet anlamını havi 
olduğunu da bilmiyor. 

 Fakat Cemal Süreya üslubundaki ustalık sa-
yesinde öylesine incelikli bir eda takınır ki onca 
eleştiriye, hadi adlı adınca deyiverelim, Hoca’nın 
kurnazca küçümsenmesine, tahfif edilivermesi-
ne de ses çıkaramazsınız. Bu eda, İkinci Yeni şii-
rinin umumi tavrıdır ve etkisi hala devam edege-
len İkinci Yeni Diktası’nın Necatigil üzerindeki 
iz düşümüdür. (Meraklılar;  Tomris Uyar, Turgut 
Uyar, Ülkü Tamer vs. nin kendi aralarındaki de-
ğerlendirmelerini okuyup tahlil edebilirler: Kor-
kulu Ustalık, T.U) 

Yirmi üç sene sonra 1980 yılında aynı ser-
levha ile (Üzgünüm Leyla) bir yazı daha kaleme 
alır Cemal Süreya. Bu defa Behçet Necatigil’deki 
hüzne batmış humour artık kötümser bir humour 
halinde yayılacaktır; şiiri tedirgin, çekingen, bez-
gin, yalnız adamın şiiridir. Kareler kitabı ile di-
van şiirine yönelmesi onun divan şiirinin edasına 
büründüğüne işaret etmektedir. Gerçi Evler kita-
bında da bu yönde bir eğilimi sezilir fakat orada 
insancıl hatta toplumsal bir kaygı içindedir. Ölü-
müne dek doğurgan bir şiir olamamıştır Necatigil 
şiiri,  Cemal Süreya’ya göre; tedirginliği toplumsal 
olmaktan çıkıp, kötümser bir kişisel felsefe haline 
gelmiştir. 

Mehmet Kaplan, Necatigil şiirinin içe kapa-
nık, ev ile sokak arasında sıkışıp kalmış, ezilme 
hissine düçar olmuş sıradan insanların şiiri oldu-
ğunu söyler. Necatigil, insanın günlük hayat de-
korunu teşkil eden alelade eşyayı büyük bir başarı 
ile sembolleştirir; Necatigil’in asıl sanatkâr cephe-
sini de bu “sembolist realizm” temayülü oluşturur. 
Binaenaleyh, Necatigil’deki bu sembolleştirme, 
Haşim’de yahut Asaf Halet’te olduğu gibi bilinme-
yeni keşfe çıkan bir hamle değil, insanın günlük 
hayata bağlılığını kuvvetle belirtme ameliyesidir. 
Kaplan’a göre sokak veya vitrinlerin Necatigil’de 
kaçma, eve gitme arzusu uyandırmasının sebebi, 
fakirliğinden utanma ve ezilme hissidir. Dışarda 
şiiri de fakir ve çekingen insanların şiiridir. Kap-
lan’a göre Necatigil, başkalarının duygularına 
tercüman olmakta ise de aslında kendisini anlat-
maktadır.  (Şiir Tahlilleri, M. Kaplan)

Rahim Tarım, çocuklukta ninnisiz yatılan 

korku ve tedirginlikle dolu uykuların Necatigil’in 
şiirine nasıl yansıdığını ‘Kan’ şiirinden mısralar 
ile gösterir ve iddialarını ‘Kininlerle’ şiirinden 
dizelerle tahkim ederek birçok Türk masalını 
ninesinden bizzat dinlediğini Tahir Alangu ile 
gerçekleştirdiği röportajda söyleyen Necatigil’in 
‘korku ve tedirginliklerin’ insanlığın değişmeyen 
özellikleri olduğunu belirttiğini ifade eder.  Ta-
rım, makalenin sonuç bölümünde sarf ettiği  “…
çocukluğu onun kişiliğinde olduğu gibi şiirlerinde 
de etkili olmuştur. Bunda şairin öksüz, yoksun ve 
acılı geçen çocukluk yıllarının onun sanatçı kimli-
ğini beslediği açıktır. Necatigil’in şiirlerinde çocuk 
ve çocukluğun izlerini anne kaybı, ninni, masal, 
rüya ve oyun motifleriyle sürebilmek mümkün-
dür. Bunlara gece, korku, kaygı ve tedirginliği de 
ekleyebiliriz.”  sözleriyle, bir bakıma Necatigil’in 
şiirlerinde ana eksen olarak benimsenmiş,  tek-
rar edile edile salâbetini pekiştirmiş ve halen 
yinelenmekte olan; içe kapanık, tedirgin, kay-
gılı, korkulu, kaçışlarla kurulan, evlere hapse-
dilmiş, iç dünyaya sıkış/tırıl/mış, mırıldanan, 
küçük adamın gündelik duygularını yansıtan 
‘saksıdaki çiçek’ gibi bir şiir olduğunun kabulü-
ne okuru razı etmekte bir hayli işe yarayan tabi-
ricaizse önsel (apriori) bilgileri edebi kamunun 
önüne sürmektedir. 1(Rahim Tarım, Behçet Ne-
catigil Şiirinde Çocuk ve Çocukluk)

Hilmi Yavuz da Rahim Tarım ile çok benzer 
fikirleri dile getirir; Necatigil, ne mutlu bir çocuk-
luk ne de bir ilk gençlik yaşamıştır. 2 yaşındayken 
annesini yitirmiş, yaşlı anneannesiyle büyümüş-
tür ve hastalıklar… Hastalıklar haram eder ha-
yatı, diye yazar Hoca, yaşarken ölüm… Necatigil 
hayatını belki de daha öğrencilik yıllarından beri 
eviyle okulu arasına sıkıştırmış, sadece çok sınır-
lı sayıda arkadaşları ya da dostları ile birlikte 
olmuş; hayatını –belki de daha doğru bir deyiş-
le- odasıyla sınırlandırmıştır. Necatigil’in odası, 
onun zaten iyice darlaştırılmış olan kamusal ha-
yatına karşı, özel hayatının içine yerleştiği alanı 
belirler. (Behçet Hoca, Hilmi Yavuz)

1 Rahim Tarım, Necatigil hakkında yazdığı kitapta daha 
isabetli ve insaflı yargılarda bulunmaktadır. Sözgelimi 
‘Necatigil, bütün bu dış koşulların (Garip, Tasfiye Ha-
reketi, II. Yeni, Toplumcu Gerçekçiler, Hececiler…vs) 
içinden geçerken, hatta onlardan etkilenirken, aslında 
yine aynı kişidir. Ancak, bu etkilerin içinden geçerken 
onu kendi bireysel trajedisine dönüştürebilmesini bi-
len bir şairdir. Bu dönüşüm ve dönüştürebilme işlemi, 
onu pek çok şairden ayıran belirleyici bir fark olarak 
karşımıza çıkar’, sözleri yerinde ve haklı tespitlerdir.

 Kültür, Dil, Kimlik Behçet Necatigil’in Şiir Dünyası, 
Rahim Tarım,
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Necatigil bir soruşturma sırasında kendi şi-
irlerini ve poetikasını daha çok radyo oyunları 
ile tasrih ettiğini beyan eder. Buradan yola çıka-
rak yukarıda aktardığımız görüş ve yaklaşımlara 
Necatigil’in ‘Kutularda Sinek’ oyunundan ilham 
alarak birtakım itirazlarda bulunmaya ve Neca-
tigil hakkındaki kalıplaşmış ve halen tekrar edi-
legelen çoğunlukla afaki, bazen de tahfif edici 
yargıları tashih ve tadil etmeye gayret edeceğiz.

Kutularda Sinek, Necatigil’in bahusus sanat, 
şiir, şair, eleştiri, eleştirmen (Necatigil de dönemin 
diğer şairleri gibi ‘eleştirici’ der), eser, roman… gibi 
özgül ağırlığı olan, tabiricaizse ‘ciddi ve hassas me-
seleler’ üzerinde düşündüğü, itiraz ettiği, anlamaya 
gayret sarf ettiği radyo oyunudur.  

Necatigil oyunda bir roman yazarı ile eleştir-
meciyi, R. Kurtulmalı adlı bir gencin ölümü üze-
rine yan yana/ karşı karşıya getirerek bazı sapta-
malarda bulunur. Evvela, R. Kurtulmalı’nın ölü-
mü ile görünürde hiçbir alakası olmayan eleştir-
mecinin gerçek katil olduğunu iddia eden yazar, 
tenkitlerini istidlali yolla delillendirmeyen (Biz 
eleştirmeciler, istediklerimizi ellerinden tuta-
rız, yeter ki itaatli olduklarını bilelim)  eleştir-
menlere ‘içeriden’ bir itiraz yöneltir gibidir:

YAZAR —Pekala sayın yün tüccarı! Kimsele-
rin bilmediği gerçeği ilk ben öğrendim. Yün tüc-
carlığınız yanı sıra Üstat takma adıyla edebiyat 
dünyamızın çapraşık mekanizmasını tüccarca-
sına siz yönetiyorsunuz! 

ELEŞTİRMECİ —Benim ne suçum var? 
Ben yalnız eserin değerine bakarım.

YAZAR—(Sert) Fakat değersizliğini ispat 
etmeliydiniz. Kitap beş para etmez diye kesip at-
tınız. Onu siz öldürdünüz.

Necatigil’in oyundaki en dikkate değer ifa-
desi kanımca “Sanatta yaşamak için hayatta 
ölmek gerek. Önermenin tersini düşünelim: 
Hayatta yaşayan sanatta ölür.”  cümleleridir. 
Hoca, daha 1967 yılında bugünleri görür gibidir: 
‘Yaşamayı bilenlerin hiç şiir yazmadığı’ dönem-
lerden, bir bakıma kendilerine özgü bir dünya 
inşa eden ve fakat bunu pazarlamayan şairlerin 
devrinden, hem yaşamanın bütün olanaklarını 
tepe tepe kullanan hem de muhrip sanatlarını 
her vesile ile çeşitli mahfillerde sergileyen  (Sus-
tine et abstine!) sanatçılardan söz ediyor adeta: 
“Varlığa boş verecekti. Darlıklar yokluklar içinde 
bocalayacaktı ki bıçağı gecelerin zifirinde bilensin 
ve parlasın…O böyle yapmadı. Hep hareket ha-
linde.. Fakülte, gezmeler, kasap, bakkal, manav!... 

Kuru bir taburede saatlerce pineklemedi hiç. Şiir-
lerini hep gider ayak ve acele yazdı.”2

Cemal Süreya’nın yukarıdaki iddiasının ce-
vabı verilmiş oluyor böylece; Necatigil, eve ka-
panmıştır, evet ve fakat bu, onun mırıldanan 
bir şiir söylemesinden yahut pısırıklığından, 
çekinik karakter oluşundan değil; dünyaya alış-
mak istemeyişinden, kendisine has, masum ve 
masun, özür dileyici değil teselli arayan bir şiir 
(dünya) kurma gayretinden ileri gelir.3  “İşte gö-
rüyorsunuz, bu sofa, şu oda…Ülkem ve kırallı-
ğım bunlar benim. Hayatımın en güzel saatleri 
bu sofada, bu merdiven başında geçer. Ben bir 
balığım bu küçük gölde yaşarım…”  

2 “Güzel şeydir caka satmak, okuyucuya kur yapmak. 
Niçin yazdığımız sorusunun tam karşılığını bizi okuy-
anlar bilir, onlar verir. Edebiyat dünyamız tereciye 
tere satmaya kalkışan sahte şöhretlere, üçkağıtçılara 
kısa bir zaman için katlanıyor.”   Bile/Yazdı, Behçet Ne-
catigil

3 “Ziya Osman bana evin, ocağın vazgeçilmezliğini, 
kişinin ancak evinde oluşabileceğini, ne yapsa etse 
davranışlarını bu dar daireden dışarı taşıramayacağını 
öğretti. Şiirleriyle olduğu kadar içtenlik dolu ve düz 
ömrüyle de bireyin kurtuluşunun –belki biraz safça 
bir düşünce- eve bağlı olduğunu ben ondan öğren-
dim.” 

 “Bir şair belli bir süre içinde moda olan yönelişe uzak 
kalıyorsa, bu, onun çağının sorunlarına sırt çevirmiş 
olduğunu göstermez. Ama o, kendine göre bir işbölümü 
yapmış, tezgahını ona göre kurmuştur. Bildiği zanaatın 
dışına çıkmadan, çıkamadan o zanaatın en iyi ürünler-
ini vermeye, içtenlikle vermeye yönelmesi de bir kişi-
lik belirtisidir. Gerçi solo tek başınadır ama, ayrı ayrı 
tek şey arama yollarıdır şiir. Devrimci olmayan, öyle 
görünmeyen şairin de devrimcilerin varmak istedikleri 
insan gerçeğine varmadığını nasıl söyleyebiliriz?”

 Bile/Yazdı, Behçet  Necatigil, 
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Necatigil; Cahit Sıtkı, Cahit Külebi, Fazıl 
hüsnü ve hususen Ziya Osman Saba’yı sitayişle 
andıktan sonra o şairlerin; sunilikten azade ol-
muş, yapmacıksız, örtüsüz insanı, her gün gör-
düğümüz veya bizzat mümessili olduğumuz 
insanı, o insanın sevinç veya endişelerini ali-
mane yüksekten değil, mütevazı ve sevimli bir 
eda ile samimi ve kardeşçe duyurduklarını söy-
ler ve ekler: “Mesele, hakiki insan çehresini arayıp 
aramadığımızdır.” (Düzyazılar II, B. Necatigil)

“Bir yanı var ömrümüzün kırık/ Farlar bü-
yültür gecede/ Garipsi türkülere üzgün/ Başlama-
dan yollar/ Evimize gidelim” (Evimize Gidelim)

Benim romanım gündelik hayatım, diyen 
Necatigil kanımca iki kaynaktan, Divan şiirinden 
(Tanpınar hocasıdır)  ve Rilke merkezde olmak 
kaydıyla Batı şiirinden bihakkın beslendiği için 
(sanat, eskide yeniyi aramaktır) şiir terbiyesi al-
mış bir şair olmaklığından; görmeyen, yaşamayan 
yazamaz ilkesince sanatını icra etmiş ve Garipçiler 
ile Sait Faik’te tebarüz etmekle beraber İkinci Yeni 
şiirinin de tevarüs ettiği küçük insan masalına hiç 
de itibar etmeyerek4 sükûnetle ve acelesiz şiirini/
sanatını inşa ve ihya etmiştir. Ben her şeye ölü-
mün gözüyle bakarım. Her şey boş! diyen Beh-
çet Hoca, sanatın baştan sona tecessüs olduğunu 
vurgulamakla iktifa etmez; ömrünü sanat yolunda 
feda ederek yaşamaktan el çeker, bile isteye…

Kutularda Sinek oyunu Necatigil’in sihirbaz 
şapkası desek yeridir, Hoca yalnızca yaşadığı 
devri anlatmıyor; şair sezgisi ile iki binli yılların 
da panoramasını seriyor gözler önüne: “Edebi-
yat alemi bir şairi, on şairi, elli şairi yitirmiş ne 
çıkar? Arkadan sürüyle yenileri geliyor. Hem 
ben şairlere pek yüz vermem. Romandan şaş-
ma! İş romanda! Evet, romanınızı bir ölüme 
borçlusunuz.”  Zannımca bu cümlede,’ iş yerine 
para’, ‘bir yerine şiirin’ kelimeleri ikame edilirse 
günümüzün fotoğrafı çekilmiş olur. Necatigil’e 
göre şairler bir tek aşk ile kurtuluşa, rahatlık ve 
konfora düşkünlükleri sebebiyle ölmüştür; oysa 
aşklara bölünmeli, çok sayıda sevda çarkların-
da parça parça olmalı, acı çekmeliydiler; teşhir 
etmeden! “Çağımızın hazırlop sevgilerinden bi-
rinde, bir kelle kaşar peyniri içinde fındık faresi 
gibi, yağlı duvarları kemirerek semir”en şair el-
bette ölecekti. 

4 “Toplumsal, bireysel –sallarda sellerde akıp giderken- 
kancamız hangi sulardan neleri çıkarır?... Bir zamanı 
yemiş her şey, toplumcuymuş, bireyciymiş bence fark 
etmez de evrensel bir niteliğe ulaştırabilmişse, küçük 
veya ulu, bir insanı gerçekten gösterebilmişse şiir 
olmuştur.” (B. Necatigil)

Necatigil’i ve şiirini dosdoğru anlamanın en 
sıhhatli yolu bana kalırsa önce şiirlerinden peşi sıra 
Bile/Yazdı adlı kitabındaki poetik metinlerinden 
geçiyor. Özellikle de 1961 yılında Alman Kültür 
Merkezi’nde verdiği konferans metninden:  “Birey, 
kendisini çeviren, kendisini belirli bir yaşamaya 
bağlayan, mecbur ve mahkum eden olay, ilişki ve 
eşyalarla var olabildiğine göre, önce kendi şart-
larını, kendi hallerini dile getirir, getirmelidir… 
Shelley’in ‘İçinizde olmayan şiiri hiçbir yerde bu-
lamazsınız.’ sözünde, başka başka nesneler karşı-
sında bile bütünlüğü, bakışı, yorumlayışı bozula-
mayacak tek ruhu görüyorum…”

Edebiyatı, çağdaşı pek çok şair gibi asla Cum-
huriyet  ya da dil devrimiyle başlatmayan Necatigil, 
taş basması halk kitaplarının, divan şiirinin, geç-
mişten kalan nice yadigarın kendisinde hep saygı, 
sevgi uyandırdığını bağnaz veya insafsız olmadığı-
nı, geçmişle arasındaki bağları kesip atamayacağını 
(Mektuplar, Necatigil) ifade ederken, soy şair cid-
diyetini ve adanmışlığını yalnızca çağdaşı şairlere 
değil bugün şiir yazanlara da ihtar eder gibidir.

“Yaşamışım kaç para/ Mezar taşları neci/ 
Deli gibi sarılsam da hayata/ Kalacak nesi var 
ki/ Kitaplar seslenir, yüksekten, mağrur/ Gel 
bize, kurtul, gel!/ Almanızla bırakmanız bir 
olur/ Böyle daha güzel…”

Şiir, insanın üç taşrasını aşma/açma çabasın-
dan doğar; ten, ev, dünya. Etin, eşyanın yahut me-
kanın perdelerini aralamadan soy şiire varılmaz. 
Necatigil, gerek Türkçe’ye vukufiyeti, gerek divan 
şiirinin enginliğinde yitip gitmesi5, gerekse Batı 
edebiyatını yerli yerince takip ediyor oluşu vesi-
lesi ile, Dönme Dolap, Panik, Kemik, Işığı Kesen 
Duvarlar, Ölü Çizgi, Yıldızlar, Esaret, Türkiye At-
lası… gibi gayet derinlikli ve düşünceyi yo/ğu/ran 
şiirler yazmış; bahusus ikinci yeni şiirinin dümen 
suyuna girmekten kaçınmıştır. El’an Türk şiirinin 
asli mecraını (bilerek ya da bilmeyerek) ikinci yeni 
şiiri sayan/zanneden şahir ‘lere Necatigil, mülayim 
edası ve hoca zarafeti ile seve seve yol gösterecektir. 
Var ise bir talep eden…

“Ne denir ki bahtım beni mıhlamış
Bu cüceler bu devler ülkesine
Sığındım ıssız gölde bir kamış
Gibi küskün sabrın gölgesine…”

5 “İtiraf ederim. 1940 şiiri benim uzağı görmeme engel 
oldu. Ama gene de benim o dönemde yazdığım şiirle-
rde kendi mizacımı verdim. Ben şiirimi o zaman da di-
van estetiği ile kurdum.” (B. Necatigil)

 Kültür, Dil, kimlik Behçet Necatigil’in Şiir Dünyası 
içerisinde, s:270-271
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Sevdası Seldir Katrenin

İmdada çağırdığım bulutlar
tılsımlı birer mavilik oldular,
kaç âmin bekler bir dua
göğü çatırdatmak için?

Sanki ses gelmeyecek
suya attığım taştan,
ana rahminde filizlenen ellerim
-isterdim sana uzansınlar-
nedendir sığmıyor süslü caddelere?

Nicedir sana varmak için,
ruhum aylanmadan gecenin etrafında
-cebimde şiirlerle döneyim diye-
yoncalar bastım yaralarıma.

Talihime hürmet ettim
ve hükmü kalmadı tuttuğum yolların,
aşsam şimdi sevdaya engel tepeleri
söner mi damarıma köpüren 
korkusu kavuşmanın?

Bir bayrak gibi taşısam gündüzü
-giderken kendi benzerimin ardından-
alır mı selâmımı hazanın çocukları?

Mahremse kıskançlığım bir parça hürriyete
niçin alnımda ihtilal portresi var,
mademki bilinmez mal ve iman sahibi
kim bu bana gülümseyen fukara inkâr?

                     Rıdvan Kadir YEŞİL
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Nurten GÜNGÖR
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Son günlerde kaçtığı suretiyle aynalı tarağın-
da karşılaştı. Kalbine kapattığı gözleriyle 
yüzleşmek ona, yuvasına koyacak son dalını 

bulamamış bir güvercin gibi hissettirdi. Şehrin 
neresinde bulacağını bilmediği son bir dal… Şeh-
rin yüzünün kırışıklıklarında aradı, kırışıklıklara 
sebep olan yorgunlukta soruşturdu. Nefes nefese 
kaldı, kırışıklıklarda kayboldu. Tanımadığı hayat-
larda avucu açık bekledi. Kimi avucundaki çizgi-
leri saydı, yalan söyledi; kimi o dalı satın alamaya-
cak paralar sıkıştırdı avucuna. Çok dört tekerlek-
ler kaçırdı, kırışıklıklar, evi oldu. Sokak kedilerin-
de aradı, o kedilere köpekler havladı. Sorduğu ağaç 
yaprakları kuruyup önüne düştü. Vapurlar kaçtı, 
dükkânlar kapandı. Bozacı evinin yolunu buldu. 
Kalabalık yuttu onu, uyuttu…

Eve dönüp çekmecelerde aradı. Fotoğraf 
buldu, bir dal daha gitti. Elbiseler denedi,  iç-
lerinde var mıydı? Düğmeler koptu. Sorduğu 
komşu, eline gözünden kaçan su faturasını sı-
kıştırdı. Camı açtı, giren rüzgârda aradı. Yorga-
nın altında ağlayarak gelmesini bekledi. İki dal 
daha gitti. Günün yükü göz kapaklarına yük-
lendi. Karpuz tarlasındaki son karpuzu yemek 
gibi, biçilmeye hazır otlu çayıra uzanır gibi çilli 
göz kapaklarını kapattı. Göz kapaklarına yansı-
yan düşte aradı. Düşünde upuzun bir yoldaydı. 
Yolun kenarında buğdaylar diziliydi. Her buğ-
day tanesinde tek tek aradı. Gerçekte pek sahip 
olamadığı dingin bir yüzü vardı. 

Kaygısızca arıyordu çünkü rüyaydı bu, el-
bette bulacaktı. Ama bu kavuşma gözlerindeki 
ağırlığın ayrılmasıyla eriyecekti, kollarından 
uçup gidecekti. Bunun farkında olarak adımla-
rına devam etti. Bir gazoz kapağı gördü, kapağın 
altında aradı. Çaresiz vücudu, yorgun ayakları, 
hiç bitmeyen aralıksız devam eden bu düşünme 
hali, sahip olduğu her şey, son dalı bulmak için 
çabalıyordu. Onunla ilgili olan şeyleri silmek 
istese de göz kapaklarındaki ağırlıklar daha da 
artıyor, sahibine muhtaç kalmış bu düşünceler 
daha da keskinleşiyor, paramparça olup kalbine 
batıyordu. 

Uzun yolun sonundan gelen bir ses vardı. 
Kulaklarıyla gitti tüm yolu. Yerde duran eskimiş 
bir radyo, kendisinin bile bilmediği bir şarkıyı 
çalıyordu.  Arasına da bir dal sıkışmış. Kulağına 
çengel gibi takılmış anlamsız sesin sebebi oydu. 
Yaktığı  umutlarının külleriyle birlikte dalı çı-
kardı. Çengel kulağına daha da saplandı. Hiçbir 
sesi  çözemiyordu. Oraya ait değildi. Dal her ne 
kadar radyodan gelen sesi bozsa da o olmadan 
da sesler algılanamıyordu. Bir ses duymadan 
yoluna devam edemezdi. O ses ne kadar canını 
yaksa da…

Anneanne yorganının kokusu onu düşle-
rindeki çıkmaz sokaklarından kurtaran eldi. 
Kendinden “ben” diye bahsetmeye başladığın-
dan beri anneannesinin kahvaltılarına uyanır 
masallarına uyurdu. Gözlerinde anneannesinin 

Arayış
İrem Naz YILDIZ - 17 yaş
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bakışları, dudaklarında onun sözleri, burnunda 
nefesi vardı. Herkesten sakındığı torunu bir kuş 
olup yuva sevdasına bürünmeden önce! Artık 
bakışlar son dalı arıyor, sözler ona söyleniyor, 
nefesler hep onun için alınıyordu. 

Düşlerine yüklenen ağırlık yavaş yavaş 
terk etti göz kapaklarını. Anneannesi-
nin günaydınıyla uyandı, günaydınında 

aradı. Sol ayağından çıkmış olan çorabı yorga-
nın altında nasıl bulabiliyorsa son dalı da artık 
öyle bulmak istiyordu. Çorabı tekrar giydiğinde 
gelen sıcaklık gibi ısınmak istiyordu yuvasında. 
Yetmiş iki yılı devirmiş buruşuk el, sırtını sı-
vazlayınca uzun kirpikleri kaşlarına değdi. Sır-
tında oluşan sıcaklıkta aradı. İpek saçlarını öre 
öre ezberlediği torunun yüzündeki ifadeden her 
şeyi anlayabiliyordu, aramadan. “Rüyalar…” 
dedi torunun aklında oluşacak hikâyeden bi-
haber. “Rüyalar kılavuzdur.” Bu cümlede aradı. 
Ama dalı değil gözlerinin arkasına saklanan o 
düşün anlamını. Anneanne yumurtası, kızar-
mış ekmekler… 

Küçük bir gülümsemeye sebep olmak için 
sabah uykusunun en güzel yerinde uyanıp vücu-
dunun yorgunluğunu bir kenara fırlatmış elin-
den gelen her şeyi yapmıştı yetmiş iki yaşındaki 
ruhu. Ama torunu gözyaşlarının mora boyadı-
ğı göz torbalarıyla yalnızca masaya bakıyordu. 
Kılavuzu yani rüyasını karıştırıp dalın nerede 

olduğunu, onu bulduğunda ne olacağını arı-
yordu. Meraklı ve solgun gözlerinin ışıldama-
sı için anneannesi bir şeylerden bahsediyordu. 
Biraz olsun gülsün istiyordu sadece. Labirente 
girmiş torununa sarmaşıklarla yol göstermek 
istiyordu. Sarmaşıklar uzadı uzadı (“… kızlarla 
o radyocunun önüne gidip en sevdiğimiz şar-
kının çalmasını beklerdik biz de işte.”) parmak 
ucunda duran ayaklarına bağlandı. Kan kırmızı 
gözler burnunun ucunu göremezken kılavuzun 
anlattığını çözerek tam karşıya doğruldu. Evi 
dağıtan bir telaş bürüdü ayaklarını. Göz be-
bekleri daha çok ışığa ev sahipliği yaptı. Kapı-
lar kapandı, hiçbiri aralık bırakılmadı, aralık-
lardan düşünceler sızmasın, rüzgârlar içlerinde 
anlam yüklü tozlarla girmesin diye. Adımlar 
kaldırımları dövdü. Önde büyük çark, arkada 
küçük çark... Öndeki bir adım atınca arkadaki 
üç adımla anca yetişiyor. Duruluyor, arkadaki 
adımlar bekleniyor. Yapraklar eziliyor, kuşlar 
korkutuluyor. 

Şehir bu iki çarkı izliyor. Arkadaki telaşlı, 
anlam veremiyor öndekine. Öndeki durmadan 
soruyor arkadakine, radyoya giden buğdaydan 
duvarlı gazoz kapaklı upuzun yolu. Anneanne-
yi elli küsur sene geriye götüren bu yol, torunu-
nu hep o anda bıraktı. Resimler söylense, şarkı-
lar çizilse bile hiç umurunda olmayacak kadar 
‘o an’daydı. Ekose eteklerin, beyaz gömleklerin, 
dantelli çorapların eskitildiği o yere bağladılar 
gözlerini. Yorgun ayaklar, dolup boşalan ciğer-
ler, seğiren gözler, bükülen beller… Yaşlı ruh 
kendi hikâyesinde, genç olan kendi hikâyesin-
de… Yaşlı ruhun yorgunluğu, çocukluğunu 
hatırlamasıyla bedeni terk ederken, genç ruhun 
aradığını yastık altı gibi soğuk, halı altı gibi 
tozlu, göz kırpış gibi beklenmedik bulması sa-
dece göz kapaklarına değil tüm vücuduna yor-
gunluk verdi. Yuvada artık dal kalmamıştı ki 
sonuncusu olsun, ruh kalmamıştı ki eşi olsun, 
çorabın diğer teki de kayıptı zaten, fotoğraflar 
yanmıştı… Ses vardı kulakta uyuyan, çengel 
gibi takılmış. Rahatsızlığı huzuruydu. Bu tüm 
şarkıyı bozan dalı yanına alırsa eğer yolunu bu-
lamazdı, evine dönemezdi, düşlere dalamazdı. 
Son dalın gelmesi onun için artık minibüste 
ineceği sokağa yaklaşınca oturacak yer bulması 
gibiydi. Otursa güzel olur bükülmüş beli için 
ama eninde sonunda kalkmak zorunda. Çen-
gelle yapışmış sesi duymak ve yürümek zorun-
da boşluğa…

Yerde duran eskimiş bir radyo, kendisi-

nin bile bilmediği bir şarkıyı çalıyordu.  

Arasına da bir dal sıkışmış. Kulağına 

çengel gibi takılmış anlamsız sesin sebe-

bi oydu. 
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İslam düşüncesinden ne anlamamız ge-
rekiyor? 

İki çıkarım vardır burada. Birincisi İslam 
düşünce tarihini,  genel insanlık tarihinde 
doğru bir yere konumlandırmamız gereki-

yor. Biz İslam düşünce tarihi dediğimizde genel 
felsefe bilim tarihinin taşrasında,  kıyısında, 
kenarında kalmış bir hikâyeden bahsetmiyoruz 
aslında.  Düşünce tarihini bugün yaygın bir bi-
çimde biz Yunanlılardan başlatıyoruz. Milattan 
önce 5. yüzyıldan yani Pre-Sokratik dönemden 
itibaren başlatıp bugüne kadar geliyoruz. Esa-
sında Yunanlıları önceleyen bir boyutu var.

Biz neden Aristo ile Platon’dan başlatı-
yoruz?  O dönemde neden Yunanlıları önce-
liyoruz?

Tam olarak Yunan’dan başlatmamamız gereki-
yor esasında. Yunanları önceleyen bir biçimde 
Mısırlılar, Persliler Keldaniler,  Babillerden açık 
bir şekilde söz etmeliyiz. Genel olarak İslam 

düşünce tarihindeki felsefe-bilim tarihi yazıcılı-
ğı da bunu Keldani, Babil, Mısır, Pers hikmetini 
ciddiye alır ve önemser. Fakat bizim “Eurocent-
rism” dediğimiz Avrupa merkezci perspektifi 
-yani dünya tarihini Avrupa’yı ortaya alacak/ 
çıkartacak bir biçimde kurgulama çabası- Yu-
nan’ı, Avrupa’nın kökenlerine yerleştirdiği için 
her şeyi Yunanlardan başlatır. Bu konuyla ilgili 
yazılmış ciddi bir literatür de var. Avrupa mer-
kezci tutumun bir tür düşünce tarihinde Yunan 
merkezciliğe dönüştüğünü anlatan bir literatür-
dür. Bu kitaplardan en iyisi Martin Bernal’in 
“Kara Atena” kitabıdır. 

MÖ 5-MS 6. yy arasında felsefe ve bilim 
tarihinin ana dili Yunancadır. Kendi içerisin-
de çiçeklendiği “neşvünema” bulduğu coğraf-
ya Atina, Roma, Konstantinapolis ve İskender 
Aleksandra gibi bölgelerdir. Yani İtalya, Trak-
ya ve Mısır bölgesidir. MÖ 5-MS 6. yy arasın-
daki bin yıllık dönemi ayırırız. Felsefe-bilim 
tarihinin birinci bin yılına ‘’Antik Helenistik 
Felsefe’’ adını veriyoruz. Ana dili Yunan coğ-
rafyası, İtalya, Ege, Trakya ve Mısır bölgelerini 
kapsıyor. Bununla birlikte MS 529 yılında Roma 

M Ü L A K A T

Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer
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İmparatoru Justinyen,  Roma’daki Konstanti-
napolis’teki Atina’daki İskenderiye’deki felsefe 
okullarını kapatıyor. Hristiyanlığı kabul eden 
Romalılar, bunları pagan kabul ettikten sonra 
bu filozoflar coğrafyayı terk ediyorlar, bu tarih-
ler aynı zamanda İslam’ın dünya tarih sahne-
sine çıkışıyla eş zamanlı olarak düşünülebilir. 
Hz. Peygamberin vefatı 632 yılındadır. Felsefe 
ve bilim tarihi, Batı coğrafyasını terk ettiğinde 
esasında Müslümanların hâkim olduğu Doğu 
coğrafyasına doğru intikal ediyor. MS 7- 17.yy 
arasındaki ikinci bin yıllık dönemi ise ‘’İslam 
Felsefesi, Bilim Tarihi’’ olarak adlandırılabi-
lir. Yani birinci bin yıllık evre MÖ 5-MS 6.yy 
arasındaki yaklaşık bin yıllık evre blok halinde  
‘’Antik Helenistik Felsefeye’’ tekabül eder ve dili 
Yunancadır. İkinci bin yıl MS 7- 17.yy arasında-
ki kısım ‘’İslam Felsefe Bilim Tarihine’’ tekabül 
eder, coğrafyası İslam coğrafyasıdır. Anadili 
ise başta Arapça olmak üzere Türkçe, Farsça, 

Urduca gibi dillerdir. Son 300-400 yılın felse-
fesi, bilimi ‘’Modern Avrupa Felsefesi’’dir.  Bu 
özete baktığımızda ne görüyoruz?                                                                 

Genel felsefe bilim tarihini üç ana evreye 
ayırabiliriz. Bin yıllık evre Antik He-
lenistik geleneğe tekabül eder, ana dili 

Yunancadır. İkinci bin yıllık evre ‘’İslam Felsefe 
Bilim Tarihine’’ tekabül eder, anadili Arapçadır. 
Üçüncü ve dört yüzyıllık evre ise neye tekabül 
eder? Çağdaş “Avrupa Felsefe Bilim Tarihine” 
tekabül eder. İslam felsefesi bizim için insanlık 
tarihinin ikinci bin yılına tekabül etmesi itiba-
riyle önemlidir. Biz sadece Müslüman olduğu-
muz bu coğrafyada yaşadığımız için değil, dü-
şüncenin evrensel tarihine duyduğumuz merak 
dolayısıyla bu hikâyeyi önemsiyoruz. Bu bin yıl 
boyunca üretilmiş felsefi, bilimsel birikim sa-
dece bu coğrafyada yaşayan insanların, evrene 
bakışını, insana, varlığa, bilgiye, değere bakışını 
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değil küre ölçeğinde dönem itibarıyla varlık-bil-
gi-değer-insan-âlem bahisleriyle ilgili soru so-
ran, araştırma yapan, bütün insanları derinden 
etkileyen bir yapıya büründürmüştür. Dolayı-
sıyla İslam düşünce tarihine bizim bilgimize 
esasen bilginin de tarihine,  felsefenin de tarihi-
ne doğrudan doğruya bir ilgidir. İnsan olmamız 
itibariyle insanlığın hafızasına ilgi duyuyoruz. 

Sorunuzun birinci cevabını vermiş oldum.  
İkincisi ise bu topraklarda yaşayan insanlar yani 
İstanbul’da, Amasya’da, Malatya’da, Harput’ta, 
Kayseri’de ya da Konya’da, biraz daha daireyi 
genişletirsek, Musul’da, İskenderiye’de, Kahi-
re’de ya da Dimeşk’te, Buhara’da, Semerkant’ta, 
Herat’ta, Delhi’de daha da genişletelim, Kuzey 
Afrika, Fas’ta, Tunus’ta, Cezayir’de, Marakeş’te, 
Sicilya’da yaşayan insanlar için, aşağıya inersek 
Timbuktu’da, Orta Afrika itibariyle bu geniş 
dairede yaşayanlar için İslam düşüncesinin baş-
ka bir anlamı vardır. Bu birikim onların tarihsel 

ve kültürel hafızalarının inkâr edilemez, siline-
mez, ihmal edilemez bir bileşenini oluşturur. 
Biz bu hafızaya esasında bizi var eden, kimli-
ğimizi inşa eden, bugün içerisinde gerçekleşen 
anlama çabamızı yönlendiren bir zemin olması 
dolayısıyla ilgi duyuyoruz. Kendimizi anlamak 
demek, esasında bu hafızayı anlamak demek-
tir. Biz bu hafıza içerisinde var oluyoruz. Biraz 
daha açarsam, sözgelimi benim kendimi İb-
rahim Halil Üçer olarak idrak etmem, sizi de 
siz olarak idrak etmem, şu içinde bulunduğu-
muz ortamı da bu röportaj gerçekleştirdiğimiz 
bir bağlam olarak idrak etmem, ne sayesinde 
mümkündür? Hafızam sayesinde mümkündür 
değil mi? Sizinle iletişim kurduk, hocalarınız-
la belirli bir gün tayin ettik, hafızamda kayıtlı 
olarak saat 15.00’te buraya geleceğinizi biliyor-
dum, nereden geldiğinizi biliyordum ve burada 
karşılaştık, şimdi içerisindeki eylemimi bu hafı-
za ne yaptı? Kendimi, sizi, nereden geldiğinizi, 
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benim nereden geldiğimi, nerede olduğumuzu 
hafıza sayesinde kaydettim. Bir eleştirimde ‘’İs-
lami Rönesans’’ tabiri kullanmam dolayısıyla 
yenileşme/reform peşinde olup olmadığım sor-
gulanmıştı. Birinci sorunun cevabı bittiğinde 
orayı ayrıca konuşacağız. 

Soruyu özetlersek, ilk cevabım şöyledir: ‘’ 
İnsan olarak Müslüman olmadan önce mede-
niyet  mensubiyetimizden bağımsız bir şekilde 
belki de sadece insanlık tarihine yönelik güçlü 
bir merak duygusu içerisinde olmamız ve Yu-
nan düşüncesine neden ilgi duyuyorsak, İslam 
düşüncesine de o nedenle ilgi duyuyoruz. Çün-
kü insanlık tarihi, düşünce ve bilim tarihinin 
blok halindeki 3 ana evresinden, bin yıllık ikin-
ci evresine tekabül ediyor.’’ şeklinde bu cevabı 
verdim.

İkinci olarak ise bu  birikim doğrudan doğ-
ruya bizim hafızamızı teşkil ediyor, sonrasında 
hafızanın bir kimlik inşası anlamına geliyor. 
Bunu özetlersek, ben hafızamı kaybedersem 
ne olur?  Kendimi artık İbrahim olarak algı-
layamam.  Yani birazdan röportaj bittiğinde 
bana “Mehmet Hocam teşekkür ederiz, güzel 
bir röportaj yaptık” der, arkadaşımız da Meh-
met Hoca der, hocam da Mehmet Hoca derse 
ne olur, benim adım ‘’Mehmet’’ olur. Çünkü 
hafızamı kaybettim. Kadıköy’de havalar na-
sıldı, oradan geldiğinizi biliyoruz derseniz ben 
Üsküdar’dan gelmiş olmama rağmen, Kadı-
köy’den geldiğimi kabul ederim. Biz Beykoz’a 
doğru gidiyoruz, sizi de bırakalım, orada otu-
ruyorsunuz herhalde derseniz, sizinle beraber 
Beykoz’a gelirim. Yani kim olduğumu bana siz 
öğretirsiniz, nereden geldiğimi bana siz akta-
rırsınız, nereye gideceğimi de yine siz telkin 
edersiniz.  Hafızasını kaybeden insanlar kim 
olduklarını, nereden geldiklerini, nereye gittik-
lerini, hatta nerede olduklarını bile bilmezler. 
Nasıl bireyler için böyleyse medeniyetler için 
de böyledir, medeniyetlerin de hafızaları var-
dır ve bu hafıza o medeniyetlere kimlik/hüviyet 
kazandırır, hafızasını kaybetmiş medeniyetlere 
baskın medeniyetler tarafından nereden geldiği 
tarif edilir, nereye gideceği telkin edilir, dünya 

tarih sahnesinde rotasını yitirmiş bir gemi gibi 
oradan oraya savrulur, peki hafızasını yitirmiş 
medeniyetler neye yol açar? Kültürel sömür-
geciliğe yol açar, sömürgecilik sadece ‘’maddi 
sömürgecilik’’ olarak algılanmamalıdır, belki 
daha da tehlikelisi sömürgeciliğin kültürel ola-
nıdır yani sizin başkaları tarafından temsil ve 
tarif edilmenizdir. Bunun üstesinden gelmek 
için de kendi gözlüklerimizle bu hafızaya dönüp 
yeniden anlamlandırmamız gerekiyor. Çünkü 
hafızayla ilişkimiz bizi inşa eden, kimliğimizi 
kuran, oluşturan bir yapıya sahiptir. İslam dü-
şüncesi ile irtibatımızın ikinci anlamı demek 
ki neymiş? Bu medeniyet mensubiyetimizi inşa 
eden hafızayı anlamlı bir şekilde kendi gözlük-
lerimizle, kendi gözlerimizle okuma çabası. Biz 
bunu yapmazsak hafızasını yitirmiş milletle-
rin başka milletler tarafından tanımlanacağı 
ve yönlendirileceğini çok iyi biliyoruz. Dünya 
tarih sahnesinde kendine özgü bir konum elde 
etmeleri mümkün değildir.

Üçüncü ve son olarak bu hafızamızla bizim 
ilişkimizin düşünce, bilim, tarihi ile ilişkimizin  
bugünle ilgili bir tarafı vardır. Tarihi anlamak 
esasen şimdiyi anlamaktır, şimdiyi anlamaksa 
tarihi anlamaktır.  Bizim şimdi içerisinde ger-
çekleşen eylemlerimize tarihsel hafızamızdan 
koparak gelen ve şimdiki eylemlerimizi bilinçli 
ya da bilinçsiz formlar dâhilinde yönlendiren 
kalıplar belirler.  Daha açık bir şekilde söyle-
yeyim. Örneğin ‘’Annales Okulu’’ diye tarih ile 
alakalı bir Fransız ekolü var. Bu okulda çok iyi 
bir dünya tarihçisi var. İsmi Fernand Braudel. 
Fernand Braudel der ki : ‘’Esasen tarihsel zaman 
üç katmanlı bir yapıya sahiptir. Birisi 
gelip geçici ‘hadiseler katmanı’. Mese-
la savaş olur, herhangi bir kişi kral olur, 
sonra ölür... Bunlar tarihsel hadiseler-
dir gelip geçerler. ‘Tarihsel süreçler’ 
katmanı ise daha uzun erimlidir, et-
kileri uzundur, yani siyasi dönüşüm-
ler, iktisadi dönüşümler...  Ve nihayet 
üçüncü olarak yapılardan bahseder. 
Yapılar böyle  hemen gelip geçen şey-
ler değillerdir, yani uzunca bir süre 
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devam ederler ve yapılar üzerinde gerçekleşen 
dönüşümler, kıta oluşumları gibi çok yavaştır. 
O yapılar tarih içerisinde neredeyse değişmek-
sizin korunur ve bu güne değin uzanarak bizim 
kendisi içerisinde eylemlerimizi yaptığımız ze-
mini  inşa ederler.  Şimdi aynı şey düşünce tari-
hi için de geçerli. Düşünce tarihinde gelip geçici  
problem alanlarından, kavramsal dönüşümler-
den, teorilerden bahsedebiliriz, benzer şekilde 
bunlara zemin teşkil eden kurucu terimlerden 
bahsedebiliriz. Daha temelde belli başlı seman-
tik ilkelerden bahsedebiliriz, hâsılı düşünce ta-
rihi de  gelip geçmeyen, bugüne taşınan ve bi-
zim eşyaya, evrene, insana bakışımızın kendisi 
içerisinde gerçekleştiği belirli kaplar miras bı-
rakır bugüne. Biz fark etsek de fark etmesek de 
o kaplar içerisinde evrene, insana, bilgiye, top-
luma bakarız. Bu kaplar tarihten geldiği için bu  
kapların tarih içerisindeki görünümlerini 
keşfetmek, onlarla hesaplaşmak, sorgulamak, 
yüzleşmek durumundayız. Bu kapların inşa 
edildiği alan, bu topraklarda yaşayan insanlar 
için ‘İslam Düşünce Tarihi’ dediğimiz şey...  
Yani Konya’da, Malatya’da, Sivas’ta, Musul’da, 
Kahire’de, Dimeşk’te inşa edildi bu kaplar. Bu 
kaplara dönük bir ihmalkârlık bu kaplara dö-
nük bir idrak zafiyeti, esasen tarihsel anlamda 
bir filozofun adını bilmemek, o filozofun ese-
rini bilmemek, geleneğimizdeki  gelişmelerden 
habersiz olmak gibi bir tür basit cehaletle ni-
telenemez. Bunun ötesinde basit bir cehaletin 
ötesinde bu kaplara ilişkin kavrayış eksikliği, 
şimdi içerisinde gerçekleşen düşünme faaliye-
timiz bu kaplarla yakından ilişkili olduğu için 
bugünkü idrak çabamızı tahrif eden, yapısı-
nı bozan, onu tahrip eden bir sonuç doğurur. 
Yani şimdi içerisinde gerçekleşen eylemlerimi-
zin istikametini bozar, dolayısıyla bizim tarihe 
dönük ilgimiz aslında şimdiki idrak faaliyeti-
mizin sıhhatine ilişkin bir çaba anlamına gelir. 
Tarihimize ilgi duyuyoruz, çünkü şimdimizi 
önemsiyoruz, biliyoruz ki şimdi tarihten ge-
len derin kaplar içerisinde varlığını kazanır, 
bu tarihsel hafızayla yüzleşmediğimiz sürece, 
onu keşfetmediğimiz sürece esasında şimdi içe-
risindeki eylemlerimiz neredeyse şuur dışı bir 
seviyede istikametsiz bir  mahiyet kazanır.

Projenin geçmişine yönelik tespiti var 
fakat geleceğe yönelik teklifiniz nedir? Yani 
“geçmişimizle derdimiz var, çünkü geleceğe 
yönelik teklifimiz var”dan ne anlamamız ge-
rekiyor? Nasıl bir gelecek hayal ediyoruz?  

İslam düşünce geleneği ile ilgili bu aslında biraz 
önce verdiğim sorunun cevabını da içeriyor, 
gelecekle ilgili neyi değiştireceği sorusunun 

cevabını yani.  Bu çaba esasında bizim  şimdi içe-
risinde gerçekleşen düşünme faaliyetimizin isti-
kametini tayin edecek.  İstikametsiz, yönsüz bir 
düşünme etkinliği içerisindeyiz. Kalıplarımızın, 
düşünme etkinliğimizin kendisi içerisinde ger-
çekleştirdiği formların henüz hesabını verebilmiş 
değiliz. Bakınız 17. yüzyıl sonrasında gerçekleşen 
bilimsel devrimler ‘Modern Dünya’yı inşa etti.  Bu 
bilimsel devrimlerin gerçekleştiği esnada Descar-
tes gibi, John Locke gibi, Galileo gibi, Newton gibi 
büyük bilim adamı ve filozoflar, esasen kendileri-
ni önceleyen büyük bir gelenekle hesaplaştılar.  Bu 
gelenek önceki 700 yıl boyunca küre ölçeğinde bi-
zim bilimsel açıklayıcı modellerimizi tayin eden 
İbni Sinacı gelenekti.  Bu gelenekle güçlü bir he-
saplaşma ertesinde modern dünya ortaya çıktı ve 
İbni Sinacı gelenek, Batı dünyasında farklı şekil-
lerde yorumlansa bile İslam dünyasında ortaya 
çıkmış, serpilmiş, gelişmiş bir gelenekti. Biz bu 
hesaplaşma ertesinde Batı dünyasında ortaya çı-
kan yeni dünyanın  neticeleri ile yüz yüze geldik. 
Hangi neticeleri ile? İktisadi neticeler, askeri neti-
celer, siyasi neticeler ve bu neticeler üzerinden 
doğruluğu, mağlubiyetler üzerinden yeni olanın 
değerini fark edip, bu mağlubiyetlerden kurtulma 
pahasına yeni olana entegre olmaya karar verdik. 
Fakat bunu yaparken biz 17.yüzyıldan itibaren 
Batı dünyasında gerçekleşen büyük hesaplaşmaya 
kendi adımıza girişmedik, sanki bu hesaplaşma 
bizim yerimize başkaları tarafın-
dan yapılabilirmiş gibi, gerçek-
leşmiş, ertesinde ortaya çı-
kan neticeleri olduğu gibi 
tevarüs ettik.  Bu bizim 
açımızdan gerçekten 
de fikri açıdan bü-
yük bir 
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tembelliğe gidip -esasında kendi kültürel hafıza-
mızla gerçek bir yüzleşme içerisine giremediğimiz 
için- bir yandan bu hafızayı olduğu gibi koruyup, 
diğer yandan üzerine yeni olanı entegre etme sa-
dedinde büyük bir kültürel şizofreniye, zihin par-
çalanmışlığına neden oldu. Bu gelenekle hesaplaş-
mak, yüzleşmek, keşfetmek bizim için  gelecek 
açısından şu cihetle önemlidir: Kimse kimsenin 
yerine hesaplaşamaz ve bir hesaplaşma yürütme-
den geleceğe adım atamazsınız. Başkasının yürüt-
tüğü bir hesaplaşma ertesinde ortaya çıkmış bir 
geleneği tevarüs ederek bilgi üretemezsiniz. Siz 
ancak orada üretilen bilginin bu durumda amelesi 
haline gelirsiniz. Türkiye’de maalesef hemen her 
alanda, ister felsefe alanında, ister mühendislik 
alanında olsun ürettiğimiz bilgi, mevcut bilgi 
formlarını aşacak yaratıcı neticeler ortaya çıkar-
mıyor, çünkü bu bilgi bir tür teknisyenlik ölçeğin-
de yürütülüyor sadece, hem sosyal bilimler ala-
nında, hem fen bilimleri alanında. Bunun sebebi, 
bu bilginin ortaya çıkış mekanizmalarını  ciddi 
bir biçimde tahlil edip, bu bilginin ortaya çıkış sü-
reci boyunca yürütülen hesaplaşmaya girme yö-
nünde bir tembellik içerisinde olmamızdır. Yani 
modern Batı’nın İslam düşünce geleneğiyle ilgili 
yürüttüğü ve tamamlayarak defterini dürdüğü 
hesaplaşmayı sanki biz de yapmışız gibi kabul 
edip, biz de defterini dürüp bir kenara bıraktık. 
Hayır, bu hesaplaşmayı biz yapmadık.  Fransa’da, 
sözgelimi Cabir bin Hayyan değil mi?  Kimya tari-
hinin en büyük isimlerinden biri olan Cabir bin 
Hayyan ile ilgili yazılmış binlerce sayfa yazı Pa-
ris’te yayınlandı. Türkçede ne bulabiliriz? Nere-
deyse hiçbir şey.  Cabir Bin Hayyan ile biz 

hesaplaşmadan onu nasıl tasfiye edebiliriz? Ya da 
nasıl imkân ve zaaflarından istifade edebiliriz? 
Yine İbni Sina, Farabi, Fahrettin Razi ile ilgili aynı 
şey geçerli. Biz kendi namı hesabımıza, kendi adı-
mıza insana, evrene, varlığa, bilgiye, değere, tarihe 
yeniden bakma cesaretini göstermeliyiz. Bunu ya-
pabilmenin yolu kendi hafızamızla  yeniden ob-
jektif bir biçimde yüzleşmekten geçer. Maalesef 
bizim gibi milletler, yenilmiş milletler - biz yenil-
miş bir milletiz- yani 17. yüzyıl sonrasında ortaya 
çıkan büyük dönüşüm burada gerçekleşmedi de-
ğil mi? Sanayi devrimi burada gerçekleşmedi, tek-
noloji devrimi burada gerçekleşmedi, bilimsel 
devrimler burada gerçekleşmedi, coğrafi keşifler 
burada gerçekleşmedi.  Yeni dünya orada kuruldu, 
biz buna maruz kaldık. Yenilmiş mahzun, hüzün-
lü yenilgiler; böyle büyük yenilgiler… Strauss 
bunu’’ Hüzünlü Dönenceler’’ olarak adlandırır. 
Yani bir tarafta sevinç yaratan dönüşümler diğer 
tarafta hüzün yaratır, o dönüşümün uzağında ka-
lan milletler için...  Bu hüzünlü dönenceler, hü-
zünlü milletler ortaya çıkartır. Hüzünlü milletle-
rin tarihle münasebetleri kısmen kompleksli bir 
münasebete benzetilebilir.  Şöyle ki tarihten çok 
şey bekleriz bizler.  İnsanlar tarihten çok şey bek-
lerler. Söz gelimi genç bir delikanlı, hayatında bü-
yük yoksunluklar içerisinde bulunduğu, ihtiyaçlar 
içerisinde olduğu, henüz kendi ayakları üzerinde 
durma kabiliyetinden de yoksun olduğu bir dö-
nemde, babasından bir şeyler bekler değil mi? Ev-
lenecek, bir iş sahibi olması lazım, ev kurması la-
zım, düğün yapması lazım gibi... Fakat henüz ken-
di kendine bunları yapamamış, bunları kendi 
adına yapması   5- 6 yıl alacak belki de,  fakat 

İSLAM DÜŞÜNCE ATLASI NEDİR?

İslam Düşünce Atlası, İlmî 
Etüdler Derneği’nde (İLEM) 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş.’nin destekleriyle, 

İbrahim Halil Üçer’in koor-
dinatörlüğünde hazırlanan ve 
yüzü aşkın araştırmacıya, tasa-
rım uzmanları, yazılımcılar ve 
harita mühendislerinin eşlik 
etmesiyle oluşmuş bir proje-

dir. Projenin amacı, 
interaktif programlar 
taşıyan açık erişimli 
bir web sitesi ve İs-
lam Düşünce Atlası 
başlıklı bir kitap ara-
cılığıyla,  İslam dü-

şünce tarihiyle ilgili oluşmuş 
yüksek seviyeli ilmî birikimi 
yeni teknikler yoluyla ve ya-
lın ilişkiler mantığı içerisinde 
kolaylıkla takip edilebilir hâle 
getirmek, dönem ve perde ya-
zıları sayesinde İslam düşünce 
tarihi yazımına yeni bir bakış 
açısı kazandırmak ve nihayet 
İslam düşünce tarihini za-
man-mekânsal bir bakışla oku-
yarak ait olduğu tarihi bağlama 
yerleştirmektir.
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bunlara ihtiyacı var, babası da onun bu ihtiyaçları-
nı karşılayacak şeyleri biriktirmemiş… Babasına 
o genç yaşıyla birazcık da olsa öfke duyar,  yani 
“Benim bu ihtiyaçlarla karşılaşacağımı bilmiyor 
muydun,  niye vakti zamanında bu ihtiyaçları te-
min edecek hazırlıklar yapmadın?” diye.  İçerisin-
de yaşadığı muhtaçlık durumunun suçunu kime 
atar? Babasına atar. Böyle hüzünlü milletler de 
orada gerçekleşen büyük sevinci burada onlar ya-
şamadığı için tarihe bakarlar, “Neden bize bu se-
vinci siz miras bırakmadınız?” diye tarihe küser-
ler. Biz millet olarak tarihimize küstük,  bu tarihe 
küsme  meselesi giderek bizi tarihten uzaklaştırır. 
Tarihten uzaklaştıkça tarihle aramıza büyük bir 
mesafe girer, bu mesafe arttıkça da tarih orada  bir 
masal dünyası, bir mitoloji dünyası haline gelir. 
Objektif, anlamlı bir ilişki içerisine giremeyiz, ta-
rihe dönük büyük beklentiden kaynaklanıyor bu. 
Fakat bu beklenti tarihi yanlış yorumlamamıza, 
çarpıtmamıza, aramıza mesafe girmesine, tarihi 
karikatüre dönüştürmemize sebep oluyor. Söz ge-
limi neden olduğu şeylerden birini söyleyeyim: 
Bugün gerçekleşenler, modern dünyayı kuran, bi-
limsel teknolojik dönüşümler... Neredeyse hiçbiri-
nin burada gerçekleşmediğini düşünüyoruz, Gök 
Medrese diye Sivas’ta bir medrese var mesela. Gök 
Medrese 13. ve 14. yüzyılda yalnızca  İslam ölçe-
ğinde değil, dünya ölçeğindeki en önemli yükse-
köğretim kurumlarından biriydi. Gök Medre-
se’nin rektörü Kutbeddin Şirazi dönemi itibariyle 
yazılmış en önemli astronomi metnini yine bura-
da yazdı. “Nihayet-ül İdrak fi Dirayetil  Eflak» 

yani  gök cisimlerinin, gökyüzünün anlaşılmasın-
da insan idrakinin ulaşabileceği son nokta, kita-
bın adı bu. İbni Sina’nın meşhur Kanun Fit Tıbb’ı-
na yazdığı büyük şerhi burada tamamladı.  Gök-
yüzünün dönemi itibarıyla en yetkin haritasını 
-”ziç” dediğimiz-  Gök Medrese’de çıkardı. Burada 
yaptığı çalışmalar hem İslam dünyasını hem Batı 
dünyasını güçlü biçimde etkiledi. Gök Medrese 
böyle bir yerdi  fakat bugün bir Sivaslı ya da Sivas’ı 
ziyaret eden bir yerli turist Gök Medrese’nin önü-
ne geçip elini cebine koyup Gök Medrese’ye baktı-
ğında içinden ne geçiriyor acaba? Herhalde şöyle 
düşünüyordur; yani eğer bilmiyorsa, vakti zama-
nında ecdat ne güzel bir Kuran kursu yapmış. Ya 
da şöyle düşünüyor adam, ya bu Gök Medrese bir 
şey olsaydı zaten bize faydası olurdu yani bir şey 
olmadığı için biz bugün bu durumdayız. İşte ta-
rihle aramıza giren bu büyük mesafe, giderek 

Tarihte böyle karanlık bölgeler yara-
tarak biraz da ilerlemeci tarih anlayı-
şının etkisiyle Avrupa’yı merkez alan 
bu bakış açısına meydan okumak, kül-
türel sömürgeciliğe bir tür başkaldırı 
anlamına gelir. Bunun herhangi bir 
medeniyete mensubiyetle alakası yok, 
doğrudan doğruya insanın hafızasına 
hakkaniyetli, adil bir bakış ihtiyacıyla 
alakası var.
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tarihi itibarsızlaştırma, değersizleştirme, anla-
mından soyma ve karikatürleştirmeye neden olu-
yor.  Bizim tarihle münasebetimizi bu cihetten 
yeniden ele almamız gerekiyor ve şuna karar ver-
memiz gerekiyor, bugünkü ihtiyaçlarımız, bizim 
ihtiyaçlarımız, atalarımızın ihtiyaçları değil! Ata-
larımız kendi dönemlerinde karşı karşıya kaldık-
ları ihtiyaçların mükemmel bir biçimde üstesin-
den geldiler, karşı karşıya kaldıkları meydan oku-
maları mükemmel bir biçimde cevapladılar ve sa-
dece kendileri için değil, insanlığın tümü için ev-
rensel bir bilgi alanı inşa ettiler. Biz bugünkü ihti-
yaçlarımızın bugünün ihtiyaçları olduğunu, bu-
günkü yoksunluklarımızın da bugünün yoksun-
lukları olduğunu idrak edip bu büyük gelenekten, 
bugünkü (yoksa eğer) notlarımızı telafi etme nok-
tasında güç ve ibret alabiliriz. Sonuçta daha dur-
muş, oturmuş, objektif bir bakış açısına ihtiyacı-
mız var, ne tarihten kahramanlar çıkarmak için 
tarih okumalıyız, ne tarihi mahkûm edip dışla-
mak ve hafızamızın dışında bir çöplüğe atmak 
için tarihe bakmalıyız. Bunun yerine tarihin tam 
da bugün içerisindeki eylemlerimizi yönlendiren, 
derin bir yapıyı bugüne miras bıraktığını kabul 
ederek, bugünü anlamak için tarihe bakmak zo-
rundayız. Tarihe yönelik bu idraksizlik  -çünkü 
bugünkü eylemlerimizi tarif eder- onların yapısı-
nı bozar.

Az önce siz konuşurken,  tarihe bakışımı-
zın biraz da ölçütlerimizdeki bir yanlışlıktan 
kaynaklandığı düşüncesi oluştu.  Genellikle 
biz, sonuç zafer olduğunda kazanmış kabul 
ediyoruz kendimizi. Günümüzde ‘’zafer’’ 
olarak adlandırdığımız şey, tamamen ikti-
sadi başarıdan ibaret.  Mesela Gök Medrese 
iktisadi bir başarı sağlamadığı için,  dünya-
ya önemli bilgiler bırakmış olsa da, onu ha-
fızamızdan sildik.  Peki, bu temeldeki yanlış 
ölçütleri düzeltmek için bu projenin bir des-
teği var mı? 

Evet, tabii... Biz yeni bir tarih okuması öneriyo-
ruz burada, bu düşünce tarihi yazımı itibariyle 
bir çerçeve öneriyoruz. Biraz önceki sorunun 
cevabında esasında düşüncenin, düşünce ta-
rihine bizim bakışımızın hangi ölçütler etra-
fında ilerlemesi gerektiği ile ilgili bazı değer-
lendirmelere yer verdim: İslam Düşünce Atla-
sı’nın bu projede geliştirdiğimiz bakış açısının 
önerdiği iş, tarihe bakışımızla ilgili birkaç 

farklı cihetten okunabilir. Birincisi şu: ‘’Bugün 
sadece bizim bakış açımızla ilgili olarak değil, 
aynı zamanda Avrupa merkezci bakış açısı do-
layısıyla düşünce ve tarihi yazımı bir tür kül-
türel teröre maruz bırakılmıştır. Buna, meş-
hur İngiliz tarihçisi, post kolonyal teorinin de 
önemli isimlerinden biri olan Jack Goody, ‘’Ta-
rih Hırsızlığı’’ adını veriyor, yani dünya tari-
hini Avrupa’yı doğuracak bir biçimde organi-
ze edip okuduğunuzda, Avrupa’nın doğuşuyla 
alakalı olmayan bölgelerini projektörün dı-
şında bırakıyor ve karanlığa mahkûm ediyor-
sunuz. Böylece Avrupa’nın doğuşuna katkıda 
bulunmadığını tahayyül ettiğiniz milletlerin 
tarihleri,  dünya tarihinin dışına alınıyor, çalı-
nıyor ve o milletler tarihsiz bırakılıyor.  Bu sa-
dece İslam tarihi ile İslam düşüncesiyle alakalı 
bir şey değil, Hint düşüncesi ile de alakalı değil 
mi? Mısır düşüncesi ile de alakalı, Babil düşün-
cesiyle de alakalı.  Çin’le de alakalı bir şey bu-
rada esasında. Tarihte böyle karanlık bölgeler 
yaratarak biraz da ilerlemeci tarih anlayışının 
etkisiyle Avrupa’yı merkez alan bu bakış açısı-
na meydan okumak, kültürel sömürgeciliğe bir 
tür başkaldırı anlamına gelir. Bunun herhangi 
bir medeniyete mensubiyetle alakası yok, doğ-
rudan doğruya insanın hafızasına hakkaniyet-
li, adil bir bakış ihtiyacıyla alakası var. İslam 
düşünce tarihi bu tarih hırsızlığından belki de 
nasibini en çok almış alanlardan birisidir. Bu-
gün bu  Avrupa merkezci bakış açısı, kültürel 
sömürgecilikle de birleşince  -kültürel sömür-
gecilik şu demek, sizin kendinize ait bir bakış 
açısıyla değil, ötekinin size baktığı gözlüklerle 
bakmanız yani kendimize bir Batılının gözüyle 
bakmamız ‘’Kültürel Sömürgecilik’’ anlamına 
geliyor, bir Batılı bizde neye değer veriyorsa, 
neyi kıymetli buluyorsa, onu kıymetli bulu-
yoruz, neyi değersiz görüyorsa neyi saçma bu-
luyorsa, neyi  irrasyonel buluyorsa, biz de onu 
öyle buluyoruz... Bu kültürel sömürgeciliğin 
üstesinden gelmediğimiz sürece kendi hafıza-
mıza, kendi gözlüklerimiz ile bakma imkânı 
bulamayacağız. Peki, bu kültürel sömürgecili-
ğin yarattığı Avrupa merkezci hastalıklı bakış 
açısı nasıl bir manzara ortaya çıkartıyor? Şöyle 
ki: ‘’Bugün Türkiye’de uzunca bir süre felsefe 
bölümlerinde, söz gelimi okutulan felsefe ta-
rihi kitaplarında İslam felsefesinin bir yer tut-
tuğunu görmezsiniz, mesela Macit Gökberk’in 
Felsefe Tarihi kitabı uzunca yıllar Türkiye’deki 
felsefe bölümlerinde Felsefeye Giriş ya da temel 
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felsefe tarih kitapları olarak okutuldu. Bu ki-
tapta söz gelimi Thomas Aquinas’ı nasıl görebi-
lirsiniz? Thomas Aquinas  Orta Çağ Felsefesi’n-
deki İbni Sinacı isimlerden biridir. Fakat İbni 
Sina’yı göremezsiniz. Orta Çağ felsefesinde 
İbn Rüşdçü isimleri görebilirsiniz  -Averroist- 
, fakat İbni Rüşd’ü de göremezsiniz. Bu şuna 
benzer:  Siz bir Çağdaş Felsefe Tarihi yazıp 
Marksist isimlere yer verirsiniz, fakat Marx’a 
yer vermezseniz, böyle bir saçmalık olabilir 
mi? Kantçı isimlere yer verirsiniz, fakat Kant’a 
yer vermezsiniz, böyle bir garabeti yazdığınız 
metinler ifşa etmeye başlar. Çünkü kendinize 
Batılının gözüyle bakıp onun burada görmez-
den geldiği, tahrif ettiği, küçümsediği şeyleri 
size de tahfif ettirir, onların üzerinizde gö-
rülmesinden utanır hale gelirsiniz. Bu garabet 
esasında doğrudan doğruya sizi sömürülmüş 
bir zihniyetin üyesi haline getirir. Bunun ya-
rattığı bir şey genel felsefe tarihi metinlerinden  
-tarihe bu bakışın yarattığı bir sonuç- İslam 
düşüncesinin, ‘İslam Felsefe -Bilim Tarihi’nin 
dışlanmasıdır, peki bunun Türkiye’deki felse-
fi düşünce etkinliği açısından ne tür netice-
leri oluyor? Söz gelimi şöyle neticeleri oluyor: 
‘’Felsefe öğrencisine Viyana’dan, Paris’ten, 
Roma’dan birkaç filozof say ya da işte İngilte-
re’den,  dediğinde hemen sayabilir fakat -ne-
reli olduğunu sorup-sözgelimi Malatya’dan, 
Kastamonu’dan, Tokat’tan birkaç filozof say 
dediğinde güler. “Yani hocam Kastamonu’dan 
sarımsak getirebilirim, işte Malatya’dan kayı-
sı isterseniz getireyim filozof deyince aklımız 
karıştı”  der. Sonuçta bu topraklarda önceki bin 
yıl boyunca hiç kimsenin bilgiye, varlığa, de-
ğere, insana, âleme ilişkin kendi adına bir soru 
sormadığı, böyle bir soruyla meşgul olmadığı 
yönünde bize bir tür ön yargı, bir tür kabul 
veriyor. Böyle olunca şunu düşünüyorsunuz:  
Ben, bilgi, varlık, değer, insan veya âlemle ilgili 
bir soru zihnime takıldığında, bir soru sordu-
ğunda   - soru sormayı da Batılılardan öğre-
neceksiniz ve bunlarla ilgili daha önce burada 

hiç soru sorulmadığı için cevaplarını da ondan 
öğreneceksiniz-   tümüyle biz orada üretilen 
bir felsefi birikimin ve sorular yumağının zih-
ni boş öğrencileri haline geliyoruz. Dolayı-
sıyla burada üretilen felsefi, bilimsel birikim  
bir acente işlevinden öteye gitmiyor -nasıl ki 
bir araba filanca yerde üretiliyor, burada tek-
rar edilip imitasyonu ile acenteleri aracılığıyla 
hep orada üretiliyor, dinamik bir biçimde ora-
da ilerliyor, biz burada onun sadece bir alıcısı, 
yeniden üreticisi konumunda bulunuyoruz.-  
Hem bilim, hem düşünce alanında bu toprak-
larda felsefenin -bilimin hikâyesine ilişkin bu 
tahrif edici, küçümseyici, yok sayıcı tavır, ken-
dimizi tarihin dışına almak anlamına geliyor. 
Bunun sebepleri üzerine konuşabiliriz: Sadece 
Avrupa merkezcilik değil, sömürgecilik değil, 
aynı zamanda bizim sömürülebilir olmamız da 
bunun bir sebebidir. Yani sömürüye açıklık da 
en az sömürgecilik kadar tehlikeli bir şeydir. 
Sömürgeciler kadar sömürüye açık zihinlerin 
de suçu vardır, hikâyenin böyle gelişmesinde. 
Biz döndüğümüzde felsefeyle, bilimle, siyaset-
le, ahlakla ilgili tüm sorunlarımızı tek seferde 
çözecek ilaç kutuları alıp buraya geleceğimizi 
vaat etmiyoruz, biz sadece bütünleşmiş, sahih, 
kendi iç tutarlılığına sahip, özgün bir insani 
düşüncenin ancak gelenekle güçlü bir hesap-
laşmadan, güçlü bir keşiften geçtiğini söylü-
yoruz. Hafızasıyla hesaplaşmamış, hikâyesini 
keşfetmemiş bir insanın özgün, sahih, sağlıklı 
bir zihinsel yaşamından bahsedebilir miyiz? 
Hafızasında hep saklamak, hep terk etmek, 
hep çöpe atmak istediği unsurlar bulunan bir 
insan nasıl sağlıklı bir zihinsel dünyaya sahip 
olabilir?  Buradan sağlıklı fikirler çıkabilir mi?  
Tamam, yani orada gerçekleşen büyük bir dö-
nüşümün uzağında kaldık. Fakat dünya tarihi 
her zaman dönüşümlerin gerçekleştiği yerde 
ilerlemiyor. Bunu da akılda tutmakta fayda var. 
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İslam görüşünün Antik Yunan’ı revize et-
miş olduğu fikri,  “İslam, yalnızca bizde ola-
nı bize geri veren bir köprüdür, bir ara mede-
niyettir.”sözü hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

Bu Avrupa merkezci tutum.  Birincisi şöyle: Her 
büyük medeniyet, diğer medeniyetlerle karşılıklı 
etkileşim içerisinde kendisini inşa eder. Sert me-
deniyetler, diğer medeniyetlerle ortak bir rasyo-
nalite zemininde dururken etkileşime kapalı olan 
medeniyetler, zaten dünya tarih sahnesinde güçlü 
bir etki yaratamaz, kırılır ve yok olurlar. Yunan 
medeniyeti; Mısır, Pers, Keldani, Babil medeni-
yetleri ile etkileşip onları içselleştirmek suretiy-
le evrensel bir yapı kazanmıştır. Aynı şekil Pers 
medeniyeti için de geçerli, Hint medeniyeti için 
de geçerli. Bugünkü Avrupa medeniyeti için de 
geçerlidir değil mi? Yani Avrupa Medeniyetinin, 
Avrupa uygarlığının, işte Endülüs’te, İspanya’da-
ki Toledo Tercüme Okulunda gerçekleşen tercü-
melere ne kadar şey borçlu olduğunu hatırlatmaya 
gerek yok. Uzun yıllar boyunca İbni Sina’nın ‘’El 
Kanun Fit Tıbb’ının’’ Avrupa üniversitelerinde 
okutulduğunu,  Gazali’nin işte ‘’Makasıd’ul Fela-
sife’sinin’’  felsefeye giriş kitabı olarak Avrupa’da 
okutulduğunu... Daha 18.yüzyılda İngiltere’de 
kral  -o dönem kral var- 18.yüzyılla ilgili dönem-
de İngiltere, Britanya’da şöyle bir ferman çıkarır: 
“Osmanlı ülkesine gidip de İngiltere’ye dönen 
her gemi, Osmanlı ülkesinden bir kitapla dön-
mek zorundadır. Bir kitapla dönmeyen gemiler 
limana alınmayacaktır.”  Ya da dönemin Oxford 

Üniversitesinde sosyal, beşeri, fen bilimleri ala-
nındaki bütün lisans bölümlerinde, tıpta ise hem 
lisans hem lisansüstü seviyede Arapçanın zorun-
lu olduğunu hatırlatmaya gerek yok. Yani Avrupa 
medeniyeti, İslam medeniyeti ile Yunanlar, Mı-
sır’la ilişki içerisinde, kültürlerarası bir etkileşim 
dâhilinde kendisini inşa etmiştir. Son döneme ka-
dar Hicaz Yarımadası’ndan çıkan, kendi içine ka-
palı bir zihniyetin giderek Türkistan, Mısır, Hint, 
Çin, Helen, Roma mirasını içselleştirip içine ala-
rak kendi asli ilkeleriyle birlikte yeniden yorum-
lamak suretiyle evrensel olarak değiştiğini söy-
lemek gerekir. Aksi düşünülemezdi zaten. Fakat 
uygarlıklar tarihinin genel bir kaidesi olarak kül-
türler ve medeniyetler arası etkileşim fenomenini, 
İslam medeniyetinin antik kaynaklarına indirge-
yip, tamamen oraya icra etmek ve İslam medeni-
yetinin tüm başarılarını buharlaştırmak şeklinde 
okumak, maalesef modern dönem oryantalistlere 
özgü bir şey.  Böyle evrensel bir olguyu tutup İs-
lam’ın Medine’de herhangi bir başarısı söz konusu 
değildir, Müslümanlar İslam fetihleri sonrasında 
ancak Helenistik dünyayla yüz yüze geldiklerinde 
orada üretilmiş büyük bilimsel birikimi  tevarüs 
ettiler, miras aldılar, bir müddet onları anlayıp 
yorumlamakla meşgul oldular, o dönem içerisin-
de parlak başarılar gösterdiler, demek haksızlık 
olur.  Altın Çağı diyorlar buraya fakat sonrasında, 
12.yüzyıl ertesinde, “Gazali ile beraber, aslında 
felsefe ve bilime de sırtlarını dönerek geri kaldı-
lar.” cümlesi tümüyle önyargılı ve değerli olan 
her şeyi Avrupalı kökenlerle  açıklamaya çalışan, 
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Avrupa merkezci hastalıklı tutumun başka bir 
ifadesi. Üzücü olan şey işte buradadır. Kendimize 
tamamen Avrupalı gözlüklerle bakmaya alışkın 
olduğumuz için bu yargı sadece Türkiye’de değil, 
İran’dan Mısır’a, Mısır’dan Türkiye’ye, Pakistan’a 
kadar bütün İslam ülkeleri kendi hikâye ve hafı-
zalarını bu bakış açısıyla okuyup İslam düşünce 
tarihinin, Yunan’la ilişkisi nedir, göz önünde bu-
lundurarak 11. yüzyıla kadar Altın Çağını yaşadı 
fakat Gazali ertesinde karanlığa mahkûm oldu 
yargısını benimseyip buna göre yazıp çizdiler. Bu 
şu anlama geliyor: Sultan Sencer, Sultan Melik-
şah döneminde yaşamış, Selçuklu Devleti’nin en 
önemli bilginlerinden birisi olan Gazali ile birlik-
te 12.yy sonrasında her şey bitti demek. Türklerin 
dünya tarih sahnesine çıkmasıyla beraber her şey 
bitti demek. ‘’Selçuklu, Osmanlı, Anadolu Selçuk-
luları dönemi boyunca Müslümanlar hiçbir şey 
öğretmediler.’’ demek, Türkler daha önce hiç öğ-
retmedi, şimdi de öğretemezler; Türkler sadece at 
binmeyi, kılıç kuşanmayı, pilav yemeyi ve savaş-
mayı bilirlerdi anlamına geliyor. Konya’daki biri-
ne, Malatya’daki, Amasya’daki ya da Bursa’daki 
bir öğrenciye, düşünce tarihini okutup siz bir yıl 
boyunca sadece savaştınız, kılıç kullandınız, bul-
gur pilavı yediniz ve savaşta at üstünde koştunuz, 
şimdi de düşünmeye başlayın demek haksızlık ol-
maz mı?  Hiç düşünmemiş birine, yani bin yıllık 
medeniyetinizi, bin küsur yıllık medeniyetinizi 
artık giderek olgunlaşmış, güçlü bir hafızaya sa-
hip medeniyetinizi terk edip kendinizi yeni dünya 
tarih sahnesine henüz çıkmış bir bebek konumu-
na getirmiş olursunuz. 

Türkler büyük bir tehdit tabii, uzunca bir 
süre Orta Çağ’larda Yeni Çağ boyunca Avrupa 
medeniyeti için, fakat burada Türkleri aşan daha 
büyük bir sorun var: Avrupa merkezcilik. İslam 

Düşünce Atlası’nın özgün yönlerinden birisi, her-
hangi bir ırkı, ulusu aşan bir biçimde Avrupa dışı 
tüm medeniyetlere dönük böyle bir bakış açısına 
sahip, kendisiyle ilgili görmediği alanları paran-
tez içerisine alma eğilimi içerisinde, tüm bu prob-
lemi aşmak üzere yeni bir dönemlendirme teklif 
etmesi. Yani normalde İslam düşünce tarihi hali 
hazırda Gazali öncesi ve Gazali sonrası şeklinde 
iki dönem olarak okunuyor:  Gazali öncesi dö-
nem “altın çağ”, Gazali sonrası dönem “gerileme 
çağı” olarak yorumlanıyor. Bu gerileme dönemi 
ise ne kadar sürüyor, 8 asır sürüyor. Yani İslam 
medeniyetine öyle bir manzara çiziliyor ki, birden 
parlayıp sonra hemen sönen bir şey gibi tasavvur 
ediliyor. Bunun üstesinden gelmek için biz, ta-
rihsel düşünce tarihini yeniden dönemlendirmek 
istedik. Burada bu bir öneri tabii, geliştirmeye 
efendim tartışma yerine yorumlanmaya, eleştiri-
ye açık. Klasik Dönem 7 ila 11. yüzyıl, 12 ila 16. 
yüzyıllar arasında Yenilenme Dönemi,  17.- 18. 
yüzyıllar Muhasebe Dönemi, 19 ve 20. yüzyılla-
rı ise Arayışlar Dönemi olarak adlandırdık.  Bu 
adlandırma esasında kendi geleneğimizi, Avrupa 
merkezci olmayan bir bakış açısıyla yeniden bak-
manın bir arayışını ifade ediyor idi. Gazali öncesi 
ve Gazali sonrası şeklindeki dönemlendirme üze-
rine çokça konuşulabilir. Bu tamamen modern 
bir perspektiften geçmişe dönük anakronik bir 
bakış açısının ürünü olarak değerlendirilebilir, 
bunu terk etmemiz gerekiyor tarihsel hafızamızı 
hakkaniyetli bir biçimde değerlendirebilmek için.

                      Hazırlayanlar:

Serhat ÇETİN - 17 yaş

Hüseyin YAKAN - 17 yaş 

Mustafa Kemal PARTAL - 16 yaş 
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Hayat Bir Gemi

Herkes aynı gemide başka bir yola gider

Herkes aynı gemide başka bir denizi geçer

Mavisi başka, rüzgarı başka, kıyısı başka,

Kendinden çıkıp varmak için bir başkasına,

Olmak istediği kendisini görmek için insanın

Vurması kendinden başka bir kıyıya…

Her başlangıçta dünya bir kez daha yeni,

Yeni senden başkası değildir aslında yeni dünya

Zamanlar değişir, gemiler değişir, denizler değişir,

Dünya değişir eski güneş kaybolurken ufukta

Umut değişmez yalnız, umudun değiştiği görülmemiştir

Umuttur çünkü asıl mavi açık deniz umuttur

Gemisi hayatın, yelkenin rüzgarı ve köpüğü

dalgaların, umut o hep yeni en eski deniz feneridir

ışığıyla yeniler, tazeler, besler suları, yolcuları, gemileri,

sanki denizler de umut olduğu için var gibi

denizler olduğu için mavi, mavi olduğu için düşler,

belki de denizlerdir gerçek yeni dünya

başka neyin kıyısı var ki umuda

ve umuttan başka çıkacağımız bir mavi var mı karada?

                Haydar ERGÜLEN
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Vakit gece yarısını geçmiş, herkes kendi-
ne uyanmıştı. Kimileri uyuyarak kimi-
leri uyanık kalarak yapıyordu bunu. O 

uyumayanlardandı. Çünkü yaşadığı yerde saat 
ikiye doğru elektriklerin mütemadiyen kesildiği-
ni keşfetmişti.  Sükûnetle cedelleşen şehir ancak 
bu gibi zamanlarda karanlığa bürünürdü. Tüm 
sokak lambaları söner, yıldızlarsa yorgun ve bu-
lanık parlamaya başlardı. O böyle zamanlarda 
sessizliğin ve karanlığın derin tadına varmadan 
önce pencereyi ardına kadar açar, geceyi evine ve 
ciğerlerine davet eder ardından saymaya başlar-
dı. Gökteki parıltıların kaçı sahiden yıldız, bunu 
sayardı. Sayardı saymasına ama zamanı saymayı 
hiç becerememiş olacak ki bu şekilde saatlerce 
durduğu bile olurdu. İnsanlar pek azını hatırla-
yacağı rüyalarda dolaşırken o uyanıktı. Kimse-
nin uyanıkken olamayacağı kadar uyanık hisse-
diyordu kendini. Umutla taşıyordu bu hislerini.

Sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. Çok geç-
meden elektrikler kesildi. Battaniyesine bürün-
dü ve pencerenin önüne geçti. Gerçekliğini sor-
guladığı yıldızların hareket ettiğini görünce yü-
zünü buruşturur, hiç beklemeden gözlerini bir 
diğerine çevirirdi. Bu bir süre böyle devam etti. 
Saymayı bitirdiğinde düşüncelerinin dizginleri-
ni çoktan kaybetmişti.

Bir yorgunluk kayyumdu uzun zamandır 
nefeslerine. Kalbini kondurduğu “acaba”ların 
onu sürüklediği muhrik yolları anlayamıyor ve 
“an”ların verdiği dipsiz acı, bilmenin verdiği 
korku yüreğine ikinci bir kafes teşkil ediyordu. 
Şehre sessizlik hâkim olunca, yürek çırpıntıları-
nı duymak kolaylaşmıştı.

Ayakları, ayakları koşmak istiyordu. Kafa-
sını taşımaya çalışan biçimsiz omuzlarındaki 
bütün yüklerden, en çok da düşünce yükünden, 
hayır hayır, omuzlara sahip olmanın verdiği bu 
ezici ağırlıktan sıyrılmak, üzerindeki milyarlar-
ca kumaştan sıyrılmak, sıyrılana kadar koşmak 

ve uzaklaşmak istiyordu. Öylesine kaçmalıydı 
ki tüm yansımalarından fakat aynı zamanda da 
yansımalarıyla, ruhuna kadar inebilsindi. Sığını-
lacak bir liman aramak şöyle dursun, insan asıl 
denizlere sığınırdı. Ya neydi deniz, sığınak? Kö-
şeli hayaller mi, kendini sonsuz sanan bir mu-
hayyile mi? Ruhuna inen dehlizlerin önünü tı-
kayan buhranlardaki buhur ona bunun cevabını 
verebilir mi?

Amansızca koşacak, ruhuna vardığındaysa 
duracaktı. Durduğunda ayaklarına inmiş kara 
sular, çakılların açtığı yarıklardan oluk oluk ak-
malıydı. Fakat içindeki tüm kara, beyazla bera-
ber aksın ki ona, yalnızca hiçlikte vücudunu bu-
lan, sonsuzluk yolcusu berraklık kalsın.

O, tüm bunları muhayyilesinde yaşatadur-
sun, elektrik şehri yeniden kuşatmıştı. Pence-
resinin hemen önünde duran sokak lambasının 
portakalî ışığı gözüne çarpar çarpmaz ‘uyanıklık’ 
hâlinden uyanmış ve saate bakmıştı. Evet, biraz-
dan gün doğar, insanlar sönük sönük caddelere, 
istasyonlara boşanırdı acı kahvelerini yudumla-
yarak. Hepimiz nefes alıyoruz da kaçımız sahi-
den yaşıyor?

İnsan, tam da adına yakışır hâlde unutur. 
Kendine sormayı, bütün bir ömrünün küçü-
cük bir anda olduğunu, bir gün yıldızların yere 
düşüp paramparça olacağını unutur da içinden 
trenlerin geçtiği aynı sabaha binlerce defa uyan-
maya razı gelir, karnını doyurup kendini aç bı-
rakır, herkesle aynı sele kapılırdı. Kazandıkça, 
kazandığını sandıkça, kaybettiğini unutarak yıl-
gın kalabalığa karışırdı. Bu yırtlaz kalabalığın bir 
parçası olur ve onu kendine bir parça edinirdi. 

Bu defa bir seçim yapması gerektiğini sez-
mişti. Ya o da kalabalıkla kaybolacak, ya da yü-
reğine müreccah gelen yolda yürüyecekti. Tüm 
iradesini kullanarak vereceği ilk karardı belki de 
bu. Bir süre bekledi ve ağır adımlarla kayboldu-
ğu yerden maviye doğru yürümeye başladı.

Hatice AKGÜN - 16 yaş

Karanlığa 
Çöken Şehir



“Duyuyorsun ya: Söz konusu değil 
sevinç!

Sanrıya adıyorum kendimi, en acı hazza,

Sevgi dolu nefrete, güç veren hüzne.

Bilgiye susamışlığından kurtulmuş 
gönlüm, bundan böyle,

Kendini kapamayacak hiçbir kedere.

Tüm insanlığın kaderi ne ise, içimdeki 
ben ile tatmaktır dileğim.

Ruhumla, en yükseğini ve en derinini 
yakalamak,

Onların, mutluluk ve kederlerini 
göğsüme yığmak,

Bendeki beni, onların benlerine eşit 
kılmak, 

Ve sonunda onlar gibi mahvolmak 
istiyorum.”

Faust, ahlaki bir intiharla başlar; Tanrı, şey-
tan ve insan arasındaki bir oyunla devam 
eder. Oyun ve intiharın birleşimi insanın 

itirafıdır. 

“Sen, kendince anladığın ruha 
benziyorsun, bana değil.”

“Ben, Tanrının sureti, doğanın ruhuna 
bile benzemiyorum öyle mi?”

sözüyle yere yıkılırken, Tanrı’nın sureti ol-
madığını da öğrenmiştir Faust, bu dünyaya ait 
olmadığını da!

Doğanın ruhu, onu terk etmiştir. Bu yüzden 
artık kendini bir şeye ait hissedemez. Doğaya ait-
ken galip olamaz. Sınırlarını aşamaz. Bu ihtirasın-
dan bir isyan doğar, kanayan bir yara gibi, onu ko-
lay terk etmeyecek bir başarısızlık emaresi.

Dünyaya sınırlarıyla bakan ve dünyayla ye-
tinemeyen insan, açlığı ve tutkusuyla, dünyaya 
sığamamanın buhranıyla şeytanını doğurur Fa-
ust(insan).

Mefistofeles, Faust’un küfrüdür. Hakikate 
bir karşı çıkış olarak Faust’un yanında bulunur 
ve Faust’a dünyevi bir güç katar. Onu hakikatten 
ve özünden uzaklaştırır.

“Hep yadsıyan o ruhum ben!
Hem de haklı olarak,

Çünkü, oluşan her şey yok olmayı hak 
eder;

 Dolayısıyla daha iyi olurdu. hiçbir şey 
oluşmasa; 
Kısacası kötülük, yani günah ve yok oluş, 
benim asli unsurumdur.” 

Kendi Tanrısının affına, yaratıcılığına anlam 
yüklemediği için içinde kötü bulunan her şey, 
yani yaratılmış her şeyin yok olması gerektiğini 
savunur Mefistofeles. Faust gibi bir umuda sahip 
değildir, Faust’taki ‘sınır üzeri’ arayışına sahip 
değildir. Faust, Tanrılaşmaya çalışırken, Tanrı’yı 
eylemleriyle reddederken Mefistofeles, Tanrı ol-
maya çalışmaz. O, Tanrıyı bir iddiada alt etmeye 
çalışır. Onda Tanrıya, kıskançlıktan doğan bir 
meydan okuma vardır. 

Aynanın 

Arkasından

Faust
Mustafa Kemal PARTAL - 16 yaş

Hüseyin YAKAN - 17 yaş
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O zaman çalsın ölüm çanları,

O zaman tamamlanır görevin.

Saat durabilir, yelkovan düşebilir.

Vaktim gelmiştir.”

Ardından Faust, dünyevi ve şahsi serüvenine 
başlasın diye Mefistofeles, onu gençleştirmeye, 
kendi hizmetkârı olan cadılara götürür. Cadıların 
içkisiyle aynada kendini Troyalı Helen gibi görür. 
Güzelliğin idesi ile karşılaşmıştır. Mefis-
tofeles’e “Söyle bana, amaç nedir? Bu çıl-
gınlık, bu delice hareketler, bu adi üçkâğıt, 
hepsini bilirim. Nefret ederim onlardan.” 
dese de büyüye razı olur. Yolculuğa çıkarlar. 
Sokakta güzel, genç ve masum bir kız, Marge-
rette ile karşılaşır. Ona âşık olur. Mefistofeles’in 
yardımıyla, Margerette’nin odasına onu etkile-
mek için mücevher kutusu bırakır. 

“Bak şu işe, Gretchen(Margerette) için getir-
diğim mücevherleri, kapıp götürmüş papazın teki. 
Annesi kutuyu görünce, başlamış ürpermeye. Ko-
kusunu alır o haram malın.’ Hak edilmeyen mal, 
ruhu kurutur, esir alır’dedi, ve bir papaz çağırdı. 
O da konuyu hemen kavradı, keyiflenerek mücev-
herlere baktı. Dedi ki ‘ İşte doğru düşünce. Kaza-
nır, nefsini yenen. Sağlamdır midesi kilisenin, Kaç 
ülkeyi yuttu bütün, çekmedi sindirim bozukluğu; 
Kilisedir sadece sevgili hanımlar, haram malı sin-
direbilen.’ “

 Faust, bir kez daha benzeri bir hediye ver-
diğinde Margerette, mücevherleri bir genç ruhu 
ile saklar, tutar. Vakti gelince Mefistofeles’in 
yardımları ile yolları kesişir, filmlerdeki genç 
aşıklar gibi bir çift olurlar. Margerette’e Mefis-
tofeles’in baskısıyla kendi annesine uyuması 
için ilaç veren Faust, büyük pişmanlıkla heve-
sini yitirir ve inzivaya çekilir, yalvarır, yakarır, 
şükreder.

‘’Ey yüce Ruh, bağışladın, verdin bana her 
şeyi. Boşuna değildi, ateşlerin içinden, bana yüzü-
nü göstermen. Görkemli doğayı krallık olarak ver-
din bana ve onu duyumsayabilme, tadını çıkara-
bilme gücünü. Yalnızca soğuk bir hayretle, doğaya 
konuk olmama izin vermedin; Bana bakabilmeyi 
bağışladın. Bir dostun yüreğine bakar gibi, do-
ğanın derin gönlüne. Bütün canlıları gösterdin, 
tanıttın bana. Sessiz fundalıklardaki, havada ve 
sudaki kardeşlerimi. Kasırgalar, ormanı kasıp ka-
vurduğunda; dev gibi çam ağaçları, devrilirken, 
ezip geçtiğinde yanındaki dalları ve tepelerin top-
rağı, bu düşüşte, boş ve boğuk sesle gürlediğinde; 

Göklerden bir sahnede;
-Nesine bahse giriyorsunuz? Bir kulunuzu 

kaybedeceksiniz, eğer izninizle ona yavaşça yak-
laşırsam. der tanrısına, insanı şikâyet ettikten 
sonra. Faust üzerine bahse girer ve 

“Zaten uzun sürmez bu iş. Bahis konusunda 
kaygı gereksiz. Amacıma ulaştığım gün, izninizle 
göğsümü zafer coşkusuyla dolduracağım. O za-
man Faust toz yutacak, üstelik de zevkle, ninem 
olan ünlü yılan gibi. Zaman zaman ihtiyarı gör-
meyi severim, onunla bozuşmak istemezdim doğ-
rusu. Ne hoş, bu denli büyük efendinin, şeytanın 
ta kendisiyle bu kadar insanca konuşması.”

der Tanrı’nın yanından ayrılınca. Tanrı’nın 
merhametine de adaletine de iman etmez, ken-
disiyle karşılıklı konuşsa da.

 “ Bir parçasıyım o gücün, Hep kötüyü isteyip 
iyiyi yaratan”…

Faust, Paskalya Günü şeytanı farketmeden 
evine alır. Onunla kendi teklifi üzerine anlaşır. 
Faust, Mefistofeles’i kendine hizmetkâr kılar.  
Karşılık da hizmetkârlığa mukabil hizmetkârlık-
tır;

“Dur, geçme! Öyle güzelsin ki!

Diyecek olursam o ana, vur beni 
zincirlere, hazırım yok olmaya!
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o zaman sen beni korunaklı bir mağaraya getir-
din. Bana kendini gösterdin, Ve kendi gönlümde, 
derin yaralar açıldı. Bulanık gözlerimin önünde, 
yatıştıran, arınmış bir ay doğunca, kaya duvarları 
ve ıslak çalılar, eski çağlara ait, gümüşrengi göl-
geleri yansıttılar. Dindirdiler, izlenimin yoğun 
duygularını.

Ah, şimdi anlıyorum insanın kusursuza eri-
şemediğini. Beni Tanrılar’a gittikçe yaklaştıran bu 
sevincime, yoksun olamayacağım bir yoldaş kat-
tın, o her ne kadar soğuk, küstahça kendi kendimi 
aşağılatıp, senin bağışladıklarını bir solukta hiçe 
çevirse de. Göğsümde yaktığı vahşi ateşle, o gü-
zel kadının bedeniyle, durmadan kışkırtıyor beni. 
Yalpalıyorum, arzudan doyuma, doyumdan ar-
zuya.’’

Mefistofeles, onu bu düşüncelerden çeker, çı-
karır ve Margerette’in yanına dönmeye ikna eder. 
Gretchen  bir yandan, hamiledir, pişmandır, Mer-
yem Ana’ya dualar eder. Faust Gretchen’i görmek 
için yoldayken Gretchen’in asker ağabeyi Valentin 
ile karşılaşır. Valentin hesap sorar, vuruşurlar ve 
Faust Valentin’i öldürür. Gretchen kederinden 
bayılır ve Mefistofeles Faust’u oradan uzaklaştı-
rır. Gecenin aldatıcı ışığında Faust’u göğe çıkarır. 
Cadılarla meşk ederler. Uzun süre oyalanırlar. 
Faust, cadıların yüzünde bile Gretchen’i görür ve 
geri dönmek ister. Gretchen, namusunu yitirdiği 
için mahzene kapatılmış, idam edilecektir. Fa-
ust geldiğinde Gretchen, kahrından, kederinden 
perişandır, kör olmuştur. Faust geldiğinde gele-
nin Faust olduğunu bile idrak edemez. Nihayet 
sesinden Faust’u tanır. Faust, onu kaçırmak ister 
fakat Gretchen, kendini Kilisenin cezasına tes-
lim eder. Mefistofeles  Faust’u gitmeye ikna eder. 
Faust insanlığın manâya olan açlığını içinde taşı-
yan, insanların ve insanlığın sembolü olarak şey-
tanla anlaşmıştır. “Eğer akıllarda dolaşan insanlık 
tacını elde etmenin yolu yoksa ben neyim peki?” 
Burada Faust’un acizliğini, kendini bulma çabası-
nı ve kibrini görüyoruz. Bir insan olma durumunu 
kabullenemiyor. Kendine ‘insan’dan biçtiği pay, 
her şey. Yalancı şahitlik etmesini Mefistofeles’in 
rica ettiği zaman Mefistofeles ile tartışması, yine 
de bunu yapması baştan beri onu yarım inançlı, aç 
ve muhtaç, isteksiz şekilde görmemize sebep olu-
yor.

  
Mefistofeles ona şöyle hitap eder;

“Kendinizi bir aziz mi sandınız!
İlk kez mi yalancı şahitlik edeceksiniz?
Tanrı, dünya ve içinde devinenlerle ilgili,

Yüce tanımlar yapmadınız mı?
Küstah bir yüzle,
Yüreğinizde, korku duymadan,
İşin aslına bakarsanız,
Bu konuda bilginizin,
Bay Schwerdtlein’in ölümüyle ilgili 
bildiklerinizle,
Aynı düzeyde olduğunu itiraf 
etmelisiniz.”
“Sen, bir yalancısın. Ve hep bir yalancı, 
bir Sofist olarak kalacaksın!” 

Faust, bir âlimken bilgisi olmadığı konu-
larda konuşmuştur sık sık. Bundan dem vurul-
duğu zaman da haliyle öfkelenir. Kendini hala 
yanlış veya doğrunun ellerine teslim edememiş-
tir. Margerette ile dolaşırken ‘Bir an için durup 
düşünceye dalması’, inzivaya çekilmesi, onun 

Faust insanlığın manâya olan açlığını 

içinde taşıyan, insanların ve insanlığın 

sembolü olarak şeytanla anlaşmıştır. 

“Eğer akıllarda dolaşan insanlık tacı-

nı elde etmenin yolu yoksa ben neyim 

peki?” Burada Faust’un acizliğini, ken-

dini bulma çabasını ve kibrini görüyo-

ruz. Bir insan olma durumunu kabul-

lenemiyor. Kendine ‘insan’dan biçtiği 

pay, her şey. 
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kendisiyle iyi ve kötü arasında çatışmaya sürekli 
devam ettiği, başladığı işi sorguladığı anlamına 
gelir. Pişman da olsa, oyuna devam eder. Ken-
disiyle, Mefistofeles’le çatışıp durur fakat hiçbir 
zaman vazgeçmez.

“Daha tatsız bir şey yoktur dünyada, 
çaresiz bir şeytandan”…

Yalancı şahitlik hususunda Mefistofeles:

“Ben gene de haklıyım!” 
dediğinde, Faust:
“Dinle, şunu çıkarma aklından, ve rica 
ediyorum, nefesimi tükettirme.
İllaki haklı çıkmak isteyen, ağzı laf yaptı-
ğı sürece, mutlaka haklı çıkacaktır.
Şimdi gel, konuşmaktan bıktım, çünkü , 
sen haklısın.
Her şeyden önce mecbur olduğum için.”  

demiştir. Acizdir, muhtaçtır, kendi hırsına 
da köledir. Galibiyet uğruna sırtını şeytana da-
yamıştır.

Faust, güçsüzlüğünden dolayı Mefistofe-
les’e bağlıdır. Mefistofeles, bu vakitlerde Faust 
üzerinde tesir sahibi olmuştur. Fail olmadığı-
nı hatırlatarak “İntikamcı yargıcın bağlarını 

çözemem, onun kapattığı kapıları açamam.-’O-

nu kurtar’- Onu mahveden kimdi, Ben mi? Sen 

mi?” der. Tanrı’nın yargıç olduğunu düşünür. 

Adaletten anladığı, merhamet, iyi olan değil, 

maddi, rasyonel olandır. Tanrı’ya bile bu düşün-

ce ile yaklaşır.

Kendine hizmetkâr kılmak istediği Faust’un 

isteklerinin bir kısmı karşısında yetersiz olma-

sı Faust’un acizlik düşüncesini irdelemesini ve 

böylece olgunlaşmasını sağlar. Faust ve Mefisto-

feles ilişkisinde Faust’un bir çırak, aciz bir dost 

konumuna yerleştiğini, Mefistofeles’in de Faust 

üzerinde kendini görevlendirmiş ve görev için 

kimi zaman aceleci ve acemice çabalar sergili-

yor olduğunu görürüz. 

İsmet Özel’in Celladıma Gülümserken Çek-

tirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar şii-

rindeki “Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin 

insanlar” dizesinin açıklamasıdır Faust. Çünkü 

o, her şeyi yaşamak ister. Bunu açıkça belirtir. 

Tüm insanlıktır o. İnsanlık tarihidir. Aynadır. 

Her insan, kaderinde mutlaka her şeyi yaşar. 

Günah işler, kendini arar, âşık da olur. Şeytanla 

anlaşmadan insan olunamaz bu yüzden.

Faust’daki tarih okuması, moderniteyle başlar. 

Çünkü insan, modern zamanlara kadar birçok şey 

denemiştir. Ne zaman bir medeniyet özünü bulsa, 

mağlup olmuştur. Bir başka medeniyet de ondan 

bayrağı almış ve devinmiştir. Modernite, katali-

zördür. Devinim tarihte hiç görülmediği kadar 

hızlanmış, değişim, değişmemesi gereken tek şey 

haline gelmiştir. Modernite, kazanmak düsturuy-

la yola çıkar. Tanrıyı kabul etmediğinden, ahiret 

kavramı önemsizdir. Faust, bu fikirlerin hepsini 

yaşar. Ruh hali olarak değişim halindedir. Karak-

teri, sürekli bir adım daha şeytanlaşır, şikâyetleri 

azalır. Durduğu, söz gelimi bir mağarada inzivaya 

çekildiği zaman da Mefistofeles’in müdahil olup 

onu bir yere sürüklemesi, hayatın deviniminin sü-

rekli oluşunun şeytani olduğuna bir işarettir. Fa-

ust, Mefistofeles ile olan anlaşmasında devinmeyi 

istemediği, zaman dursun, o an ebedi olsun iste-

diği vakit ölür, çünkü o vakitten sonra şeytani bir 

unsur olamaz. İnsan, devinmeyi bıraktığı zaman 

bu dünyada kaybeder, yaratıcısına yakınlaşır. Söz 

konusu tespitleri kanımızca insan, devlet ve me-

deniyet için düşünebiliriz.
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Ela ÜMİT
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Anadolu’nun
 Nefesi

“Sabahattin Ali, Anadolu’nun toprağına olduğu gibi Anadolu’nun kalbine de en çok yaklaşan bir 
hikâyecimizdir. Onun, aşikâr bir gerçek olan büyük eseri başından sonuna kadar milliyetçiliğin 

ıstıraplarıyla, bu vatan toprağının ve Anadolu insanının sevgisiyle doludur.”
Nurettin TOPÇU

Esra YAPICIOĞLU

“Sabahattin bir delidir, ilahi bir deli...”1  

Bazı dahiler ve deliler erken ölür, yaşama 
gönderiliş amaçları olan eserlerini hız-
lıca, bazen de alelacele tamamlayıp gö-

çerler dünyadan. “Gerçek şair, ateşi çalmasını 
bilendir ”diyen ve Verlaine’le Baudelaire dışın-
daki tüm şairlerin üstünü çizerek modern Fran-
sız şiirinin temelini atan Rimbaud mesela... 37 
yaşındadır son nefesini verdiğinde. Sonra Şeyh 
Gâlib… Türk edebiyatının en önemli mesnevi-
lerinden olan Hüsn ü Aşk’ını yazdığında 26 ya-
şındadır henüz, öldüğündeyse 42…

Sabahattin Ali de 41 yıllık bir ömür yaşa-
mış, bu kısacık ömre yetmişten fazla şiir, beş 

1 Enver Necati, Hep Genç Kalacağım, haz. Sevengül Sön-
mez, YKY, 2016, s. 220

kitapta toplanan altmış dört hikâye, üç roman, 
tefrika halinde basılan bir oyun, gazete ve dergi 
yazıları ile başarılı çeviriler sığdırmıştır. 

Peki, niçin önemlidir bu kısa ömür ve eser-
ler? Şiirleri midir Sabahattin Ali’yi bu denli 
önemli kılan? Kuşkusuz hayır. Eser vermeye 
şiirle başlamasına rağmen Sabahattin Ali’nin 
en vasat olduğu türdür şiir. Aşklarını ve tabii 
tüm duygularını doya doya, döne döne yaşa-
dığı içindir belki de şiirinin güdük kalışı. Ya-
şadıkça kandığı için yazamaz. Roman ve hikâ-
yelerinde yakalayabildiği o özgün üslup, şiirde 
yakalanmaz bir türlü. Arka plansız, şaşırtmaca-
sız şiirler yazar. Kelimelerin gücünden istifade 
etmeyi gereksiz bulur nedense, ilk anlamlarıyla 
kullanır çoğunlukla. Bununla birlikte çok sevi-
len, bestelenen, dilden dile dolaşan şiirleri de var-
dır: Aldırma Gönül, Leylim Ley, Eşkıya Dünyaya 
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Hükümdar Olmaz, Çocuklar Gibi, Geçmiyor 
Günler, Ben Sana Vurgunum, Dağlar…

Cemal Süreya, Fethi Naci için diyor ya 
“Naci’yi Türk edebiyatından bir an çıkarsak, o 
edebiyatın dengesi bozuluverir.”2 diye, işte Sa-
bahattin Ali hikâyesi için de durum aynıdır. 
Sabahattin Ali olmadan Türk hikâyesinden söz 
edilemez. Neden böyledir? Bu sorunun birden 
fazla cevabı vardır:

Her şeyden önce Sabahattin Ali “insan”ı 
çok iyi tanır. İnsanı ait olduğu mekânlarla, 
mekânlarda tanır.  Köylüyü köyde, sarhoşu 
meyhanede,  mahpusu hapiste,  yarı aydını taş-
rada, âşığı gönlünde tanır. İnsandan topluma 
açılır. Çağdaşı olan Sait Faik’ten bu yönüyle ay-
rılır. Sait Faik de insanı çok iyi bilir, neredeyse 
tüm hususiyetlerini ifade ve ifşa eder ancak insan 
anlatıldı mı, tamam olur onun hikâyesi. Sabahat-
tin Ali’de insan; yaşadığı toplumdan, devirden, 
yönetimden ayrılmaz. Böbrek sancısı çeken bi-
rinin sadece sancıları, acı dolu haykırışları yan-
kılanmaz hikâyelerinde. İşgüzar doktorlar, kirli 
işlerin döndüğü özel muayenehaneler, konula-
mayan teşhisler de tüm gerçekliğiyle gözler önü-
ne serilir. Sıtma olduğu halde sulfata verilmeden 
oradan oraya gönderilen hastalar, doğum yapa-
bilmek için hastanelerde, doğumevlerinde sürü-
nen kadınlar, doktorların, giderek bürokrasinin 
halka uzaklığı ve anlayışsızlığı… 

“(…) İçinde tükenmez manevi hazineler ta-
şıyan bu milleti delice seviyorum. Her sene üç 
dört ay köylerde, kasabalarda dolaşarak onların 
arasına katılıyor, ancak o zaman sahiden yaşa-
dığımı, sahiden yaşayan insanlar arasında ol-
duğumu fark ediyor ve senenin diğer aylarında 
bundan kuvvet alarak çalışıyordum.”3 

Nabizâde Nazım, Yakup Kadri, Halide Edip, 
Reşat Nuri, Ömer Seyfettin, Refik Halit… Ken-
dinden önce dikkatini Anadolu insanına veren 
yazarlarımız vardı kuşkusuz. Ama bir farkla: 
Sabahattin Ali, uzakta durup bambaşka bir 
yaşamı izlemiyor, bilakis sözü edilen yaşamın 
ve insanların içine karışıyor, onlarla ve onlar-
dan oluyordu.  Onun derdi olduğu gibi insan-
dır. İnsan ve hayat.

2 Cemal Süreya, 99 Yüz İzdüşümler- Söz Senaryosu, 
YKY, 2017, s. 319

3 Hasan Ali Yücel’e Mektup, Hep Genç Kalacağım, age, 
s. 424

“Türkiye’mizin büyük kısmını teşkil eden 
köylü ile sizden evvel diyebilirim ki kimse alaka-
dar olmamıştı. Siz galiba köyde yaşadınız, köylü 
ruhunu ve mantalitesinin en derin hatlarını bile 
kavradınız ve onları sanatkârane canlandırdı-
nız.”4

Köylülerin yoksulluğu (Ayran, Kazlar), su-
suzluk, toprak kavgaları (Kanal), iki keçi, bir 
çuval un karşılığında örtbas edilen cinayetler 
(Kağnı), ağaların yalancı şahit tutmaları (Kafa 
Kâğıdı, jandarmaların kötü davranışları (Can-
darma Bekir, Sıcak Su), bazı yöneticilerin men-
faat düşkünlüğü, halkı umursamayıp büyüklere 
yaranma çabaları (Asfalt Yol), yolsuzluklar, or-
manların sermaye haline getirilmesi ( Bir Or-
man Hikâyesi), iş bulabilmek için köyden kente 
göç (Kamyon), Yörükler, yaylada yaşayanlarla 
ovada yaşayan köylüler arasındaki farklar ( Ha-
san Boğuldu) köye gelen iktisatçının kırk beş 
dakika konuşmasının ardından, anlamadığını-
zı niye söylemediniz diye çıkışan köy öğretme-
nine  “Aman beyim! Anlamadık diyelim de bir 
daha baştan mı anlatsın?” diye cevap veren köy-
lü zekâsı ( Bir Konferans)…

Sabahattin Ali köy hayatını böyle içten bir 
görüşle yazmaz yalnız, aynı zamanda kendin-
den sonra gelen Kemal Tahir, Orhan Kemal, Ya-
şar Kemal, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz, Ta-
lip Apaydın gibi yazarlara da geniş bir yol açar, 
ellerini taşın altına koyabilmeleri, gerçeği görüp 
aynıyla yazabilmeleri, kalemlerini bir şifa aracı 
olarak kullanabilmeleri için… 

“Dünyada kendisi için hiçbir şeyi olmayan 
bir insanın bile başkalarına yardım edecek bir 
şeyi vardır… Hiç olmazsa tek bir sözü…” (Yeni 
Dünya)

“Edremit’te beni yanına alan babam pazar 
pazar gezdirirdi. Pazarda gördüklerimi yazmamı 
isterdi. Bir kez yazıya şöyle başlamıştım: ‘Saba-
hın erken saatinde pederimin latif sesiyle uyan-
dım.’ Babam öfkelenmiş, ‘Haydi ordan, yalancı 
kerata. Sabahın köründe seni zorla yatağından 
kaldırıyorum. Babanın latif sesiymiş! Sesim sana 
latif gelir mi hiç! İçinden geldiği gibi yaz’ demiş-
ti.”5 

4 N. Papazoğlu, Hep Genç Kalacağım, age, s.339
5 Sevgi Sanlı, Sabahattin Ali Anılar, İncelemeler, Eleş-

tiriler, haz. Filiz Ali, Atilla Özkırımlı, Sevengül Sön-
mez, YKY, 2014, s. 131
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Çocuk yaşta aldığı bu, gerçeği olduğu gibi 
anlatma dersinin yansımaları açıkça görülür 
Sabahattin Ali hikâyelerinde. 

İşçiler… Çalışmakta olduğu apartma-
nın çatısından, küfecilik eden oğlunun da-
yanamayıp yere yuvarlandığını gören ba-
banın yüreğine oturan acı (Apartman)…
Gemi tayfalarının, ateşçilerinin ağır 
şartlar altında çalıştırılması ( Bir Gemici Hikâ-
yesi), “Mehtaplı Bir Gece”de anlatılan hastalıklı 
çocuk işçi ve ona yardım etmeye çalışan sokak 
kadını… Yedeksiz çalıştırılan kamyon şoförle-
rinin yorucu hayatları ( Uyku)… 

Aydınlar… Asım Bezirci’ye göre “Sabahat-
tin Ali’nin gözünde aydınlar- hepsi olmasa bile 
büyük çoğunluğu- halktan uzak, hatta ona kar-
şı olan, onu hor gören ve memleket sorunlarına 
sırt çeviren, sorumsuz, bencil, çıkarcı, kıskanç, 
dedikoducu, ikiyüzlü kimselerdir. Son çözümde 
kurulu düzenin parçası ve savunucusudurlar.”6

Ve aşk…

“Sen aşkın ne olduğunu bilir misin adaşım? 
Sen hiç sevdin mi?”

6 Asım Bezirci, Sabahattin Ali Hayatı, Hikâyeleri, Ro-
manları, Oluş Yayınevi, 1974, s.87

Sabahattin Ali’de aşk, her yerde ve her-
kestedir: Çingene topluluklarının arasında, 
kırlangıçlarda, meyhane köşelerinde, tiyatro 
topluluklarında, şarkıcı kadınlarda, hapishane 
avlularında, Kazdağı yaylalarında, Almanya so-
kaklarında…  

Aşkın olduğu yerde engel de vardır: Beden-
sel farklılıklar, geçen mevsimler, evli insanlar, 
değişik yaşamlar, töreler, ekonomik şartlar, sınıf 
ayrımları… 

Ey gönül, kuşa benzerdin, 
Kafesler sana dar gelir; 
Bir yerde durmaz gezerdin, 
Hapislik sana zor gelir.

Hapislik… 1931’de Aydın’da, 1932’de 
Konya’da, 1948’de İstanbul’da tutuk-
lanan Sabahattin Ali; Aydın, Konya ve 

Sinop hapishanelerinde yatmış, mahpusları ve 
mapus damlarını yakından tanımıştır. Koğuş-
ların pisliği, bitler, başgardiyanla müdürlere ve-
rilen rüşvetler, hali vakti yerinde mahkûmların 
kurduğu hâkimiyet, hastalanınca doktor ve re-
vir bulunamayışı, duvarlara çarpan dalga sesle-
rinin oluşturduğu korkunç yalnızlık…

Sabahattin Ali’de aşk, her yerde ve herkestedir: Çingene topluluklarının arasında, 
kırlangıçlarda, meyhane köşelerinde, tiyatro topluluklarında, şarkıcı kadınlarda, 
hapishane avlularında, Kazdağı yaylalarında, Almanya sokaklarında…  
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Melahat Kemal’e söylediği “Ben insanları 
kendi anlatmalarıyla tanımam”  sözü ve felse-
fesi ile inşa edilen onca hikâye ve roman kah-
ramanı... İnsan gerçeğini onların ağızlarından 
değil, etraflarında döne döne tanıyan bir büyük 
yazar... Romanları... Kuyucaklı Yusuf mesela… 
Anne babası eşkıyalar tarafından öldürülen Yu-
suf ’un yaşam öyküsünü izlerken pek çok farklı 
hayata tanıklık ederiz. 1903-  1915…Siyasi de-
ğişimlerin yaşandığı yıllarda taşra yaşamından 
bir kesitle anlatılan toplumun genel yapısı…  
Genç yaşta evlendirilen, eşiyle aralarında çok 
yaş farkı olan kızlar, mutsuz evlilikler, aile ve 
arkadaşlık bağları, paranın ve itibarın gücü, 
örtbas edilen cinayetler, kumar oyunları, ent-
rikalar, bozulan ahlaki yapı…   “Kuyucaklı Yu-
suf ’un önemi yalnızca başarılı bir roman olma-
sından ileri gelmez, öncü bir yapıt olması da ona 
tarihsel açıdan bir önem kazandırır.”7 Evet, öncü 
bir romandır Kuyucaklı Yusuf. Kasabada, gücü 
elinde tutan bürokrasi ve eşrafın ezdiği halkın 
yaşamını ayrıntılarıyla anlatması, Anadolu top-
rağına ve insanına içeriden bir bakış getirebil-
mesi bakımından öncü…

Her insanın içinin bir şeytanı yok mudur? 
Her şeytanın da musallat olacağı bir Ömer’i? 
İçimizdeki Şeytan… İnsanın değişken ruh hal-
leri, hayat karşısındaki duruşu, aydın olarak 
kabul gören insanların toplum için elle tutulur 
hiçbir şey yapmamaları ancak sürekli konuşma-
ları, kirli ilişkiler, yolsuzluklar,  aşk, aile bağları, 
insanın nefsin tuzakları karşısındaki iradesiz-
liği, hatalarını gördüğü halde düzeltmek için 
kendini eğitmeyişi, her şeyi dıştan gelme, başka 
bir şeymiş gibi addettiği ”içindeki şeytana” mal 
ederek kendiyle mücadeleden kaçınması… 

Kürk Mantolu Madonna günümüz gençleri-
nin hayranlıkla okuduğu bir aşk öyküsü değil-
dir yalnızca. Elbette Raif Efendi ile Maria Pu-
der’in aşkında, bir insanın başka bir insana ne 
denli yakınlaşabildiği, onunla tamam olduğu, 
aşkın insanı nasıl bir bütün haline getirdiği an-
latılır ustalıkla. “Tesadüf seni önüme çıkarma-
saydı, gene aynı şekilde, fakat her şeyden haber-
siz, yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka 
bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de 
ruhum bulunduğunu öğrettin.” Ama bundan öte 
bir eserdir Kürk Mantolu Madonna. Aile, ak-
rabalık ve arkadaşlık ilişkilerini; paranın etki-
siyle güç kazanan insanlar ve şirketlerin gerçek 

7 Berna Moran, Sabahattin Ali Anılar, İncelemeler, 
Eleştiriler, age, s. 259

sevginin yerini aldığı bir dünyanın ıssızlığında 
her insanın zannedildiğinden çok daha derin-
likli ve hayata yansıyan tekdüze davranışlarının 
ötesinde iç dünyasının ne denli zengin olduğu-
nu, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmayabilece-
ğini anlatır. 

Çevirileri… Yabancı dildeki bir kelimenin 
ana dilimizdeki anlam ve söyleyiş özelliklerini 
olduğu gibi verebilmek için saatlerce sabırla ve 
dikkatle yapılan araştırmaları…8  

Pürüzsüz bir dil, akan su gibi… Yalın, an-
laşılır, temiz Türkçe… “Sabahattin Ali’nin bu 
davranışı aydınlardan, yüksek tabakadan çok 
halka ve orta tabakaya seslenmek isteyişinin, bil-
giçlikten ve gösterişten hoşlanmayışının belirtile-
rinden biridir.”9   Kuvvetli tasvir ve ayrıntılar, iç 
ve dış çözümlemeler… Evde, misafirlikte, radyo 
açık, etrafındakiler sohbet halinde olsalar dahi 
rahatça kâğıda dökülen kelimeler… 

Ve bu kelimelerin hayat bulduğu 41 yıl… 
Şimdi bu yılların nasıl geçtiğine bakalım:

1907... Meşrutiyete, cihan harbine, milli 
mücadeleye gebe yıllar... Fazlaca çetin, fazlaca 
rüzgârlı... Memleket sınırları geniş henüz.  Gü-
mülcine’nin Eğridere’sinde doğan bir “sabah 
yıldızı”…

Göklerin yüzü güldü mü 
Dünyaya geldiğin zaman? 
Azgın sular duruldu mu 
Dünyaya geldiğin zaman?

İz taşımak, kendinden öncekini çoğaltarak, 
çağlayarak ya da süzerek devam ettirmek… 
Sabahattin Ali’nin yaşamının neredeyse her 
anında anne ve babasının derin izleri sürülebi-
lir. İsmi, babasının dostu Prens Sabahattin’den 
mülhemdir.10 Düşünmeye meyyal, edebiyatse-
ver, müziğe yeteneği ve kuvvetli hayal gücü ile 
espri yanı olan bir baba… 

Sabahattin Ali de çok sever klasik Batı mü-
ziğini. Eve her geldiğinde radyodan bulduğu 
müzikleri büyük bir zevkle dinler ve kız kar-
deşine şöyle der:  “Gözlerini kapat ve dinle bak, 
Viyana ormanları…” 

Son derece üstün zekâlı, güzel konuşma 

8 Erol Güney, Sabahattin Ali Anılar, İncelemeler, 
Eleştiriler, age, s. 126

9 Asım Bezirci, Sabahattin Ali Hayatı, Hikâyeleri, Ro-
manları, Oluş Yayınevi, 1974, s 142

10 Asım Bezirci, age, s. 8
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yeteneği ve kuvvetli bir hafıza gücüne sahip bir 
anne…11 Roman okumayı çok seven, biraz da 
hafızlığı olan, giyimine ve süsüne düşkün, çok 
güzel bir kadın… 

Bu yönlerin12 neredeyse tamamını görürüz 
Sabahattin Ali’de. Arkadaşları onun Balıkesir 
Muallim Mektebindeyken sürekli roman oku-
duğunu anlatır, bütün mütalaa saatlerinde, arka 
sıralara geçerek ve kabak çekirdeği yiyerek yu-
tarcasına okunan romanlar…13

Çok da dikkatli bir insandır: “Dakikalarca 
vitrinlerde, kitapevlerinde kitapları tetkik eder, 
duran ve hareket eden bir tren lokomotifini uzun 
uzun gözler, her şeye, herkese karşı aynı tutumu-
nu sürdürürdü.”14

Türk, Rus, Alman, Fransız, İngiliz, 

11 Süheyla Conkman, “Ağabeyim Sabahattin Ali”, Saba-
hattin Ali, Anıları İncelemeler, Eleştiriler, age, s.32

12 Asım Bezirci, age, s. 8
13 Asım Bezirci, age, s. 12
14 Aliye Ali,”Birlikte Olduğumuz Günler”, Sabahattin 

Ali, Anıları İncelemeler, Eleştiriler, age, s.39

Amerikan… Adı duyulmuş ya da kıyıda köşe-
de kalmış yazarları müthiş bir tecessüsle okur. 
“Çeşitli ülkelerdeki romancıları bizde onun ka-
dar bilene rastlamadım. Öyle olduğu halde Sa-
bahattin bildiklerini, öğrendiklerini bilgiçlik 
diye satanlardan değildi. Snob’luğa tahammülü 
yoktu. Öylesine dayanamaz, yüklenirdi. O sanki 
başka bir toplumdan aramıza düşmüş, sıradan 
olmayan, kendine özgü, çok kimsece “acayip” 
bir insandı. Onun için “akıllılar” toplumunda o 
“deli” sayılabilirdi.” 15 

“Kitap üstüne kitap devirmiş ama “kitabi” 
olmamıştı. Zaman zaman aklın yükünü bir ke-
nara bırakır, çocuklaşırdı.” 

Müthiş bir hafıza… “Ben hiç not tutmam. 
Anımsanmaya değen şeyler akılda kalır. Aklı-
mızda tutamadıklarımız varsın, unutulsun.”16

Güzel konuşma yeteneği… “Çok çabuk, 
esprili konuşan hafif peltek bir sesi vardı. Yalnız 
ben değil, hiçbirimiz onunla konuşamazdık. Biz 
bir şey söyleyene kadar o yüz şey söylerdi. Onun 
için hep o söyler, biz dinler, söylediklerinden hoş-
lanmaktan ileri gelen bir duygu ile gülerdik.”17 

15 Niyazi Berkes “Kişisel Anılar” Sabahattin Ali, Anıları 
İncelemeler, Eleştiriler, age, s.76

16 Sevgi Sanlı, Aydınlık Bir Baş: Sabahattin Ali, age, s.127
17 Niyazi Berkes “Kişisel Anılar” Sabahattin Ali, Anıları 

İncelemeler, Eleştiriler, age, s.76

İz taşımak, kendinden öncekini çoğal-
tarak, çağlayarak ya da süzerek devam 
ettirmek… Sabahattin Ali’nin yaşamı-
nın neredeyse her anında anne ve baba-
sının derin izleri sürülebilir.
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O da annesi gibi giyimine, görünüşüne son 
derece düşkündür: İngiliz kumaşından ceketler,  
taranmış saçlar, her zaman tıraşlı bir yüz, göz-
lerindeki zekâ kıvılcımlarını çevreleyen altın 
sarısı gözlükler…

Anne babasının kendine naklettiği, Saba-
hattin Ali’yi inşa ve ihya eden bu güzel özel-
liklerin yanında bir de acı, pütürcüklü, anılar-
da hep gölgede kalan, karanlık ve karartan bir 
husus vardır ki yazarın çocukluğunda dahası 
tüm hayatında ve kaleminde derin oyuklar 
açar: Annesinin soydan gelme histeri hastalı-
ğı… Çanakkale’de başlayan hastalık Edremit’te 
oldukça ilerler. Her zaman sinirli, daima kavga 
çıkaran bir kadın haline gelir. Üstelik kız karde-
şi de henüz dünyaya gelmiştir.  Öğretmen oku-
lunun beşinci sınıfında tatilde iken annesi büs-
bütün fenalaşır ve babası onu İstanbul Fransız 

Hastanesine yatırmak zorunda kalır. Ali Salâ-
hattin Bey çocuklarına yıllarca hem annelik 
hem babalık yapar.  “Zavallı babacığım, tam se-
kiz sene bizim için, yalnız bizim için evliyaların 
bile sabredemeyecekleri şeylere tahammül ettiği 
halde, bütün bunların sebebi olan karısının iyi-
leşmiş halini göremeden öldü…”18

Balkan Savaşı yıllarında babası ordudan is-
tifa edince önce Edremit’e ardından Çanakka-
le’ye taşınırlar. Birinci Dünya Savaşı… Çanak-
kale… Şehir bombalandıkça korkuyla civar 
köylere kaçılan, denizde can çekişen gemiler,   
tayyarelerin meşum sesleri arasında geçirilen 
asker battaniyelerine sarılı çocukluk yılları…  

Annesinde histeri, babasında kalp rahatsızlığı, 
erkek kardeşinde kekemelik…19

Savaş, beraberinde pek çok şeyi götürmüş, 
zorlu mücadele yıllarına sefalet ve hastalık bı-
rakmıştır.

İzmir’e taşınırlar. Babası ailesini geçindir-
mek için çeşitli işler yapmaya başlar. Ancak 
şehre “Yunan gelir.” Çaresizlikle dönerler Ed-
remit’e. Burada da parasızlık ve Yunan askerle-
ri… Babası çaresiz… Bir tanıdığından veresiye 
aldıkları tuhafiye öteberisiyle çarşı içinde bir 
sergi açıp satmaya başlar. Sabahattin Ali de evin 
büyük oğlu olarak takar boynuna bir işporta 
tahtası, başlar sokaklarda dolaşmaya. Türk ma-
hallelerinde değil yalnız, kendilerini tanımayan 
Rum mahallelerinde… “Makaradis kovarikos” 
diye bağıra bağıra gezer, bu güzel çocuğa ma-
halle komşularının taktığı adıyla Sabah Yıldı-
zı…20

Edremit… Çocukluktan ilk gençliğe evi-
rilen yılların en önemli zemini…  Sonrasında 
yazacağı roman ve hikâye kahramanlarının ba-
zılarının ayak basacağı, vücut bulacağı toprak-
lar… 

Edremit İptidai Mektebinin ardından Ba-
lıkesir Muallim Mektebine kaydolur. “Ölün-
ceye kadar, adam oluncaya kadar çalış. Büyük 
muallim, âlim ol inşallah.” 21Böyle yazar dedesi 
1922’de gönderdiği mektubunda. O da ata öğü-
dünü tutmuş, ömrünün son nefesine değin ça-
lışmıştır. 

İlk hikâyesi Horoz Mehmet’in ardından 

18 Asım Bezirci, age, s. 14
19 Asım Bezirci, age, s. 10
20 Asım Bezirci, age, s. 11
21 Hep Genç Kalacağım, haz. Sevengül Sönmez, YKY, 

2016, s. 11

“Hayatımın direği yıkıldı sandım” di-
yen Sabahattin Ali’nin hiç yitirmediği 
aileye olan bağlılığı… En sıkıntılı za-
manlarında bile annesine düzenli para 
gönderme sorumluluğu ve alışkanlığı… 
1948 yılında, ülkeden ayrılmaya çalı-
şırken rast geldiği erkek kardeşine söy-
lenen acı dolu ifade: “Anneme bir ay 
para göndermezsem beni ölmüş bilin.”
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şiirler yazmaya başlar. (O kadar ki, mektebi sev-
mesini de, bir gece gizlice tebdili kıyafet kız ya-
takhanesine girip müsamere izlediğinin duyul-
masının ardından okuldan atılacağı korkusuyla 
giriştiği intihar teşebbüsünün öncesinde arka-
daşına bıraktığı mektuptaki duygularını da hep 
şiirle dile getirir.) Balıkesir Çağlayan dergisinde 
yayınlanan ilk şiirleri…22 Servetifünun ve Ak-
baba dergilerinde aynı yıllarda yayınlanan şiir 
ve hikâyeleri…

19 yaşında yitirilen baba…

Allahım!... İşte bugün, 
Şu zavallı ömrümün 
En matemli bir günü.

Elim böğrümde kaldım, 
Ben bugün haber aldım: 
Babamın öldüğünü.

“Hayatımın direği yıkıldı sandım” diyen 
Sabahattin Ali’nin hiç yitirmediği aileye olan 
bağlılığı… En sıkıntılı zamanlarında bile an-
nesine düzenli para gönderme sorumluluğu 
ve alışkanlığı… 1948 yılında, ülkeden ayrıl-
maya çalışırken rast geldiği erkek kardeşine 
söylenen acı dolu ifade: “Anneme bir ay para 
göndermezsem beni ölmüş bilin.”23  

Balıkesir Muallim Mektebinden atılmaz 
ama artık orada daha fazla kalmak istemez. 
Son sınıfta gittiği İstanbul Muallim Mektebini 
1927’de bitirir ve aynı yıl Yozgat Cumhuriyet 
Mektebine atanır. 

Yozgat…  “Edebi meseleleri konuşacak, 
dertleşerek, münakaşa edecek bir adam arama-
nın” bulamamanın yalnızlığı…24  

1928 yılında Almanya’ya gönderilen 5 öğ-
renciden biri… 21 yaşında Maarif Vekâleti’nce 
açılan sınavı kazanarak gidilen Almanya… Me-
lahat Togar ile arkadaşlık… Elde kitaplar ve ka-
lın sözlükler ile dolaşılan Almanya sokakları… 
Karşılık görülemeyen bir aşkın gönül yarasının 
getirildiği gurbet topraklar… 

Yozgat’taki yalnızlığını kitap, gazete 
ve mektup okumakla dindirmeye çalışan 

22 Asım Bezirci, age, s. 12
23 Süheyla Conkman, “Ağabeyim Sabahattin Ali”, Saba-

hattin Ali, Anıları İncelemeler, Eleştiriler, age, s.32
24 Sabri Esat Siyavuşgil’in Mektubu, Hep Genç Kala-

cağım, haz. Sevengül Sönmez, YKY, 2016, s. 16

Sabahattin Ali’yi gurbet topraklarda daha 
başka, daha derin bir yalnızlık karşılar. Hep 
aynı sığınak: Okumak.  Giderek bir iptila 
haline dönen okumak… “Yatağın üzerinde 
yüzükoyun yatarak kitabı önüme açar, yanı 
başıma eski ve kalın lügat kitabını kor, saat-
lerce kalırdım. Bu sefer okuduklarım, çocuk-
luğumun ve ilk gençliğimin tercüme ve telif 
kitapları gibi sadece kahramanlardan, fevka-
lade insanlardan ve görülmemiş maceralardan 
bahsetmiyorlardı. Evvelce içinde yaşadığım 
halde anlamadığım, görmediğim şeyleri bir-
denbire hatırlatıyor, onlara şimdi hakiki ma-
nalarını verdiğimi zannediyordum.”25 

Bu iptila yurda döndükten sonra da üstelik 
artarak devam eder. “Evde, misafirlikte, trende, 
otobüste ayaktayken bile okur. Bir anını bile boş 
geçirmecesine, dış dünya ile ilişkisini kesmişçe-
sine… Almanca doğa, bitki, hayvan kitapları, 
edebiyat eserleri, psikoloji, felsefe klasikleri…”26 

Memlekete dönüş… “Bu parazit Türkleri bu-
radan kovmalı…” Kendileri için böyle diyen bir 
Alman talebeye yapıştırılan okkalı bir tokat ve ce-
vap: “Biz sizin hükümetinize hükümetimiz tara-
fından verilen para ile okuyoruz. Parazit değiliz.”27  

Aydın Ortaokulunda Almanca öğretmenli-
ğine başlama… Kendisi çok sevmese, alışama-
sa da öğretmenliğe, öğrencileri gönülden sever 
onu. İlginçtir, aşklarını da bilirler. Konya’ya 
tayin edilen, oradaki hayatından memnun ol-
mayan Sabahattin Ali’nin hayat kusurlarının 
elbet bir maşuka tarafından örtüleceğini yazar 
Baduroğlu Adil adlı öğrencisi mektubunda.28   
İhsan, Zübeyde, Orhan, Mustafa… Hepsi Mual-
lim Bey diye hitap ederek ve pek hürmet ile sev-
gi göstererek yazarlar mektuplarını.  Kitapları, 
çoğunu ana dilinden Fransızca ya da İtalyanca 
okudukları eserleri anlatır, yorumlarını belir-
tirler. “Sizin istediğiniz gibi bir adam olmaya ça-
lışacağız. Dediğiniz gibi hayatın hiçbir salise ve 
saniyesinden yılmamaya azim ve her şeyi tabii 
görerek işe başlayacağız.”29 

25 Asım Bezirci, age, s. 18
26 Mediha Esenal, “Tanıdığım Kadarıyla Sabahattin 

Ali”, Sabahattin Ali, Anıları İncelemeler, Eleştiril-
er,age, s.85

27 Hüseyin Nihal Atsız’dan nakleden Asım Bezirci, age, 
s. 19

28 Hep Genç Kalacağım, haz. Sevengül Sönmez, YKY, 
2016, s. 105

29 Hep Genç Kalacağım, haz. Sevengül Sönmez, YKY, 
2016, s. 208 
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 Resimli Ay… İlk toplumsal gerçekçi öyküle-
rinin yayınlanması, dergide düzeltmen ve sekre-
ter olarak çalışırken tanışılan Nazım Hikmet… 
“Genç adamın istidatlı bir yazar olduğu daha ilk 
satırlarından hissediliyordu.”  Almanya’dayken 
karşılaştığı sosyalist fikirlerin Nazım Hikmet’le 
tanıştıktan sonra da derinleşmesi, hem hayatına 
hem kalemine yansıması…

24 yaşında ilk tutuklanma… Hapishanede ya-
şamları, insanları, dertleri, türlü türlü suçları göz-
lemleme imkânı… “Kuyucaklı Yusuf ile Jandarma 
Bekir” ile tanışma… Üç ay sonra aklanma…

Sen ey karanlıklara 
Hicran dağıtan kadın! 
Git başka bir diyara! 
Kalbimi parçaladın...

Esasında kalbini parçalayan kadın değil 
aşk’tır onun, çünkü aşk, her kadında 
adeta yeniden yaratılır.  

Yirmi sekiz… Berlin aşkı… Cevdet Kudret’e 
göre Kürk Mantolu Madonna…30

Sonrasında Nahit Gelenbevi’ye derin bir 
aşkla bağlanır. “Nahit… Bu kelimeyi sana yaz-
makla pek fena bir hatırayı canlandırmaktan 
korkuyorum.”31  “Yeni şiirinize gelince Nahit’i 
ne kadar da çok seviyormuşsunuz.”32  

Yar yoluna baktırdığın, 
Uykusuz bıraktırdığın, 
Aşk yüzünden çektirdiğin, 
Yetmez mi gönül, yetmez mi?

Sonraki yıllarda Konya öğretmenliği sıra-
sında âşık olup evlenmek istediği öğrencisi Me-
lahat Muhtar…33

 “Senin hapiste bir sene yatman bir şey değil, 
üzülme de biraz yorgunluğunu dinlendir. Dünya 
yüzüne çıkar çıkmaz aşk buhranlarına yakala-
nacak değil misin?”

30 Muvaffak Şeref ’e göre Kürk Mantolu Madonna Tak-
sim’de Camlı Köşk’teki Macar kızlardan biridir. bkz. 
Sabahattin Ali, Anıları İncelemeler, Eleştiriler,age, 
s.107

31 Hep Genç Kalacağım, s. 72
32 Hep Genç Kalacağım, s.131- 132
33 bkz Hep Genç Kalacağım, s. 143

Sevip sevip yâri ele kaptırmak 
Kara bahtın bana eski işidir. 
Ömrümdeki yıllar kadar yâr sevdim 
Her biri bir başkasının eşidir.

 “Sonra insanlar, belki kadınlar daha çok, 
alaka ile dinlenmekten, ruhlarının zayıf tarafla-
rının okşanmasından, karşısındakinin kendine 
ait meselelere karşı hassasiyet göstermesinden 
hoşlanırlar. Sen, bu nev’i şeyleri dehşetli çabuk 
kavramasını ve ona göre idare-i kelam etmesini 
pek iyi biliyorsun. Öyle görülüyor ki, sen geçti 
zannettiğin aşklarına hala bağlısın. Ve bütün 
maşukalarını, masumelerini hala seviyorsun. 
Mamamfih belki de bu kıyamadığın, ayrılama-
dığın onların hatıralarıdır.”34

En yakın arkadaşlarından olan Ayşe Sıtkı 
İlhan’a evlenme teklif eder ancak Ayşe Sıtkı: 
“Seni, evlenemeyecek kadar yakın bulurum ken-
dime” diyerek reddeder bu teklifi.

Aşkım iki günlük iptilalardı 
Hayatım tükenmez maceralardı 
İçimde binlerce istekler vardı 
Bir şair yahut bir hükümdar gibi

1931... Konya’ya atanma… Bir yandan Al-
manca öğretmenliği yaparken bir yandan da 
şiirler, hikâyeler yazma, çeşitli dergilerde yayın-
latma… 

Kendisini roman yazma konusunda yönlen-
diren Nazım Hikmet’in ve evvelce hapisteyken 
hikâyesini dinlediği Kuyucaklı Yusuf’un etki-
siyle yazılan ilk romanının tefrikaları… Başlan-
gıçta üç kitap olarak düşündüğü eserinin sadece 
birincisini yazmaya ömrü vefa etmesi…  Ga-
zeteden parasını alamayınca tefrikayı kesme… 
Gazete sahibi Cemal Kutay’ın buna çok içerle-
mesi ve jurnal…35  

1932… Okuduğu bir taşlamada Atatürk’e ha-
karet ettiği gerekçesiyle ikinci kez tutuklanma… 

Akşam sular karardı mı 
Bir dağa versem ardımı, 
İçimi yakan derdimi
Sağır göklere anlatsam...

34 Ayşe Sıtkı İlhan’ın Mektubu, Hep Genç Kalacağım, 
s.191, 240

35 Asım Bezirci, age, s. 22
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Bir yıl hapse mahkûmiyet, temyiz dilekçesi-
ne olumsuz yanıt verilmesiyle on dört ay hapis 
cezasının onanması, memurluk kaydının silin-
mesi, Sinop Cezaevi’ne nakil… 

Avluda volta vururum 
Kâh düşünür otururum 
Türlü hayaller görürüm 
Geçmiyor günler geçmiyor.

 “Hapishanede olduğuna hiç üzülme Saba-
hattin. Hepimizden daha kuvvetli, daha duya-
rak ve hatta daha insanca yaşıyorsun ve kendi 
yazdığın gibi hapishane sana pek çok şeyler 
kazandıracak.”36 Kafa Kâğıdı, Duvar, Bir Şaka, 
Çaydanlık” hikâyelerinde görülen derin izler…

Dışarda deli dalgalar 
Gelip duvarları yalar 
Seni bu sesler oyalar 
Aldırma gönül, aldırma

26 yaşında cezasının bitimine birkaç ay kala 
genel aftan yararlanarak kavuşulan özgürlük…

1934… Varlık dergisinde yayınlanan  “Be-
nim Aşkım” adlı Atatürk’e övgü dolu şiiri… 
Memuriyet hakkının iadesi, MEB Talim ve Ter-
biye Dairesi, mümeyyizliğine atanma… 

Benim kafam acayip bir dimağ taşıyor, 
Her dakika insanlardan uzaklaşıyor. 
Zaman zaman mağlup olsam bile etime, 
İnsan olmak dokunuyor haysiyetime.

İlk şiir kitabının basımı, Dağlar ve Rüzgâr-
lar…

28 yaş… Aliye Hanım ile evlilik...

Gönlüm seninkine yardı, 
Aynı şeyleri duyardı; 
Ayaklarımız uyardı... 
Ben gene sana vurgunum.

Nişanlıyken gönderdiği aşk dolu mektup-
lar…

“Bana böyle şeyler yazma, sonra sana deli 
gibi âşık olurum demiştim, oldum işte.”37  

36 Hep Genç Kalacağım, s.200
37 Hep Genç Kalacağım, s.298

“Bize yakın ve uzak bütün insanlara yardım 
etmek, bütün insanların iyiliğine çalışmak… Ali-
ye, benim altın kalpli Aliyeciğim, bu hususlarda 
ne kadar beraber olduğumuzu bilerek sana bun-
ları yazıyorum.”38 

“Doğru bulduğumuz şeylere beraber inan-
mak istiyorum”39 

“Biz birbirimize en küçük bir sitem bile yap-
madan ihtiyar olacağız. Düşün ki ben, aramızda 
ağırca bir laf geçen bir insanla bir daha yüz yüze 
bakışamam.”40 

 “Beraber Almanca öğreneceğiz, ben İngilizce 
öğrenmek istiyorum, beraber okuyacağız, neşeli 
ve kederli olacağız, ne olursa olsun bütün bun-
lar hep beraber, hep ikimizin iştirakiyle olacak ve 
başka hiç kimse karışmayacak.”41 

Değirmen hikâyesi ile Dağlar ve Rüzgârlar 
kitaplarını okuyan Aliye Hanım’ın da ona kör-
kütük âşık oluşu…42  

Şimdi şiir bence senin yüzündür 
Şimdi benim tahtım senin dizindir 
Sevgilim, saadet ikimizindir 
Göklerden gelen bir yadigâr gibi

Çatı katında bir insan boyundan daha alçak 
olan tavan arasında üst üste dizilmiş kitaplar ve 
üzerlerinde yazarların resimleri… Sonra Anka-
ra’da kapısı dostlarına vakitli vakitsiz, daima 
açık olan bir ev… Pertev Naili Boratav, Niyazi 
Berkes, Nurullah Ataç, Azra Erhat, Sabahattin 
Eyüpoğlu, Orhan Veli, Melih Cevdet, Necati 
Cumalı… “Onun evindeki gibi, bu aile, arkadaş 
ve talebeleriyle sürdürdüğü, esprili, bilgili, son 
derece açık ve samimi sohbetlere ömrümce hiç-
bir yerde rastlamadım.”43  

MEB Neşriyat Müdürlüğü kalembaşılığına 
ek olarak yapılan Almanca öğretmenliği… De-
ğirmen adlı ilk öykü kitabının basımı…

1936…  Ali soyadını alması fakat özel ad-
ların soyadı olamayacağı gerekçesiyle hiçbir 
zaman kullanamaması…44 Kağnı eserinin bası-
mı…

38 Hep Genç Kalacağım, s.283
39 Hep Genç Kalacağım, s.285
40 Hep Genç Kalacağım, s.294
41 Hep Genç Kalacağım, s.298
42 Aliye Ali, “Birlikte Olduğumuz Günler”, a.g.e, s. 37
43 Süheyla Conkman, “Ağabeyim Sabahattin Ali”,  age. s. 

34
44 Filiz Ali Laslo, “Anımsayabildiklerim” age, s. 64
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29 yaş… Kuyucaklı Yusuf’un tefrikasına 
Tan gazetesinde başlanması…

30 yaş… Askerlik yılları… Ses adlı öykü ki-
tabı ile Kuyucaklı Yusuf’un basılması ancak aile 
hayatı ve askerlik aleyhinde olduğu gerekçesiyle 
romanın toplatılması… 

Kızı Filiz’in doğumu… “Alacakaranlıkta 
Kafkasyalı Bir Prenses”… Filiz Ali’nin babası-
nı hatırladığı son günlerden kalma, Sabahattin 
Ali’nin kamyon ile nakliyeye başladığı günler-
de, kış soğuğundan korunmak için taktığı kal-
pağı ile babası tarafından çekilen fotoğrafının 
arkasına yazdığı ifade… Hep bir prenses olmuş 
Filiz Ali, Sabahattin Ali için. Arkadaşları hatı-
ralarında Filiz’in üç- dört yaşlarında çok tatlı 
bir çocukken hep yanlarında ve dönüşümlü ola-
rak omuzlarında dolaştığını anlatırlar.45

Kitaplar… Almanca Grimm Kardeşler ki-
tabının resimlerine bakıldığı, babası tarafından 
Türkçeleştirilip anlatılan zamanlar… Yıllar 

45 Niyazi Berkes,”Kişisel Anılar”, age,  S. 78

geçer, masalların yerini ba-
bayla okunan Alman ve Rus 
klasikleri alır. 

Ankara Devlet Tiyatro 
ve Opera’sını kurmakla gö-
revli Carl Ebert’in yardım-
cısı, dramaturg ve diksiyon 
öğretmeni olarak görev yap-
tığı yıllarda Tatbikat Sahne-
si’nde izlenile prova ve tem-
siller… 

Sürekli dinlenilen kla-
sik Batı müziği… Babasının 
günlerce kafasında kurduğu 
hikâyelerin bir çırpıda ya-
zıya geçirdikten sonra gelip 
kendisine okuması ve fikri-
ni alması, Efes’i bütün tarih 
ve kültürüyle çarpıcı ayrın-
tılarla Filiz’in aklından hiç 
çıkmayacak şekilde müthiş 
bir ustalıkla anlatması…

Böyle bir babanın kızı 
olmak ve ne yazık ki bu babayı henüz on iki ya-
şındayken yitirmek…

1938… Teğmen olarak Eskişehir’de görev-
lendirilme… Devlet Konservatuarına atanarak 
Carl Eber’in çevirmeni, öğretmen ve dramaturg 
olarak çalışması… Çok sevilen Mozart operala-
rı ve Yunan tiyatroları…

1939… Savaş nedeniyle ikinci kez askerliğe 
alınma…

1940… İçimizdeki Şeytan’ın yayınlanma-
sı… Teğmen maaşına kalan Sabahattin Ali’nin 
ailesinin geçimini sağlayabilmek için eser he-
nüz tamamlanmamışken Zekeriya Sertel ile 
Kürk Mantolu Madonna’nın tefrikası için an-
laşması…46

Evlendikten sonra tam bir aile babası olan 
Sabahattin Ali, ailesini geçindirmek için sürekli 
çalışmak zorunda kalmıştır. Dergi çıkarma ça-
lışmaları, roman tefrikaları, çeviriler…

“İlaç ve doktor parası canıma okudu.”47A-
şılmışın dışında bir hastalık yeter de artar 
Sabahattin Ali’nin dengesini bozmaya. Ala-
madığı paraların hesabını sormak için mek-
tuplar yazar Hakikat gazetesine. Hükümetin 

46 Niyazi Ağırnaslı, “ Acısı Yüreğimde Tazeliğini Koru-
yor” , Sabahattin Ali, Anıları İncelemeler, Eleştiriler 
age, S.96

47 Hep Genç Kalacağım, s.369

Evlendikten sonra tam bir aile babası 
olan Sabahattin Ali, ailesini geçindir-
mek için sürekli çalışmak zorunda kal-
mıştır. Dergi çıkarma çalışmaları, ro-
man tefrikaları, çeviriler…
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mevcut kâğıtlara el koyduğu, kâğıt satışına 
müsaade etmediği, yayıncılık yapmanın çok 
zor olduğu zamanlar… Ama bakılacak bir 
aile, ödenecek kiralar, yakılacak kömürler, 
doyurulacak karınlar var… Çaresiz kalan Ali, 
pek çok yerle anlaşmaya, eserlerini bastırma-
ya çalışmaya, sonra da alamadığı paralarının 
peşine düşmeye mecbur kalmış durumdadır.  
Memleketinden toptan buğday, makarna, tar-
hana, şehriye alır. 

1943… Yeni Dünya adlı öykü kitabının ya-
yınlanması, Kürk Mantolu Madonna’nın bası-
mı, İtalyan yazar Ignazio Silone’nin Fontamara 
eserinin Almancasından çevrilmesi…”Eser, bir 
çeviri olduğunu unutturacak kadar güzel ve ba-
şarılıdır.”48 

1944… Nihal Atsız’ın Başbakan Şükrü Sa-
raçoğlu’na yazdığı eleştirel mektuba karşı açılan 
hakaret davasının sonucunda Atsız’ın dört ay 
hapse mahkûm edilmesi… Dava kazanılır ama 
bu tarihten sonra Sabahattin Ali’nin hayatında 
her şey bir daha düzelmeyecek şekilde kötü git-
meye başlar. 

Ağlama ey dere!...Güültüsüz ak.. 
Kader bu: Ne yapsan suyun akacak! 
Çok zordur çırpınıp tutunamamak: 
Fakat bir kere de bize sor dere! 

Konservatuar’daki görevinden ayrılma…

Üçüncü kez Çankırı’da askere alınma…

1945… Yeni Dünya gazetesinin çıkarılma-
sı… Tan Gazetesi olayları…

“Sayın Yücel,

(…)

Uzun uzadıya düşündüm. Sükûn ve rahatı 
seven mizacı, karımı, çocuğumu göz önünde tu-
tarak memurluğa devam mı etmeliydim, yoksa 
memlekette çok okunan ve sevilen, şöhreti sınır-
lar dışına çıkmaya başlayan bir muharririn sos-
yal vazifelerini düşünerek açıkça mücadeleye mi 
atılmalıydım? Bana bu sonuncu vazife daha mü-
him, daha lüzumlu ve daha kaçınılmaz göründü.

(…)

Yurduma ve milletime borcum olduğuna 

48 İ. Hakkı Balamir, “Yaşamaktan Mutluluk Duyan Bir 
İnsan”, Sabahattin Ali, Anıları İncelemeler, Eleştiriler 
age, S.122

inanarak ve hizmetten kaçmamak kaygısıyla, 
kendimin ve ailemin refah ve huzurunu tehlikeye 
koydum.”( 14.12.1945 tarihinde Hasan Ali Yü-
cel’e gönderilen mektup)49  (Sabahattin Ali’nin  
‘mücadelem’ diye nitelendirdiği hususların ay-
rıntıları için Yeni Dünya gazetesinin kuruluşu 
ile ilgili olarak Cami Bey’e gönderilen mektuba 
bakılabilir.)50  

1946… Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin ile birlikte 
Marko Paşa’nın çıkarılmaya başlanması… 

1947’de sıkıyönetimce kapatılan Marko Pa-
şa’nın yerine Merhum Paşa(1947 26 Mayıs), Ma-
lum Paşa( 8 Eylül), Ali Baba ( 25 Kasım) dergile-
rinin çıkarılması…

“Bugünün itibarlı kişileri gibi, kese doldur-
madık, makam peşinde koşmadık. İç ve dış ban-
kalara para yatırmak, han, apartman sahibi 
olmak, sağdan soldan vurmak ve milleti kasıp 
kavurmak emellerine kapılmadık. Bütün kavga-
mızda kendimiz için hiçbir şey istemedik. Yalnız 
ve yalnız, bu yurdun bütün yükünü omuzlarında 
taşıyan milyonlarca insanın derdine derman ola-
cak yolları araştırmak istedik. 

Bu ne affedilmez suçmuş meğer! Nerdeyse, 
yoldan geçerken mide uşakları arkamızdan ba-
ğıracaklar: ‘Görüyor musun şu haini! İlle de na-
muslu kalmak istiyor ve ahengimizi bozuyor.’” 
Ali Baba, 25.11.1947

Dergilerde çıkan yazılardan dolayı iki kere 
birkaç aylığına tutuklanma… ( Mahkûmiyet-
lerden birine neden olan “Topunuzun Köküne 
Kibrit Suyu” başlıklı imzasız yazıyı Sabahattin 
Ali değil Aziz Nesin yazmıştır.51 )  

Daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile top-
latılacak olan Sırça Köşk’ün basımı…

İhtiyarlayacağımı kim söyledi! Hep genç ka-
lacağım…52

“Tabutumun altı çatlak, beni vuran benden 
alçak, sol böğrüme girdi pıçak, yâr yâr aman…”  

Kız kardeşinin anılarında naklettiği, ondan 
başka hiçbir yerde duymadığı ama Sabahattin 

49 Hep Genç Kalacağım, s.424
50   bkz Hep Genç Kalacağım, s.431 – 432
51 bkz. Sabahattin Ali, Anıları İncelemeler, Eleştiriler 

age, s.27
52 Hep Genç Kalacağım, s.504
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Ali’nin sık sık mırıldandığı 
türkünün sözleri… Onun ta-
nımıyla “kaderinin şarkısı”… 53  

1948… 41 yaş… Ölüm yılı, 
daha doğrusu öldürülme yılı… 

“En Büyük Tehlike” adlı 
yazısından dolayı kovuşturma-
ya uğrayınca bir kamyon satın 
alarak nakliyeciliğe başlar. “Bir 
daha hapse girmeyeceğim”  de-
diğini anlatır Mediha Esenal 
anılarında.54  

Ey yar, bu mektubu 
aldığın demde 
Kara topraklara verdim 
kendimi... 
Her şey bana engel oldu 
âlemde, 
Bir coşkun nehirdim, 
yıktım bendimi.

28 Mart 1948’de dostları 
Mehmet Ali ve Adalet Cim-
cöz’e bir mektup bırakır: “(…) 
Dünyada Filiz ve Aliye’nin ya-
nında en sevdiğim insanlar siz-
siniz. Size karşı kötü olmamak 
için elimden gelen her şeyi yap-
tım. (…) Fakat bu şartlar altın-
da bu mânâsız hayatı devam 
ettirmekte bir mânâ göreme-
dim.  Hepinizin beni affetmenizi ve tekrar bu-
luşuncaya kadar sevgi ile hatırlamanızı isterim. 
(…) Artık kendime de kötülük yapmamak için bu 
kararı verdim.”55   

 31 Mart’ta hapisteyken tanıdığı Berber Ha-
san Tural’ın bulduğu Ali Ertekin aracılığıyla 
yurt dışına kaçma girişiminde bulunur. Cesedi 
Kırklareli’nin Sazara köyü yakınlarında bulu-
nur.

“Elimdeki sopa ile kitap okumakta iken ka-
fasının sol tarafından yüzüne doğru şiddetle 
vurdum. Suratı, kulağı, gözlükleri kan içinde 

53 Süheyla Conkman, “Ağabeyim Sabahattin Ali”,  age. s. 
35

54 Mediha Esenal, “Tanıdığım Kadarıyla Sabahattin 
Ali”, Sabahattin Ali, Anıları İncelemeler, Eleştiriler, 
age, s.91

55 Asım Bezirci, age, s. 34- 35

kalmıştı. Arkasından aynı yere şiddetle bir daha 
vurdum. Bir iki darbeden sonra Sabahattin Ali 
sağ tarafına doğru yere yıkıldı. Ağzından bur-
nundan kanlar boşandı. Dikkat ettim, hafif hafif 
nefes alıyordu. Bu defa üçüncü bir darbeyi ense-
sine vurunca nefesi tamamen kesildi.  Ölmüştü.” 
Gerçek gazetesi, 22. 02. 195056  

Hey bir zaman bakıp bakıp 
Seyrine doyamadığım! 
Şimdi gurbette bırakıp 
Sesini duyamadığım!

Cesedi aylar sonra bulunduğunda geride 
kana bulanmış gözlükleri, yeşil mürekkepli ka-
lemi, not defteri ve okumakta olduğu Puşkin’in 
kitabı kalmıştı…

56 Asım Bezirci, age, s. 37
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Sabahattin Ali 

ve Eserleri
Prof. Dr. Filiz ALİ

2007 yılında babam Sabahattin Ali’nin 
doğumunun 100. yıl dönümü do-

layısıyla Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Ede-
biyat Bölümü tarafından düzenlenen toplantıda 
yaptığım konuşmada, doğumunun 100. yılında 
babamın hem eserleri hem de hayatıyla yeniden 
gündeme gelmesi bende bir geç kalmışlık duy-
gusu uyandırmış olmakla birlikte, yine de onu 
anımsayan her bireye minnettar olduğumu be-
lirtmiştim. 

2007 yılında doğumunun 100.  yıl dönümün-
de özellikle Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Ma-
donna ve İçimizdeki Şeytan romanlarının ciddi 
edebiyat meraklısı okuyu-
cuları tarafından tanınma-
sı ve okunması önemliydi. 
Zira babamın ölümünden 
sonra, yani 1948’den 1965’e 
kadar kitaplarının hiçbiri 
Türkiye’de yayınlanmamıştı. 
Ne gariptir ki aynı yıllarda 
eserleri o zamanki demir 
perde ülkeleri dillerine; yani 
Bulgarca, Romence,  Sırp-
ça, Lehçe, Çekçe ve Rusçaya 
çevrilmekteydi.

Sabahattin Ali’nin 
Batı Avrupa ve Amerika 

tarafından keşfedilmesi daha zaman alacaktı. 
1965 yılından sonra Varlık yayınlarında çıkan 
tüm eserleri, o sıralarda Türkoloji’ye merak sa-
ran bazı Amerikalı ve Alman çevirmenlerin il-
gisini çekmiş ve kimi öyküsü hem İngilizce hem 
de Almanca antolojilerde, edebiyat dergilerinde 
yer almıştı.

Doğumunun 100. yılında İçimizdeki Şey-
tan romanı Ute Birgi-Knellesen tarafından Der 
Dæmon in Uns adıyla Almancaya çevrildi. Sa-
bahattin Ali’yi ve bu kitabı Alman okuyucusuna 
tanıtmak için Freiburg, Karlsruhe, Essen ve He-
idelberg’de yapılan toplantılarda babam anıldı, 

Joachim Sartorius gibi çok 
önemli bir kültür adamı bu 
toplantılardan birinde ki-
tabı ve yazarı inceleyen bir 
konuşma yaptı. Ute Birgi, 
ertesi yıl Kürk Mantolu Ma-
donna’yı Die Madonna im 
Pelzmantel adıyla Almanca-
ya çevirdi.

Yine 2007’de Fransa’da 
“Le Serpent a Plumes” ya-
yınevi Kürk Mantolu Ma-
donna romanını Fransızca 
olarak yayınladı. İçimizdeki 
Şeytan, Le Diable Qui Est en 



Nous adıyla, Kuyucaklı Yusuf ise Yusuf le Taci-
turne adlıyla yine aynı yayınevi tarafından ertesi 
yıl yayınlandı. Bu tarihten itibaren babamın her 
üç romanı da Almanca ve Fransızcaya çevrilmiş 
oldu.   

Sabahattin Ali’yi 2007 yılında ilk hatırlayan-
lar şimdiki adı Ardino olan Eğridereli Türklerdi. 
Babamın babası, 1907’de o zamanlar Osmanlı 
İmparatorluğu sınırları içinde olan Eğridere’nin 
karargâh kumandanı Yüzbaşı Ali Selahattin 
Bey’di. Babam, Selahattin Bey ile Hüsniye Ha-
nım’ın ilk oğlu olarak Eğridere’de dünyaya gel-
di. Eğridereliler Sabahattin Ali’nin hemşehrisi 
olmanın gururunu yaşatıyorlar, okullarında Sa-
bahattin Ali’nin eserlerini hem Türkçe hem de 
Bulgarca okutuyorlardı. 

Türkiye’de ise 2007 ilkbaharında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nükhet Esen’in dü-
zenlediği bir Sabahattin Ali toplantısı ve Beşiktaş 
Belediyesi Akatlar Mustafa Kemal Salonu’nda 
Faruk Şüyun’un düzenlediği bir anma gecesi ya-
pıldı. 15 Nisan 2007’de Sabahattin Ali’nin bütün 
çocukluğunun geçtiği ve pek çok eserinde ölüm-
süzleştirdiği Edremit bölgesine Altınoluk Bele-
diyesi tarafından yaptırılan Sabahattin Ali büstü 
ve anıtının açılışı gerçekleşti. Sonra Kazdağı’nın 
eteklerindeki yukarı köyde, yani eski adıyla Pa-
pazlık’ta koskoca kazanlarda davullu zurnalı 
keşkek dövüldü, bütün köye hayır yemeği verildi. 
Eğer babam yaşasaydı herhalde bu toplantıdan 
ziyadesiyle hoşlanacaktı, eminim.  En mutlu ol-
duğu zamanlar Kazdağı’nda tek başına dolaştığı, 
Yörük obalarını ziyaret ettiği zamanlardı. Onun 
bu duygularını anlamak için Hasan Boğuldu öy-
küsünü okumak yeterlidir sanırım.

Sabahattin Ali, 100 yaşını geçtikten sonra 
popüler olan ender yazarlardan biridir. 2010’la-
rın başından itibaren Kürk Mantolu Madonna 

romanının her yıl artan bir merakla okunması, 
yıllarca çok satan kitaplar arasında birinci sı-
radan aşağı inmemesi, 1948 yılında 41 yaşın-
da öldürülmüş bir yazarın, 2000’li yılların en 
popüler yazarları arasına girmesi herhalde bir 
mucize, tarihin garip bir cilvesi olmalıydı. Kürk 
Mantolu Madonna romanı birbiri ardına bütün 
Avrupa dilleri yanında Çince, Japonca, Arapça, 
Boşnakça, Hırvatça, Yunanca, Lehçe, Flamanca 
gibi dillere de çevrildi. Ama asıl kıyamet kitabın 
İngilizce çevirisinin Penguin Classics dizisi için-
de hard cover ile yani ciltli olarak yayınlanması 
üzerine koptu. 

Kürk Mantolu Madonna’yı İngilizceye çe-
virmek Maureen Freely ve Alexander Dawe adlı 
çevirmenlere kısmet olmuştu. Penguin yayınevi, 
kitabı büyük bir kampanyayla tanıttı. Londra 
metrosunun duvarları kitap kapağının büyük 
afişleriyle süslendi. Guardian, The Times, Daily 
Telegraph gibi önemli gazetelerde yazılar çıktı. 
Londra’dan İstanbul’a sırf benimle söyleşi yap-
maya gazeteciler geldi ve Kürk Mantolu Madon-
na, İngiltere’de bu denli popüler olunca, 2017 yı-
lında Penguin USA’da kitabı yepyeni bir kapakla 
Amerikan okuyucusuna sundu.   

Ne var ki 2019 yılında babamın öldürül-
mesinin üzerinden 70 yıl geçmiş ve ailesine ait 
olan telif hakkı serbest kalmıştı. 2019 yılı Ocak 
ayında birden Türkiye’deki tanınmış, tanınma-
mış bütün yayınevleri büyük bir hızla piyasa-
yı yeni Sabahattin Ali kitapları ile doldurdular. 
Böylece Sabahattin Ali okuyucusuna iyilik değil, 
kötülük yaptılar. Çünkü babamın uzun yıllar 
boyunca büyük bir özenle korunan telif hakkı, 
aynı zamanda onun eserinin büyük bir titizlikle 
yayınlanmasını, ailenin elindeki bütün belgele-
rin editoryel titizlikle yayına hazırlanmasını ve 
eserlerinin çok satanlar listelerinde yer almasını 
sağlıyordu. 

Sabahattin Ali, 100 yaşını 

geçtikten sonra popüler olan 

ender yazarlardan biridir.
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Benim için babamın öykülerinin çoğu, ro-
manlarından daha yoğundur. Çoğu öyküsü 
damıtılmış ve yoğunlaştırılmış birer romandır 
hatta. Onun için öykülerinin ihmal edildiğini ve 
hak ettikleri ilgiyi göremediklerini düşünürüm. 
Öykülerinin içerdiği görsellik hayranlık verici-
dir.

Örneğin: “Çumra Kanalı’nın suları Beyşehir 
Gölü’nden çıkarken su rengindedir; Konya Ova-
sı’nda kan renginde…” diye başlar Kanal öyküsü. 
Ya da: “ Bir tarla meselesi yüzünden Savrukların 
Hüseyin, Arkbaşı’nda Sarı Mehmet’i vurdu” diye 
başlar Kağnı. Her iki cümle de tokat gibi afallatır 
okuyanı. Sahne gözünüzün önünde bütün ger-
çekliği ile canlanır. 

Bir Skandal öyküsünün ilk cümlesi de: “Bir 
muallim olarak geldiğim şehir Orta Ana-
dolu’nun bozkırlarında bir cilt yarası gibi 

intizamsız, karışık ve kirli uzanıyor, yayılıyordu.” 
Bu cümleyle öykünün nerelere gideceğinin işa-
retini daha baştan veriyordu yazar.

Şarkılarla bazı sahneleri anlattığı mektupla-
rı da beni hep çok duygulandırır. “Almanya’da 
Frolayn Poder ( yani Maria Puder, Kürk Man-
tolu Madonna) isminde bir hanıma ziyadesiyle 
âşıktım. O zamanlar ise Berlin’de şu “Deli Şarkı-
cı” filmi oynamıştı ve oradaki Sonny Boy şarkısı 
herkesin ağzındaydı… Sonra Berlin civarında 
Templin adında küçük bir kasabada bulundum. 
O zaman da bir Foxtrot herkesin ağzındaydı. 
“In einem kleinen konditorei: bir küçük pastacı 
dükkânı” diye başlayan bir Foxtrot. Pazar gün-
leri kasaba civarındaki kır gazinosunda elli defa 
çalınır ve kocaman pabuçlu, iri parmaklı esnaf 
çırakları siyah elbiselerini düzelterek kırmızı 
yüzlü, ablak suratlı ve bulaşık yıkamaktan elleri 

bozulmuş hizmetçi kızları dansa kaldırırlardı.”

Ya da: “Konya Belediye Bahçesi’nde oldukça 
düzgün bir saz heyeti vardı ve bu heyette Muhsi-
ne isminde, bermutat memleket hovardalarının 
el birliğiyle yangın oldukları bir kız vardı. Sesi 
hakikaten güzeldi. En hoşuma giden şarkısı da 
“Geçti muhabbet demi/ Ağla gönül, yan gönül” 
diye bir şeydi. Sazın icra-i ahenk ettiği sarmaşıklı 
köşkte ayağa kalkar, vücudunu hafifçe ileri uza-
tıp başını yana büker, sarhoş ve yorgun gözlerini 
bütün bahçedekilerde dolaştırarak tatlı, çok tatlı 
bir sesle söylerdi: “Geçti muhabbet demi/Ağla 
gönül, yan gönül”.

Sinop Hapishanesi’nden Ayşe Sıtkı’ya yazı-
lan bu mektuplar da birer öyküdür başlı başına. 
Ne yazık ki babamın Aziz Nesin’e, Melahat To-
gar’a veya Pertev Naili Boratav’a yazdığı mek-
tuplar alıcıları tarafından saklanmamış. Oysa 
babam kendisine gönderilen bütün mektupları, 
kartpostalları, fotoğrafları büyük bir titizlikle 
saklamış. Hayatıyla ilgili hiçbir belgeyi atmamış.

Öldükten sonra bütün bu belgelerin sak-
landığı tahta sandık bizimle birlikte o evden 
ötekine taşındı durdu. Annemin eski yazıdan 
yeni yazıya çevirdiği bazı mektupları ve belgele-
ri Atilla Özkırımlı ile hazırladığımız Sabahattin 
Ali kitabında yayınlamıştık. Hatta Ayşe Sıtkı’nın 
mektupları ilk kez bu yayında gün ışığına çıkmış 
ve Ayşe Sıtkı da sonunda babamın ona yazdığı 
mektupları İki Gözüm Ayşe adıyla yayınlamaya 
karar vermişti. Daha sonraki yıllarda Sevengül 
Sönmez, babamın anneme ve bana yazdığı mek-
tupları Canım Aliye, Ruhum Filiz adı ile düzenle-
di ve kitap YKY tarafından yayınlandı. 

Benim tanıdığım Sabahattin Ali ile bu 
mektuplarda hitap edilen genç Sabahattin Ali 
arasında dağlar kadar fark var. Mektuplarda 

Benim için babamın öyküle-

rinin çoğu, romanlarından 

daha yoğundur. Çoğu öyküsü 

damıtılmış ve yoğunlaştırıl-

mış birer romandır hatta.
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FİLİZ ALİ

1937’de İstanbul’da doğdu. 1958’de Ankara Devlet Konservatuarı Pi-
yano Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. 1959’da Fulbright Bursu kazana-
rak Amerika’ya gitti. Boston’da New England Konservatuarı, New York’da 
Mannes Müzik Koleji’nde yüksek lisans yaptı. 1962-2004 yıllarası arasın-
da önce Ankara Devlet Konservatuarı sonra İstanbul Devlet Konservatu-
arlarında ders verdi. 1965-1970 yılları arasnda İstanbul Belediyesi Şehir 
Operası’nda Korrepetitör olarak görev yaptı. 1985’de Londra Üniversitesi 
King’s College’den Müzikoloji Doktorası aldı. 1995’te Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Başkanı 
oldu. 1989-92 yılları arasında İstanbul Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.  1995’te Fransa Kültür 
Bakanlığı kendisine Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres ödülünü 
verdi.1995-2008 yılları arasında Uluslararası Eskişehir Festivali’nin müzik 
danışmanlığını yaptı.2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı’ndan emekli oldu. 2005 yılından bu yana Sabancı 
Üniversitesi’nde Batı Müziği Tarihi dersi vermektedir. 1998 yılında Ayva-
lık Uluslararası Müzik Akademisi’ni kurdu. 2009’da Ayvalık Uluslararası 
Müzik Akademisi’ni Geliştirme ve Destekleme Derneği’ni, 2011’de Ayva-
lık Kültür ve Sanat Vakfı’nı  kurdu. 1965’den günümüze kadar aralarında 
Cumhuriyet, Politika, Hürriyet, Milliyet, Yeni Yüzyıl, Radikal gazeteleri 
başta olmak üzere pek çok gazete ve dergide müzik yazıları yazdı.

1962’den 2000’li yıllara kadar Ankara Radyosu, TRT İstanbul Radyosu 
ve Açık Radyo’da sayısız müzik programı yaptı. 

2011’de Vehbi Koç Vakfı Kültür ve Sanat Ödülü’nü aldı.
2013’de Ayvalık Müzik Festivalini başlattı ve Ayvalık AIMA Festival 

Orkestrasını kurdu.
2015’de İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Onur Ödülü’ne layık görüldü.

arkadaşları tarafından sık sık sözü edilen hatta 
kendisinin de Bir Skandal öyküsünde kendini 
tarif ettiği gibi biri değildi benim tanıdığım ba-
bam. Ne diyordu orada: “Deli gibi yaşıyordum 
o zamanlar… Ve başka türlü yaşamak aklıma 
gelmiyordu. Etrafımdakileri hayrete düşüren bir 
zekânın imtiyazlarından istifade etmekten başka 
bir şey istemiyordum.” 

Bir Skandal öyküsü Konya’da geçer ve Kon-
ya’daki o deli dolu Sabahattin Ali’nin başına hiç 
beklemediği bir felaket gelir. En yakın arkadaşla-
rı tarafından ihbar edilir ve kendini önce Konya 
sonra da Sinop Hapishanesi’nde bulur. Sanırım 
Sabahattin Ali’nin hem yazar, hem düşünce ada-
mı, hem de kişi olarak değişimi bundan sonra 

başlar. Evlenmesi, çocuk sahibi olması ve Ankara 
Devlet Konservatuarı’nda Carl Ebert gibi dünya 
çapında bir müzik ve tiyatro adamı ile çalışmaya 
başlaması onun verimini arttıran öğelerdir.

Benim tanıdığım Sabahattin Ali, hem kendi 
çekirdek ailesine hem de akraba ve yakınlarına 
düşkün, geniş muhiti ve arkadaşları tarafından çok 
sevilen, hatta hayranlık duyulan, son derece neşe-
li, eğlenceli ve oyuncu biriydi. Sevgi dolu ama aynı 
zamanda prensipleri ve kuralları olan bir babaydı. 
Her yerde, her zaman tekrarladığım gibi beni ha-
yata hazırlayan, bana bugün hâlâ sıkı sıkıya bağlı 
olduğum değerleri veren, sevgisini bugün bile tap-
taze hissettiğim, başım ne zaman sıkışsa bana öteki 
dünyadan yardım elini uzatan babam. 
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Sabahattin Ali: 
Romantik ve 

Gerçekçi
Necip TOSUN

Romancı ve öykücü Sabahattin Ali’nin 
(1907-1948); edebî serüveni iki ana da-
mardan akar. Biri yoksulları, ezilmişleri, 

sınıf savaşlarını anlattığı sosyal gerçekçi kanal; 
diğeri de daha çok insani yanların öne çıktığı, 
bireysel dramların kadın erkek ilişkilerinin, aş-
kın anlatıldığı romantik kanal. Sabahattin Ali’de 
bu iki kanal bazen birbirine yaklaşır, iç içe geçer, 
bazen farklı kanallar olarak kendi mecralarında 
akarlar. İlk kanalda köy ve köylüyü, cezaevi ya-
şamını, egemen ideolojinin baskıcı yapısını, eşit-
sizliği ve toplumsal eleştiriyi anlatır ve onun Rus 
gerçekçiliği ve toplumcu gerçekçi yaklaşımını 
yansıtır. Daha çok romanlarında görülen aşk ve 
insani durumların öne çıktığı yaklaşımı ise Al-
man romantik akımını temsil eder.

ÖYKÜLERI

Onu Türk öykücülüğünde seçkinleştiren 
en önemli özelliği, köy ve köylüye bakıştaki 
orijinalliğidir. Sabahattin Ali, Anadolu insanını, 
köy ve köylüyü şive çıkmazına düşmeden ve 
özellikle daha sonraları benzerleri tarafından 
yapılacağı gibi bayağılaştırmadan oldukça 
gerçekçi ve kabul edilebilir bir bakış açısıyla 

öykülerine yansıtmayı başarmıştır. Anadolu 
insanı, Türk öykücülüğünde belki ilk kez 
onun öykülerinde ete kemiğe bürünüp tam 
bir gerçeklikle hayat bulmuştur. Öykülerinde 
Anadolu insanının yol, su, toprak, işsizlik, ağalık 
düzeni, bürokratik baskı, sağlık gibi sorunlarını 
bir bir ortaya koymuştur. Ama köy ve köylünün 
sorunlarını bir ideolog veya politikacı gibi değil, 
bir sanatçı gibi görmüş ve sanatın gerekleriyle 
öyküleştirmiştir. Bütün bu sorunları, nedenleri 
ve çözümleriyle değil, bireyde yarattığı 
sonuçları itibarıyla irdelemiştir. Elbette bu 
yaklaşımlarında, kendi muhalif duruşunun 
bir sonucu olarak bir tarafta yer almış, köy ve 
köylüyü savunmuştur. Ama duracağı yeri çok iyi 
belirlemiş bu yüzden de çoğunlukla didaktikliğe 
düşmemiştir. Sonuçta, ortaya inandırıcı ve 
etkileyici bir dünya çıkarmayı başarmıştır. 
Öyküsünü, köyü yaşanacak yer olmaktan çıkaran 
dramlar, sorunlar üzerine kurmuş, köylülere de 
etrafı çözülmesi gereken sorunlarla kuşatılmış, 
özellikle yönetim baskısıyla bir açmaza itilmiş 
insanlar olarak bakmıştır. Anadolu’yu anlatırken 
popülizme kapılmamış, köylüden yana olmakla 
birlikte, bu kıstırılmışlığından kurtuluşunun da 
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kendisine bağlı olduğunu vurgulamıştır. Çıplak 
gerçekliğe sonuna kadar bağlı kalmış; olayları, 
dramları, çelişkileri hafifletmeye kalkışmamıştır. 
Yaşananların en sert, en acımasız ânlarına 
eğilmiş, kahramanların mutluluk ânlarından 
çok, acılı yanlarını anlatmayı benimsemiştir. 

Sabahattin Ali, muhalif kimliğinin bir yansı-
ması olarak sınıfsal çelişkileri, sömürüyü, adaletsiz-
likleri gündeme getirmiş; ezilenlerin, güçsüzlerin, 
hakkı yenenlerin yanında yer almış; despotların, 
ezenlerinse karşısında olmuştur. Özellikle günü-
müzün de temel problemleri olan sağlık, bürokra-
si, despotizm, yabancılaşma konularını 1930’larda, 
1940’larda şaşırtıcı ve çarpıcı bir gerçeklikle gözler 
önüne sermiştir. Sabahattin Ali, bütün öykülerinde 
iktidarın politikalarını öven ve parlatan dönemin 
angaje sanatçılarının aksine, bu projelerin insansız-
lığını, yanlışlığını vurgulamış, pek çok öyküsünde 
bu jakoben, tepeden inmeci politikaları eleştirmiş-
tir. İktidarın çizdiği pembe tabloların, aslında nasıl 
kapkara olduğunun çarpıcı örneklerini vermiştir. 
Ama egemen ideolojinin politikalarıyla örtüşme-
yen politik tavrı, onun çalkantılı, fırtınalı, mücade-
lelerle dolu bir yaşam sürmesine neden olmuştur. 
Defalarca tutuklanmış, hapis yatmış, işinden ol-
muş ama bütün bunlar yazı hayatında bir verime 
dönüşmüştür. 

Sabahattin Ali, hayatının, acılarının, inanç-
larının öykülerini yazmış; kendisinin, çevresi-
nin, arkadaşlarının yaşadıklarını çıkış noktası 
yaparak onları sanat katına yükseltmiştir. Sa-
bahattin Ali’nin ilk öyküleri tümüyle Alman 
romantiklerini ve piyasa işi magazinel aşk hikâ-
yelerini (“Değirmen”, “Kurtarılamayan Şaheser”, 
“Viyolonsel”) andıran öykülerken, “Bir Orma-
nın Hikâyesi” (1930) onun öykü serüveninde 
bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu öyküsüyle bir-
likte, dünya ve sanat görüşü belli bir yönelime 
girecektir. Onun bu serüvenini Nâzım Hikmet 

şöyle anlatır: “Bir gün dergi idarehanesine kısa 
boylu, gözlüklü bir genç geldi. Almanca bildiği-
ni hikâyeler yazdığını ve isminin Sabahattin Ali 
olduğunu söyledi. Hikâyelerinden birini bıraktı, 
çıktı. (...) Sabahattin Ali’nin ilk hikâyesini Re-
simli Ay dergisinde, o devirdeki Resimli Ay’da 
yayınlaması, yazarın o zamanki edebiyat, dola-
yısıyla politik cereyanlar arasında belirli bir saf-
ta yer alması demekti. İlk yazısını bize getirişi, 
Sabahattin Ali’nin antiemperyalist, demokratik 
temayülünü gösteriyordu.”1 

Sabahattin Ali ömrünün sonuna doğru ken-
dini tümüyle öykü dışı bir mücadeleye adar. 1946-
1947 yılları arasında Marko Paşa, Malum Paşa, 
Merhum Paşa gibi gazetelerde yazdığı oldukça kes-
kin yazılarıyla egemen ideolojiye karşı uç bir mu-
halefet yürütür. Ama yazdığı, çıkardığı gazeteler bir 
bir kapatılır, son kitabı Sırça Köşk Bakanlar Kurulu 
Kararı’yla toplatılır. Böylece etrafındaki baskı iyi-
ce daralınca ülkeyi terk etme kararı alır. Tedirgin, 
örselenmiş, kıstırılmış ruhu, ülke içinde yaşamaya 
daha fazla dayanamaz ve yurt dışına çıkmaya karar 
verir. Ama yasal yollardan yurt dışına çıkamadığı 
için (pasaport verilmez) kaçakçılar yardımıyla ül-
keden çıkmayı dener. Ne var ki sınırda trajik bir 
şekilde öldürülür.

Böylesi mücadelelerle ve acılarla dolu bir ha-
yat süren Sabahattin Ali’nin sanatını besleyen de 
bizzat bu yaşadıkları olmuştur. Sabahattin Ali, 
baskıcı egemen ideolojinin kendisine yaşattığı 
fırtınalı ve çalkantılı hayatın intikamını alırca-
sına, bu olumsuzlukları değerlendirip sanatının 
önemli bir malzemesi olarak kullanır. Özellikle 
öğretmenliği sırasında bulunduğu Anadolu şe-
hirleri (Yozgat, Aydın, Konya) onun, köy ger-
çekliğini tanımasını, mahpuslukları da Anadolu 
insanının bir başka çehresini keşfetmesini sağlar.

1 Asım Bezirci, Sabahattin Ali, Evrensel Basım Yayın, 5. 
Basım 1997, s. 28.

Sabahattin Ali, bütün öykülerinde iktidarın 
politikalarını öven ve parlatan dönemin an-
gaje sanatçılarının aksine, bu projelerin in-
sansızlığını, yanlışlığını vurgulamış, pek çok 
öyküsünde bu jakoben, tepeden inmeci poli-
tikaları eleştirmiştir. İktidarın çizdiği pembe 
tabloların, aslında nasıl kapkara olduğunun 
çarpıcı örneklerini vermiştir.
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Kırk bir yaşında öldürülen Sabahattin 
Ali, beş öykü kitabına imza atar. İlk ki-
tabı Değirmen 1935’te yayımlanır. Çe-

şitli etkilenimlerin yoğun olarak gözlendiği 
bu ilk kitap, onun kendi dilini oluşturma ça-
balarını, arayışlarını sergiler. Bu bocalama ve 
etkilenim, özellikle ilk bölümde yer alan aşk 
öykülerinde açıktır. Diğer bölümlerde, onun 
daha sonraki öykülerinde derinleştireceği te-
mel izleklerin tümünü görürüz: Cezaevi öykü-
leri, köy ve köylü, kasabaya gelmiş aktris kızlar, 
bilinçsiz yöneticiler... İkinci kitabı Kağnı’da 
(1936), öyküde ne yapmak istediği yavaş yavaş 
netleşmeye başlar. Özellikle, kitaba da adını 
veren ve yöneticilerin acımasızlığını, insanlık-
tan uzaklaşmalarını anlattığı “Kağnı” öyküsü, 
Türk öykücülüğünde klasikler arasında yerini 
alır. Kitapta ayrıca sosyal adalet vurgusu, eşit-
sizlik ve despotizm baskın temalar olur. Ses 
(1937) onun ilk iki kitapta işlediği temalar ya-
nında, özellikle yabancılaşma konusuna eğildi-
ği ustalıklı öykülerden oluşur. “Ses” ve “Köpek” 
öykülerinde bu konuyu işler. “Ses” öyküsünde 
tenor yapılmak istenen Sivaslı Ali’nin üzerin-
den, yabancılaşma konusu anlatılırken, “Kö-
pek”te Batı özentili bir burjuva ile bir Anadolu 
insanı karşı karşıya getirilerek bu insanların 
dünyaya, eşyaya bakışlarındaki farklılık orta-
ya konur. Öyküde, kendi insanına tamamen 
yabancılaşmış burjuva mahkûm edilir. Saba-
hattin Ali Yeni Dünya’da (1943), yoksulların, 
ezilmişlerin dramlarını anlatmayı sürdürür. 
Kitaptaki “Hanende Melek”le Türk öykücülü-
ğünün unutulmaz öykülerinden birine daha 
imza atar. Sabahattin Ali’nin son öykü kitabı 
Sırça Köşk (1947) , sağlık sorunlarının ağırlıklı 
olarak yer aldığı öykülerin toplamıdır. Kitapta-
ki “Masallar” bölümü, onun öyküdeki yeni yö-
nelimini işaret eder. Sabahattin Ali, bu kitabın-
da alegorik bir yaklaşımla, ağır bir toplumsal 
eleştiri ve hiciv yapar. Bu yeni seçiminin, onun 
üzerindeki baskıların arttığı bir döneme rast-
laması manidardır. Sabahattin Ali bu bölüm-
de, örtük bir üslupla başkaldırı edebiyatının en 
yetkin ürünlerini verir. 

Jandarma, hapishane, kumpanya, ağa, öğret-
men, kamyon, açlık onun öykülerinin anahtar 
kelimeleridir. Bu kelimelerin izini sürerek, onun 
öyküde ne yapmak istediğini izah etmek müm-
kündür. Belli başlı tema ve konuları ise kadın, 
yönetenler ve yönetilenler, doktorlar, yabancı-
laşma, cezaevleri olarak sıralayabiliriz.

Türk öykücülüğünde “ezilen kadın” konu-
sunu derinlikli bir şekilde ilk gündeme getiren 
yazarların başında Sabahattin Ali gelir. “Çil-
li”, “Yeni Dünya”, “Hanende Melek”, “Köstence 
Güzellik Kraliçesi”, “Komik-i Şehir”, “Mehtaplı 
Bir Gece”, “Çaydanlık”, “Isıtmak İçin”, “Kazlar”, 
“Kağnı”, “Sıcak Su” onun kadın odaklı öyküle-
rinden en önemlileridir. Sabahattin Ali pek çok 
öyküsünde, toplumun kadına bakışından kay-
naklanan kadın dramlarını anlatır. Onun öykü-
lerinde genelde erkekler kadınlara ihanet eder. 
Kadınlar vefalı ve çilekeş, erkekler ise aldatıcı ve 
çıkarcıdır. Erkekler çilekeş ve sadık kadının aşkı-
na cevap verecek kadar cesur değildir. 

Yabancılaşma da onun gündeme getirdi-
ği en önemli temalardan biridir. “Ses” öyküsü 
Türk edebiyatında, yabancılaşma üzerine yazıl-
mış emsalsiz bir örnektir. Doğu ve Batı kültürü 
arasındaki derin kırılma, bu öyküde çarpıcı bir 
örneğe dönüştürülür. Öyküde, köklerinden, onu 
var eden ortamdan koparılıp, tümüyle yabancı 
bir ortamda sanatını icra etmesi istenen âşığın, 
kaçınılmaz yenilgisi anlatılır. Aydınlar, bir Ana-
dolu kasabasında sesini beğendikleri bir âşığı, 
günler sonra “tenor” yapmak için Ankara’ya 
çağırırlar. Ama âşık etrafındaki her şeye yaban-
cıdır. Müzik aletlerine, insani ilişkilere, çevreye, 
imtihanlara, her şeye. Sivaslı Ali’yi, ilk defa gör-
düğü müzik aleti piyano eşliğinde test ederler. 
Ama âşık imtihanı kaybeder. Gerekçesi yarala-
yıcı ve ibretliktir: “Ben o odada bir türlü sesimi 
bulamadım.” 

Sabahattin Ali öykülerinde direkt, dolaysız 
bir anlatım yolunu tercih etmiştir. Pek çok öy-
küsünü imge ve simgelere başvurmadan anlatır. 
Ama Sırça Köşk’ün “Masallar” bölümünde alego-
rik bir anlatıma yönelir. Mesaj verme, doğruyu 
savunma çabası içerisinde olduğu için, öykü-
de çarpıcılığı, irkiltmeyi, sarmayı hedefler. Bu 

“Ses” öyküsü Türk edebiyatında, ya-
bancılaşma üzerine yazılmış emsalsiz 
bir örnektir. Doğu ve Batı kültürü ara-
sındaki derin kırılma, bu öyküde çar-
pıcı bir örneğe dönüştürülür. Öyküde, 
köklerinden, onu var eden ortamdan 
koparılıp, tümüyle yabancı bir ortamda 
sanatını icra etmesi istenen âşığın, ka-
çınılmaz yenilgisi anlatılır.
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beklentiye en uygun yöntem ise “olay öyküsü” 
yaklaşımıdır. Klasik giriş-gelişme-sonuç disipli-
nine bağlıdır. Bu yöntemin bir sonucu olarak da 
onun öykülerinde finaller önemlidir. Finallerde 
her şey çözüme kavuşur. Zaten öykü de sonda-
ki finale göre ayarlanmıştır. Ramazan Korkmaz, 
öykülerin biçimsel özellikleriyle ilgili olarak şu 
tespitte bulunur: “Hikâyelerde, önceleri ‘göster-
me’ metodu ağırlıkta iken, özellikle 1930’lardan 
sonra yazılan hikâyelerde ‘anlatma’ metodu ağır-
lık kazanır, olay ön plana çıkar. 1945’te yazdığı 
‘Çilli’ adlı hikâyeyi takiben ise; yorum en aza 
indirilerek, hayattan ‘ân’a bağlı kesitler sunulur. 
Böylece olay tekrar geri plana itilmiş olur.” (Ra-
mazan Korkmaz, A.g.e., s. 91)

Onun öyküdeki asıl başarısı, olağanüstü 
olaylar anlatmasına karşın, çizdiği/yarattığı at-
mosfer nedeniyle insanda bir inanırlık ve ger-
çeklik duygusu uyandırabilmesidir. Tipleme ve 
atmosfer yaratmada oldukça başarılı olan Saba-
hattin Ali, insan psikolojisinin gizlerini ustalıkla 
açığa çıkarır. Dile getirilmekten bile çekinilen 
insanlık hâlleri onda incitici, yaralayıcı, çarpıcı 
gerçekliğe dönüşür. Yoksulluğun insanı nasıl in-
sanlıktan uzaklaştırdığını, toplum dışına ittiğini 
anlattığı “Kamyon” öyküsünde, parasız yolcu-
nun yaşadığı ruh durumları emsalsiz bir anlatı-
ya dönüşür. İki kardeşinin geçim sorumluluğu 
altında ezilen küçük Hasan’ın dramını anlattığı 
“Ayran” öyküsü de, yine insan psikolojisini yan-
sıtmakta gösterdiği ustalığa bir başka örnektir. 
Bu bağlamda anılması gereken bir başka öykü 
de “Yeni Dünya”dır. Düğünlerde oynayarak ha-
yatını kazanan Yeni Dünya, işi gereği kuğunun 
son şarkısı gibi âdeta oynaya oynaya ölür. Ama 
öykü öylesine gerçekçi bir atmosfer ve psikolojik 
derinlikle anlatılır ki bu olağanüstü durum bile 
sıradan bir olaymış gibi sunulur. Kısaca Saba-
hattin Ali, sanatı, bir hizmet ve mücadele aracı 
görmesine karşın sanatın genel ilkelerinden ta-
viz verip didaktikliğe düşmez ve en kaba/direkt 
mesajları bile sanatkârane bir üslupla sanatın/
öykünün diline dönüştürmeyi başarır.

  

ROMANLARI

Kuyucaklı Yusuf (1937) Türk romancılığının en 
iyi örneklerinden biridir. Roman Anadolu insa-
nının dönem içindeki sıkışmışlığını, açmazlarını, 
erdem ve zaaflarını ustalıkla yansıtır. Egemen güç-
lerin, bürokratik gücün bireysel hayatlara kadar 
inen tahakkümünü gözler önüne serer. Kuyucaklı 

Yusuf’taki kahramanlar tüm romanlarda oldu-
ğu gibi çatışma zemininde var olurlar. Romanın 
olumlu karakterleri Kaymakam Selâhattin Bey, Yu-
suf, Bakkal Ali; olumsuz tipleri ise Hilmi Bey, Hacı 
Ethem, Şakir, yeni Kaymakam İzzet Bey’dir. Yusuf, 
ailesinin eşkıyalar tarafından öldürülmesi üzerine 
hiç erkek çocuğu olmayan Kaymakam Salâhattin 
Bey tarafından evlatlık olarak alınır. Yusuf, Kayma-
kam Salâhattin Bey’in eşi Şahinde tarafından hiçbir 
zaman kabullenilmez ve aralarında hep bir çatışma 
olur. Şahinde, Yusuf yüzünden Kaymakam’ı sürek-
li tehdit eder. Eve evlatlık olarak on yaşında gelen 
Yusuf, eve uyum sağlayamaz, bu arada okumayı da 
bırakır. Kendisini burada yabancı hissetmektedir. 
Kasabanın çocuklarıyla anlaşamaz ve köyündeki 
arkadaşlarını özler. Üvey kardeşi Muazzez’le Yusuf 
birlikte büyürler. Aslında Yusuf ve Muazzez birbir-
lerine âşıktırlar. Ancak mevcut toplumsal koşullar 
nedeniyle bunu birbirlerine açıklayamazlar. Yusuf 
gurur yapar, Muazzez de cesaretli değildir. Sonun-
da Yusuf Muazzez’i kaçırır ve imam nikâhı kıyarak 
olayı çözer. Kuyucaklı Yusuf, bir dönem Anadolu 
gerçekliğini, insan ilişkilerindeki yozlaşmayı, güç 
ve iktidar savaşını adalet ve merhamet odağında 
ustalıkla işler.

İçimizdeki Şeytan (1940), onun romantik 
ve gerçekçi yaklaşımlarının bir birleşimi gibidir. 
Romantik hülyalar içindeki Ömer ile Macide’nin 
saf aşkının, kör siyasetin ucuz oyunları karşısında 
paramparça oluşunu anlatır. Ömer şahsiyetli bir 
insan olarak kalmak isterken, arkadaşı Nihat 
menfaatleri uğruna insanlara hükmetmek için 
arayışlar içerisindedir. Bu atmosferde ülkede 
yaşanan milliyetçilik, Türkçülük akımı ve 
devlete ait jurnaller romanda yerini alır. Sürü 
hâlinde yaşamak isteyen, içindeki şeytana karşı 
koymaya çalışan Ömer bu atmosfere yenilir. 
Özellikle yaklaşan tiranlığa dikkat çekilir: “Bırak 
bunları. Nerdeyse içimizdeki şeytan hikâyesine 
başlayacaksın! Benim kimseyi fena gördüğüm 
falan yok... Vaziyeti anlamak istiyorum. Yalnız 
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şu kadarını söyleyeyim ki, insanların zaaflarını 
mazur görmeye taraftar değilim. Kuvvetli olmak 
her şeyin fevkindedir. Kuvvet her hareketi mazur 
gösterebilir. Acizlere acımak ise sersemliktir.” 
Romanda musiki üzerinden Doğu-Batı çatışması 
gündeme getirilirken, dönemin edebiyat ortamı 
da eleştirilir. Romanın kahramanı Ömer 
sanatkârı şöyle tanımlar: “Bence sanatkâr, 
kendinden başkalarına vermeye başladığı zaman 
sanatkâr olur!”

Kürk Mantolu Madonna (1943) onun ro-
mantik eğiliminin bir ürünüdür. Romanın mer-
kezinde aşk vardır ve ağırlıklı olarak kadın erkek 
ilişkilerini odak alır. Bir araştırma yapmak için 
Berlin’e giden Raif ile Çek Yahudi’si olan ressam 
ve müzisyen Maria Puder’in yolları Berlin’de ke-
sişir. Raif ’in Berlin’de bir resim sergisinde Kürk 
Mantolu Madonna isimli bir tabloya gözü ta-
kılır ve günlerce bu tabloyu seyreder. Sonunda 
bu tabloyu yapan ressam Maria ile tanışır. Raif 
kadınlarla ve toplumla, Maria erkeklerle sorun-
ludur. İki yalnız ve garip insanın yolları Berlin’de 
kesişmiştir. Âdeta birbirlerine çarparlar. Birlikte 
gezer, tartışırlar. Bunları bir araya getiren yalnız-
lık ve sevgisizliktir. Bu aslında aşk da değildir. İki 
yaralı, eksik, dışlanmış insanın bu eksikliklerini 
gidermek için birbirlerine yaslanma duygusu-
dur. Köksüz ve yabancı insanların dayanışma-
sı… Her ikisi de birbirinde kendisini görür ve 
hayatla, kendi kendileriyle yüzleşirler. Bir aşk-
tan çok entelektüel birliktelik, hayatın acılarına 

birlikte karşı koyma dayanışması gibidir. Kadın 
erkek ilişkileri üzerine, aşk, ayrılık üzerine derin 
felsefi aforizmalarla roman ilerler. Bu karşılaş-
madan sonra geriye doğru bu insanların hayata 
bakışlarını öğreniriz. Her imkânsız aşk gibi so-
nunda ayrılırlar ve Raif babasının ölümü üzerine 
ülkeye dönmek zorunda kalır. Roman bir rüya 
atmosferinde Doğu anlatılarından gördüğümüz 
resme âşık olma gibi soyut bir aşkı gündeme 
getirir. Bu bir anlamda Doğu-Batı buluşması ve 
karşıtlığının da sembolize edilmesidir. Ruh an-
cak bir benzerini bulduğu zaman ortaya çıkar ve 
insan ancak o zaman ruhuyla birlikte olduğunun 
ayırdına varır. Sanat, aşk, merhamet üçgeninde-
ki roman ruh yalnızlığını açık etme peşindedir: 
“Sanki büyük bir korkuyla sakladığı ruhunu bir 
kereye mahsus olmak üzere dışarıya, bu defterin 
yapraklarına aksettirmiş, ondan sonra gene içine 
kapanıp yıllarca susmuştu.”

Toplumun, ülkenin genel sorunlarını bütün 
boyutlarıyla tespit etmiş, keşfetmiş bir yazar olan 
Sabahattin Ali, kendi ülkesinde âdeta nefes ala-
mayacak hâle getirilmiş, hapishaneden hapisha-
neye sürülerek bu keşfinin bedeli bütün hücrele-
rine ödettirilmiş, sonunda da hiç arzu etmediği 
bir macerada, tıpkı öykü kahramanları gibi tra-
jik bir şekilde öldürülmüştür.  Hep sözünü ettiği 
düzensizliğin, bozuk düzenin, acımasızlığın kur-
banı olmuş, böylece de âdeta yazdıklarının hak-
lılığını ispat etmiştir. Ama geride hep yaşayacak 
olan kalıcı eserler bırakmıştır.
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Ses Hikâyesi 
ve Sabahattin 

Ali’nin Toplumcu 
Gerçekçiliği

Kâmil YEŞİL

Edebiyat tarihçileri ve akademisyenler ya-
zar, şair ve eserleri sınıflandırarak anla-
tırlar. Çünkü sınıflandırmak bir öğretim 

metodudur. Edebiyat tarihimize baktığımızda 
bu sınıflamada tam bir mutabakat olmadığı-
nı görürüz. Tanzimat dönemine atfen yapılan 
sınıflama, siyasi hayatla (Tanzimat Fermanı) 
doğrudan ilgili iken Servetifünûn ile ilgili sı-
nıflamada yazar ve şairlerin neşrettikleri dergi 
(Servetifünûn dergisi) esas alınmıştır. Fecriâti, 
manifestolarını/beyanname yayımlayan şairle-
rin kendilerine verdikleri bir isimdir.

Sonraki devirlere ait edebî sınıflamada yine 
başa dönüyoruz. İçinde bulunduğumuz siyasi 
döneme atfen bir sınıflama öne çıkıyor. Meşru-
tiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Cumhuriyet Dö-
nemi Türk Edebiyatı gibi. 

Burada dikkatinizi çekmek zorundayız. 
İsimlendirmeler böyle birbirinden farklı olsa da 
toplulukta yer alan isimlerin geçişken olduğu-
nu, ömürlerinin uzunluğuna göre bir imzanın 
birden çok edebi dönemle ilişkilendirildiğini 
görüyoruz. Abdülhak Hamit Tarhan’ı, Mehmet 
Âkif Ersoy’u, Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı bunun en 

tipik örnekleri olarak sıralayabiliriz. Tanzimat 
Dönemi’nin bir şairi olarak Abdülhak Hamit 
Tarhan, Cumhuriyet Dönemi’nde ömür sürmüş 
ve 1937’de vefat etmiştir. Meşrutiyet Dönemi’n-
de hayat süren bir şair olarak Mehmet Âkif aynı 
zamanda Mütareke ve Cumhuriyet Dönemi şa-
iridir. Uzun ömürlü şairlerden biri olarak Fazıl 
Hüsnü Dağlarca da Cumhuriyet Dönemi’nde 
görülen hemen bütün edebi-estetik-şiir anlayış-
ları ile ilişkilendirilebilecek eserler yazmıştır.

Siyasi dönemle ilişkilendirilmek dışında, 
edebi anlayış, estetik tercih bakımından sınıfla-
malar olduğu gibi doğum tarihine göre belirlen-
miş nesiller olarak isimlendirmelerin de varlığı-
nı biliyoruz. Bütün bunlara eserlere hâkim olan 
zihniyeti (İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık) ve 
bu zihniyetin somutlaştığı tematik bölümlen-
dirmeler de eklenmiştir. 

Anlaşılıyor ki sanatçının kendini sağlıklı 
iken yerleştirdiği edebi sınıflama söz konusu 
değilse; akademisyenlerin ve edebiyat tarihçile-
rinin yaptıkları sınıflandırma bir yazar, şair için 
aslında bir sınırlamadır, onun eksik veya yanlış 
anlaşılması/anlatılmasına sebep olmaktadır. 
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Kendini hayatta iken edebi zevk, zihniyet 
tercihi bakımından sınıflandıran yazarlardan 
biri Sabahattin Ali’dir.

Ortaöğretim Türk Edebiyatı programında 
Toplumcu Gerçekçi Eserler başlığında yer almıştır. 
Çünkü yazar kendini böyle tarif etmektedir.  

Sabahattin Ali, Muzaffer Reşit’in “Bizim 
gibi geniş halk kitlelerini en kısa zamanda ter-
biye etmekle mükellef bir memlekette edebiyat-
çılara da bu yolda bir vazife düştüğünü, halkçı 
ve faydacı bir edebiyata lüzum olduğunu ileri 
sürenler var. Bu hususta siz ne düşünüyorsu-
nuz?”sorusuna “Edebiyat, hatta alelumum sa-
nat, bence sanatkârın düşündüğü ve duyduğu 
bir fikrin ve bir hissin ortaya atılması, tamim 
edilmesi demektir; yani bir nevi propagandadır. 
Ben hiçbir zaman sanatın maksatsız olduğuna 
kani olmadım. Sanatın bir tek ve sarih maksa-
dı vardır: İnsanları daha iyiye, daha doğruya, 
daha güzele yükseltmek, insanlarda bu yüksel-
me arzusunu uyandırmak. Sanatın ve burada 
mevzuumuz edebiyat olduğuna göre edebiyatın, 
bu mânâda gelişmesini isterim. Bu takdirde de 
individüalizmden/bireycilikten mümkün oldu-
ğu kadar hayata, muhite dönmek, muhitten bir-
çok şeyler almak ve muhite birçok şeyler vererek 
yazmak lâzımdır. Bence hayattaki her şey gibi, 
edebiyat da bir hizmet ve bir mücadeledir. (…) 
Daha doğruya, daha iyiye, daha güzele götüren 
bir mücadele! (...) Kitle ile beraber ıstırap çekmi-
yen, halkın sevinci ile yüzü gülüp onun isyanı 
ile şaha kalkmıyan, nabzı kitlenin nabzile ayni 
tempoda atmıyan adamın kitleye “sen” diye hi-
tab etmesi gülünçten de ileri bir şeydir.” (Varlık, 
65.sayı, 15 Mart 1936) şeklinde cevap verir.

Bir yazar ve şair olarak Sabahattin Ali’nin zih-
niyetini oluşturan toplumcu gerçekçilik anlayışını 
benimsemesinde temel etkenler nedir sorusuna 
cevap aradığımızda; bu sorunun cevabının, onun 
içinde bulunduğu toplum ve edebî muhit ve de 
okuduğu eserler olduğunu görüyoruz. 

Sabahattin Ali bir ankete verdiği cevaplarda 

severek en çok okuduğu yazarlar arasında Şo-
holov’un “Durgun Akardı Don Nehri”, Andre 
Malraux’un “İnsanlığın Hali, Dostoyevski’nin 
“Budala”sını, Klim Sangin ve Maxim Gorky’nin 
eserlerini sayar. ( Yücel, sayı: 19, Eylül 1936)

Günümüzde bu ve benzeri eserleri okuyan-
lar kendilerini toplumcu olarak görmeyebilir 
ve gerçekten onlar toplumcu olmayabilir. Bu 
eserlerin yayımlandığı dönemde, ülkemiz ve 
insanlık için bir arayış içinde olan yazar, bazı 
soruların cevabını bulmuş olsa gerektir. Çünkü 
dönem, arayışlar dönemidir. Yeni bir devlet şek-
li olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilişinin 
ilk yıllarıdır. Toplumculuk, Sovyetler Birliği’nde 
siyasi sistem olarak yürürlükte olduğu kadar ay-
dınlar arasında da yayılma istidadı gösteren bir 
ideolojidir. Sabahattin Ali de kendine bu arayış 
içinde bir yer bulmuştur, o da toplumcu gerçek-
çiliktir.  

Buradan anlıyoruz ki bir yazar ve şair, edebî 
bir eseri kaleme almadan önce, onun düşünce 
ve duygu dünyasında yer edinmiş bir zihniyet, 
o zihniyete uygun bir dil ve kavramlar haritası 
hatta şablonlar vardır ve sanatçı; nesnelere, eş-
yaya, olaylara, kişilere bu bakış açısından bakar 
ve onu görmek istediği gibi görür, betimler.

Ancak bir yazar/şair sahip olduğu zihni du-
ruşu eserlerinde bütünüyle estetiğin kurallarına 
uygun olarak yansıtamayabilir. Bazı yazarlarda 
bilgi donanımı, sanatsal duyarlık, estetik beğe-
ni düzeyi daha gelişmiş olduğu için onlarda bu 
kusur ya çok azdır ya da yoktur. Şiirleri hariç, 
Sabahattin Ali’nin hemen bütün hikâye ve ro-
manlarında ortalamanın altına düşmeyen bir 
başarı grafiği yakaladığını görmek mümkün-
dür. Onun bu anlamda öne çıkan eserlerinden 
biri 1937’de kitap olarak yayımladığı Ses adlı 
hikâye kitabı ve aynı adı taşıyan hikâyesidir.

Hikâyede anlatıcı yazarın “biz” dediği ya-
kın bir arkadaşından başka yolcular da vardır 
ve Beyşehir’den Konya’ya gideceklerdir. Kam-
yon, yolda arızalanır. Ancak hikâyeci bu arızayı 
o dönemin halkının alete, edevata bakışını he-
men yakalayan bir incelikle görür ve arızayı “sa-
katlandı.” diye betimler. Şoför ve muavini kam-
yonu tamir etmeye çalışmaktadır fakat bu tamir 
uzun sürecektir. Hava kararacak, bazı yolcular 
sabırsızlık gösterecek, bazı yolcular yoldan ge-
çen başka vasıtalara binip gideceklerdir.

İlkbahar akşamı olduğu için akşamın karanlı-
ğı romantik bir ortam meydana getirmiştir.

Bir yazar ve şair, edebî bir eseri kaleme 

almadan önce, onun düşünce ve duygu 

dünyasında yer edinmiş bir zihniyet, o 

zihniyete uygun bir dil ve kavramlar ha-

ritası hatta şablonlar vardır ve sanatçı; 

nesnelere, eşyaya, olaylara, kişilere bu 

bakış açısından bakar ve onu görmek 

istediği gibi görür, betimler.
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Yolcular grup grup oturmuş, birbirlerine 
bir şeyler anlatırken yazar ve arkadaşı 
uzaktan gelen bir saz sesi duyarlar. An-

latıcı yazarın arkadaşı müzikle uğraşır ve bir 
müzik mektebinde öğretmendir. Ses onun da 
dikkatini çekmiştir. Anlatıcı ve yazar birlikte 
o zamana kadar duymadığımız, fakat bize ya-
bancı da gelmeyen bir halk şarkısını dinlemeye 
koyulurlar:

Döndüm daldan kopan kuru yaprağa 
Seher yeli, dağıt beni, kır beni;
Götür tozlarımı burdan uzağa 
Yârin çıplak ayağına sür beni.

İkisi de sesi fevkalâde bulmuştur.
Türkü devam etmektedir:

Aldım sazı çıktım gurbet görmeye, 
Dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye, 
Ne lüzum var şuna, buna sormaya, 
Senden ayrı ne hal oldum, gör beni.

“Ömrümde bu kadar gür
;
 tatlı bir erkek sesi 

dinlememiştim. Bir insan gırtlağından bu ka-
dar mânâlı ve sancılı seslerin nasıl çıkabildiğine 
hayret ediyordum. Arkadaşım kalktı, beni de 
kaldırdı. Amelenin çadırına doğru yürümeğe 
başladık.”

Vardıkları yerde yirmi yaşlarında, yan ya-
tırılmış bir el arabasının üstüne oturarak saz 
çalan genci ve onu dinleyen birkaç kişi bulurlar.  
“Saz çalan delikanlı başını kaldırdı ve gözlerini 
biraz yumarak, tam karşısında beliren bu ay-
dınlık yüzlü dinleyiciyi süzdü. Sonra saza vu-
ran eli yavaşladı, gözleri kapandı, boğazı gerildi 
ve yüzü kırmızılaştı. Biz hayretle onu seyreder-
ken, ince dudaklarının arasından beyaz dişler 
göründü ve delikanlı, bu sefer aya hitap eder 
gibi, şarkısına devam etti:

Ayın şavkı vurur sazım üstüne, 
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne,
Gel ey hilâl kaşlım, dizim üstüne, 
Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni.

Otomobilin diğer yolcuları da toplanmışlar-
dı. (…) Pek az bir duraklamadan sonra, bu se-
fer başını kaldırmadan, daha yavaş, fakat eskisi 
kadar tatlı ve derinden gelen bir sesle şunları 
okudu:

Sekiz yıldır uğramadım yurduma, 
Dert ortağı aramadım derdime, 
Geleceksen bir gün düşüp ardıma, 
Kula değil,  yüreğine sor beni.

“Ve sazını, iki kuvvetli vuruştan sonra, ya-
nına bırakarak başını kaldırdı. Orada bulunan-
lardan birkaçı, ‘Yaşa!’ diye bağırdılar. O, göz-
lerini hiç kimsenin üzerinde durdurmayarak, 
boşlukta dolaştırmaya başladı. Hafifçe tebes-
süm etmeye de çalışıyordu.”

Türkü biter ve tanışma faslı başlar. Ali, Si-
vaslıdır. Sazı ve söylemeyi kendi kendine öğren-
miştir. Arkadaşı: ‘Harikulade bir ses, azizim, 
yıllarca arasak bulamayız. Ben bu oğlanın arka-
sını bırakmam!’ diyerek delikanlının adresini 
alır ve tembihler : ‘Seni arattırıp bulursam he-
men gel. Sana paralı bir iş bulurum, daha usta 
âşıkların yanında çalışır, sazını ilerletirsin, ol-
maz mı?’

Müzik öğretmenin tesir altında kalmasında 
sadece Ali’nin sesi etken değildir. Bu tesirde ta-
biatın da bir katkısı vardır:

 “Ben de kendisi gibi düşünmekle beraber, 
daha akıllı görünmek için şöyle diyordum: 
‘Hakkın var. Fakat o sesin bizim üzerimizde bu 
kadar kuvvetli bir iz bırakmasında, onu din-
lediğimiz gecenin hiç tesiri yok mu idi acaba? 
Mehtap! Şırıltısı kâh duyulan, kâh kaybolan 

Sekiz yıldır uğramadım yurduma, 

Dert ortağı aramadım derdime, 

Geleceksen bir gün düşüp ardıma, 

Kula değil,  yüreğine sor beni.
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küçük dere... İki dağ arasında uzanan kıvrın-
tılı dar vadi ve nihayet hiç beklemediğimiz bir 
amele çadırından tabiatın içine yayılıveren bir 
ses... Bütün bunlar, o gecenin ürkek sessizliğin-
de bizi garip bir romantizm içine atmış ve alela-
de veya biraz daha iyice bir sesi bize fevkalâde 
gibi göstermiş olamaz mı?’

Fakat müzik öğretmeni bu ayrıntıları göz 
ardı etmektedir. Bu arada kamyonun arızası ta-
mir edilmiştir. Misafirler oradan ayrılır. Dön-
dükten sonra, arkadaşı Sivaslı Ali’yi Ankara’ya 
getirtir. Onun hayalinde Ali bir gün meşhur ve 
dünyaca tanınmış bir opera tenoru olarak Avru-
pa şehirlerinde konserler verecektir. Ali, frak gi-
yecek, Batılı olacaktır, Batı müziği söyleyecektir. 

“İmtihanın yapılacağı mektebin müdür 
odasına girer girmez, bir kenarda elinde sazıyla 
bekleyen Sivaslı Ali’yi tanıdım. Yüzü biraz daha 
kırmızı, bakışları adamakıllı ürkekti. Ökçesi 
basık, ayakkabılarının arkasından topukları de-
lik çorapları görünüyor ve üzerinde bulunduğu 
halı, tabanlarını yakıyormuş gibi sık sık ayak 
değiştiriyordu. Sazını bir silâh gibi sağ ayağının 
kenarına dayamış, sapını iki parmağıyla yaka-
lamıştı. Odada konuşup gülüşenlerin yüzüne 
bakmıyor, gözlerini yerde ve karşı duvarda gez-
diriyordu.” 

Dostunun kafasından geçen opera mugan-
niliğine ve fraklı Avrupa konserlerine tabii ki 
yabancıdır. Ali’nin hayali Ankara’da büyükler-
den birkaç kişinin kendisini dinleyeceği, hade-
melik, kapıcılık gibi bir işe konularak kayırıla-
cağı ve ara sıra büyük meclislerde saz çalıp beş 
on kuruş alacak olmasıdır. 

İmtihan yeri parke döşeli, bir tarafında yeni 
kurulmuş sahnemsi bir yer bulunan geniş bir 
salondur. Ortam, konuşmalar, kişiler, müzik 
aleti, çıkarılan sesler, piyano, ayakta şan yap-
mak Ali’nin yabancısı olduğu şeylerdir. O bir 
yere oturarak saz çalan, türkü söyleyen âşıklık 
geleneğinden gelmektedir. Bu yabancı ortam-
da sesini bulamayan, kendini sazına ve sesine 
veremeyen Ali imtihanı kazanamaz.(!) “Onu 
tâ buralara kadar getirten dostum, münakaşa 
edenlerin yanında, hiçbir şey dinlemeden duru-
yordu. İkimiz de Ali’nin yanına gitmeye cesaret 
edemiyor, hatta onun yüzüne bile bakamıyor-
duk. Ben yavaşça gözlerimi kaldırınca, hayret 
içinde kaldım. Ali’de hiç de feci bir halde bu-
lunan bir insan tavrı yoktu. (…) Sazı yine silâh 
gibi sağ ayağının yanında idi ve bu ayağı gayet 
küçük bir hareketle yerden kalkıyor ve tekrar 

parkelere dokunuyordu. O zaman içimde bir şe-
yin burkulduğunu hissettim. Genç adamın bü-
tün yeisi, bütün inkisarı, bütün kırılan ümitleri 
bu ufak ayak hareketinde kendini gösteriyordu. 
Vücudunun her tarafına hâkim olan, yüzünün 
en ufak bir ürpermesiyle bile içindekileri dışarı 
vurmayan, gözleri sonsuz bir derinlik ve sükû-
net içinde yumuşak bir ışıkla parlayan bu adam 
farkında olmadan kendini sağ ayağının bu mini 
mini ve sinirli kımıldamasıyla boşaltıyordu. 
Ömrümde hiçbir insan yüzü, hiçbir ağlayış 
bana bu kadar acı, bu kadar mânâlı görünme-
mişti.”

“Kendimi toplayarak, onun yanına doğru 
yürüdüm. Onunla muhakkak konuşmak, ona 
bir şeyler söylemek lâzımdı. Konya’ya nasıl dö-
necekti? Cebindeki son parayı vererek bu sazı 
almıştı.  Şimdi ne yapacaktı?

Yanına gider gitmez ayağının hareketi dur-
du. Arkadaşım da gelmişti. Çabucak hazırladığı 
bir yalanı söylemeye başladı: ‘Ali, evlâdım, senin 
sesini beğendiler ama yaşın biraz büyük. Bura-
ya yirmiden fazla olanları almıyorlar. Senin için 
uğraşıp hususî bir şey yaptıracağız. Fakat uzun 
sürer belki, sen Konya’ya dön, biz işin olunca 
seni buldurur, haber veririz.’

Ali bütün bunları, fevkalâde ehemmiyet-
li bir şeymiş gibi, kaşlarını hafifçe kaldırarak 
dinliyor, âdeta ezberlemeye çalışıyordu.  Fakat 
gözleri bana ilişince irkildim. Nedense bu siyah 
ve büyük gözler bana sahibinin bu lâfların bir 
tekine bile inanmadığını ifşa eder gibi geldi.

Herhangi bir şey yapmış olmak için:
‘Gelin, bir lokantada yemek yiyelim!’  de-

dim.
Odadakilerin münakaşası hâlâ devam edi-

yordu. Bizim çıktığımızın farkına bile varmadı-
lar.

Bir kebapçıda karnımızı doyurduk ve bu 
esnada hemen hemen hiçbir şey konuşmadık. 
Onu kandırmaya imkân yoktu. ‘Seni çağırıp 
zahmet verdik affedersin!’ de denilemezdi.

Ben bunları düşünürken kebapçıdan çıktık. 
Ali bir şey söylemek ister gibi birkaç kere yut-
kundu ve boynunu bükerek:

‘Sizi mahcup çıkardım, beyim, sakın kusura 
kalmayın!’ dedi.

Sonra, hayret edilecek bir şeyden bahsedi-
yormuş gibi, gözlerini hafifçe açarak ilâve etti:

‘Ben o odada bir türlü sesimi bulamadım!’
Ve yanımızdan ayrılıp gitti.
Ertesi sabah, aramızda topladığımız bir-
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kaç lirayı kendisine vermek ve onu 
Konya otobüslerine bindirip sela-
metlemek için Haymana hanına 
giden arkadaşıma hancı, Sivaslı 
Ali’nin, sazını iki liraya satıp yol 
parası yaptığını ve şafakla kalkan 
bir kamyona binip Konya yolunu 
tuttuğunu söylemiş.”

Hikâyede ele alınan vak’a zin-
ciri ile yazarın edebî zevk ve zihni-
yetini (toplumcu gerçekçilik) ortaya 
koyan en önemli ayrıntıların şunlar 
olduğu görülmektedir.

Olayın kahramanları, olay yeri 
Anadolu’dan seçilmiştir. Olay çev-
resinde işlenen tema da Anadolu 
insanına aittir. Hikâyenin temel 
motiflerinden biri olan kamyon ile 
yazarın hayatı arasında birebir iliş-
ki vardır. Çünkü yazar bir zaman 
kamyonculuk yapmıştır. Kamyon 
sürücülüğü sayesinde Anadolu’nun 
bilinmeyen gerçekleri ile tanışmış-
tır. Anadolu’yu ve Anadolu insanını betimle-
melerinde hayal değil gördükleri ve yaşadıkları 
belirleyici olmuştur. 

Bu hikâyede göze çarpan diğer önemli hu-
suslardan biri, nesir-şiir birlikteliğidir ve bu iki 
anlatım tarzı iç içe geçmiştir. Şiir yazara ait bir 
metin değil, bir türkü metni olarak yer almakta-
dır. Anlatıcı yazar ve arkadaşının türküyü duy-
ması, söyleyeni dinlemek için onu aramaları, 
gencin bulunduğu yer ve türkünün bu ortamla 
ilişkisi bize başka bir metni hatırlatmaktadır. 
O metin de Faruk Nafiz’in ‘Han Duvarları’ adlı 
destansı şiiridir. 

Faruk Nafiz’in, 1922 yılında Ulukışla yo-
lundan Kayseri’ye gidişini anlattığı 1925’te Türk 
Yurdu’nda yayımlığı bu şiir, “şiir/manzum hikâ-
ye içinde şiir” yapısı ile hem Anadolu insanının 
duygularına yer verir, hem de bu duyguların 
insan üzerindeki etkilerini ve halk şiirinin gü-
cünü hissettirir. Sabahattin Ali, bu şiirden ha-
berdardır ve hikâyesini benzer bir yapı üzerine 
kurmaktadır. Han Duvarları’ndaki tasvir ile 
Ses’teki tasvirin benzerliği dikkat çekmektedir: 

“Ovada, çadırın önünde, dört beş kişi otur-
muşlardı. Etraflarında kazma ve kürek serpil-
miş duruyordu. Çadırın kapısına asılmış bir 
fener sallandıkça, vadinin içine doğru uzanan 
ve başları karanlıkta kaybolan gölgeler belli be-
lirsiz kımıldıyorlardı.”

Ses hikâyesi ayrıca bize modern zamanlarda 
inşaatlarda çalışırken türkü çığıran, tam o esna-
da türkücüyü tesadüfen duyan, onu şehre götü-
ren/çağıran gazino sahiplerini hatırlatmaktadır.

Kendisi de devlet bursu ile yabancı dil öğ-
renmek amacıyla 1928’de Almanya’ya giden 
Sabahattin Ali, bu olayı arkadaşı üzerinden an-
latmakta ve Sivaslı Ali’yi Ankara’ya çağırmak-
tadır. Onun da ümidi Ali’nin Batı müziği tahsili 
almak için yurt dışına gönderilmesi ve bir değer 
olarak sanata, millete kazandırılma düşüncesi-
dir.

Ali’nin Ankara’ya gelişi, üstü başı, mahcu-
biyeti, duyguları bize yine tanıdık bir olayı ha-
tırlatmaktadır. O olay da Âşık Veysel’in, Ahmet 
Kutsi Tecer tarafından keşfedilip Ankara’ya ge-
tirilmesi olayıdır. Bilindiği gibi Âşık Veysel, dö-
nemin Ankara Valisi Nevzat Tandoğan tarafın-
dan üstü başı eski püskü olduğu ve bu kıyafetin 
şehre yakışmayacağı iddiasıyla Ulus-Kızılay’a 
alınmamış ve Âşık Veysel bir rivayete göre yaya 

Kendimi toplayarak, onun yanına doğ-

ru yürüdüm. Onunla muhakkak konuş-

mak, ona bir şeyler söylemek lâzımdı. 

Konya’ya nasıl dönecekti? Cebindeki 

son parayı vererek bu sazı almıştı.  Şim-

di ne yapacaktı?
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geldiği Ankara’da üç ay süründürülmüştür ve 
Atatürk ile görüştürülmemiştir. Enteresandır; 
bu olay da Sabahattin Ali’nin Ses hikâyesinden 
önce (1933) vuku bulmuştur. Hikâyede bu nok-
tada dikkat edilmesi gereken bir husus Ali’nin 
Sivaslı oluşudur, çünkü Âşık Veysel de Sivaslıdır 
ve halk şairidir, saz çalmayı ve söylemeyi ken-
di kendine öğrenmiştir. Âşık Veysel’in amacı 
Ali’nin amacı ile aynıdır, ikisinin de meşhur ol-
mak gibi bir hedefleri yoktur. Anadolu’da âşık-
lık geleneği o yörede halkın duygularına tercü-
man olmak üzerine kurulmuştur. Âşıklar bir 
nevi dönemin gazetecileridir. Sözcüleridir. Öyle 
anlaşılıyor ki Sabahattin Ali’nin Ses hikâyesini 
yazmasına vesile olan, onu bu olayı yazmaya 
motive eden birden çok sebep vardır. 

Yazarın Anadolu gerçekçiliğini Ali özelin-
de tespit ettiğini görüyoruz. Anadolu insanı 
içtendir, utangaçtır, içlidir. Başarısızlığı hemen 
karşısındakine yüklemez. Eksikliği kendinde 
bulur. Bu bir çeşit tevazudur, bir çeşit kadere 
teslim oluştur. Ali’ye de bu duygu hâkimdir. Fa-
kat Ali bu başarısızlığın sebebini bilmektedir: 
İçinde bulunduğu ortamın yabansılığı, sesinin 
rengini, tonunu bulmak için lazım olan tabiatın 
ortamından mahrum oluşu... Ali’nin bu fikri 
ile anlatıcı yazarın onu ilk dinlediği zamanki 

tespitleri arasında bir uyum vardır.
Sabahattin Ali, bu hikâyede saz, türkü olgu-

su ile Batı müziği olgusunu karşılaştırmakta ve 
reyini halk şairi, türküden yana kullanmakta-
dır. Bu da onun zihni duruşu ile ilgilidir.  

Ses hikâyesinde dikkati çeken diğer bir hu-
sus yazarın söz varlığıdır. Yazarın, hikâyede 
kullandığı söz varlığı, temayı tam olarak hisset-
tirecek kelime dağarcığı ile doğrudan ilgilidir. 
Bu da onun halk diline, söyleyişine, yaşayan 
Türkçeye yaslandığını göstermektedir. Ayrı-
ca alıntıladığımız metin parçalarında döneme 
özgü bir imlâ ve cümle yapısı dikkati çekmek-
tedir. Yazar bu tercihlerinde genele uymuş ve 
özel bir tasarrufa gitmemiştir. Yazarın bu hikâ-
yede kullandığı dil (Yaşayan Türkçe) ile Ali’nin 
türkü olarak okuduğu halk şiirinin dili birebir 
aynıdır. 

Sabahattin Ali’nin halk şiiri örneğine baka-
rak yazdığı şiirlerin arka planında da bu halk 
zevki, duyuşu ve halkçılığı vardır.

Buradan hareketle sonuç olarak şunu söyle-
yebiliriz:

Sabahattin Ali; poetikası (edebiyat görüşü) 
ile zihniyeti birbiriyle örtüşen, kendini “top-
lumcu” olarak tarif eden ve eserlerinde bu görü-
şü işleyen bir yazar ve şairdir.

KÂMIL YEŞIL
1963 yılında Aydın / Çine’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çine’de; yük-

sek öğrenimini Erzurum, A.Ü. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.(1987). Öyküleri Aylık Dergi, Ayane, 
İkindi Yazıları, Kırklar, Derkenar, İtibar, Türk Edebiyatı, Yönelişler, Der-
gâh, Kayıtlar, Kaşgar, Hece gibi dergilerde; deneme, makale ve incelemeleri 
İlim ve Sanat, Tarih ve Düşünce, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları ve İslâ-
miyât’ta yayımlandı. Balın Tuzu Eksik adlı eseri ile Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından 2001 yılının en iyi hikâye yazarı seçildi. 

Milli Gazete ve Dünyaya Yeni Söz gazetesinde yazdı.
Muhit ve Dünya Bizim kültür portalında yazıyor.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Kurul Üyesi olarak görev yap-

maktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eserleri:
Öyküler: Yazdım Öykü Oldu,  Filim Adamlar (Roman),Yol Durumu, Yan-

kısının Peşinde, Özet Yaşamaklar, Kurban Çiftliği (Alegorik Roman), Tamir 
Görmüş Aşk, Kayıp Dilin Öyküleri, Balın Tuzu Eksik, Ankebût

 Deneme: Öykü Dersleri, Kalemin Gölgesinde, Bir Bakışta Edebiyat, 
Gemi Kitabı: Edebiyatın Gemisi, Uhrevi İşler, Türk Edebiyatı Öğretmen El 
Kitabı

78

Ses Hikâyesi ve Sabahattin Ali’nin Toplumcu Gerçekçiliği • Kâmil Yeşil



Mustafa 
Kutlu’nun 

Sabahattin Ali’si

Mukadder GEMİCİ

Bir büyük hikâyecinin başka bir büyük 
hikâyeci hakkındaki düşünceleri, kolayca 
karşınıza çıkmaz. Hele hele çok çok 

ünlü bir hikâyecinin, çok çok ünlü bir hikâyeci 
hakkında yazdıklarını okumak neredeyse 
imkânsızdır. Ama bu bir zamanlar gerçekleşmiş! 
Öyle üç beş paragraflık bir kitap tanıtım yazısı, 
eserlerini genel olarak değerlendiren birkaç 
sayfalık makale şeklinde değil; tam 291 sayfalık 
bir kitap halinde gerçekleşmiş hem de! Türk 
hikâyesinin yaşayan en büyük isimlerinden 
Mustafa Kutlu, Türk hikâyesinin en büyük 
isimlerinden Sabahattin Ali hakkında başlı 
başına bir kitap yazmış. Ancak bu kitabı satın 
almak o kadar kolay değil. Çünkü artık basımı 
yapılmıyor, sadece sahaflarda bulabilirsiniz. 
Mustafa Kutlu, ilk iki hikâye kitabını (Ortadaki 
Adam ve Gönül İşi)  yayımlamadığı gibi, birinci 
basımı 1972’de Hareket Yayınları’ndan olan bu 
kitabını da edebiyat tarihinin tozlu sayfalarına 
bırakmış. İnsan ister istemez -bir hikâye yazarı 
olarak mesleki meraktan ziyade, hep taze satırlar 
arayan bir okur olarak- merak ediyor. Acaba 
Mustafa Kutlu, Sabahattin Ali ile ilgili neler 
yazmış olabilir? Sayfalara hep birlikte göz atalım 

ve üçüncü bir göz olarak “bakışın bakışını” ana 
hatlarıyla anlamaya çalışalım. 

Sunuş yazısında belirtildiği üzere kitabın 
maksadı; “Sabahattin Ali’nin hikâyelerine 
dayanarak şahsiyeti ve eserleri ile topluma 
iletmek istediği fikirler üzerinde bazı hükümlere 
varmak”tır. Kitaptaki bölüm başlıkları şu şekilde;

-Hayatı ve Eserleri
-İnsan, Toplum ve Gerçek
-Gerçeklik
-Romantizm
-İçlilik-Coşkunluk
-Dengesizlik
-Çaresizlik
-Yalnızlık

Türk hikâyesinin yaşayan en büyük isim-

lerinden Mustafa Kutlu, Türk hikâyesi-

nin en büyük isimlerinden Sabahattin Ali 

hakkında başlı başına bir kitap yazmış. 

Ancak bu kitabı satın almak o kadar ko-

lay değil. Çünkü artık basımı yapılmıyor, 

sadece sahaflarda bulabilirsiniz.
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-Dürüstlük
-Ayrıcalık
-Anadolu
-Anadolu İnsanı
-Aydın-Yarı Aydın
-Köy-Kasaba-Eşraf
-Şehir
-Hükûmet

Mustafa Kutlu bu başlıklar altında 
Sabahattin Ali hikâyesi ile ilgili 
düşüncelerini, hikâyelerinden verdiği 

örneklerle anlatırken, giriş satırlarında onun bir 
yazar olarak mesele rotasını da şu satırlarla tespit 
eder: “Duru bir dille, samimi ve coşkun duyguları 
anlatan ilk şiirleri, romantik atılımlarla bezenmiş 
ilk hikâyeleri, bütün eserlerini kapsayan bir ortak 
özelliği; şahsiyetinden fışkıran kabına sığmaz 
delişmenliği belgeler. Bu dizgin vurulmayan 
başıboş atılganlık Almanya’da okuduğu yazarlar, 
Resimli Ay mecmuasında tanıştığı şahıslar ve 
bazı çevrelerle belli bir mecraya doğru kanalize 
edilerek Anadolu’da dolaştığı senelerde bir 
gözlemci-gerçekçi tavıra dönüşür. Ferdi ve 
mücerret konulardan sıyrılır, yaşadığı çevreyi 
gördüğü meseleleri anlatmaya başlar. Türk hikâye 
tarihinin 1925-1945 yılları arasında Anadolu’yu 
insan ve çevre olarak en çok işleyen Sabahattin 
Ali olmuştur. Bu hikâyeler bariz sınıf çelişkilerine 
yaslanan bir temelden ziyade, bürokrasi-halk 
çelişkisini esas alan bir yapıya sahiptir.”1 

Sabahattin Ali’nin Türk edebiyatında 
“yol açan”lardan olduğu konusunda herkes 
hemfikirdir, bugün “toplumcu gerçekçi” 
edebiyat dendiğinde Sabahattin Ali ilk akla gelen 
isimdir. Mustafa Kutlu, onun bu başat özelliğiyle 
ilgili “Sabahattin Ali’nin gerçekçiliğini tutarlı 
kılan en önemli noktalardan birisi gördüklerini ve 
duyduklarını, devrin politikasına ters düşmesine 
rağmen ortaya koymuş olabilmesidir.” tespitini 
yapar. Ali’nin Türk edebiyatındaki yerini de şu 
cümlelerle özetler; “S.Ali elindeki malzemeyi, 
ekseriya çevresi ile uyum kurmak istemediği için 
toplum dışı bırakılmış bir kahramanın aracılığı 
ile hikâyeleştirir. Bu noktada yazarın hikâye 
ve roman kahramanlarından bazılarına karşı 
takındığı ve esasen kendi kişiliğinin zapt edilmez 
yanından gelen tarafgir tutumuna işaret etmek 
gerekir. Bu tavır yazarın kendini, düşünce ve 
sanatını, bazı kalıplar içinde şekillendirmeye 

1 İtalik alıntıların tümü; KUTLU, Mustafa Sabahattin 
Ali, Dergâh Yayınları Türk Edebiyatı İnceleme Dizisi

çalıştığını ve fakat bunda yer yer başarısızlığa 
düşerek eserlerini yapı, görüş ve üslup olarak 
zedelediğini göstermektedir. Klasik kuruluşlu olay 
hikâyesini açık ve duru bir üslupla Ömer Seyfettin 
ve Refik Halit’in ardından sürdürerek, sosyal-
gerçekçilik açısından kendinden sonra gelenlere 
yeni ufuklar açan Sabahattin Ali bu özellikleri 
ile Türk hikâyesinin önemli isimleri arasında yer 
alır.”

Sabahattin Ali’nin her büyük yazarda olduğu 
gibi etkili bir dili vardır, o öylece anlatır, süs püs 
aramaz, anlattığı okura öylece geçer. Romantik 
tavrı, yapmacık olmadığı için etkilidir, coşkusu 
samimidir. Onun bu kabına sığmaz hissedişini 
Mustafa Kutlu’dan okuyalım; “Her şair biraz 
romantiktir. Sabahattin Ali de edebiyata şiirle 
girmiştir. Zaten kişiliğinde duygulu, hassas, 
coşkulu taraf ağır basar. Gözleri sulh içinde 
yaşanılan, mazlumların seslerinin işitilmediği bir 
dünyaya açılsaydı, herhalde lirik, pastoral, coşkun 
şiirler yazardı. Onu hikâyeye iten, etrafında 
gördüğü acı gerçeklere dayanmamaktır.” 

Çok ilginç bir tespit olarak; Mustafa Kutlu, 
kitapta Türk hikâyesinin iki büyük ismi Sait 
Faik ile Sabahattin Ali hikâyesi arasındaki farka 
da dikkat çekmiş; “Sait Faik bir olay ve onun 
kişileri karşısında genel olarak duygularını yaşar, 
yansıtır ve biraz da toplumsal yaralara dokunmak 
lüzumunu hissederdi. Olay daha çok kendine ve 
yazılarına tesir ederdi. Sabahattin Ali’nin değişik 
tarafı mizacının yırtıcı ve kavgacı yanıdır. Zulüm 
gören birinin onda uyandırdığı infial, hemen 
fırlayıp olaya sebebiyet verenin yakasına yapışıp 
sarsacak kadar kuvvetlidir. Bu yüzden romantik 
duyguların altında kendisini yaşayan bir 
ferdiyetçi olamadı. Oysaki kendi maceraları içe 
dönük, duyguları, aşkları çatışkıları alabildiğine 
romantiktir.” 

Kutlu; hem Sait Faik hem de Sabahattin Ali 
hakkında kitap yazmış etkili bir hikâyeci. Bu 
iki ismin kendi hikâyesine yansımasını ise bir 
röportajında şöyle anlatmış; “Türk hikâyesinin 
aktığı iki kol, yani Sait Faik ve Sabahattin Ali 
kolları beni etkilemiştir. Anadoluculuk da fikri 
zemin hazırladı. Tabii bunlara mistik bir boyut 
da ben ekledim.”2

 Mustafa Kutlu, Sabahattin Ali’nin eserlerini 
okumaya üniversiteden hocası merhum Prof.
Dr. Orhan Okay’ın salık vermesiyle başlamış. 
Ondan önce okuduğu, tanıdığı bir yazar değil. 

2 ANDAÇ, Feridun (2002). Mustafa Kutlu ile Dünden 
Bugüne, Adam Öykü, S. 40, 68-80.
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Sabahattin Ali külliyatını okumanın sonu, 
Türk hikâyesinde yeni bir yol açıcıyı haber 
verircesine Türk edebiyat tarihinde Sabahattin 
Ali hakkında yazılmış ilk eser olma özelliğini 
taşıyan bu inceleme kitabına varmış. Kitap 
boyunca Sabahattin Ali’nin romanlarından, 
hikâyelerinden, verdiği röportajlardan incelikli, 
titiz bir seçme var. Öyle ki Sabahattin Ali’nin 
şu meşhur sanat ne içindir sorusuna verdiği 
cevabı da öğrenebiliyoruz; “Benim kanaatimce 
sanat, insana insanı ve hayatı ve bunların 
manasını öğretmekle muvazzaftır… Sanat, 
bütün teferruatıyla hayatı ihtiva etmek, insanda 
yaşamak, insan gibi yaşamak, daha iyiye daha 
yükseğe, daha temize doğru koşarak, yaşama 
arzusunu hatta ihtiyacını uyandırmalıdır. Hülasa 
sanat, gaye değil vasıtadır. Gaye hayattır.” 

Sabahattin Ali ismi çok uzun yıllar boyunca 
sessizce bir köşede bekledi. Eserleri uzunca bir 
müddet gözden ıraktı. Bugünse en çok okunan, 
başka dillere en çok çevrilen yazarlardan biri. 
Herhalde şu durumda akıllı ve meraklı bir 
okura düşen, Sabahattin Ali’nin uzun yıllar 
boyunca eserlerinin üzerinde neden bir ölü 
toprağı olduğunu, müfredata neden ancak 2008 
yılında girebildiğini düşünerek hayat hikâyesini 
ve eserlerini ülke tarihi üzerinden okumak 
olacaktır. Müşkülpesent okurlara düşense,  bir 
kısmı hapishanelerde çilelerle geçen, besbelli 
evine yurduna da doyamadan, bugünden 
bakıldığında pek üzücü bir ölümle hayata veda 
eden Sabahattin Ali’nin tek bir cümlesini, “Gaye, 
hayattır”ı akılda tutmaktır. 

Mustafa Kutlu, Sabahattin Ali’nin eser-

lerini okumaya üniversiteden hocası 

merhum Prof.Dr. Orhan Okay’ın salık 

vermesiyle başlamış. Ondan önce oku-

duğu, tanıdığı bir yazar değil. Sabahat-

tin Ali külliyatını okumanın sonu, Türk 

hikâyesinde yeni bir yol açıcıyı haber 

verircesine Türk edebiyat tarihinde Sa-

bahattin Ali hakkında yazılmış ilk eser 

olma özelliğini taşıyan bu inceleme ki-

tabına varmış.

MUKADDER GEMİCİ

1974’te İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstan-
bul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilinler Meslek 
Yüksek Okulu Radyo-TV Yayımcılığını ve İşletme Fakültesini bi-
tirdi. Özel bir televizyon kanalında yönetmen ve metin yazarı 
olarak çalıştı. 2003 yılından itibaren kamuda çalışmaya başladı. 
Dergâh, İtibar, Post Öykü, Muhayyel, Mahalle Mektebi, Tohum 
gibi farklı dergilerde hikâye ve denemeleri yayımlandı. Asla Pes 
Etme adlı ilk kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği ve ESKADER ta-
rafından yılın hikâyecisi ödülüne layık görüldü. Asla Pes Etme 
(Hikâye, 2011), Kar Makamı (Hikâye, 2016), Nuh’un Kızı (Hikâ-
ye, 2017),Hatırlı Yara (Hikâye, 2020)

81

Pertevniyal Sanat • Sayı 10



Yerle Gök 
Arasında 

Sabahattin Ali

Nermin TENEKECİ

Hikâye, roman, şiir, oyun, Batı edebiya-
tından çeviriler, gazete yazıları ve hat-
ta kimini kendisinin çıkardığı mizah 

dergileri… Kırk bir yıla sığdırdığı bunca edebi 
mesaiye rağmen, eserleri 1960-70’lere kadar hak 
ettiği değeri görmediği gibi, sanatçı kişiliği uzun 
yıllar siyasi kimliğinin gölgesinde kalan Sabahat-
tin Ali, günümüzde eserlerine gösterilen ilgiyi 
neye yorardı bilinmez. Neyse ki onu ne görmez-
den gelen ne de yerlere göklere konduramayıp 
popülariteye boğan sis perdesinin içinde yazarı 
hakkıyla özümseyen yaklaşımlar giderek artıyor.    

Eserlerinde, Türkiye’nin ve hatta dünyanın 
en sancılı süreçlerden geçtiği bir tarih aralığına 
(1907-1948) denk düşen çalkantılı yaşantısının 
az çok etkileri yadsınamaz. Anadolu’da geçen 
mahkûmiyet yılları ve memuriyeti süresince 
edindiği gözlemler, hikâyelerinde hâkim tipleri 
–ne pastoral ne de kartpostal– son derece inan-
dırıcı bir biçimde resmetmesini sağladı. Refik 
Halit, Reşat Nuri, Halit Ziya gibi erken dönem 
yazarları ve 1960’larda boy gösteren köy roman-
larıyla kıyaslandığında daha sahici bir Anadolu 
portresi sundu okuruna. Yazarın özellikle Kuyu-
caklı Yusuf romanında iyice pekişen bu Anadolu 

temasının, 60’lı yıllara damga vuran toplumcu 
gerçekçilik gibi yeni kurgu anlayışlarını ciddi bi-
çimde etkilediğine şüphe yok.

“…Sabahattin Ali’nin Anadolu’yu en iyi 
anlamış muharrirlerimizden biri olduğu söyle-
niyor; köylerimizin hayatını hemen hemen hiç 
bilmediğim için bu iddianın ne dereceye kadar 
doğru olduğunu kestiremem. Ancak şunu söyle-
yeyim ki Sabahattin Ali anlattığı hikâyelere bizi 
inandırıyor. (…) Muharrir memleket sevgisini 
bir kavga bayrağı diye sallamıyor; çorak, zavallı 
köyün sefaletini, acılarını anlayıp anlatmaya ça-
lışıyor. Acıklı bir dil kullanmaya da kalkışmamış, 
fakat sözü tam yerinde kullanmasını biliyor.” 
(Nurullah Ataç, Akşam Gazetesi, 21 Eylül 1935) 

Hikâyelerinde karakterlerinin her türlü ya-
paylıktan arındırılmış bir dille seslenmelerinin 
arka planında, onun bu sahicilik anlayışının, 
arayışının yattığı aşikâr. İlk hikâye kitabı De-
ğirmen’deki kimi örnekler hariç, çağdaşı Sait 
Faik’le ‘yol ayrımı’na girdikleri temel nitelik de 
belki tam burası. Faik’in anlatımındaki şiiriyete, 
öykülerinin şiir gibi zihinde uyandırdığı etkiye, 
konudan öte hayatın anlık ve çarpıcı sahnelerine 
odaklanan izlenimlerine karşılık, Ali dil, anlatım 
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ve gözlem bakımından çok daha somut bir iliş-
kiler ağı örer. Faik’teki muhayyilenin yerine kes-
kin gözlemlerini ‘konuşturan’, karakterlerinin iç 
dünyalarını ruhsal çözümlemelerdense olaylara 
bağlı davranışlarıyla duyuran, ölçülü betimle-
meler kullanan, tasvir ve tahlillerden çok konusu 
ve tipleriyle etkin olmaya çalışan öyküler kaleme 
alır.

Romanlarında ise (adıyla yan yana anıla-
gelen) toplumsal gerçekçiliğin kalıp yargılarını 
aşan ve her birinde daha fazla mesafe kat eden 
bir anlayış göze çarpar: Kuyucaklı Yusuf’tan baş-
layarak, ele aldığı öğelerin (kişi, vaka, yer vs.) bi-
rebir gerçeği yansıtmasından ziyade, iç içe önü-
müze serimlenmesinde, yani eserin örgüsünde 
gösterdiği maharet. İster istemez şu soruları sor-
madan edemeyiz: Gerçekçilik gündelik yaşama 
birebir uygunluğu mu esas alır yoksa inandırıcı-
lığı mı? Daha ötesi, edebiyat ve sanat anlamında 
gerçekçilik nedir? Ve bir romana nasıl yansır? 

Nitekim Berna Moran, yazarın ilk romanı 
Kuyucaklı Yusuf’u kimi yönleriyle gerçekçi kimi 
yönleriyle de romantik bulur ve başkahraman 
Yusuf ’u romantik edebiyatın bozulmamış insan 
kavramına ve toplumla uzlaşamayan asi kahra-
manlar geleneğine bağlar.

İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna 
romanlarında ise dikkat çekici bir şekilde daha 
edebi kaygıların öne geçtiği; hikâyelerinin belirgin 
unsuru olan köylüyü ezilmenin sembolü hâline ge-
tirme yaklaşımının törpülendiği bir Sabahattin Ali 
çıkacaktır karşımıza. Kuyucaklı Yusuf (1937) tek-
nik açıdan yalın gerçekliğe yakın düşerken; insanı 
zayıf, girift yanları ve pürüzleriyle ele aldığı İçimiz-
deki Şeytan (1940) büyük ölçüde idealizme yakın 
düşecektir. Kürk Mantolu Madonna (1943) ise tam 
anlamıyla idealizm ve romantizmin sınırlarını zor-
layacaktır. İncelikle ortaya koyduğu ruhsal çözüm-
lemeleri, dili, örgüsüyle bu roman sadece bir aşk 
hikâyesi midir yoksa aşk onun görünür tarafı mı?

Kısacası, yazarın üç romanı birlikte değer-
lendirildiğinde, gerek dili gerekse insan ve top-
lum meselelerini ele alış biçimiyle sadece top-
lumcu gerçekçilik ya da gerçekçilik kalıplarıyla 
açıklanamayacak idealist bir tavır dikkat çeker. 

Hayatı tıpkı hikâyelerindeki gibi beklen-
medik ve trajik bir sonla noktalanan Sabahat-
tin Ali, ömrü vefa etseydi sonraki eserlerin-
de nasıl bir tutum benimserdi bilinmez. Tek 
bildiğimiz, yazık ki, bu şaibeli erken vedanın 
Türk edebiyatını ve okurunu velût bir yazar-
dan mahrum bıraktığı… 

NERMİN TENEKECİ

Nermin Tenekeci, 1971 İstanbul doğumlu. Hikâyeleri çeşitli der-
gilerde yayınlandı. Yoksa (Okur Kitaplığı, 2010) ve İnsan Hatırlar 
(Büyüyen Ay Yay., 2015) adlı iki öykü kitabı bulunuyor.
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Necip Fazıl ile 
Sabahattin 

Ali’nin
Yollarının Kesiştiği 

Zamanlar
Ali Haydar HAKSAL

Dönemin koşulları sanatçıların 
birbirleriyle sıkı ilişkiler geliştirmesini 
sağlıyor. Düşünen insanların, düşünüş 

ve inanışları farklı olsa bile birlikte olmayı 
sağlamaları, birlikte olabilmeleri önemli. O 
dönemde yolları ayrışan sanatçı ve düşünürler 
fazladır. Aynı ortamda bulunurlar, tartışır ve 
konuşurlar. Hatta birlikte eğlenirler. 

Dönemin ağır koşullarında yalnız kalan, 
ayrı yollarda yürüyen bu insanların, kimi 
zaman bir biçimde yolları kesişiyor. Ayrı 
dünyalarda ve hatta zıt kutuplarda bulunan 
Necip Fazıl, Nâzım Hikmet, Sabahattin 
Ali, Çetin Altan ve Aziz Nesin bunlardan 
bazılarıdır. Necip Fazıl’ın bu isimler ile insanî 
ve dostane ilişkileri daima olmuştur. Aziz Nesin 
son dönemlerde çıkardığı Nesin Yıllıkları’nda, 

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir mektubu 
Necip Fazıl’a gönderir. Kendisine “Üstat” diye 
hitap eder. Necip Fazıl hapiste iken Çetin Altan 
ile karşılıklı mektuplaşırlar. Bunun gibi birçok 
örnek gösterilebilir.

Necip Fazıl Kısakürek ile Sabahattin Ali’nin 
zaman zaman yollarının kesiştiği, bir araya 
geldikleri olmuştur. Necip Fazıl 1905, Sabahattin 
Ali ise 1907 doğumludur. Aralarında iki yaş vardır. 
Aynı ortamda bulunduklarından arkadaştırlar.

Sanat ve düşüncenin merkezi İstanbul’dur, 
dolayısıyla o zamanın koşullarında yazanlar, 
ilerleyen zamanlarda farklı ve hatta uç 
kutuplarda bulunmalarına rağmen birbirlerine 
yakındır. İlişkileri şöyle ya da böyle devam eder.

Necip Fazıl, 1936 yılında Ağaç mecmuasını 
çıkardığı ilk sayısında Sabahattin Ali’nin “Kafa 
Kâğıdı” hikâyesine dergisinde yer veriyor.  
Öykünün başlığı alıntıladığımız gibidir “Kafa 
Kâğıdı”dır. 
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Metnin başına Necip Fazıl bir açıklama 
ekliyor:

“Bu gün, Türk hikâyesi diye bir şey var 
mıdır? Bu sorgu edebe aykırı görünmesin, var 
mıdır? Her gün Sirkeci garına giren tirenlerin 
getirdikleri en pespaye Fransız gazetelerinden, 
en pespaye şartlar altında hırsızlanan ve 
altına iki isim, bir de soyadı halinde üç Türk 
ismi atılan bir gündelik gazete hikâyesi ve 
hikâyeciliği vardır. Bundan başka yerli bir 
yazıcının yazdığı,  yerli bir sanat kıymetini, yerli 
bir realite görüşünü, yerli bir ruh haletini arz 
eden bir hikâye var mıdır? İlk gençliklerinde 
hikâye yazmış ve artık yazmaz olmuş bir iki 
kişi dışında, bugün bu vasıfları taşıyan tek 
bir hikâyeci faaliyette değildir. Bu hikâyeyi 

okuyunuz. Bakalım onda Anadolu’ya ait nasıl 
bir ruh haleti ve perspektif göreceksiniz:” (Ağaç; 
Sanat, Fikir, Aksiyon dergisi nr. 1, 1936, s. 13)

Necip Fazıl ile Sabahattin Ali’nin zaman 
zaman yolları kesişiyor. Çünkü Cağaloğlu o 
zamanlar küçük bir yer, daha doğrusu gazeteler, 
dergiler, yazarlar o civardadırlar. Karşılaşıyorlar, 
sohbette bulunuyorlar ve dayanışıyorlar. 
Sabahattin Ali Marko Paşa’yı çıkardığında onlar 
Şeflik döneminin takibatındadırlar, emniyet 
ise soluk aldırmaz. Marko Paşa’yı bastıracak 
matbaayı bulamaz. Dergi, Necip Fazıl’ın 
tavassutu ve desteğiyle ancak basılabilir.

Marko Paşa’daki yazılarından ötürü 
Sabahattin Ali mahkûm olur.

Necip Fazıl da Büyük Doğu’yu çıkarır. O 
sırada Malatya’da Hüseyin Üzmez, gazeteci 
Ahmet Emin Yalman’a bir suikastta bulunur, 
onu yaralar. Bu olaydan ötürü Necip Fazıl 
yargılanır ve mahkûm edilir.

Her ikisi de Üsküdar’daki Paşakapısı 
Cezaevinde, aynı koğuşta, aynı ranzada 
altlı üstlü kalırlar. Necip Fazıl âdeta cinnet 
hâlindedir. Ruhu kemirilir. Hapishanenin tel 
örgülü kısmında volta atar. Necip Fazıl, Cinnet 

Necip Fazıl ile Sabahattin Ali’nin za-

man zaman yolları kesişiyor. Çünkü Ca-

ğaloğlu o zamanlar küçük bir yer, daha 

doğrusu gazeteler, dergiler, yazarlar o 

civardadırlar. Karşılaşıyorlar, sohbette 

bulunuyorlar ve dayanışıyorlar.
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ALİ HAYDAR HAKSAL

16 Mayıs 1951’de Bingöl, Yayladere’ye bağlı Hasköy’de doğdu. İlko-
kulu, üçüncü sınıf dâhil babasının yanında okudu. 1960 yılında babasını 
kaybetti. Elazığ İmam Hatip Lisesini bitirdi [1975]. Erzurum’da Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. [1979].

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslâm Düşüncesi Anabilim 
Dalında yüksek lisans yaptı. Kur’an-ı Kerim’de Güzel Kavramı adlı tezi 
hazırladı.

Bir grup arkadaşıyla birlikte Yedi İklim dergisinin kurucuları arasında 
yer aldı. 1987 tarihinden itibaren aylık olarak yayımlanmaya başlayan 
derginin sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Dergi yayımını 
hâlen sürdürüyor.

Öykü çalışmalarına lise yıllarında başladı. Mavera, Yönelişler, İslâm, 
Kayıtlar, Yedi İklim, Yansıma, Kaçak Yayın, Anadolu Gençlik, Yeni Dünya, 
EDEP, Türk Dili, Yeni Devir, Millî Gazete gibi dergi ve gazetelerde öykü ve 
yazıları yayımlandı. Hâlen Millî Gazete’de köşe yazarlığı yapıyor. Ulus-
lararası sempozyumlara katıldı, tebliğler sundu. Ülke içinde çok sayıda 
konferans verdi. 

Sesim Bana Yetmiyor adlı öykü kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği 
1987 yılı hikâye, Yitik Yaşamın Güncesi adlı romanıyla Tuzla Belediyesi 
Roman Yarışması’nda 2.lik ödülünü aldı.

Öykü, eleştiri, inceleme, deneme, roman, gezi ve araştırma türle-
rinde çalışmaları sürüyor. Baskıya hazır öykü kitapları ve çok sayıda, 
deneme, eleştiri, inceleme, araştırmaları bulunmaktadır.

Müstatili adlı eserinde zindan hatıralarındaki 
psikolojisini yansıtırken, en çok yadırgadığının, 
alışkanlık hâline gelmiş olan kalıplaşmış 
yaklaşımlar olduğunu belirtir:

 “Allah kurtarsın!’ Etrafımı alan 
mahkûmların ilk sözü… Rengârenk tipler… 
Bu tipler arasında, ağzında bir pipo, herkesin 
“Marko Paşa” diye isimlendirdiği hikâyeci 
Sabahattin Ali de vardı. Daha neler?’1 

Zaman zaman ondan söz ediyor:

“Koğuşta yanımda Marko Paşa, hapishanede 
ne yiyip ne içeceğiz diye düşünürken “Aman 
burada ne istersen bulunur! Çağırın şu Van 
mebusunu!” (Cinnet Mustatili, s. 46) 

“Yanan ve sönen lambalar… Gazeteler ve 
ben… Elbiselerimden utanışım. Yanık şark 
türküleri… Uykusuzluk... Marko Paşa’nın 
üstümdeki yatakta horlayışı…” (Cinnet 
Mustatili s. 50) Sonra gece… Ranzanın alt 
katında, üstümde yatan adamın somyaya 
geçen vücut kabartısına bakarak saatlerce uyku 

1 Necip Fazıl Kısakürek, Cinnet Müstatili, Hapishane 
Notları, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1955, s. 45

kovalayışım… Üstümdeki yatakta rahat rahat 
uyuyan ve mes’ud mes’ud horuldayan Marko 
Paşa’dır; hikâyeci Sabahattin Ali…  (s.51)

 Bundan sonra Necip Fazıl ile Sabahattin 
Ali’nin yolları kesişiyor mu bilmiyoruz.

Necip Fazıl bir süre sonra Malatya’daki 
hapishaneye sonra da Ankara’ya naklediliyor. 
Yolları ayrışıyor. Necip Fazıl yaklaşık on üç ay 
hapis yatıyor sonra da beraat ediyor.

Sonraki yıllarda Sabahattin Ali, 
Bulgaristan’a doğru giderken ya da 
götürülürken Edirne’de, ormanda öldürülüyor. 
Faili meçhul olarak kalıyor. Bu katlin sorumlusu 
o gün bugündür bilinmiyor. Çeşitli sorular hâlâ 
gündemini koruyor.

Necip Fazıl’ın ise sonraki dönemleri sürekli 
yargılamalar ve hapislerle geçiyor. Ölürken de 
Sultan Vahdettin adlı eserinden ötürü mahkûm 
olarak vefat ediyor. Alınan bir rapor ile son 
döneminde hapis hayatı yaşamıyor.
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Yalan Ekip 
Gerçek 

Biçenler

“En korkunç yalan da budur: Kendimize karşı bile kullanacak kadar pençesine düştüğümüz 
bu derin ve gizli yalan…”

(İçimizdeki Şeytan)

Sena Zeynep YAMAK - 16 yaş

Antik Yunan’da “irade” kavramını bizim 
bildiğimiz şekliyle karşılayan bir sözcük 
yoktur. “Tercihsiz karar, niyetlerden ba-

ğımsız sorumluluk, eski Yunanlılarda irade biçim-
leri bunlardır, denir.” (Vernant & Vidal-Naquet) 
Yunan tragedyalarının özünü de bu tek seçenekli 
tercihler ve başka bir niyetle yapılan eylemlerin 
sorumlulukları oluşturur. Bir çıkmaz ve bu çık-
mazı tüm benlikleriyle kavrayan kahramanların 
hikâyeleridir bir bakıma tragedyalar. 

“Olaylar olup biterken, öyle durumlar yaratılır 
ki, iki yüksek değer yan yana var olamaz; birinin 
gerçekleşmesi, diğerinin yok olmasını gerektirir. 
Böyle bir durumda kişi 
durur; iki değerin her biri-
ne, kendisi için ‘evet’, ama 
diğerini yok ettiği için aynı 
zamanda ‘hayır’ der ve 
durur. Trajik olan burada, 
bu durumda ortaya çıkar.” 
(Kuçuradi, 1966, s. 61) 

Kuçuradi’nin de ifadesine dayanarak trajik 
zihnin iki yüksek değerin çatışmasına dayandı-
ğını anlayabiliyoruz. Vereceği zorunlu karar ise 
trajik kahramanın bir değerini kaybedip kendi 
mahvını hazırlamasına neden olur. Bu zorun-
luluk hâline rağmen ortaya çıkan sonuçların 
sorumlusu her şeyi başlatan kahramandır. Kah-
ramanın başlangıçtaki ya da olaylar sürecindeki 
niyeti bu sorumluluk hâlinden onu azat edemez. 
Her ne kadar başına gelenler insanüstü kaynaklı 
olsa da, sonuçtan sorumlu kişi başlangıcı yapan 
kişidir. Bu bağlamda birçok trajik kahramanı ele 
alabiliriz. Ama biz bu “hem ileri görüşlü hem kör, 

hem suçlu hem masum, 
hem fail hem meful olan” 
karakterleri değil, özel 
bir tanesini, kendi tra-
gedyasını kendi kurgula-
yanı, Sabahattin Ali’nin 
Ömer’ini anlamaya çalı-
şacağız. 
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Olayların daha en başında, daha ilk sayfa-
larda Ömer, müthiş bir ataletten bahse-
der. “Belki bir müddet sonra can sıkıntısı 

bile hissedemeyecek kadar büyük bir gevşekliğe” 
düşeceğini söyler. Bir insan nasıl böylesi bir du-
ruma düşebilir? Ömer’in cevabı hazırdır: “İnsan 
bir şey yapmalı, öyle bir şey ki… Yoksa hiçbir 
şey yapmamalı. Düşünüyorum: Elimizden ne 
yapmak gelir? Hiç!.. (…) Bana öyle geliyor ki, 
hakikaten yapabileceğimiz bir tek şey vardır, o da 
ölmek. (…) Demin söyledim ya, müthiş bir gev-
şeklik içindeyim.” Ona göre bu can sıkıntısı irade-
sini kullanamamasından, hür iradenin imkân-
sızlığından ileri gelmektedir. Bu durumda içinde 
bulunduğu durum tamamen yüce bir erek eksik-
liğidir. Ancak onun bu sözlerine yakın arkadaşı 
Nihat şöyle karşılık verir: “Sen ruhumuzun bu 
kadar ucuz bir bedel mukabilinde takla atmasını 
haysiyetine yediremediğin için belki daha asil se-
bepler peşinde koşarsın (…) Fakat söz aramızda, 
iş bunun tamamıyla aksinedir, cebimize giren iki 
lira sayesindedir ki havanın biraz açıldığını gör-
mek, rüzgârın serinliğini hissetmek, hatta akıllıca 
şeyler düşünmek mümkün olmuştur.” Nihat’ın bu 
sözleri belki de bir gerçeğe parmak basıyordur. 
Anti kahramanların giderek yükseldiği, dünün 
kötüsünün bugün masum hale geldiği ve ola-
ğanlaştığı bir dünyada, asıl sebepler nasıl olsa 

imkânsız ve yapaydır. Kimse içinde saf ve hesap-
sız bir parça bulamaz, dolayısıyla bir başkasının 
içindeki iyiye inanmak hayalperestlikten başka 
bir şey olmaz. Gelgelelim Ömer, belirli bir mik-
tar paranın hayatı üzerinde söz sahibi olmasını 
sağlayacağı bir tragedyayı kabul edemez. Fakat 
ortada bir trajedi olduğu da gayet açıktır. Bu du-
rumda Ömer de kendine göre bu tragedyanın 
kahramanlarını bulmaya girişir. 

 Her şeyden önce birbiriyle çatışacak iki de-
ğer ve kendi üstünde bir güç tayin etmesi gerekir. 
Aramaya başlar. Öncelikle iki değeri bulmalıdır. 
Hür irade ideali ve istemeden yaptığı hareket-
ler mükemmel bir uyumsuzluk yakalamak için 
harika bir ikilidir. Bu iki değeri kendine öyle 
bir biçimde pazarlar ki bunun farkına bile var-
maz. Daha sonrasında kendi üstünde bir karak-
ter bulur ve ona “içimdeki şeytan” der. İçindeki 
şeytana hiçbir şekilde erişemez ve bu yüzden 
de şeytan kişiye özel bir günah keçisidir. Bura-
dan sonra kurgu çok basittir. İradenin hürlüğü 
sadece ulaşılmaz bir idealden ibarettir ama ona 
ulaşmak kendisinin biricik amacıdır. En azından 
herkese ve dolayısıyla kendisine de bunu söyler. 
Bu ideal tabii olarak ulaşılamaz çünkü kaderin 
ve içlerindeki şeytanların onlar için başka plan-
ları vardır ve onların buna hiçbir surette karışma 
hakkı yoktur. Elbette ki Ömer’in böyle bir idea-
li yoktur. Ama gururu bu idealin getirilerinden 
korktuğunu kabul edemez, bu yüzden böyle bir 
yola başvurur.

 Karakterler hazırdır ama bir sorun vardır: 
Kendi üstündeki ve ondan bağımsız olan karak-
teri kendi içine tayin etmiştir. İçinde bulunan 
bir şeyin tamamen kendinden bağımsız oldu-
ğuna inanması pek akıl kârı değildir tabii ama 
çözümü yakında bulacaktır. Tüm bunlar olurken 
karşısına çıkan Macide, işte o çözümdür. Maci-
de, Balıkesirli bir eşraf ailesine mensuptur. Ha-
yatı şöyle ya da böyle hep iradesi dışında şekil 

Anti kahramanların giderek yükseldiği, 

dünün kötüsünün bugün masum hale 

geldiği ve olağanlaştığı bir dünyada, 

asıl sebepler nasıl olsa imkânsız ve ya-

paydır. Kimse içinde saf ve hesapsız bir 

parça bulamaz, dolayısıyla bir başkası-

nın içindeki iyiye inanmak hayalperest-

likten başka bir şey olmaz
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almıştır. “Macide daha ziyade tesadüflerin sev-
kiyle büyümüş ve okumuştu. Çocukluğunda evi 
yoklayıp geçen çeşit çeşit hastalıklardan biriyle öl-
mediyse bir tesadüf; ilk mektebi bitirdikten sonra 
evde alıkonmayıp orta mektebe gönderildiyse, bu 
da bir tesadüftü.” Yaşadığı hayatı uzaktan izler. 
Ama on altı yaşına bastığında müzik ile tanışır 
ve sonrasında olanlar içinde yaşadığı çatışmayı 
değişik bir forma sokar. Müzik öğretmeni Bed-
ri’ye karşı bazı hisleri vardır ve Bedri de Macide 
için bir şeyler hisseder. Macide zihnini saran bu 
hisleri elinde tutup kimi zaman bunları kullanıp 
kendiyle gurur duyar. Çünkü Macide iradesini 
henüz devre dışı bırakmamıştır. Hatta “göğsü-
müzü dolduran hisler” ve “kafamızda kımıldayan 
düşünceler ”den de haberi vardır. Bunları elinde 
tutmanın ona verdiği hazdan mahrum bırakıl-
mak istemez. Macide’nin kayışlarını ellerinde 
tuttuğu bir hayata, Ömer’in ise kendininki ha-
riç bir “yüce karar mevkiine”, ona inanacak bir 
iradeye ihtiyacı vardır. Ömer, Macide’yi görür 
görmez kaderin onları birleştirdiğinden, aradığı 
insanın o olduğundan bahseder ama aslında bi-
rinden çok bir başkasının vicdanına ihtiyacı var-
dır. Çünkü kendi vicdanı tayin etmeye çalıştığı 
“tragedya kahramanlarını” kabul edecek kadar 
körelmemiştir daha. Ancak onun da herkesin 
kabul ettiği tragedyayı oynamaya niyeti yoktur. 
Bu yüzden Macide kesinlikle ona lazımdır. Olay-
lar da tam onun istediği şekilde ilerler ve Maci-
de’nin fevri bir kararı ikilinin birlikte olan hayat-
larının başlamasına neden olur. Bundan sonra 
geriye tek bir sorun kalır: Yeni karar mevkiine 
atanan kahramanları acilen onaylatmalıdır. Bir 
tragedyayı kabul eden sahne ise bu oyunun sah-
nesi de Macide’dir. Ömer sahneyi hazırlar. Maci-
de de Ömer’in hayatı boyunca aradığı şey oldu-
ğuna ikna olmaya başlar. “Karşımıza her şeyiyle 
çırılçıplak serilen bir insanın üzerimizde yaptığı 
mukavemet edilmez tesir onu da yakalamıştı. 
Maskesini, gizli maksatlarını ve bütün rollerini, 
bir an için bile olsa, üzerinden atmış olan biri ile 
yan yana bulunmak ona cesaret ve emniyet veri-
yordu. Kendi içinde hapsettiği şeyler de dışarı fır-
lamak, nihayet bir insan kulağına çarpmak için 
kımıldamaya başlamıştı.” Böylelikle Macide’nin 
zihni de kurtuluşun Ömer’de olduğuna inanır. 
Artık “Her biri kendi kafasındaki bir yolu takip 
ediyor ve bu yolun, yanındakinin kafasında da, 
bir muvazisi bulunduğunu kati olarak biliyordu.” 
Belki de haklılardır. 

Bundan sonra her şey hazır olur. Oyuna 

başlama zamanı gelir. Ancak Ömer, rolü gereği 
sahne zeminine yıkılırken izleyicileri duygulan-
dıracak olan şeyden bihaberdir. 

 Perde açılır. Ömer, gitgide kendi yalanına 
saplanır. Her hareketi onu bu bataklığa daha çok 
çeker. Elinde senaryo olmadan oynadığı sah-
neler, giderek onu mahveder. Yalanının farkına 
vardıkça, kendi kendine kanıtlar ortaya koyması 
gerekir. Mağazadan çaldığı kadın çorabı, onun 
için büyük bir kanıttır. O melun şeytanın işi-
dir bu da! “Ben ki bütün ömrümde hiçbir maddi 
arzu duymamayı kendime gurur vesilesi yapmak 
isterdim… Bir kadın çorabı… Aman yarabbi… 
(…) Neden yerine bırakmadım?.. Muhakkak ki 
ruhumun benim gözümden kaçacak kadar uzak 
köşelerinde bir şeytan saklı… Beni oyuncak gibi 
kullanıyor…” 

Ömer’in yalanının derinliğini hissetmeye 
başladığı zaman, Macide ile hayatının başlangı-
cına rast gelir. Nihat’ın ısrarla anlattığı trajedi so-
nunda bir vücut bulur. Parasızlık, kendisi dışında 
bir insana karşı duyulan sorumluluklar Ömer’in 
kafasındaki bazı kapalı kapıların anahtarlarını 
bulmasını sağlar. Yine de anahtarları kullana-
maz ve uzunca bir süre elinde metalin soğuğunu 
ve gücünün sıcaklığını hissederek yaşar. Kafası-
nın uykulu hâli kötü bir rüyadan uyanmak için 
sayıklamaya başlar. Bu sayıklamaların tohumu 
yalandan da olsa baş gösterdiklerinde adil ve do-
layısıyla kör bir gerçeğe dönüşeceklerdir.

İradeyi yok saymak, irade dâhilinde yapılan 
bir eylemdir. Herhangi bir durumda yapacağı-
mız hareketlerde sahip olduğumuz sınırlı irade-
nin ihtiyacımız olduğu kadarını kullanırız. Böy-
lesi bir durumda ise iradenin hepsi, kendi yok-
luğunu kanıtlamak için seferber olur. Ömer’in 
buradaki kurnazlığı; yok sayılan iradenin kendi-
si tarafından değil, dış bir kaynak tarafından yok 
sayıldığını iddia etmesidir. Macide de bu kayna-
ğın dışsallığını teyit edince Ömer’in önünde bir 
engel kalmamış gibi gözükür. Onun bilmediği ve 
kör topal idare eden bir engel ise yeni yeni ortaya 
çıkmaktadır.

Bir yalanı ortaya çıkarmaya karar vermek, 
bu yalanın hedefine ulaşması için yeterli değil-
dir. Bunun yanında ince hesaplanmış bir pazar-
lama planına da ihtiyaç duyulur. “Fakat içimizde, 
bizim “ahlak” tarafımızda hiçbir şekilde münase-
bete geçmeyerek hadiseleri muhakeme eden, neti-
celer çıkaran ve tedbirler alan bir “hesabi” tarafı-
mız vardı ve lafta değilse bile fiilde daima o galip 
çıkıyor ve onun dediği oluyordu.”  Her ne kadar 
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bu tarafımızdan “o” diye bahsedilse de birinci 
tekilin içinde asla barınamayacak olan üçüncü 
tekildir. Çünkü bu yaklaşım tamamen iç dünya-
mızda birden alevlenen sınırsız arzulara misafir 
gözüyle bakıp her şeyi meşrulaştırma çabasıdır. 
“Onlar” dışarısıdır, isterler ve tercih ederler. Mi-
safiri usulüne uygun biçimde ağırlamak için de 
bu istek ve tercihleri bize ters düşse de kabul et-
meli ve biri sorarsa kararın bize ait olmadığını 
söylemeliyiz. Biz her gün bu hesaba göre uyuruz 
ve bu hesaba göre uyanırız. Denklemimiz küçük 
ölçeklerde başarılı olur olmasına ama Ömer’in 
yapmaya çalıştığı türden bir iş için yeterli değil-
dir. İçinde adaleti temin edemeyince, amansız 
bir terazi mahkeme günü duracağı yeri belirler. 
Ancak Ömer dışarıyı fail kılmakta, kabul etmese 
de, hepimiz kadar maharetlidir.

Ömer zekidir. Zekâsı ise kendi istekleri-
ne boyun eğecek kadar uysaldır. Ki bu 
gerçek bile, Ömer’in gözünde “içindeki 

şeytan” lehine kullanabileceği bir delilden baş-
ka bir şey değildir. Bu uysal zekânın en dâhiya-
ne mahsullerinden biri de araçlaşmış bir aşktır. 
Ömer’in sahnesine, Macide’ye karşı beslediği 
sevgi, senaryoya sonradan dâhil olmasına rağ-
men oyuna mükemmel bir uyum sağlar. Tabii 
kendisiyle değil de bir gerçeği görmek korkusuy-
la beslenen sevgiye batıl inanç da denebilir ama 
sonuçta Ömer’in teferruatla işi yoktur. 

Ömer’i bu kadar gerçek dışı bir duruma sü-
rükleyen belki biraz da seyircilerdir. Evet, salon-
dan ayrılmayan Ömer’dir ve bu konuda başka hiç 
kimsenin suçu yoktur ama tarafsız bakıldığında 
aslında şehrin ve insanlarının da salonu ayakta 
tutan ögeler olduğu aşikârdır. “Tabiatla teknik, 
yüz sene öncesiyle bugün burun buruna gidiyor-
du. Güzelle yapmacık, lüzumlu ile özenti birbiri-
ne sürtünerek yaşamaktaydı.” Bu şehir zaten her 
gün kendi trajedisini sahnelemektedir. İçindeki 
insanlar ise gelmiş ve gelecek olanda yaşamayı 
uzun zaman önce unutmuşlardır. Şimdi söyle-
necek bir iki dize, ortaya atılacak temelsiz ama 
gösterişli bir fikir, ceplerine giren birkaç kuruş 
ve yatağa tok girilen bir gece daha içindir tüm 
hayat. Ömer’in tragedyasını bu şehrin bağlamı 
olmadan düşünmek haksızlık olur. Kamu güna-
hına ortak olarak vicdanını uyutan tek kişi Ömer 
olamaz herhalde. Ve hatta seçtiği bu meşakkatli 
yola bakılırsa Ömer, vicdanını öldürmeyi hiçbir 
zaman başaramamıştır. Yakından bakın, tüm bu 
“gerçek trajedi” olayını kurgulayan aslında deliye 

dönmüş bir vicdandır. 
 Macide ile hiç tanışmasaydı Ömer’in kendi 

hâkiminin önüne çıkması, aldığı nefesi verene 
kadar gerçekleşirdi. Her şeyi anlatmazdı, suçu 
sadece bir teşebbüsten ibaret olurdu. Hâkim 
önce ona kızar, kendisinden utanması gerektiği-
ni söylerdi, daha sonra da sırtını sıvazlayıp geri 
gönderirdi. Macide’nin dâhil olması böyle bir 
senaryoyu imkânsız kılar. Macide inanır, affe-
der. Daha önceki tüm suçlamalarından aklanan 
Ömer, uzun bir süre meful olduğu anılarda ya-
şar ve nefsini “şefkat ve ihtimama layık” görür.  
Ancak başkasının yargı sistemine boyun eğmek, 
Ömer’in kısa ve “etkili” duruşmalar ile daima fa-
aliyette bulunan hâkimi için kabul edilemez bir 
durumdur. Hâkim, eski sanığını suçüstü yakala-
mak için hummalı geceler geçirir. 

Kurtuluş ve daha önce bahsettiğimiz adil 
ve kör gerçek, hâkimle birlikte toprağın dışına 
çıkmaya başlar. Ömer, düşünceleri yüzünden 
zaman zaman neredeyse nöbet geçirir. Maddi 
durumları daha da kötüleşmeye başladığında 
Nihat’ın daha önce bahsettiği bir şey gelir aklına. 
Çalıştığı memuriyetin veznedarı Hafız Efendi, 
hapse düşen kayınbiraderinin kefaretini öde-
yebilmek için vezneden para almıştır. Nihat ise 
bu olayla Hafız Efendi’yi tehdit ederek vezneden 
para istemeyi önerir. İlk önce kabul etmediği bu 
teklif Ömer’in aklına tekrar gelir. Bunu yapma-
sı gerektiğine kendini ikna eder. Parayı aldıktan 
sonra da vebali her zamanki gibi içindeki şeyta-
na yüklemeye çalışır. Ama bu suçunun nedeni 
barizdir: Nihat’ın ısrarla bahsettiği trajedi. En 
çok korktuğu ve en çok umutla beklediği şey, so-
nunda yaşanmıştır. Sahne sallanmaktadır. 

Sahiden de Macide inandığı adamı ve çev-
resini sorgulamaya başlar. Ömer’in arkadaşları 
gittikçe daha da bayağılaşmaktadır ve Macide, 
Ömer’in onlara ses çıkarmamasını büyük bir 
şaşkınlıkla izlemektedir. Kendilerini ayırmaya 
muktedir olamadıkları gecede aşkları aynı kay-
naktan doğmamış mıdır? Macide işte böyle bo-
calarken bir gerçeği fark edemeyecek kadar sar-
sılır. Ömer sevgisini korkuyla beslerken o da bir 
amaca ulaşma isteğiyle beslenmektedir. Amacı, 
Ömer gibi savunmaya muhtaç birine acımak ve 
sonunda kendi iradesiyle verdiği bir karara uy-
maktır. Ancak tüm bu olanlar Ömer’in bir kabuk 
olduğunu ve ruhunun Macide’nin göremediği 
kuytu taraflarında iradesini ele geçiren bir şey-
tandan çok daha farklı bir şeyler olduğunu gös-
terir. Peki, Macide bunca zaman neye acımıştır 
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ve şimdi neye acıyacaktır? “Nasıl kızmazdı? Ken-
dinden yaşça büyük, fazla okumuş, erkek olduğu 
için daha çok şeyler görmüş bir insan nasıl olur 
da bir çocuk kadar düşüncesiz şeyler yapar ve bu 
yüzden nihayet başka bir insanın feda edilmesine 
meydan verir? Macide kendini yabancı biri gibi 
düşünüyor ve adeta haksızlığa uğrayan bir zaval-
lıyı müdafaa ediyordu…”

Ellerinde avuçlarında beş kuruş zor dururken 
Ömer sık sık Macide’yi de yanına alarak ahbapla-
rıyla sazlı eğlencelere, müsamerelere katılmaktadır. 
Bir seferinde Bedri ile karşılaşırlar. Bedri, Ömer’in 
de arkadaşıdır. Bundan sonra Bedri ile görüşmeleri 
sıklaşır. Ancak bir yerden sonra onların bu sıkıntı-
lı hâllerine dayanamayan Bedri para yardımlarına 
başlar. Aynı zamanda sürekli Macide ve Ömer’in 
kaldıkları odaya ziyarete gelir. Bir gün yine onları 
ziyarete gittiğinde Ömer’i evde bulamaz. Macide 
ile birlikte onun gelmesini bekler. Ömer gelir. An-
cak Bedri’yi odada bulunca neredeyse kendini kay-
beder. “İnsan sana güvenebilir mi? (…)” Bedri’ye 
yalvarır gibi seslenmektedir. Bedri ise ne olduğunu 
anlayamaz. “Bu lafları bırak… Ne istiyorsan söyle!.. 
Gene mi parasızlık?” Ömer yine aynı çıkmaza gir-
diğini fark eder. Hayır, gerçek trajedi esaret altın-
daki irade olmalıdır. Ama artık kendisi de bundan 
emin değildir. “Ya? Öyle mi? Hemen para lafı ha? 
Belki… Belki de parasızlık… Her şeyi yapan paradır 
çünkü… İnsanları en aşağılara indiren ve en yuka-
rılara çıkaran… Para… Ne malum? Belki de bana 
para lazım… (…)” Trajik zihni “belki” ile yön de-
ğiştirmeye başlamıştır. Macide ise olanları büyük 
bir üzüntüyle izlemektedir. Dekorlar sahneden dü-
şer, perde ateşe verilir, oyuncuların sesi gitgide du-
yulmaz olur. Ömer bile oynadığı yalanı unutur, bir 
anda ortada çırılçıplak kalır. “Ben insanda bu kadar 
iyilik bulunabileceğine inanayım mı? Belki başka za-
man inanırdım… Fakat bugün… Bugün inanmak 
mümkün mü? Bir insan diğer bir insana kötülükten 
başka ne yapabilir? Kimi kandırıyoruz?(…) İnsan 
dedikleri mahlûkun bütün çirkef taraflarını artık 
gördüm. (…) Hiçbir evliya benim karşımda mas-
kesini muhafaza edemez… Sen Bedri, sana hiçbir 
fenalık yükleyecek değilim… (…) Ama karşımda 
böyle fazilet heykeli gibi durma… Masanın üzerine 
koyduğun üç yeşil kâğıt sana bu kadar cesaret ver-
mesin…”  Anlaşılan şimdi de başka değerler trajedi 
sahnesini yoklamaya çalışmaktadır. 

Bir gün yine ahbaplar ile toplanıldığında 
Macide kararını verir. Daha fazla böyle devam 
edemeyecektir. Yine de onu üzen bir konu var-
dır: “Hislerini belli etmemek için, şakaya, ciddi 

olmayan hücumlara kaçarken hakiki hislerini 
unutuveren Ömer, çırılçıplak önündeydi. Onu hiç 
bu kadar yakından görmemişti. Kocasını anlıyor, 
hâlâ seviyor, fakat akşamdan beri hissettiği uzak-
lığı içi sızlayarak, muhafaza ediyordu. Demek ki 
böyle bir anda her şeyin bitmesi lazım geldiği, ar-
tık bu şekilde devam edemeyeceği hakkında kati 
kararını verdiği anda, Ömer’i böyle apaçık ve böy-
le yakından görmek mukadderdi…” Bir mektup 
hazırlar. Samimi olamadığı için hayıflanırken 
Bedri kapıda belirir. Macide’ye Ömer, Nihat ve 
diğer arkadaşlarının tutuklandığını söyler. Ma-
cide ve Bedri, Ömer’i ziyarete giderler ama artık 
konuşulacak bir şey kalmamış gibidir. Ömer’in 
içindeki karar mevkii sonunda bağımsızlığını 
ilan etmiştir. Bu yüzden artık Macide’yi kandır-
masına mahal yoktur. Üstündeki ve içindeki güç 
çözülür, sebebi sonucuna karışır. Seçtiği değerler 
onu hayal kırıklığına uğratır ama artık yapacak 
bir şey yoktur.

Ömer’in vicdanı uyuyamamıştır, herkesin 
normal bildiğini kabul edememiştir.Kandırılama-
mıştır, içindeki her o’nun, masum maskeli ben ol-
duğunu anlamıştır. Bu vicdan sadece kısa bir süre 
sessiz kalmıştır, bocalayan bir zihni sonunda ken-
dine çıkacağını bildiği bir yola sürüklemiştir. Yalan 
ekmiştir, sanığı cezasını çekip döndüğünde gerçek 
meyveler yiyebilsin diye.

Selam olsun yalan ekip gerçek biçenlere!
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DER MEYAN-I CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFİD

Sevahilde madem pazarlanmakta güneş haraç mezat! 
Hızır ol toprağında deryada İlyas, susma söyle hatırlat! 
 
İskandil al kılıç salla nara çal göğe ünlem curnatası 
Kınında saklı sanat devir göğü duymayasın iltifat 
 
Tuzunu keramet bildik de balığını deryanın nur nimet 
Nara urduktu küffara, mazluma şefkat için bize şefaat 
 
Şişirdik mi yelkenleri dopdolu ambarlarda baharat ve ipek 
Vardık mı kıyısına mazlumun hiç altın hiç gümüşe inat 
 
O denizler o sahiller pür-hun idi ya gavur ya müselman 
Bir kulaç atmadık keyfekeder berrak sularında fakat 
 
Ya derununda gark olunduk kızılcalandık yahut kılıçtan 
Gücümüzce urduk gürzü öldük yahut yüre’ciğmiz rikkat 
 
Anlanmaz Türk›tü adımız denmedi hiçbir vakit muhteris 
Bahr-i sefide duvar olduk da yedi iklime gerdik kol kanat 
 
Umman içre uçtuk ki Uçmağ için şişirdikti yelkenleri 
Kıldan ince kılıçtan keskince sırat idi  bize hayat 
 
Kıyısında madem denizin pazarlanmakta güneş heyhat! 
Hızır ol toprağında deryada İlyas, susma, bir daha hatırlat!
 

                Mehmet ŞAHİNKOÇ
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ONU YÂD ETMEK ADINA

Bir ilahî musikidir kâinat,
taa ezelden bitmeyen bir beste var.

Süleyman Arif Emre

Efendim, musiki üzerine kelam edebilme-
nin müşkül olduğu, bu hususta sarf ede-
cek sözü bulunan kimselerce defaatle teyit 

edilmiştir. Çünkü orada artık söz yoktur, tesir 
vardır. Çünkü musiki bir bilim de olmadığından 
üzerine söz etmek zaruriyeti, ferdi yahut içtimai 
aksaklıklar olmadığı müddet, doğrudan hâsıl ol-
mamıştır. Tabii musikinin bir bilim olmadığı id-
diasında bulunmak münasebeti olana, hizmette 
bulunanına müzikolog demeyi de beyhude bul-
maktır. Bu zati böyledir. Fakat bahse buradan 
bakıp büyük musiki âlimlerimizi yâd etmemek 
de olmaz. Bilhassa Rauf Yekta Bey’i, musiki şehi-
di Rauf Yekta Bey’i...

Bizim musikimizin velud nazariyatçısı...
İkdam gazetesinde neşredilen Türk musikisi 

konulu makalelerinden vaktiyle öğrendiklerim, 
muhtemeldir ki yazımın muhtevasını oluştura-
cak.

Bir haşiye mahiyetinde -taksiratımıza af, 
müteşekkir olduklarımıza yâd- kaleme aldığım 
bu girizgâh, bizim Yunus’un mısralarıyla nihayet 
bulsun isterim. İsterim ki üstadın da tabiriyle ‘o 
maddi, cismanî, camîd kafalarımızda manevi, 
gaybî, hayattar olan beyan ve hitap çiçeği açılsın.’

“ Yunus imdi Sübhan’ı vasfeyle sen gönülde, 
ayrı değil ariften bu kopuz ile çeşte”

MUSİKİMİZ VE CİNUÇEN 
TANRIKORUR ÜZERİNE İNTİBALAR

Şark musikisi şüphesiz Batı musikisinden çok 
başka temellerle inşa olmuş bir musikidir. Pren-
sipleri, rükünleri, nazariyesi Batı müziği diye 
ifade ettiğimiz musikiden çok farklıdır. Hülasa 
başka türlü tertiplenmiştir. Bittabi tesiri de bam-
başkadır. Lezzeti bize daha aşinadır, daveti başka 
yeredir.

Her umumun meramını ifade etme usulle-
rinde, kendi mevcudiyetlerinin azameti tebarüz 
eder. Misal, Türk musikisinde usulün nağme 
üzerindeki tesiri o kadar açıktır ki, sanatın bü-
tün kaidelerine uyularak bestelenmiş olan bir 
eser, bir musikişinasa arz edildiğinde usulünün 
ne olduğu kolaylıkla tahmin edilecektir. Yine 
klasik şiirlerimizden birkaç mısra bir şaire gös-
terilip veznin ne olduğu sual edilirse şu veya bu 
vezinle yazılmış olduğu cevabını verir. Hülasa bu 
milletin medeniyet inşası daima bir ahenk üzere 
olmuştur. Ahenk, yani musika-i ilahiye’ye tabi 
olma.

Batı müziği ise çok portreli bir müziktir, mi-
sal Mozart’ın müziğinde Batı’nın arzuyu taaz-
zum ve tahakkümünü, Wagner’in nasıl başlayıp 
nasıl bittiği müphem müziğinde başka bir karak-
teristik veçheyi görürüz. İki medeniyetin müzi-
ğini mukayese etmedeki yegâne amaç müziğin 
bu manada ne olduğunu hatırlatmaktır: “Müzik, 
her kültürün kendi mantık, estetik ve semantiği 
içinde konuştuğu bir dildir.”

Bu cihanşümul tanım, her milletin hâlâ izan 
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sahibi öz çocuklarında kendi kültürlerini, mo-
dern yeknesak kültürün istilasından arındırmak 
arzusu uyandırmış, mutlak bir dil istiklalinin 
harbini mümkün kılmıştır. Bu hususta Türkler 
olarak ne kadar muvaffak olduğumuz tartışılır. 
Cinuçen Bey de bir icrakâr, udî, bestekâr olmak-
lığının yanında daima milletinin kültür prob-
lemleri üzerine konuşmuş, bunu milletine borç-
lu hissettiğinden hizmet telakki ederek yapmış-
tır. Öyle ki ölüm döşeğinde dâhi “Yalnız şundan 
mahzunum, daha fazla hizmet etmeyi dilerdim, 
keşke daha fazla hizmet edebilseydim” demiştir.

Onun isminde babası Zaferşan Bey’in dil 
hassasiyetini görürüz çünkü “cinu” Kazan Türk-
çesiyle ‘zafer’ ve “çin” de ‘şan’ demektir. Cinuçen, 
galip, muzaffer gibi anlamlara gelir. Bu hassasiyet 
Cinuçen Bey’e de elbette miras olarak kalacaktır. 
Onun için Ömer Tuğrul İnançer’in  “O Türkçe-
nin son ustalarından biriydi, dünyanın tanıdığım 
en titiz insanı idi” dediği de vakidir.

Cehaletin her türlüsüne karşı olan Tanrıko-
rur, başta harf inkılabı ve dilde reform hareket-
leri olmakla beraber Vak’a-yı Hayriye’den beri 
konuşageldiğimiz her türlü mevzuyu tenkitten 
geri durmayacaktır hiçbir zaman.

20 Şubat 1938’de Nefs-i İstanbul’da doğan 
Tanrıkorur’un validesi Adalet Hanım bir udîdir, 
bu onun çok küçük yaşlarda ud taksim ve peşrev-
leriyle tanış olmasını sağlamıştır. Tanrıkorur’un 

bütün bir çocukluğu bu hoş sadâ eşliğinde, mu-
sikiyle hemhal olarak geçmiştir. Mamafih amcası 
da Münir Nurettin’in talebelerindendir ve onun 
musikide ilk meşkleri amcası Mecdinevin Bey ile 
olmuştur. Fıtratındaki musikiye istidat göz ardı 
edilememekle beraber bir yüksekokul mezunu 
oluncaya kadar maddi sebeplerden ötürü bir ic-
ra-yi lu’biyat (!) ile iştigal etmesi büyüklerince 
münasip görülmemiş, bu vaziyet ileriki yıllarda 
yani mimarlık fakültesini kazanıp diplomasını 
aldığında onda dededen (Dede Efendi’den) gelen 
bir tavırla diplomasını validesine takdim ederek 
‘Öyleyse artık, hayatımı musikiye vakfedeceğim’ 
dedirtmiştir.

14 yaşında dördüncü hânesi değişmeli fe-
rahnâk saz semâisi bestelemek, aynı yıl güftesi 
Fuzûlî’ye ait, “Âşiyân-ı mürg-ı dil zülf-i perîşâ-
nındadır” mısraıyla başlayan şevkefzâ şarkısı 
bestelemek onun gelenekle hemhâline en bariz 
nişanedir. Fakat kendi ifadesiyle bir fantezi bes-
telemek için Saadettin Kaynak’ın 39 yıllık bek-
leyişi gibi, yeterli birikime ulaşmayı beklemiştir.

İlk kez bir Mevlevi ayini besteleyişini ise şöy-
le anlatıyor:

“ Onlar söylediler, ben yazdım, yoktur benim 
asla dahlim.
Ben sadece bir katib-i vahyim.”

Mevlevi ayini besteleyişini esasında onun 
yaşadığı birtakım hadiselerin tesirine de bağla-
yabiliriz. Malum uçak kazası vakası bunlar ara-
sında sayılabilir. Fakat bir dönüm noktası demek 
iddialı olmakla beraber abes duracaktır. Nitekim 
tanrısal esin bizatihi musikinin ve diğer sanatla-
rın menbaıdır.

Dostları arasında Aka Gündüz Kutbay’ın 
hem onun gönlünde hem musikimizde yeri ayrı-
dır. Burada bir hatırasına yer vermek isterim, ilk 
kez Mevlevi ayini besteleyişinin ardından olan-
lar kendi cümleleriyle şöyledir: “Ramazandı, 
saat sabah altı buçuk... Şevkle Aka’cığıma telefon 
ettim. En ilham verici dostlarımdandır Aka Gün-
düz Kutbay. Yatağımın içine telefonumu koydum 
ve nota müsveddelerimi. Başladım telefona ud 
çalmaya. Öbür ucunda Aka. Müzisyenlerin çoğu 
böyle akılsızdır...”

Onun ud çalışı, Türk müziğindeki ‘tavır’ mef-
humu söz konusu olduğunda belki de ‘bir başka 
renk’ demekle ancak kendimizi ifade edebilece-
ğimiz türdendir. Udî Nevres Bey, Şerif Muhittin, 
Yorgo Baconos, üstadı Yesari Asım Arsoy’dan 

Onun ud çalışı, Türk müziğindeki ‘ta-
vır’ mefhumu söz konusu olduğunda 
belki de ‘bir başka renk’ demekle an-
cak kendimizi ifade edebileceğimiz tür-
dendir. Udî Nevres Bey, Şerif Muhittin, 
Yorgo Baconos, üstadı Yesari Asım Ar-
soy’dan etkilenmişse de son hali şahsına 
münhasır bir üsluptur.
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etkilenmişse de son hali şah-
sına münhasır bir üsluptur. 
Öyle ki ‘bu udu Cinuçen Tan-
rıkorur konuşturuyor’ demek 
için yalnız bir defa işitmiş ol-
mak dahi kâfidir. Celaleddin 
Çelik’in veciz bir cümlesini 
burada tekrar etmek, yerinde 
olacaktır. “Cinuçen Bey uda ia-
de-i itibarını yapan figürlerden 
en önemlisidir. Onun elinde ud 
yeniden asil bir saray sazı, kla-
sik ve yüksek kültürün enstrü-
manı olmuştur.”

Onu yalnız bir udî, bes-
tekâr, güftekâr, mimar, hânen-
de olarak yâd edersek haki-
katen eksik kalacaktır. Üstadlığı, kültür elçiliği, 
kültürümüze hizmet ve himmetlerini tek tek 
saymadıkça onu yâd etmek bâbında, burada bir 
şey yapmış sayılmayız.

Üstadlık onun belki de hayatta en mesrur ol-
duğu eylemdi. Tıpkı kadim usulümüzde olduğu 
gibi, talebesini kendi seçer, zinhar maddi kabul-
de bulunmazdı. Bu hususta “ne beste yapmak, ne 
makale yazmak, ne konser vermek bana üstatlık 
kadar zevk vermemiştir.” der. Kendi üstadı Yesari 
Asım Arsoy’a gösterdiği hürmet ve beslediği mu-
habbetse gönlünden coştuğu gibi beste olmuş-
tur: “Mızrabımı göğsünde mücevher gibi sakla...”

Form taassubu asla olmayan Tanrıkorur’un 
hususi terkibi olan şedd-i sabâ, zâvil-aşiran ve 
gülbûse makamlarındaki klasik fasılları; ba-
yatî-araban, evcârâ, zâvil-aşiran ve nişâbûrek 
makamlarındaki Mevlevî âyinleri; altmış üç ma-
kamlı kâr-ı nevedâsı, Fuzûlî’nin elli dört mısralı 
müseddesinden bestelediği kârıyla birlikte Yah-
ya Kemal Beyatlı’nın, “Süleymaniye’de Bayram 
Sabahı, Itrî, Mehlika Sultan, Sonbahar, Tanbûrî 
Cemil’in Ruhuna Gazel, Kar Mûsikileri” gibi 
uzun şiirlerinden bestelediği eserlerse bestekâr-
lıktaki gücünün göstergesidir. Güfte seçiminde 
de oldukça titizdir; Yunus, Mevlana, Fuzuli, Aziz 
Mahmut Hüdayî, Şeyh Galib, Yahya Kemal, şiir-
lerini bestelediği şairlerdendir.

Üstat Cemil Meriç’in ona yazdığı  mektubun 
bir bölümüne de burada yer vermek isterim çün-
kü bu mektup, demek istediklerimizin hülasası-
dır:

“Canım efendim, alev alev bir sesti bu. Vec-
din, sevginin, gönlün sesi. Tutuşturmuyor, ay-
dınlatıyordu. Fecir pırıltısı gibi. Tanımıyordum 

sizi. Bir akşam zindanımı nura boğdunuz. Sonra 
da her güzel şey gibi hâtıra oldunuz. Serab mıy-
dınız, gerçek miydiniz? Nerden geliyordunuz? 
Kadîm ve muhteşem bir medeniyetin enkâz-ı 
târümârı altında gülümseyen bir kor muydu-
nuz? Zarafetinizle Lale Devri’nin müsahiplerini 
hatırlatıyordunuz. Belli ki elest bezm’inde tanış-
mıştık.”

Yazımızı onun mezar taşında yer alan kendi 
kaleme aldığı beyitle ikmal eyleyelim: 

“Kapılır sûziş-i gönlüm bu tahassür seline 
Yüreğimden gelir âhım sazımın her teline.”...

Bu beyitle gelenek sayfalarının birinin daha 
kopuşunu mahzun analım, o 2000 yılının 28 
Haziran’ında hayatı boyunca türlü münasebet-
lerinin hiç kesilmediği hastalıklar elinden dar-ı 
bekaya rıhlet eylemiştir, mekânı gülzâr olsun.

Burada onun enine boyuna hayatını anlat-
mak değil, hepimize örnek sanatkâr kişiliğini 
yâd etmek arzusundaydık. Onun bu gök kubbe-
de bıraktığı hoş sadâlar gönülhânemize şifâdır. 
Ol sebepten münzevi seslerin sayhalaşması gaye 
ve gayretiyle efendim...

Onu yalnız bir udî, bestekâr, güftekâr, 
mimar, hânende olarak yâd edersek ha-
kikaten eksik kalacaktır. Üstadlığı, kül-
tür elçiliği, kültürümüze hizmet ve him-
metlerini tek tek saymadıkça onu yâd 
etmek bâbında, burada bir şey yapmış 
sayılmayız.
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   Die Götter

Du stiller Aether! İmmer bewahrst du schön
Die Seele mir im Schmerz, und es adelt sich
Zur Tapferkeit vor deinen Strahlen,
Helios! Oft die empörte Brust mir.

Ihr guten Götter! Arm ist, wer euch nicht 
kennt,
Im rohen Busen ruhet der Zwist ihm nie,
Und Nacht ist ihm die Welt und keine
Freude gedeihet und kein Gesang ihm.

Nur ihr,mit eurer ewigen Jugend, nährt.
In Herzen, die euch lieben, den Kindersinn,
Und lasst in Sorgen und in Irren
Nimmer den Genius sich vertrauen.
                                                                                                  

Johann Christian Friedrich Hölderlin

   Tanrılar 

                                               
Sen, suskun Aether!                                                                  
Beni daima ruhun ağrısından korur,                                       
Ve parlayışın önündeki  cesaret onu soylu kılar,                   
Helios! Göğsün sık sık kızdırır beni                                          

Siz iyi tanrılar!                                                                      
Sizin tanımadıklarınız hali fena olanlardır                      
İçindeki saf göğsü Nifak asla susturmamıştır                                                  

Ve dünya geceleyin                                                            
Onda hiç sevinç serpiştirmez                                            
Şarkı bile…                                                                           
Sadece siz ve sizin ebedi gençliğinizle              
Kalbinde sizi sevenleri ve çocukluk arzusunu besler
Zekânıza sakın güvenmeyin!
Sizi endişeye ve yanılgıya sürükler.                                     
                                                                                            
                    Çeviren: Enes COŞKUN - 16 yaş
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Karşımızdaki insanı daha yakından ta-
nımak ve ruh halini daha iyi anlamak 
elbette mümkün. Yüzüne bakınca ifade-

sinden acısını, mutluluğunu, hüznünü, sevinci-
ni yakalarız. Ama gözlerin yeri ayrıdır bu ifa-
delerde. İnsanın gözü de en az dili kadar konu-
şur, hatta gözlerin dili dünyanın her yerinde bir 
sözlüğe gerek duymadan anlaşıldığı için daha 
avantajlıdır. Nuri İyem de Türk resim sanatın-
da, gözlerin delici ve benzersiz yoğunluktaki 
anlatım gücüne inanmış olan ressamdır. Bu özel 
dikkat ve duyarlılık henüz 
akademinin ilk dönem-
lerinde ablası Aliye’nin 
gözlerinden esinlenerek 
çizdiği desenlerde kendi-
ni gösterir. Yaşam dene-
yimleri, gözlem birikimi 
ve sentezlenmiş bilgiler 
arttıkça gözlerde, özel-
likle kadın simyasının 

yumuşaklığı ile zıtlık oluşturan iri, umut dolu, 
güçlü, haykıran ifadelere ulaşır. 

Türk resminin klasikleri arasında başköşeye 
yerleşmiş olan ressam Nuri İyem’in yaşamı 1915 
yılında Bulgaristan’dan göç etmiş bir ailenin ço-
cuğu olarak İstanbul’da başlar ve çocukluk yılları, 
babasının görevi nedeniyle güneydoğu kentlerin-
de geçer. Mardin’de, taşın dile geldiği şehirde baş-
lar ilkokula. Çocukken geçirdiği sıtma hastalığı 
sırasında sürekli başında bekleyerek kendisi ile 
çok yakından ilgilenen, endişeli yüzü, ürkek göz-
leri, sıcak bakışları ileriki yılarda sanat yaşamının 
portrelerine konu olacak ablasını, 1922 yılında 
kaybeder... Kendisinden birkaç yaş büyük olan 
ablası Aliye’nin, çok genç yaşta doğum yaparken 
ölümü onun en acılı çocukluk anısıdır. İyem, ab-
lasının gözlerini anlatırken şöyle söylüyor: ‘’Bir 
başka türlü güzel ve anlamlı gözleri vardı. Çok göz 
gördüm ama Aliye ablamınkiler, benim yaptıkla-
rımdan falan çok ayrı bir şeydi...’’

Pentür’ün Büyük Ustası

Nur i  İy e m
O kadınlar ki bir sevda bir ana yumuşaklığında yüzleri

Ve pişirilmiş toprak kıvamında

Çoğalıyor yinelenmeden her biri

Bir ışık demeti bir ana yumuşaklığında
                                                                        
        Turgay Gönenç

Uğurlama 1967

Ayşe KAYA
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1923 yılında Cizre’den İstanbul’a dönen 
İyem, aynı yıl annesi ve teyzesi ile birlikte Ar-
navutluk İşkodra’ya gider. İşkodra’da öncelikle 
mahalle mektebine ardından da İtalyan okulu-
na devam edip bitirir. Ortaokulu tekrar döndü-
ğü İstanbul’da okuyan İyem’in resim sanatına 
ilgisi, küçük yaşlarda duvarlara kömür kalem-
le çizdiği resimler ile başlar ve o günleri şöyle 
anlatır:“Mardin’de ilkokuldaydım. Bir tatil günü 
evde renkli kalemlerle resim yapıyordum. O za-
manlar kullandığımız renkli kalemler kalitesiz 
olduklarından uçları hemen kırılıyordu. Kü-
lüstür bir çakı ile kırılan uçları açmak için çok 
uğraşıyordum. Ama kalemleri yontmak çok zor 
oluyordu. İşte, tam bu sırada duvara gömülü do-
lap içinde bir kutuda duran babamın usturaları 
geldi aklıma. Çoktandır o usturaları kullanma-
dığını da biliyordum. Babam evde olmadığı za-
manlar, berbere gittiğinde almak daha kolayıma 
geliyordu tabii. Usturalarla, renkli uçları kırılı-
veren kalemleri daha kolay yontabiliyordum, 
ama usturaların o keskin ağızları da çabucak 
kırılıyordu. Resim yaptıktan sonra usturaları 
kutuya koyup dolaba kaldırdım. Kopacak fırtı-
nayı bekliyordum. Şimdi bunları hatırladığımda 
yaşananların üzerinden sadece bir iki ay geçmiş 
gibi geliyor bana. Bir gün babam dolabın kapısı-
nı açmış, elinde usturalarla önünde durmuş ve 
beni çağırıyordu. Yanına gittiğimde hiçbir şey 
söylemeden tokatları indirmeye başladı. Yeterin-
ce tokatladığına inanınca da usturaları bu hale 
niçin getirdiğimi sordu. Olayı olduğu gibi anlat-
tım. Usturaları çok uzun zaman önce gördüğü-
mü, kalemlerin ucunu açarken bu kadar kolay 
kırılacaklarını hiç sanmadığımı söyledim. Baba-
mın usturalarını kullanarak yaptığım resme ne 
oldu şimdi hatırlamıyorum. Ama resim yapmak, 
öylesine heyecan ve keyif verici bir şeydi işte.’’ 

‘’Annem’’ diye devam eder İyem, ‘’babam-
dan çok önce ressam olmak istediğimi öğrenmiş, 
çok üzülmüştü. ‘Ah oğlum, bu resimler yüzünden 
cehennemde yanacaksın’ der, ağlar dururdu. An-
nemi çok sonraları ressamlığın cehennemlik bir 
şey olmadığını, portrelerini yaptıran Fatih Sul-
tan Mehmet’ten başlayarak, diğer sultanları da 
sıralayarak ancak inandırabilmiştim.’’

Pertevniyal Lisesi’nde okurken zaman za-
man merak duygusuyla gittiği Akademi’de 
Akademi hocalarından Nazmi Ziya Güran’a 
resim çalışmalarını gösterir ve Nazmi Ziya’dan 
Akademi’ye kabul edilebileceği yanıtını alır. 
Bunun üzerine öğrenimini yarıda bırakır. Oysa 
sağlıkçı bir babanın oğlu olması nedeniyle ailesi 
onun doktor olmasını ister. Ama İyem ailesine 
rağmen, gizlice tutulur bu aşka ve ruhundaki 
resim tutkusu Akademinin orta bölümüne kay-
dolması ile sonuçlanır. 1933’te girdiği bu okulda 
ilk derslerini Nazmi Ziya’dan alır. İyem, 1933-
1937 yılları arasında Nazmi Ziya Güran, Hik-
met Onat, İbrahim Çallı, Leopold Lewy atölye-
lerinde çalışır ve estetik derslerini ise daha son-
ra yakın arkadaşı olacak Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’dan alır. 1937’de Akademi’deki öğrenimini, 
dönem arkadaşı Ragıp Gürcan ile birinciliği 
paylaşarak bitirir. 

II. Dünya Savaşı sıralarında iki yıl asker-
likten sonra İstanbul’a dönen Nuri İyem, daha 
sonra kısa bir süre Giresun’da resim öğretme-
ni olarak çalışır. 1940’ta yüksek öğrenimini ta-
mamlamak için mezun olduğu okula, Yüksek 
Resim Bölümü yeni açılan Akademiye (bugün-
kü adıyla Mimar Sinan Üniversitesi) tekrar girer. 

Nalbant

Kadın
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Akademide Leopold Lewy’nin 
öğrencisi olur. 1944’te ‘’Nal-
bant’’ adlı yapıtıyla, ikinci kez 
diploma alır ve okulu birinci-
likle bitirir. Aynı yıl Nasip Öz-
çapan’la evlenir. 

Daha sonra öğrenci olay-
larına karıştığı gerekçesiyle 
bir buçuk yıl tutuklu olarak 
yargılanır. İyem o resimsiz haf-
talardan şöyle bahseder: “İlk 
mahpuslukta henüz her şeyin 
acemisiydim. Ziyan yok, biraz 
içerde otururum; azıcık kâğıt, 
birkaç renkli kalem de nasıl olsa 
tedarik edilir. Böylece, bir başı-
ma sabah, akşam resim yaparım 
hesabındaydım. Sonra punduna 
getirir, bir iki fırça ve bir kaç tüp yağlı boya da 
bulurdum. Artık, hiçbir eksik kalmazdı. Ancak, 
elbette öyle olmadı. Solculuk suçu ne ağır nes-
neymiş meğerse. Çizik bile attırmadılar. Kendi-
mi bildiğimden bu yana, ilk kez resim yapmadan 
yaşıyordum. Beynim karıncalanıyordu. Yüreğim 
çatlayacak gibi oluyordu. Sonra bu günler uzadı. 
Bu resimsiz haftalar hayatımın en mutsuz dö-
nemleridir.”

 “Bu mahpusluk ne menem bir şeyse, 
bazı dostlar bile selamı sabahı keser olmuşlardı. 
Yolda gelirken karşıdan görenler kaldırım falan 
değiştiriyordu. Beyoğlu’nda dolaşırken baktım 
çok saygıdeğer bir dost, Sait Faik, benimle aynı 
kaldırım üzerinde karşıdan geliyor. Yakıncaydı. 
Adamı sıkmamak için ben kaldırım değiştir-
meye kalksam fark edecekti. Hemen yanımdaki 
Japon oyuncak mağazasının vitrinine bakarken 
dalmışım gibi yaptım. Bir el omzuma dokundu. 
“Hey Nuri, nasılsın? Korkma, ben onlardan deği-
lim. Geçmiş olsun. Ayrıca biliyor musun, benim 
Medar-ı Maişet Motoru’nu da toplattılar. Haydi, 
sağlıcakla kal.” deyip gitti.”

YENI BIR DÖNEM BAŞLIYOR...

Edebiyattaki sosyal gerçekçilikten esinle-
nen İyem, toplumcu-gerçekçi sanat an-
layışını paylaştığı arkadaşları ile birlikte 

1941 yılında henüz öğrenci iken Yeniler Gru-
bu’nu kurar. Yeniler Grubu’ndaki bazı ressam-
lar sosyalist eğilimli siyasi hareketler içerisinde 
yer alırlar. Sanat ile politikayı yan yana getiren 

bu tavır, Yeniler Grubu’nun oluşmasında ortak 
paydalardan biri olur. Fakat buna rağmen bu 
gruptaki ressamlar, yaptıkları resimlerde sana-
tı ideolojiye feda etmeden resim yapmaya özen 
gösteren bir tutum içinde oldular.

D Grubu’na karşı bir tavır ortaya koyup, 
sosyal gerçekçilik anlayışına uygun resimler 
yapma kararı aldılar ve ortak hareket etmeye 
başladılar. Bu sanatçı topluluğunun sayısı ileri-
ki yıllarda 65 ressama kadar ulaşır. Grup, resim 
sanatımızda ortak temalar çizmek konusunda 
anlaşan ve görüşlerinden ödün vermeyen bir 
resim topluluğu olarak dikkatleri üzerine çek-
meyi başarır. Yeniler Grubu bu yönüyle Türk 
Resim Sanatı’nda bir döneme damgasını vuran 
bir topluluk olur.

Nuri İyem, Kemal Sönmezler, Selim Turan 
ve Avni Arbaş birlikte balıkçıları ve liman işçi-
lerini inceleyerek onları anlattıkları resimler-
le bir sergi açmaya karar verir. Bu ekibe daha 
sonra Turgut Atalay, Haşmet Akal, Agop Arad, 
Fethi Karataş, Ferruh Başağa ve Mümtaz Yener 
katılır. Yeniler Grubu, “Liman Şehri İstanbul” 
konulu ilk sergisini Beyoğlu Matbuat Umum 
Müdürlüğü binasında açar, bu sergilerinde 

‘’İlk dönemlerinde duygusal, realist 
eserler üreten İyem; kübizm, soyut ve 
geometrik tarzlarda da başarılı araş-
tırmalarda bulunmuştur. Kendine özgü 
stili ve kişiliği içinde figüratif eserler ve-
ren sanatçı, kendi kuşağının en güçlü 
ressamlarından biridir.’’
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çoğunlukla liman resimleri ürettikleri için bir 
süre sonra ‘’Liman Ressamları’’ adıyla da anıl-
maya başlarlar.  Grubun ‘’Kadın’’ temalı ikinci 
sergisi aynı mekânda 1942 yılında, üçüncü ser-
gisi 1943’te Eminönü Halkevinde açılır. Grup 
sergilerinin ardından Nuri İyem, ilk kişisel 
sergisini 1946’yılında Beyoğlu’nda bir mobilya 
mağazasının ikinci katında açar. Bu sergiyi, her 
yıl İstanbul’da düzenlediği başka kişisel sergiler 
izler. 1947’de İstanbul’da Türkiye’nin ilk özel 
resim dershanesini Beyoğlu Asmalımescit S. 
Önay Apartmanı’nın çatı katında Fethi Kara-
kaş ve Ferruh Başağa ile birlikte kurar. Buradan 
mezun olan öğrencileri ileriki yıllarda ‘’Tavan 
Arası Ressamları’’ adında bir grup kurar. 

1950’den sonra soyut resme yönelen Nuri 
İyem, bu tür resimlerinden oluşan ilk sergisini 
Ankara’da düzenler. 1951 yılına kadar bu top-
lulukla birlikte sanat çalışmalarını sürdüren 
İyem, genç yaşta kendini kabul ettirir. Yeniler 
Grubu’nun dağılmasından sonra Türk Ressam-
ları Derneği’ne katılır. 1952-1955 yılları arasın-
da İstanbul Maya Galerisi’nde art arda kişisel 
sergiler açar. 1960 yıllarının başlarına kadar 
İstanbul Belediye Sarayı’nın iç duvar resmini 
yapar. Ayrıca 1969 yılında Ankara Ulus Çarşısı 
ve Türkiye Petrolleri binasının duvarlarını re-
simleriyle süsler.

Nuri İyem’in sanatı soyut ve somut olmak 
üzere iki dönem altında biçimlenir. Soyut resim-
lerini, bir sanatçının kişiliği ve sanatının oluşum 
evreleri açısından dikkate almakla birlikte, gerçek 
kimliğinin figüratif resim çerçevesinde geliştiği ve 
yarım yüzyıla yaklaşan bir deneyimin, en belirgin 
yapıtlarını bu alanda verdiği söylenebilir. Kendine 
özgü stili ve kişiliği içinde figüratif alanda pek çok 
eser üreterek, kendi kuşağının en güçlü ressam-
larından biri olur. Nuri İyem, Türk Cumhuriyet 
tarihinin toplumsal, siyasi, kültürel değişimine ta-
nıklık eder ve bu ilerlemeye katkıda bulunur. 1940 
yılında Yeniler Grubu’nun etkin bir üyesi olarak, 
toplumsal gerçekçi sanata yönelen ilgisi, özellikle 
1960’tan sonra daha çok portreler üzerine yoğun-
laşan bir dinamizme dönüşür. 1966’dan sonra ise 

anlatımcı portrelere ağırlık verir. Konsrüktif bir 
düzende yaptığı eserlerinde yalın çizgiler ve renk-
lerle, insan-doğa ilişkisini yerel özellikleri öne çı-
kararak ele alır. Portrelerinde umutsuzluk, acı gibi 
duyguları işlemesine rağmen figürleri boyun eğ-
miş değil, tersine çektiklerinden gurur duyarcası-
na bir gizem içindedir. İyem toplumsal gerçekçilik 
anlayışı doğrultusunda ele aldığı iri gözlü köylü 
kadın portreleriyle tanınır. Gene de onu salt bir 
portre ressamı olarak sayamayız. Tek ya da grup 
portrelerinde Türkiye’nin toplumsal topografya-
sını resimlerinde yansıtmaya özel önem verir ve 
hiç durmadan üretir. 2001’de vefatından beş yıl 
önce, 68 yıla sığdırdığı çalışmalarından oluşan 
TÜYAP salonlarındaki retrospektif serginin açı-
lışında ‘’Bana bu kadar çok resim yapma, değerini 
düşürürsün, dediler, ben onları dinlemedim. Bugün 
1524 resmimi bir arada görünce yaptığımın doğru 
olduğuna karar verdim.’’ ifadesiyle yaptığı işin 
doğruluğunu kanıtlar. 

Çizginin, mimari kuruluşun ve hacimsel 
etkilerin her zaman ön planda olduğu port-
relerinin yanı sıra, figürlü peyzajları da en az 
portreleri kadar önemlidir. Nuri İyem bütün bu 
resimlerinde, Batılı akım ve eğilimlerin kötü 
bir kopyacısı olmak yerine, özgün resim değer-
lerinden kaynaklanan yöresel ya da ulusal bir 
sanatın savunuculuğunu yaparak, bu konuda 
kendisinin de içinde bulunduğu çağdaş Türk 
ressamlarına önemli görevler düştüğünü sık sık 
yazılarında dile getirir. Sanatta kısa süreli de-
ğişimler, onun resimlerini etkilemez. Tersine, 
gerçekçi ve kalıcı bir sanatın, uzun araştırma ve 
deneyler sonucunda kökleşebileceği görüşün-
den yola çıkarak resimlerinde temel biçimleri 
yetkinleştirme, zenginleştirme yolunu seçer. 
Bu bakımdan, kendisini izleyen kuşakları geniş 
ölçüde etkiler, yöresel sanatın olanaklarına dik-
kati çeker. Ama İyem’de yöresellik, folklorik bir 
özentinin şuurları dışındadır. Resimlerinin et-
kili olması, kurgusundaki plastik öğelerin sağ-
lamlığından kaynaklanır.

İstanbul’un gecekondu yaşamına özgü genç 
kadın ve erkek portreleri, Anadolu’dan büyük 

Türk resmi ulu çınarlarından birini daha yitirdi. Toplumsal gerçekliğin en önemli us-
tasıydı. Onun Türk resim tarihindeki önemi Yeniler Grubu’yla başlıyor. Yeniler Grubu 
o güne kadar Türk resim tarihi içinde politik siyasal anlamda ilk angajman sayılabilir. 
İyem de grubun en önemli üyelerinden biriydi. 90 yaşına kadar çizerek, boyayarak 
yaşadı. Önümüzde önemli bir örnekti.

Nedret Sekban

“

“
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Karşımda bir kadın portresi. Acıyla kasılmış, her an bağırdı bağıracak, çığlıkları yeri 
göğü tutacak bir köy kadını bu... Ama böyleleri çığlık atmazlar; bağırmazlar dışa doğ-
ru, içlerinde kalır bütün o çığlıklar; acı birikimleri... Bir sanatçı kor tablosuna o çığlık-
ları. Bir anlık acı, olur mu sana, yüzyıllık bir acı...

Oktay Akbal

“

“

Almanya Mektubu, 1977 Sıradan Sevdalılar

kente göçen insanlarımızın acılar ve mutluluk-
larla örülü yaşamlarını akla getirir. Nuri İyem, 
bu resimlerinde onları, yaşadıkları çevre içinde, 
bir bakıma geçmişten geleceğe uzanan yaşam 
deneyimlerinin yoğurup biçimlendirdiği fizik-
sel özelliklerle yansıtır. Yüzlerin anlatımı, Ana-
dolu gerçeklerine özgü derin izleri taşır. İnsan 
ve doğa gerçeği, İyem’de yöresel sanatın temel 
gerecini oluşturan ve ona tükenmezlik kazandı-
ran başlıca öğelerdir. 

Nuri İyem’in yüzleri, Türk resminin klasikleri 
arasında başköşeye yerleşti ve İyem Türk sanatına 
yeri doldurulamayacak eserler verdi.

Tasvir Gazetesi
27 Mart 1946

“Bugün Nuri adıyla tanıdığımız yaradılış 
mucizesini, ilk defa Deraine ile konuşturun, 
üç ay Matisse ve Bonnard’la kalsın, Louvre ve 
Uffici Müzesini gezsin, doya doya Cezanne’ı, 
Rembrandt’ı görsün, 15. asır İtalya’sı dediğimiz 
o mücevher yağmuruna altı ay tutulsun, sel ha-
linde aydınlık iliklerine kadar işlesin, elbette ki 
Nuri’nin peyzajları, o sükût musikisi, bize bu te-
maslardan bir fecri şimali gibi zengin, şaşırtıcı 
ve sadece tabiatüstü infilak halinde dönecektir’’

Leopold Levy 
Nuri İyem’e,

13 Temmuz 1947
Sevgili Nuri İyem,
Serginizi en üstün bir doyum duygusuy-

la gezdim. Serginizin benim için, kişiliğinizin 
ilham edebileceği umutların teyidi oldu. Res-
minizin tüm ciddiyetinin görüldüğü iç mekan 
çalışmanızı özellikle beğendim.

Sevgili dostum, tam bir içtenlik ve size bağ-
lılıklarımla.

Ahmet Hamdi Tanpınar -  
İki Mühim Resim Sergisi 

Söylemeğe hacet yok ki Nuri bugünkü zengin-
liğine bir yığın kudreti, olgunluğu bozarak geldi. 
Hatta ressamlarımızın içinde onu en genç yaşta 
birdenbire parlatan büyük visionnaire (düşsel) ka-
biliyetini bir zamanlar feda eder bile göründü.

(...) Nuri’nin sanatının sırlarından biri de, 
hatta o tesadüf buluşlara kadar çalışmalarını 
kendisine bir idefiks (saplantı) yapmasında; on-
lara, problemi tüketene kadar hücum etmesin-
de. (...)
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Kaderine boyun eğen, uysal kadının 
yanı başında, kadınlık gururunu her şey-
den üstün tutan hırçın, başı dik, kararlı 
bir kadın...

İki Kadın isimli tabloda tuvalin tüm 
yüzeyini iki adet kadın başı kaplamaktadır. 
Tuval ikiye bölündüğünde, iki figürün de 
kapladığı alanın eşit olduğu görülmekte-
dir. Ancak kadın başları simetrik yerleş-
tirilmemişlerdir. Simetrinin yaratacağı 
rahatsızlık düşünülerek, sağdaki figür-
de eğik bir kadın başı yerleştirilmişken 
solda sert bir diklikle duran kadın başı 
tercih edilmiş olmalıdır. Böylelikle bu 
küçük farklılık resmi monotonluktan 
kurtarmıştır. 

Belki de tabloda yer alan iki kadı-
nın yüzlerinde beliren ifade, aynı kadı-
nın yaşadığı çelişkilerdir. Beyaz, siyah, 
kahverengi ve sarıdan örülü bir hüzün 
çemberi... Kadınlar bize hüzünle ve 
onun üslubuyla bütünleşen iri, siyah 
gözleriyle bakar.

(...) Nuri’nin eseri, değişik çeşnileri birbiriy-
le kenetli bir kitaba benzer.

(...) Nuri, insan tecrübesini, alelade ihsaslara 
varıncaya kadar, resim tecrübesi yapmasını bi-
liyor. Onda itiyatlarımıza en yabancı teknikler 
bile bize tatlı bir tebessümle, sanki çok evvelden 
hazırlanmış bir anlaşma havası içinde geliyor-
lar. Buna mukabil, gündelik şeylerde, bu sanatın 
sihrinde mahiyet değiştiriyorlar.

Bülent Ecevit -
Nuri İyem
Renklerin dizilişi ve tonlar, şekillerin birbi-

rinden ayrılığı ve uzaklığı, çizgilerdeki alabildi-
ğine sadelik ve durgunluk, resimlerdeki ıssızlığı 
ve derin sessizliği ortaya çıkaran unsurlardır. 
Nuri İyem’in sürrealizmle hiçbir ilişiği yok 
ama, onun resimleri karşısında insan ister iste-
mez sürrealist tabloların verdiği o düşlerdekine 
benzer ıssızlıktan, sadelikten duyuyor. Bütün 
resimlerindeki bu insani duyguya iyice varabil-
mek için Nuri İyem’in önce insan resimlerine, 
ondan sonra peyzaj ve natürmortlarına bakmak 
gerekir.

(...) Jean Cassou, Picasso için yazdığı bir 
yazıda, yalnızlığı, yaratıcılığın baş etkeni, baş 
sebebi olarak gösterir. İnsan, yalnızlık çevresin-
de bir boşluk duymalıdır ki yaratmak zorunda 

kalsın! Bu düşünceye inanınca, gerçek yaratı-
cıların yaratmayı içinde önlenmez bir ihtiyaç 
olarak duyanların, ancak yalnızlar olduğuna 
inanmak gerekir.

İşte resimlerinden sezebildiğimiz kadar, 
Nuri İyem de o yalnızlardandır.

 
Sabahattin Eyüboğlu - 
Resimden
(...)Nuri İyem’in resimlerinde ortak olan ve 

su götürmeyen değer şimdilik olsun bir zevk, 
bilhassa renk zevki. Dünyada az ressam renkle-
ri bu kadar kendine ram etmiş, bu kadar müte-
vazı, şamatasız bir gayretle kırmızıyı, sarıyı do-
yulmaz lezzetler haline getirmiştir. İşini, aletini, 
malzemesini iyi, çok iyi bilen bir usta ressam, bu 
karışık dünyamızda ressam olduğundan şüphe 
edilmeyen bir ressam karşısındayız. Ama diye-
bilirsiniz ki, ben de diyorum ki, bir ressam için 
sadece iyi ressam olduğunu ispat etmek, portre, 
peyzaj ve natürmort gibi konular içinden resim 
sanatını hürriyete kavuşturmak yetmez. İyi res-
samın köşesinden çıkıp kalabalıklara heyecan 
vermesi lazım. Doğru, ama ilimde de, sanatta 
da dünyayı saran adamlar, köşesinde kalmayı, 
işin ehli olmayı bilen adamlar oluyor. Ressam-
lığını bu mütevazı sergisinde ispat eden usta 
ressam Nuri’ye verin şehrimizin duvarlarını, 

İki Kadın
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tiyatrolarını, dekorlarını, kitapların resimleri-
ni, o zaman görürsünüz pembeyi, sarıyı yerine 
koymanın ne demek olduğunu.

 
Sezer Tansuğ - 
Nuri İyem 
Modern Türk resminin son kırk yıllık tari-

hi, pentürün büyük ustası Nuri İyem’le özdeştir. 
Resmin soylu mahviyeti adına yaşanan bu sü-
recin bir yanını Nuri İyem temsil etmiştir. Sa-
natımızda son kırk yılın kırk ermişler katında 
bir Nuri İyem vardır ki, resimden nerede söz 
edilmişse onun adı geçmiş, Türk resmi bu süre 
içinde Nuri İyem’siz düşünülmemiştir.(...)

Kıymet Giray - 
Nuri İyem’in Soyut Anlayışı
(...) Nuri İyem’in sanatında soyutla somutun 

birleştiği ince çizgide, boya dokusunun yarattığı 
topraksı görünümlerden süzülen portreler gör-
kemli örnekler olarak ortaya çıkar.

 Boya katmanlarının yarattığı pütürlü 
dokunun renkle buluştuğu görsellik içinde bir 
anda beliren lekesel figürler seramiklerin slip 
tekniğini anıştıran çizgisel boya akışlarıyla an-
lamlı boyutlar kazanır. Bu resimler kendi içinde 
çoğalırken, ışık ve gölge dağılımının öznel ara-
yışları anlatımlara ayrımlı yorumlar kazandı-
rır.

Bu duyarlılığı koruması, sanat adına ilke-
li savaşımı, değişimlere, ancak öznel duyarlığı 
saklı tutan değişimlere açık resimleriyle İyem, 
sanat tarihinde önemli bir yer tutarken yüreğini 
açtığı resimleriyle toplumun beğenisini de ka-
zanacaktır. (...)

Kemal İskender  -
60 Yılın Sanatçısı: 
Nuri İyem

(...)Nuri İyem, yaygın olarak 1960’ların or-
talarından günümüze kadar uzanan zaman di-
limi içindeki üretimiyle ortaya koyduğu sanat-
sal kimliği ile tanınıyor. Her ne kadar İyem’in 
bu dönemdeki verimi; peyzaj, enteriyör, portre 
ve kompozisyon gibi resim türlerini kapsamak-
taysa da, İyem’in adı ya da sanatının çağrıştırdı-
ğı ilk şey, bir dizi halinde gerçekleştirdiği kadın 
portreleridir. Özellikle vurgulanması gereken 
şey şudur: Portre Türk resminde fazlaca rağbet 
gören bir tür değildir. Ama portreye gösterdiği 
yoğun ilgiden ötürü Türk ressamları arasında 
bir istisna oluşturan İyem’in kadın portreleri 
de bilinegelen portre türünün örnekleri de-
ğildir. Çünkü bunlar, belli bazı kimselerin ka-
rakter yapı çizgilerini yansıtan yüzler değil; bu 
karakter ve yapı çizgilerinin toplamının ya da 

Göreme, Güvercin ve Kadınlar
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Mardin, binlerce yıldır medeniyetlerin 

beşiği... Şehrin tepesinde bulunan kale bu-

lutlara erişmek isteği uyandırır görenlerde. 

Tablodaki yöre kadını, ağzını sıkı 
sıkıya örtmüştür ama iri siyah 
gözlerini kimse kapatamaz. Ses-
siz sözleri, bakanı derinden etki-
ler. 

İzleyenin arkada gördüğü 
şehir peyzajı, basamak basamak 
iner başındaki siyah örtüye, böy-
lece beyazın içindeki gözler bir 
çırpıda daha dinamik kavranır. 
Gözlerimiz takılır kalır bu göz-
lerin içine. Kimimiz korkuları-
nı, kimimiz yaşanmışlıklarını, 
umutlarını, kimimiz de kendi 

yalnızlığını bulur içinde. Yüreklere dokunan 
bir yığın, hüzün vardır resimde.

Mardin

Göç, 1975

daha somut bir deyişle, kentli ya da köylü olsun 
Anadolu kadınının toplumsal tiplemesinin ta-
nımıdır. Çoğunlukla tek bir baş ve ara sıra da 
bir grup olarak ele alınan bu kadınlar, resimden 
resme değişen ruhsal ve bedensel konumlarının 
yüzlerine yansıyan ifadeleriyle, birbirlerine ne 
kadar benzerlerse, bir o kadar da birbirlerinden 
farklılaşırlar. Bir anlamda Anadolu kadınının 
yaşam çilesini de özetleyen bu yüzler bazen çe-
kingen ve ezik bakışlı; bazen hüzünlü, öfkeli ya 
da kırgın; bazen meraklı, bezgin ya da kayıtsız 
ve bazen de ümit ve sevgi doludur. İyem’in ka-
dınları bu yönleriyle benzer nitelikteki sorun ve 
dertleri, aynı tutku ve sevinçleri paylaşan (tek 

tek) bireylerin belli biçimlerde bütünleşen ortak 
yazgılarını görselleştirirler.(...)

(...)Sonuç olarak Nuri  İyem’in sanatını salt 
‘’topluma dönük bir estetik’’ bağlamı içinde 
ele almak doğru olmayacağı gibi sanatçıya da 
haksızlık olacaktır. Çünkü İyem yalnızca resim 
yapmakla kalmamış ayrıca çağdaş Türk resim 
sanatının son altmış yılı içinde kendine özgü 
bir üslup savaşı da vermiştir. Gereksiz Batı/
cılık tutkusuna karşı verilen bu savaştan Nuri 
İyem’le birlikte Türk resmi de galip çıkmıştır.  

Kaynak : Dünden Yarına Nuri İyem 2 - Evin 
Sanat Galerisi 
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            AHFÂ

Sızıyor...
Paslı sarkacın demirlerinden,
Çarkın gıcırtılarından baskın;
İnleyerek
                    Soluk soluğa.
Dönülen her köşe başına sebep,
Kırık kilidi zorla.
                    Tahtanın cilalı yarıklarına
                    Uzanır mı ellerin?
Tomurlanmış kırmızı
Parmaktan topuğa değin.
Sinede kabuk tutan 
Yaş çığlık; 
                    Dönüp duran adımlar 
                    toprağın nasrı.
Fütursuz uğultunun 
Bilenmiş açlığı 
                    Arzuluyor geceyi.
                   -olukların kustuğu hıçkırıklar 
                    henüz ıslak-
Gaddarlığa soyunmuş merhametin;
Kızıl dudakları...
                    Közleri harlayan
                    hırçın soluklar...
Söndür alevini
                   -gölgenin kibrinden aciz-
Muzlime mecburun.
Bir sema daha 
                   -tekriren-
Vedadan yoksun 
Geçip giderken;
                    Kaç barana sığar çehren?
Yalnızlığı tenkil eden izdihamın ıssızlığı
Ziyade, 
          yitirdiklerinden.
Lakin... 
Ben? 

-’e rağmen-

Yiterek yetebilir miydim;
Vuku bulan zemherinin kollarından
                                  -’a doğru- 
*
Duymadıklarımın hasreti içindeyim. 

                       Hilal Nur YILDIZ - 18 yaş
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Elleme bene, ağlayecem ben… Hiç elleme 
bene…”

Peşinden bir taze hıçkırık, bir taze iç 
çekiş daha. Fotoğraflar dağılmış, kutudan eşya-
lar çıkmış, halının orta yerine saçılmış; bir kün-
ye, bir kemer, bir beyaz tişört, bir iki oyuncak 
araba, bir çakı, birkaç okul karnesi… En çok 
fotoğraflar, tek tek bakılmış; önceki, bir hatırla-
ma seliyle kısacık ömrün yıllarını sürükleyip ye-
rini sonrakine bırakmış. Salih bir yaşında, Salih 
sünnet kıyafetiyle, Salih okula başlarken, Salih 
dedesiyle, Salih bisiklete binerken, Salih köyde 
ağacın tepesinde, Salih okul gezisinde Adalar’da, 
Edirne’de, Salih dükkânda kasada, Salih ablası-
nın düğününde, Salih liseden mezun olduğunda, 
Salih arkadaşlarıyla kafede, Salih askerde, Salih 
askerde, Salih askerde… Babası da anası gibi 
hepsini ezbere biliyor o fotoğrafların. Kaç gece, 
kaç sabah, kaç akşam, kaç yıl baktılar, an an içle-
rinde duruyor oğulları. Salih’in yüzü. Kocaman 
kemikli elleri. Boyu posu. Gözleri. Gülüşü. Saç-
ları. Kafası. Omuzları. Yemek yiyişi. Odasının 
kapısını kapatışı. Yerde duran çorapları. Kalın 
sesi. O banyodan çıkınca eve yayılan sıcak buğu, 
şampuan kokusu. 

“Oğul… Oğul…”
Sanki aradan on iki yıl geçmemiş de haberi 

yeni gelmiş gibi, annesinin içinde bitmek tüken-
mek bilmeyen bir kaynaktan sızıyor, sıcak yara 
yeniden kanıyor, kanıyor…   

“Kadın, yapma. Din için, devlet için, vatan 
için… İsyan etme…”

Kocası böyle söyleyince dönüveriyor yüzünü 
kızgınlıkla. Tülbentiyle gözlerini silerken konu-
şuyor.

“Biliyom ben. Bilmeyom mu? İsyan mı edi-
yom ben? Çatlayem mi ben? Anayım ben. Ağle-
yom. O da mı fazla? Allah beni bilmeyo mu? Ben 

Allah’ı bilmeyom mu? Zati O benim niye ağladı-
ğımı herkesten eyi bilmeyo mu?” 

Kutuya tekrar el atıyor, sanki dipsiz bir kuyu 
kutu, eliyle bir şey arıyor. Bir taraftan da işiteni 
tarifsiz bir acı denizine sokup çıkaracak acılı ağıt 
yakıyor.

“Gaanıyarık seven oğul… İreçel seven 
oğul… Börek seven oğul… Oğul… Oğul…” 

Ne oldu, niye depreşti oğul acısı, kocası bile-
miyor. Kutuyu karıştırmasını seyrediyor sessiz-
ce. Denizlerin dibinden çıkarılmış iri bir inciye 
bakar gibi bakıyor nihayet bulduğu plastikten, 
basit, pembe tokaya. Ararken nefessiz kalmış, 
derin bir nefes alıyor, kalkıyor halıdan. Koltuğa 
oturuyor. Salihi öylece halının üstünde duruyor. 

“Bene bak. Ben bunun sahibini buldum.”
Eve geldiğinden beri kapıda ayakta duran 

kocası, gelip artık yanına oturuyor. Göğsünün 
inip kalkması, ağlaması durdu eşinin. Küçük bir 
bebeğin emzikle sakinleşmesi gibi pembe toka 
onu sakinleştirdi. Evirip çeviriyor tokayı. Bastı-
rıp açıyor, kapıyor. 

“Hani yan binada bazaacı vaadı ya… Muhit-
tin miydi Necmettin miydi adı, öyle bir şeydi… 
Efendi bi adamcağızdı.”

“Siirtli…”
“Ha işte, hani bi gızlaa vaadı, İzmir’de okul 

okuyodu.”
“Eee?” 
“E’si o gızmış işte.”
Tokayı uzatıyor kocasına. Boş kalan ellerini 

kucağında birleştiriyor, gözleri dağılmış fotoğraf-
lara dalıyor. Kocası ilk defa görmüş gibi bakıyor 
tokaya. Salih şehit olduktan sonra eşyalarının 
içinden çıkan, bütün aileyi bir sırla baş başa bıra-
kan pembe tokayı açıp kapatıyor o da. Yay sesini, 
tokanın tuhaf gıcırtısını dinliyorlar biraz. Ağlar-
ken günlerce elden ele dolaşmıştı toka. Kimindi 

Mukadder GEMICI

“

Pembe Toka

108

Pembe Toka • Mukadder Gemici



bilememişlerdi. Akraba, komşu, arkadaş? Salih 
sırrını yanında götürmüştü. Kız kimse, ortaya 
çıkıp da toka benim dememişti. Ablalarından 
birine almış olması da pek mümkün değildi, hiç 
ayırmazdı, ne alırsa üç tane alırdı onlar için. 

“Allah Allah...”
“Öğretmen olmuş gız. İzmir’deymiş gene. 

Evlenmiş, iki de gızı var. Biri bizim Şevvalle, öte-
ki de Yusuf gadaa işte.” 

Boylarını gösteriyor eliyle anlatırken. Kocası 
bir muammayı evirip çeviriyor halen elinde. Ya-
nına hatıra bir toka alacak, belki de sahibinden 
isteyecek kadar nerde gördü, nerde sevdi bu kızı 
Salih? Sevdi mi gerçekten de?

“Sevmişler, çok sevmişler… Bütün neşesi 
hep ondanmış oğlumun…”

İzne geldiğinde bütün evi türkü sesi doldu-
ruyordu, çınlıyordu odalar. O günler, ah o gün-
ler…

İçinden geçen soruları duymuş gibi cevap 
veriyor karısı, anlatmaya devam ediyor.

“Bazara gidiverem, bi hava alem dedim. Do-
madiz, büber bakıyom öle. Bene seslendi, baktım 
gözelce bi gız. Türken teyze dedi tanımadın mı 
beni? Baktım baktım, bilemeyom gızım dedim, 
kimsin? Dedi işte ben bazaacıların gızıyım, yan 
gomşu hani. He dedim, hatırladım, işte ordan 
burdan gonuşduk. Bubası ganser olmuş, dört beş 
sene önce ölmüş. Anaları abelerinin yanınday-
mış, garşılarda bir yer söyledi, bilemeyom adı-
nı. O anlatırken gızları elinden çekiştiriyor, hani 
toka alıveceedin, hadi al gaari, hadi hadi hadi… 

Ben de gızların başını okşayıveedim. Öyle çı-
kıveedi ağzımdan, aman da pembe tokalarınız 
ne gözelmiş dedim. Sonra güçcük gız demesin 
mi annem bize hep pembe toka alır? Ben gıza 
baktım, gız bene baktı. Sen de mi pembe toka 
seveesin? Salihim de seveedi dedim. Gız başını 
eğmesin mi? Ööle yere bakmasın mı? Bene bir 
şey oldu. Galagaldık bazarın orta yerinde. Salih 
İzmir’e gelmişti bir kere dedi. Artık bu gadaanı 
deyiveedi bene. Hava ısıcak. Gözleri doluveemiş. 
Yüzüme bakıveedi,  Türken teyze dedi, boynunu 
büktü, başka bir şey diyemedi gız. Bazarın orta-
sında ben ağleyecem, o ağlayecek, olmayacek. 
Ne yapsam, ne yapsam? Güçcük gızlara çıkar-
dım para veriyom, almazlar. Gaari analarına Al-
lahın aşkına al dedim. Gızlaana toka alcen bunla 
dedim. Yok almam dedi. Alcen dedim, Salihimin 
de mi hatrı yok? Ben öyle deyince aldı gaari. Eli-
mi öptü, gızlarına da öptürdü, vaadı getti yolu-
na… Eve gadaa sabrettim de duramadım gaari, 
ne yapem ben, ağlamayem de ne yapem?” 

Sessiz salonu bu sefer iki taze hıçkırık, iki 
taze iç çekiş doldurdu. Karı koca birlikte halının 
üstüne oturdular. İkindi güneşinin dolduğu evde 
fotoğrafların, hatıra eşyaların arasında dokun-
dular, baktılar, hatırladılar, ağladılar. Sonra tek 
tek her eşyayı, her fotoğrafı yerleştirdiler. Pembe 
tokayı kutunun en derinine, hatıra denizinin en 
dibine sakladılar. Nihayet akşam ezanı okunur-
ken açıldıkça hep aynı sıcaklıkla kanayan bir ya-
rayı, kutunun kapağını kapattılar. 

Tokayı uzatıyor kocasına. Boş kalan 

ellerini kucağında birleştiriyor, gözle-

ri dağılmış fotoğraflara dalıyor. Koca-

sı ilk defa görmüş gibi bakıyor tokaya. 

Salih şehit olduktan sonra eşyalarının 

içinden çıkan, bütün aileyi bir sırla baş 

başa bırakan pembe tokayı açıp kapa-

tıyor o da. Yay sesini, tokanın tuhaf 

gıcırtısını dinliyorlar biraz. Ağlarken 

günlerce elden ele dolaşmıştı toka. 
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Momo ya da çalınmış zamanı 
insanlara geri getiren ço-
cuğun öyküsü, Alman 

asıllı Michael Ende’in 1973 yılında 
yazdığı, Johannes Schaaf tarafın-
dan 1986’da beyaz perdeye uyarla-
nan, fantastik bir eser.  

Faust efsanesinin izlerini taşıyan 
eserde, kimine göre sekiz, kimine göre 
on iki yaşında olan ancak kendine so-
rulduğunda yüz küsur yaşında olduğu-
nu söyleyen bir kız çocuğunun hikâyesi 
anlatılır.

Bir modern çağ eleştirisidir yapıt. 
Henüz tam anlamıyla modernleşememiş, 
kararında harcama yapan insanların hâlâ 
birbirine ayıracak vakitlerinin olduğu yıllar… 
Olaylar halkın yavaş yavaş birbirini dinlemeyi 
unuttuğu kentte başlar. İnsanlar muhatabının 
cümlesi bitmeden söz almaya, otomatik ce-
vaplar vermeye alışmış ve buna dinlemek diye-
rek, kendi sesini duymaz olmuştur. Momo’nun 
kentte değiştirdiği ilk şey budur aslında, insan-
lara dinlemenin mahiyetini sözcükten kopma-
dan, dinelerek ve durarak yani susarak gösterir. 
Bu sayede Momo ile gerçekleştirilen monologlar 
insanı bilinçaltıyla buluşturarak, kişinin ken-
diyle gerçekleştirdiği diyaloglara dönüşür.

Ama saat güneşten koparılmıştır bir kere1, 
hatıraların kutsi saati2 yerini an’ın an’a üstünlü-
ğünün kalmadığı zaman birimlerine bırakmıştır, 
artık şehir de modernleşmeli ve kentliler daha 
hızlı olmalıdır. Ömrün kısalığından şikâyet eden 
insanların, günleri daha çabuk tüketmesi gerekir. 

İşte tam o anda duman adamlar çıkar sah-
neye. Yüzleri dahi gri renkli, melon şapkalı 

1 Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi TANPINAR
2 Müslüman Saati, Ahmet HAŞİM

sözde bireyler, ellerinde çantaları, ağızlarından 
düşüremedikleri sigaralarıyla kentlileri ziyarete 
gelen duman adamlar çocuklar dışındaki her-
kesi bir şekilde ikna eder zaman tasarrufuna. 
Özellikle çocuklardan kaçarlar, çünkü zamanın 

yeri yürektir ve sadece çocuklar yüreğinin sesini 
dinlemeyi bilir.

Zamanı mekanikleştirmenin de ötesine 
giden duman adamlar, onu sermayeye dönüş-
türürler ve insanlara sermayelerini artırmanın 
yollarını gösterirler: hobileri terk etmek, insan-
larla sohbeti kesmek, daha hızlı hareket etmek 
ve hatta muhakeme etmeyi bırakmak... Bu saye-
de insanların tüm vakti kendine ait olur ancak 
bu vakti de sadece çalışarak tüketirler, böylece 
herkes birikim yaptığını düşünür, hem de fai-
ziyle. 

Remziye KARAER - 16 yaş

ZAMAN HIRSIZLARININ 
TUHAF ÖYKÜSÜ
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Duman adamların soğukluğu yavaş yavaş 
kaplar kenti. Haliyle bireyler daha fazla kazanır 
ve daha fazla harcarlar. Kentteki eski mahalle-
ler yıkılır, yerine heyulalar dikilir. Evlerin farklı 
olması önemli değildir, ne de olsa artık içlerin-
de ne çocuklarıyla ilgilenen anne babalar ne de 
hayal kurup oyun oynamaya ihtiyaç duyan ço-
cuklar vardır. Çünkü anne babalar daha fazla 
kazanmak zorundadır ve çocukların her şeyi 
yapan, hayal kurmayı gerektirmeyen oyuncak-
ları vardır.

Radyo, televizyon gibi kitle ile-
tişim araçlarında zaman tasarrufu 
yapmaya yarayacak eşyalar, birey-
leri özgürleştirecek şeylermiş gibi 
anlatılarak pazarlanır. Ancak A-
dorno’nun deyişiyle, “Ne ilk planda 
kitleler söz konusudur, ne de ileti-
şim teknikleri; söz konusu olan on-
lara üflenen ruhtur, efendilerinin 
sesidir.” 3

Hikâyede bir bakıma gözü-
müzün önünde bir tüke-
tim toplumu oluşur, öyle 

ki efendilerin melon şapkaları bile 
vardır. İnsanlar zamana hükmet-
mek için tasarladıkları dişli çark-
ların arasına hapsolduklarının 
bilincinde değildir, birikim yap-
mak uğruna öyle çok çalışırlar ve 
hızlanırlar ki ilk karşılaştıklarında 
ürperdikleri duman adamlara ben-
zemeye başlarlar. 

Evlerde çocuklarla ilgilenen 
kimse kalmayınca çocuklar dışarıda 
aylak aylak dolaşır, efendiler de çok 
geçmeden çocukları körleştirmenin 
bir yolunu bulur: çocuk depoları!  
Her mahalleye kurulur depolar, böy-
lece topraktan da güneşten de kopa-
rılan çocuklara nasıl oyun oynama-

ları gerektiği öğretilir.  
Momo ve hâlâ ruhunu duman adamlara 

satmayan dostları Beppo ve Gigi, kentli çocuk-
lardan da yardım alarak giderek hız kazanan 
çarkların içindekileri çekip çıkarmak ister an-
cak kimse duymaz seslerini. Çünkü kendileri 
dışında yavaşlığın keyfini4 süren kimse kalma-
mıştır koskoca kentte, daha doğrusu Momo öyle 
sanmaktadır.

Kassiopeia5 ile tanışınca anlar bunu, Hora 
Usta’ya giderken. Hora Usta6 Hiçbir Yerde Evi’n-
den insanlara zaman taksimi yapar, Kassiopeia 

3 Kültür Endüstrisi – Kültür Yönetimi, Theodor ADOR-
NO, İletişim Yayınları, 2011, İstanbul

4 Yavaşlık, Milan KUNDERA 
5 Öyküde Momo’ya Hiçbir Yerde Evi’ni bulmakta yar-

dım eden kaplumbağanın adı aslında Kutup yıldızını 
bulmakta kullanlan Cassiopeia ya da Kraliçe takımyıl-
dızına atıftır.

6 Yunan Mitolojisinde Hora’lar, doğada düzeni temsil 
eden üç tanrıçadır. Genellikle ellerinde çiçek veya 
yemiş ile resmedilirler.
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mayınca çocuklar dışarıda aylak ay-
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da onun kaplumbağasıdır. Momo, Hora 
Usta’nın evinde buranın zamanıyla bir 
gün, ancak duman adamların saatiyle 
bir yıl kalır ve burada olgunlaşır. Zama-
nın kaynağını ve onunla gelişen çiçekle-
ri keşfeder.

Kente döndüğünde ise dostlarının 
da değiştiğini görür. “Yavaşlamak anın 
tadını çıkarmayı bilmektir. Ancak ya-
vaşlayarak kendi içimize bakabilir ve 
ancak yavaşlayarak hayatla konuşabili-
riz.”7 Yaşamın bu sırrını kentin sokak-
larını temizlerken çözmüş olan Çöpçü 
Beppo da değişmiştir, artık işini önem-
semeden yapmaktadır. Duman adam-
lardan önce acele etmenin dünyadaki 
bütün anlaşmazlıkların sebebi olduğu-
nu düşünürken şimdi ruhunu duman 
adamlara satmanın bedelini ödemekte-
dir, her sokağı aceleyle ve işini sevme-
den süpürür.

Hayalci Turist Rehberi Gigi’nin ha-
yali gerçekleşmiştir: ünlü olmak. Eski-
den özel kişilere anlatılan özel öyküle-
ri artık sıradanlaşmış ve biriciklikten 
kopmuş, sürekli üretimi ve dolayısıyla 
sürekli tüketimi doğurarak kitle kültü-
rünün parçası haline gelmiştir. Eserinin 
hızlı tüketimi gereği içeriğin dolu olup 
olmaması önemli değildir. Ayrıca sanat-
çı ve seyirci arasındaki doğrudan ilişki 
medya aracılığı ile bozulmuş, sanat e-
seri doğasından koparılmıştır.8 Artık Gigi’nin 
eserleri kitlelerin beğenisine değil beğenmesine9 
sunulur. Toplum endüstriyel eseri zaten beğene-
cektir çünkü kültür endüstrisi bireylerin tüke-
teceği eserleri piyasaya sürer.

Beppo işini sevmeden yaptığı, Gigi ise haya-
li gerçekleştiği için mutsuzdur. Çünkü efendile-
rin vadettiği budur: hayallerin gerçekleşmesi ve 
peşi sıra kurulan ya da pazarlanan yeni düşler… 
Ancak kimse hayallerinin endüstrinin parçası 
ve özünde gerçekdışı ögelerden ibaret olduğu-
nun farkında değildir.

Savaşın vahşetini tatmış bir yazarın belki de 
babasından etkilenerek10 kaleme aldığı öyküsü; 

7 Yavaşla, Kemal SAYAR, Kapı Yayınları, İstanbul, 2019
8 Theodor Adorno: Kültür Endüstrisinin Kıskacında 

Kültür Doktora Tezi, Önder KULAK, Hacettepe Üni-
versitesi, 2016

9 Negatif Diyalektik, Theodor ADORNO
10 Sürrealist bir ressam olan Edgar Ende’in eserleri, 

çocuklar aracılığıyla topluma ulaşmaya çalışa-
rak, modernliğin, modern birey ve devletin şey-
tanla düşüp kalkması11 olduğunu bir kez daha 
kanıtlayan, yazarın deyişiyle, sekiz ve seksen 
yaş aralığındaki her çocuğa hitap eden bir eser...

Naziler tarafından dejenere olduğu gerekçesiyle 
kınanmış ve ardından Edgar Ende’in çalışmaya devam 
etmesi yasaklanmıştır.

11 Roman Diliyle İktisat, Mustafa ÖZEL, Küre Yayınları, 
İstanbul 2018
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Biz varlığımızı sorgularken o, içimizde yi-
tiyor, bu yüzden kendimizi kaybediyoruz. 
Yolu bulabilmek için benliğimizi sorgula-

mak da yetmiyor. Yavaş yavaş unutuyoruz. Her 
seferinde kendimizle yaptığımız savaşta kaybe-
diyoruz. Yenilginin cezası olarak doğumumuzla 
bize adanmış şiiri unutuyoruz. Biz unuttukça o 
kendini hatırlatmaya çalışıyor ama ne fayda… 
Unutmak ya bu, hissettirmiyor varlığını. Şiir bize 
yol göstermeyi bekliyorken görmek istemiyoruz. 
Bu yüzden bu savaşı hep bakıp görenler kazanı-
yor. Bu galibiyet gelmiş geçmiş bütün mağlubi-
yetlerin hazzını da yaşatıyor bize.

 Şiir; onu anlamak isteyene, ona kalbini aça-
na dokundurur yumuşak kırbaçlarını. Aniden 
kendimize gelmemizi sağlayan en yumuşak şey-
dir. Sınırı kelimelerle çizilmiş sonsuzluktur. Şiir-
den “insan” incinmez, kırılmaz. Şiir; yormayan 
sevginin, üzmeyen kalbin biçim bulmuş halidir 

bir bakıma. Her insan bu dünyaya birilerine şifa 
olmak için gelmiştir. Bir şifa arayışıyla birlikte 
kime şifa olacağımızı bilmeden geldiğimiz bu 
dünyada merhemimizi veya yaralarına dokuna-
cağımız kişiyi bulmamıza yardımcı olur şiir. 

Bazen bir şiirde benliğimizi buluruz. Bizle-
rin yaşamakta zorluk çektiği duyguları o kadar 
güzel anlatır ki şair… Hüznümüzü, masumiye-
timizi belki de ilk aşkımızı bulduğumuz şiirde 
o kadar çok şey gizlidir ki… Şairin kendinden 
dahi gizlediği sırlarını görürüz bazı mısralarda. 
Bunun için ilk önce gönül gözümüzün açılma-
sı gerekir. Mevlana, “Gönül gözüyle gören hiçbir 
insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi 
okurlar.” demiştir.   

Zarafetin, çocukluğun, dokunulmazlığın 
temsilcisi olan şiirin en güzel yanı herkese hi-
tap etmesine rağmen sadece kalbi dokunulma-
ya açık kişilerin içindeki çığlığı duyabilmesidir. 

Sude Naz DÜZALAN - 15 yaş

Düşünceyi Yeden Şiir
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Hayatı şiir olmayan, gördüğü “hayat şiirlerini” 
okumayan kişi, şair ve şiir okuru olamaz. Şair 
olmak belki de “o” olmaktır. Şiir; içinde her dili, 
dini, hissi barındıran belirsizliklerle yoğrulmuş 
bir güncedir. Herkes içinde kendine ait bir sayfa 
bulur. Şiir çıplaklığı örtülmüş bir iskelettir. Her 
koşulda dikliğini koruyan ve aynı zamanda her 
şarta göre en doğru şekli alan bir iskelet... Sezai 
Karakoç şöyle der: “Sakin sakin akan bir nehir 
gibidir şiir. Fakat şiir fevkalade günlerinde bir-
den değişir; nehir bulanır, hatta yer yer dalgala-
nır, coşar ve bazen de şelaleler yaparak, kayaların 
üstünde büyük tarrakalarla düşer.”1 Bazı şiirler 
kandırmacalardan ibarettir ama hiçbiri içinde 
yalan barındırmaz çünkü şiir samimiyetsizliği 
kabul etmez. Samimiyet barındırmayan cüm-
leler de zaten şiir olma erdemine erişemez. O 
cümle toplulukları katmaz mı bize bir şey? El-
bette katar. Bunu Sabahattin Ali, Umran Nazif 
ile olan röportajında şiirin sonsuzluğunu hatır-
latarak şöyle dile getiriyor: “Bence şiirin eskisi ve 
yenisi yoktur. İyi şiir muhakkak ki insana bir şey 
ilave eder, bu şey bazen tez olur; bazen bizim ma-
nen daha genişlememizi temin eden bir heyecan 
olur. Kötü şiir ise içinde tez bulunsun bulunmasın; 
bizi ya güldürür, ya tiksindirir.”2  

Eğer ki şair tuttuğu aynada yaşanmış, yaşa-
nan, yaşanacak hayatın bazı kesitlerinin 
görüntülerini yakalayabilirse zaten son-

suzluğu elde etmiştir. Aynasıyla ölümsüzleşir. 
Bir bakıma doğru açıyı yakalamaktır şiir. Kanat-
tığını, acıttığını anlamadan bütün masumiye-
tiyle unuttuklarımızı hatırlatır ve açtığı yaralara 
rağmen kimse ona kırılmaz. Şiir en bereketli acı 
çekme tarzıdır. İnsanın doğduğu andan itibaren 
maruz kaldığı ve zaman içerisinde muhtaç oldu-
ğu acı çekme duygusunu en zarif şekilde sunar.

1 Mehmed Akif, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları, İstan-
bul, 1999, Sayfa 38

2 Güzel Yazılar Röportajlar, TDK Yayınları, Ankara, 
3.Baskı, 2018, Sayfa 67

Peki ya güzelliğini anlatırken cümleleri sa-
vunmasız bıraktığımız şiirin acılığı? Şiir bu 
güzelliklerin yanı sıra dobralığıyla da nam sal-
mıştır. Gerçekleri kırıcı söylememesine rağmen 
“dokundurma” işini ustaca yapar. Kimi zaman 
dedikleri karşısında ağzımızın açık kaldığı şiir, 
atalarımızın dediği “Dost acı söyler”deki dost-
tur. Her varlık gibi onun da sınırları vardır. Ve 
aşılmış o sınırlardan bahsederken naifliğini bir 
kenara bırakır ve gözümüzden akan yaşa bak-
madan söyler “can alıcı” şeyleri. 

Kim sahip olabilir ki bir şiire? Ya da şiir ken-
dini teslim eder mi? Şiir de bilir bir sahibinin, 
koruyanının olmadığını en az bizlerin bildiği 
kadar. Bu dünyaya yalnız gelmiş,  bizleri kimi 
zaman yalnızlıktan kurtaran, kimi zaman terk 
eden şiir yalnız gidecektir bu dünyadan. Herke-
sin ondan faydalanmasına izin vermesine rağ-
men herhangi bir yere, bir şeye ait olması müm-
kün değildir.

Şiir şairini kendi bulur. Aslında herkesin ku-
lağına fısıldayan şiirler vardır. Bunları duyabilen 
ve tabii en güzel şekilde yansıtabilenler şair olur. 
Sanılanın aksine şairlik yorucu ve zahmetli bir 
iştir. Bir bakıma duyma sanatıdır. Her denen şeyi 
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ran belirsizliklerle yoğrulmuş bir günce-

dir. Herkes içinde kendine ait bir sayfa 

bulur. Şiir çıplaklığı örtülmüş bir iske-

lettir. Her koşulda dikliğini koruyan ve 
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duyabilmek, içimizde var olanın sesini duyabil-
mek, iyi bir dinleyici olmayı gerektirir. Sadece 
duymakla kalmayıp milyonlarca kelime içeri-
sinden en uygunlarını seçip bunlardan dizeler 
oluşturmak ve ardından bütün samimiyetini 
toplayarak ruhunu katıp şiiri meydana getirmek 
zor iş. Turgut Uyar bu sanatçılarla ilgili “…şair, 
şiiri iş edinen, hayat birimi belleyen kişidir. Ve her 
şiire, kendisiyle birlikte yaşayabilen, gelişebilen bir 
dirim koyar.”3 demiştir.

Şairin şiiri şekillendirme sürecinde bir yan-
dan da şiir şairini şekillendirir. Yine Turgut Uyar 
bu konuda “Çok yazmanın, daha doğrusu sürekli 
yazmanın, sadece şiiri değil, şairi de belirleyen bir 
yönü olsa gerek. Üstelik yalnız belirleyen değil, de-
ğiştirip düzelten, eğitip geliştiren, kendine ve yaz-
dığına karşı sorumlu kılan; kısaca ‘sevk eden’ bir 
yönü.”4 demiştir. Şiir sadece şairi değiştirmekle 
kalmayıp aynı zamanda kendine eşlik eden oku-
yucularını da değiştirir süreç içerisinde.

3 Bir Şiirden, Turgut Uyar, Yapı Kredi Yayınları, İstan-
bul, 2.Baskı, 2017, Sayfa 102

4 Bir Şiirden, Turgut Uyar, Yapı Kredi Yayınları, İstan-
bul, 2.Baskı, 2017, Sayfa 100

Hiç zarar verir mi şiir, daha doğrusu kime 
en çok zarar verir? Yahya Kemal, Hikmet Feri-
dun ile yaptığı röportajında şiirden haz mı duy-
duğu yoksa zarar mı gördüğü konusundaki so-
ruya şöyle cevap veriyor: “Şiirden tabii çok haz 
duydum. Bu haz ömrümü doldurdu. Fakat faide 
görmedim. Bilakis zarar gördüm.” Bir şiir şai-
rine zarar veriyorken okuyucusuna vermemesi 
ne mümkün? Peki, nasıl zarar verir şiir? Bazen 
söylediklerimizle bazen sustuklarımızla eşlik 
ettiğimiz şiir bizleri öyle bir ele verir ki… Bir 
şiir her seslendirilişte farklı tınılarla şenlik olur 
kulaklarımıza. Seslendiren aynı kişi olsa da bu 
böyledir. Şiir, dil aracılığıyla ayrılırken muhak-
kak bir parçamızı yanına alır. Kulaklara verdiği 
afiyetin yanında o aldığı parçayı da sunar “izle-
yenlerine”. Dikkatli bir izleyici bizden kopan o 
parçayı hemen fark eder. Gerisi onun insafına 
kalmış olur. Yani şiir en kıymetli varlığımızı 
sunar izleyenlere. Bu bir hainlik midir, yine tar-
tışılacak bir konu. Ama şiirin bize hainlik yapa-
cağı fikri pek akla yatar değil. Vardır muhakkak 
bir bildiği.

Nedir şiir? Ne olduğu bilinmez ya… Ne ol-
madığını bilmek lazım. Pembe bir diyar değil 
elbet ama siyah da değil. Sanırım mesele şiirin 
ne olduğunda değil bizim onu ne olarak gör-
düğümüzde. İçinde gördüğümüz her rengi o 
sanıyoruz. Pembeye bakınca içindeki hüznü ve 
gerçekliği, siyaha bakınca içindeki masumiyeti 
ve zarifliği görmüyoruz. Mavi gördüğümüzde 
gökyüzü, yeşil gördüğümüzde tabiat diyoruz. 
Birçok şey olabileceğine inanmıyoruz şiirin. 
Oysaki ne kadar yanılıyoruz. Bakıp görmemek 
dedikleri sanırım bu. Onu görebilir miyiz? Zan-
netmiyorum. Onu gören var mıdır? Elbette. 
Tabii bu bilinmezliğin şiire faydasını göz ardı 
etmek yanlış olur.

İnsanın bilmediği bir şeyi anlatması zor bir 
iş. Bu yüzden ben de tam olarak şiiri tarif ettiği-
mi düşünmüyorum. Son olarak Turgut Uyar’ın 
bu bilinmezliği anlatmanın imkansız olduğu 
konusundaki şu sözünü hatırlatmak gerek: “Bu-
gün şiir üstüne bütün konuştuklarımız, edebiya-
tımızın geleneği, olanakları, sınırları içinde dö-
nenir. Ancak olup bitmişler, yapılmışlar üstünde 
düşünüp yargılara varabiliriz. Birtakım veriler-
dir düşüncemizi yeden. Şiir üzerine, gerçekten 
yeni olan şiirle, yeni bir şeyler öğrenebiliriz an-
cak; şiir üzerine yazılanlarla değil.”5

5 Bir Şiirden, Turgut Uyar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 
2.Baskı, 2017,  Sayfa 9
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Türk mitolojisinde Hüma kuşu çok yük-
seklerde durmaksızın uçan, yere inme-
diği için ayakları olmadığına inanılan 

efsanevi bir kuştur.

‘ Kasdun ey dil yüksek uçar bir hümâ per-
vâzedür

Hâke ol itmez tenezzül meyli evc-i nâzedür’

Şeyhülislam Yahya Efendi’ye ait olan bu 
beyit de Hüma’nın yükseklerde uçtuğu ve yere 
inmeye tenezzül etmediği inanışına bir işaret-
tir.  Ayrıca Anadolu’da söylenegelen, sözleri 
Mükerrem Kemertaş’a ait olan bir türkümüzün,  
Hüma kuşu yükseklerden seslenir dizesi de bu 
inanışın kültürümüzdeki yerini anlamak bakı-
mından önemlidir. Hüma kuşu ‘Cennet Kuşu’ 
olarak anılır. Bu isimle anılmasının sebebi çok 
yükseklerde uçtuğundan arş-ı âlâya gittiğine ve 
burada Allah-ü Teâlâ ile görüştüğüne inanıl-
ması, bunun gibi üstün özelliklere sahip olan 
bu kuşun cennete gidip geldiğinin düşünülmesi 
olmalı. Bu inanış sebebiyle Divan edebiyatında 
Hüma erişilmezliğin sembolüdür. Dolayısıyla 
sevgiliyi, sevgilinin güzelliğini temsil eder.

“Karacoğlan der ki gönül uğruna 
Gökte melek yerde Hüma yavrusu.”

Eski Türklerde Hüma ‘Devlet Kuşu’ olarak 
da bilinir. Hatta hükümdar öldüğünde halk 
toplanır ve Hüma kuşunun gölgesi üzerine dü-
şen kişi hükümdar olurmuş. Bu şekilde seçilen 
hükümdara yetkinin, kut inancında da olduğu 
gibi, Tanrı tarafından verildiğine inanılırmış. 
“Yabanalar arasında oldukça yaygın olan çok 
eski bir inanışa göre de “Devlet Kuşu” denilen 
Humay’ın gölgesi, bir insanın başına düşerse, 
insan taç giyecek yani hükümdar olacaktır. Bu 
inanış bir başka şekliyle Azerbaycan hikâye ve 

efsanelerinde de görülür. Bu efsanelerde işlendiği 
şekliyle, padişahı belirlemek için, “Devlet Kuşu” 
uçurulurdu ve bu kuş kimin omzuna konarsa, 
o padişah seçilirdi. Onun saadet ve bahtiyarlık 
sembolüne dönüşmesi de daha sonraları gerçek-
leşmiş bir olaydır ancak bu olaylar arasında da 
derin bir bağ vardır.” 1 Sebebi az önce bahsetti-
ğim üzere Hüma kuşu ya da Devlet Kuşu’nun 
Tanrı ile görüştüğüne ve cennetten geldiğine 
inanılıyor olması olabilir. Sanıyorum ki eski 
Türklerde ‘devlet’ anlamına gelen ‘hümayun’ 
kelimesi de buradan geliyor.

1 Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal BEYDİLİ, 
Hüma Kuşu

Hüma Kuşu
Yükseklerden Seslenir

Şevval SÜMENGEN - 17 yaş
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“Hüma kuşum yere düştü ölmedi,
Dünya Sultan Süleyman’a kalmadı .” 

dizeleriyle Anadolu’da söylenegelen bir baş-
ka türkümüzde şair, dünyanın Sultan Süley-
man’a bile kalmadığını ama onun yüceliğinin 
başına konan Hüma sebebiyle baki kalacağını, 
zira Hüma’nın yere düşse dahi ölmeyeceğini 
söylemekte.

“Sâye-i zülfün Hüma’sını salma ağyar üs-
tüne

Bir siyeh-rûdur anun bahtın hümayun ey-
leme”

(Zülfünün gölgesinin Hüma’sını başkaları 
üstüne salma. Bir kara yüzlüdür onun bahtını 
hümayun etme; hükümdar, taht sahibi yapma)

Ahmet Paşa’ya ait olan bu dizelerde şair; 
sevgilinin zülfünün gölgesini Hüma’ya ben-
zetmiş, bu gölgenin rakibin(ağyarın)üzerine 
düşmesinin ağyara talih getireceğini(bahtının 
taht sahibi olacağını/yüce olacağını) anlatmak 
istemiştir.

Hüma’nın gölgesi üzerine düşen kişinin 
hükümdar olmasının yanı sıra kişiye talih ve 
bereket getirdiğine de inanılırmış. Bu inanışı 
Baki’ye ait şu dizelerde de görebiliriz:

“ Ol şeh-i hüsnün gözi üzre ba-
kanlar kaşına

  Sâye-i perr-i hümâ düşmiş sa-
nurlar başına”

(Sevgilinin kaşına bakanlar, 
sevgilinin başına Hüma’nın kana-
dının gölgesi düşmüş sanırlar.)

Baki bu dizelerinde sevgilinin 
güzelliğinin Hüma’nın gölgesi se-
bebiyle olduğunu dile getirmiş, 
sevgiliyi yüceltmiş.

Günümüzde üzerine kuş pis-
leyen kişinin şanslı olduğuna, bol-
luk-bereket göreceğine inanılır. Bu 
inancın temeli de Hüma kuşuna 
dayanıyor olsa gerek. Hatta günlük 
hayatta karşılaştığımız güzel olay-
lar karşısında “Başımıza devlet kuşu 
kondu.” sözünü kullanırız. Buradaki 
Devlet Kuşu da bizim Hüma Kuşu.

Hüma, tengricilik inanışındaki 
Umay Ana ile de benzerlikler gösteriyor aslında. 
Çünkü Umay Ana, Türk mitolojisindeki bazı 
eserlerde kuş şeklinde tasvir edilen bir tanrı-
çadır. Hüma ve Umay’ın ismen benzerlikleri de 
dikkat çekici.

Ayrıca Hüma kuşu Türk- İslam sanatında, 
özellikle Selçuklu çinilerinde motif olarak kulla-
nılır. İslam dini sebebiyle gerçekte var olmayan 
efsanevi bir varlığın tasavvuru yapılmak istenmiş 
olsa gerek. Efsanevi bir varlık olan ejderhanın mo-
tif olarak kullanılması ve minyatürlerde üç boyut-
lu çizim tekniğinden kaçınılıp canlı varlıkların 
gerçeğinden daha çirkin resmedilmesi gibi.

Hüma kuşu; Phoenix,  Anka ( Simurg), 
Kaknus gibi diğer efsanevi kuşlarla karıştırılır. 
Ancak Hüma’nın diğerlerinden farkı çok yük-
seklerde uçup Tanrı’yla görüşebiliyor olmasıdır.

Simurg; Pers mitolojisinde Kaf Dağı’nda beş 
yüz seneden fazla yaşadığına inanılan efsane-
vi bir kuştur. Ölümsüz olduğuna ve dünyanın 
yıkılışına defalarca kez şahit olduğuna inanılır. 
Çok yaşlıdır. Bu yüzden geçmiş tüm zamanla-
rın bilgisine sahiptir. Bu bilge kuşun Bilgi Ağa-
cı’nda yaşadığına da inanılır. Her kanat çırpı-
şında tohumların döküldüğüne ve her birinin 
filizlendiğine kaynaklarda yer verilmiştir. Ateş-
le kaplıdır ve tüm kuşların rengini bir arada 
barındırır. Öleceğini hissettiği zaman kendine 
dallardan bir yuva yapar, güneş bu dalları yakar, 
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Pers mitolojisinde Simurg ya da Anka 
olarak anılan efsanevi kuş; Türk şiirin-
de Zümrüd-ü Anka olarak kullanılır. 
Hüma inanışında olduğu gibi bu kuşun 
da üstün özellikleri sebebiyle cennete 
gittiğine inanılır. 

Zümrüd-ü Anka bu şekilde yanarak ölür ve kül-
lerinden yeni bir Anka doğarmış. Bu yüzden 
Zümrüd-ü Anka yeniden dirilişin sembolüdür.

‘Öyle yaksın beni kim âteş-i reng-â-rengin 
 Mürg-i ‘Anka çıka hâkister-i hâşâkimden’

Şeyh Galip

(Rengârenk ateşin beni öyle yaksın ki, süp-
rüntülerimin külünden Anka kuşu çıksın) di-
zesinde şair Anka’yı yeniden dirilişin sembolü 
olarak kullanmıştır.

Mantıku’t Tayr’da Simurg’un hikâyesi şöyle 
anlatılmıştır: “Memleketlerinin sultansız oldu-
ğunu anlayan kuşlar, bir yere toplanarak bulun-
dukları diyarın bir sultana ihtiyacı olduğunu dile 
getirirler. Padişahı bulmak için çıkacakları yolcu-
lukta, daha önce Süleyman Peygamber’in sırdaşı 
olan ve yolları iyi bilen Hüthüt’ü kendilerine reh-
ber olarak seçerler; Hüthüt onları Kaf Dağı’nın 
ardındaki padişahları Simurg’a götürebileceğini 
söyler. İçlerinden sadece otuz kuş (Farsçasıyla si: 
otuz, murg: kuş) Kaf Dağı’nın ardında yaşayan 
padişahları Simurg’un köşküne ulaşır. İçeri gi-
rerler, fakat içeride Simurg’u bulamazlar. Simurg 
diye içeride kendilerini görürler. Bu kuşlar ben-
liklerini ve kendilerini terk ettikleri için o köşkte 
tekrar kendilerini bulurlar. Buradaki Hüthüt, Si-
murg ve kuşlar bir benzetme, bir temsildir. Buna 
göre burada Hüthüt ‘akıl’ı, kuşlar ’yaradılış’ ve 
‘tabiat’ı, Simurg ise  ‘Allah’ı temsil eder. ”2

Pers mitolojisinde Simurg ya da Anka olarak 
anılan efsanevi kuş; Türk şiirinde Zümrüd-ü 
Anka olarak kullanılır. Hüma inanışında oldu-
ğu gibi bu kuşun da üstün özellikleri sebebiyle 
cennete gittiğine inanılır. Zümrüd-ü Anka den-
mesinin sebebinin de cennet ile yeşili bağdaştır-
mamız olduğunu düşünüyorum.

‘Bu kanadı kırılmış, yavru bir serçe gibi
Kaf Dağı’nda üşüyen Zümrüd-ü Anka kuşum.
Gönüller âleminde, mefruşatı aşk ile 
Kaf Dağı’nı döşeyen Zümrüd-ü Anka kuşum’

Hanifi Kara’ya ait olan bu dörtlük Türk şi-
irinde Anka’nın meskenine ait küçük bir örnek 
niteliğindedir ve yine Anka’nın Kaf Dağı’nda ya-
şadığına işaret etmektedir.

2 Mantıku’t Tayr, Feridüddin Attar: (Gülşehri çeviri-
si)-Kapı Yayınları  s.14

Hint mitolojisindeki Kaknus da özellikleri iti-
bariyle Simurg’a benzer. Bin yıllık ömrünü yalnız 
geçiren bu kuş, öleceği zamanı bilir. O vakit geldi-
ğinde, Simurg’da olduğu gibi, çalı çırpı toplar, orta-
sına geçer, çeşitli nağmelerle feryat eder. Son kanat 
çırpışıyla kanadından bir tüy düşer ve bu tüyden 
yeni bir Kaknus doğar. Kaknus ölürken doğurur. 
“Attar’ın Mantıku’t Tayr’ında bütün ayrıntılarıyla 
anlatılan bu efsaneye göre, Hindistan’da yaşadığı 
farz edilen Kaknus’un gagasında her birinden ayrı 
bir musiki nağmesi çıkan üç yüz altmış delik varmış. 
Bir bilge, onunla bir süre yaşadıktan sonra gagasın-
dan çıkan sesleri taklit ederek makamları icat etmiş. 
Yeryüzünde tek olan Kaknus bin yıl yaşar, öleceğini 
hissettiği zaman çalı çırpı toplayarak tepe gibi yığar, 
üzerine çıkar ve bin bir çeşit nağmeyle feryada (yani 
son güzel şarkısını söylemeye) başlarmış. Bir nefeslik 
ömrü kaldığını anlayınca kanatlarını şiddetle çırpa-
rak kıvılcımlar çıkaran Kaknus, tutuşan çalı çırpıyla 
birlikte yanıp kül olurmuş. Fakat bu aynı zamanda 
onun için yeni bir başlangıçmış. Çünkü zerre ateş 
kalmayınca küllerinden yeni bir Kaknus doğar-
mış.  Batılıların Phénix dediği Kaknus bunun için 
edebiyatta biricikliği ve ebediyeti temsil eder. Batı 
dillerinde, üstün yetenekli kişileri tanımlamak için 
Phénix tabiri kullanılmaktadır.”3

‘Ateşler içinde hemçü kaknus’ (Hüsn-ü 
Aşk’ta geçen bu dize, Kaknus’un ateşler içinde 
yanmasının bir örneğidir.)

Küçük bir merak sayesinde bile bu efsanevi 
kuşların çok farklı özelliklere sahip olduğunu gö-
rebiliriz. Ancak Perslilerde Anka/Simurg, Arap-
larda Rukh; Türklerde Hüma, Ruslarda Ateş Kuşu, 
Mısır mitolojisinde Feniks (Batı’da Phoenix), Hint 
mitolojisinde Kaknus olarak anılan bu kuşlar 
belki de temelde tek bir efsaneye dayanıyordur. 
Asya uygarlıkları kendi kültürlerinde farklı adlar 
ve özellikler kazandırarak bu efsaneyi sahiplen-
miş ve yaşatmış olabilirler. Zira Asya coğrafya-
sındaki tüm uygarlıkların efsanevi bir hayvan 
olarak kuşu seçmesi ve bunu kültürleri boyunca 
yaşatması tesadüften ibaret olamaz.

3 Kuğunun Son Şarkısı, Beşir AYVAZOĞLU - Ötüken 
Yayınları s.18
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             GAZEL

mef ’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün

‘alemde müşabih sana nâdirdir efendim
inkâr idemem meh gibi zâhirdir efendim

bakdım sana ayırmam iki gözlerimi ben
her kanda gidersem sana nâzırdır efendim

zencîr-i siyeh-zülfüne bend oldu bu gönlüm
çeşmin hele ‘akl almada sâhirdir efendim

emrin var ise ‘aşık-ı bî-çârene söyle
her hıdmetini görmeğe kâdirdir efendim

redd eyleme bâbından ol bî-çâreyi zîrâ
leylâ seni vasf itmede şâ›irdir efendim

ben hazret-i monlâ’ya kulum rûz-ı elestde
inkâr iden ol şâhımı kâfirdir efendim

          Leylâ Hanım

      GAZEL

mef ’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün

‘alemde senin hüsnün ki şehîrdir efendim
vâkıf olanlar hayran u hairdir efendim

yokdur başka meşgalesi ehl-i ‘aşk olanın
akl u fikri anın sana dâirdir efendim

ismin zikr edüp ol dem safâ buldı gönüller
hep dilleri zâtî sana zâkirdir efendim

beyhude imiş mülk ü mal gavgası cihânda
seni seven ‘aşkın ile fâhirdir efendim

vasl-ı yâr içün intizâr hâlinde muhibin
‘âşıklar sabr eylemeğe mâhirdir efendim

şefâatine nâil olmak diler yâsemen
işbu kulunun yazdığı tanzirdir efendim

              Yasemin TÜTÜN - 18 yaş
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Kemanı insana benzetebilir miyiz? Benze-
tebilirsek hangi yönleriyle benzetebiliriz yahut 
keman ile insan arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cinsiyet olarak düşünürsek, ben kemanı 
kesinlikle bir kadına benzetiyorum; özel-
likle çok kıskanç bir kadına. Neden? Me-

sela çok kıskanç bir sevgilim olduğunu düşünün. 
Kıskanç sevgililer ne yapar? Ona mesaj atmaz-
sanız ve onunla ilgilenmezseniz sizi kıskanır ve 
bir süre konuşmaz, kemanla ilgilenmezseniz de 
otomatik olarak çaldığınız teknik sizi bırakmaya 
başlıyor ve çalamamaya başlıyorsunuz, uzakla-
şıyor sizden. Kadının gönlünü almak için çaba 
harcamanız gerekir. Kemanın gönlünü almak 
için de çok çabalamalısınız. Üç gün enstrüman 
çalmayı bırakırsanız tekrar eski forma girmek 
için belki de iki hafta çalışmanız gerekir ki gön-
lünü alabilesiniz. Bir de kadın, eşini veya sevgi-
lisini başka bir kadınla konuştuğu zaman kıska-
nır, keman da öyledir. Başka bir kemanı elime 

aldığım zaman yapıları çok farklı oluyor çünkü 
kendi kemanımdaki bütün pozisyonlar farklı. 
Bu sefer de entonasyon dediğimiz kötü ses orta-
ya çıkıyor. Böylece başka bir kadının elini tuttun 
diye sana tavır koymuş oluyor. Bir kadınla çok 
ilgilenirseniz, onu çok severseniz ve ona saygı 
duyarsanız o da size ilgi göstermeye başlar ve hiç 
kimsenin yapamayacağı şeyleri o yapar çünkü 
en yakınızdaki odur. Mesela iyi bir eş sen sahne-
deyken yanındadır, asistan gibidir. Seni alkışla-
tır, güzel giyinmen için elinden geleni yapar. Ke-
man da öyledir. Kemanla çok ilgilenirseniz, ona 
çok çaba harcarsanız bu, sahneye çıktığınızda 
bütün insanların sizi ayakta alkışlamasına sebep 
olur. Ama eğer bir kadını ilgisiz bırakır ve kötü 
davranırsanız, ruhen ya da bedenen o kadın sizi 
paramparça eder. Keman da eğer ilgi göstermez-
seniz sahnede sizi öyle bir rezil eder ki çalamaz-
sınız. Belki de hiç kimsenin yaşayamayacağı yu-
halanmayı size yaşatır, sahnede rezil olursunuz. 
O yüzden çok benzetirim keman ve insanı.  

En Hızlı Keman Virtüözü

Muhammed Yıldırır

1987’de doğan Muhammed Yıldırır, 12 yaşın-
da ilk bestesini yapmış ve Babası Ali Yıldırır’ın 
verdiği ilk keman eğitiminden sonra 13 yaşın-
da  İtalyan keman virtüözü Maggini’den dersler 
almıştır. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
tarafından keman bilgi, deneyim ve yeteneğinin 
mükemmel seviyede olduğunu belirten bir sertifi-
ka verilmiş ve Marmara Akademide Film Yönet-
menliği bölümünü bitirmiştir. 2015 yılında “En 
Hızlı Keman Virtüözü” olarak Guinnes Rekorlar 
Kitabı’na girmiştir.

M Ü L A K A T
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Sanatçı olarak nitelendirilebilen bir insanın, 
entelektüellik ve kültür seviyesi olarak olması 
gereken herhangi bir konum var mıdır? Toplu-
mun bu konuda kesin bir yargısı olduğunu dü-
şünüyor musunuz? Bu durumun yararları veya 
zararları nelerdir?

Benim düşüncem şu: Sanatçı sanatçı olarak 
kalmalı. Her şeyden önce ben kendime sanatçı 
diyemem. Belki bu benim entelektüellik bakış 
açımdan kaynaklıdır ama ben kendime sanatçı 
diyemem. Mesela Van Gogh’un tabloları zama-
nında değer görmedi, o tabloların bir sanat de-
ğeri olması için aradan yılların geçmesi gerekti. 
Benim yaptığım tablo, aradan çok uzun zaman 
geçmesine rağmen hala beğeniliyorsa ve sergile-
niyorsa bu bir sanat eseridir. Ben şu an bir tablo 
yapıp ona sanat eseri denmesine pek olumlu bak-
mıyorum. Aynı şekilde şu an bir beste yaptığım 
zaman da ona sanat eseri diyemem. Bach’ın yap-
tığı bir eser hala günümüzde çalınıyorsa bu bir 
sanat eseridir. Sanatçı olarak da Bach’a, Mozart’a 
sanatçı deniyorsa ben kendime sanatçı diyemem. 
Ben sanatçı olmaya çalışan bir müzisyenim, ken-
dimi hep öyle görüyorum. Günümüzde sanatla 
uğraşanlar kendilerini sanatçı diye adlandırırlar. 
Siyasete katılırlar, bir şeylere katılmayı entelek-
tüellik olarak görürler. Siyasetçi siyasetini yapar, 

din adamı kendi görevini yapar. En-
telektüellik zaten artık günümüzde 
bir özenti haline geldi,  ateizm gibi. 
Bir dini reddedeceksen gerçekten o 
dini çok iyi bilmelisin, okumalısın ki 
bir şeyi reddedebilesin ya da inanmak 
için de çok iyi bilmelisin fakat günü-
müzde böyle bir şey yok. Sadece boy-
nuna bir kaşkol atıp; gözlük, küpe ve 
yandan şapka takıp “Ben ateistim.” 
diyor ve bunun entelektüellik oldu-
ğunu söylüyor. Bu böyle bir şey değil. 
Sanatçı nerede olmalı? “Sanatçı top-
lumun önünde gider.” sözü de benim 
için kayda değer değildir, her meslek 
toplumun önünden gidebilir. Evet sa-
natçı önemlidir, kültürü belirler, kül-
türdür sanat. Bu konuda öğrenciler 
yetiştirmeliyiz, malumatlar verme-
liyiz, örnek olabilmemiz gerekir. Be-
nim için en büyük entelektüellik beni 
davranışlarımın, olgularımın, çalış-
ma şeklimin bir öğrenci tarafından 
modellenebilmesidir. 

Klasik müziğin kurallı olduğunu ve kendini-
zin özgürlüğü sevdiğinizi dile getirmişsiniz. Fakat 
bir kural olmasa bir başkaldırı da doğamazdı. 
Bu yönden klasik müzik ve caz müziğin birbirini 
tamamlayan parçalar olduğunu düşünür müsü-
nüz? Sizce aralarındaki ilişki nasıldır?

Klasik müzik kurallıdır ama caz müziğin de 
kuralı kural dışılıktır yani bir kuralı vardır. Na-
sıl ki klasik müzikte bazı formlar varsa cazın da 
belli müzik formları vardır. Eğer caz yapılacaksa 
bir melodi çalınır ve bu melodinin üzerine em-
pirizasyon1 yapılır. Gerçek melodi çalmasa bile 
dinleyici, o çalıyormuş hissine kapılır. Bazen 
cazda sanatçı kafasına göre her şeyi çalar, bu da 
bir kuraldır aslında. Ama klasik müzik farklı-
dır. Düzeni bozmadan kural dışına çıkabilirsin 
ama caz müzikte müziği neresinden tutacaksın, 
tondan tona mı geçeceksin, her şeyi rahatlıkla 
yapabilirsin. Örneğin klasik müzikte Tchaikov-
sky bir besteyi nasıl yazdıysa sanatçı da öyle çal-
mak zorundadır. Fakat cazda öyle bir şey yok, 
bu sebeple ikisi çok farklı duygular, kıyaslana-
maz. Günümüzde klasik müziği caza çeviren 
sanatçılarımız var. Muhakkak dinlenmeliler. 

1  Doğaçlama

Ben sanatçı olmaya çalışan bir müzisyenim, 
kendimi hep öyle görüyorum. Günümüzde 
sanatla uğraşanlar kendilerini sanatçı diye 
adlandırırlar. Siyasete katılırlar, bir şeylere 
katılmayı entelektüellik olarak görürler.

124

Muhammed Yıldırır ile Mülakat



Teknik olarak yeterli olmayan bir parça iyi 
olabilir mi sizce? Mesela Yann Tiersen, Evgeny 
Grinko gibi sanatçılar dizili akorlardan oluşan 
besteler yapmasına rağmen duygusal olarak 
güçlü ürünler ortaya çıkıyor. Bu durumda din-
leyicileri etkileyen bir parçaya teknik olarak 
zayıf olsa bile iyi bir beste denilebilir mi? Güçlü 
bir tekniğe sahip olmadan da iyi bir besteci olu-
nabilir mi?

Kesinlikle olunabilir diye düşünüyorum 
ki bunun örnekleri zaten var: Beetho-
ven’dan Fur Elise. Bu çok basit bir melo-

di aslında. Teknik yoktur, herkesin çalabileceği 
türdendir ama dünya çapında sanatsal değeri 
vardır. İyi bir besteci denebilmesi için illaki cid-
di bir teknik kullanılmasına  “Öyle bir beste ya-
payım ki kimse çalamasın.” denilmesine gerek 
yoktur. Bazı sanatçılar, müzisyenler öyle düşü-
nüyor ama ben böyle düşünmüyorum. Mesela 
Vivaldi diyoruz, Bach diyoruz. Bazen çok basit, 
nüanslı, küçük melodileri olur ama yine de size 
duyguyu verir. Benim için sanat böyledir zaten, 
insana duygu verir. Ben Grinko dinliyorum ve 
hoşuma da gidiyor. Ama ben bir eserde teknik 
arayacaksam Paganini dinliyorum, bu ihtiyacı-
mı ondan karşılıyorum. O da bu yüzden fazla 
beste yapmış. Bu her işte böyledir. Mesela dişçi-
lik, genel cerrahi değil diye önemsiz bir bölüm 
mü? Müzik de zevk meselesi. Benim kırmızıyı 
sevmemem onun kötü bir renk olduğu anlamı-
na gelmez, o da bir renktir. Üstelik “Kalp atışın-
dan tut da elini masaya vuruşuna kadar her şey 
müziktir.” diyorsun da, oradan çıkan basit bir 
melodiye mi müzik diyemiyorsun? Biz zaten sa-
nat eserinin içinde yaşıyoruz ama insanlar bu-
nun farkında değiller. İnsan bedeni de bir sanat 
eseri,  bir sanat eseriyiz aslında. Güneş, ağaçlar, 
bulutlar… Anlayana yeryüzündeki her şey sanat 
eseri. 

Fur Elise’in okul zili yapılması yahut Little 
Star’ın ninni olarak söylenmesi gibi örnekleri 
baz alırsak bu gibi önemli eserlerin bilmeden 
de dinlenilmesi iyi midir sizce? Yoksa sanatı ba-
sitleştirir mi?

Şöyle söyleyeyim: Bir insan düşünün, çok 
karakterli, düzgün bir insan. Bu kişi nereye gi-
derse gitsin, çok kötü ortamlara bile girse kişili-
ğini koruduğu sürece basit değildir. Bunu kimse 
basite indirgeyemez. O kişiyi basit görüyorsan 

senin kendi meselendir, anlamamışsındır onun 
değerini. Bu yüzden Beethoven’ın eseri telefon-
da, saçma sapan bir yerde ya da dünyanın en pis 
mekânında da çalsa bile ben bakarken orayı gü-
zelleştiriyordur. Ancak başkası bakarsa Beetho-
ven’ın eserini değersizleştiriyor olabilir.

Bence eserin hiçbir zaman değeri düşmez. 
Bireyseldir. O beste benimdir, kendime göre 
güzel bir beste yapmışımdır.  Ben o müziği para 
karşılığında saçma sapan yerlerde ya da kötü 
ortamlarda çalıp kullanıyorsam kendimi değer-
sizleştiriyorumdur, bu benimle alakalıdır. Elbet-
te Beethoven’ın eseri telefonda çalabilir. Yalnız 
bazen o kadar kötü entegre ediliyor ki müzik, 
o kadar nüanslı geliyor ki, minör parça majör 
olabiliyor. Kulağı rahatsız ediyor. İşte bu eseri 
değersizleştirir. Çünkü eser sanatçının bestele-
diği gibi dinletilmiyor. Okul zilleri Beethoven’ın 
9. Senfoni’sini çalıyor ancak bunu o kadar hızlı 
çalıyor ki parça kendi ritmini kaybediyor. Kulla-
nılan ton o kadar kalitesiz ki… O yüzden yararı 
yok zararı var bunun. Kulağı bozuyor. 

Müzik ilk çağlardan itibaren doğa ve insan 
seslerinin taklidiyle ortaya çıkmıştır. Öyleyse 
modern çağda boy gösteren elektronik aletler 
müziğin ruhuna aykırı mıdır?

Benim için evet öyledir ya da daha o vizyona 
erişemedim, bu da olabilir. Belki de bir süre son-
ra dijital olmalı diyeceğim. Bu konuda şu anlık 
çok muhafazakârım. Ben dijital keman da çal-
mayı denedim. Çok güzel bir markaydı, hatta en 
iyisi. Orijinal kemanla aynı sesi veriyor ama ben 
kemanı çalarken çıkan ahşabın sesini, kemanın 
tınısını, o kemanı yapan ustanın emeğini hisse-
diyorum ancak dijital kemanda bunu hissede-
miyorum. Ruh yok, ruhu duyamıyorum. Dijital 
müzik de dinleyemiyorum. Aslında dinlemem 
gerekir, o da bir müziktir çünkü. Dediğim gibi 
sevmiyorsun diye kötü bir müzik diyemezsin. 
Ben sevmiyorum. Öyle müzikleri dinleyemiyo-
rum ki ben her tarzda müzik dinleyen biriyim. 
Ama bir türlü bu dijital müziği dinleyemiyorum. 
Ancak büyük bir eğlenceye gidersem dinlerim. 
Çok nadirdir yani. Fakat ruhu öldürdüğünü dü-
şünüyorum. 

Film yapımlarında müziğin yeri hakkındaki 
düşünceniz nedir? Müzik bir filmin olmazsa ol-
mazı mıdır? Doğru müzik seçiminin filme han-
gi yönde katkıları olur? 
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Benim için olmazsa olmazıdır. Ben ikin-
ci üniversite olarak film yönetmenliği 
okudum ve bunun üzerinde denemeler 

yaptım. Mesela bir sahne görüyorsun, o sahne-
de üzülmüyorsun bile. Ama tam o anda müzik 
girdiği zaman etkileniyorsun. Aslında seni etki-
leyen müziktir. Çok hüzünlü bir sahnede çok eğ-
lenceli bir müzik koyarsan anlayamazsın zaten, 
ruhun karışır. Eskiden mesela Charlie Chaplin’in 
-bakın, ismi hala geliyor aklımıza- filmlerinde 
konuşma yoktur. Aralarda sürekli bir müzik ça-
lar, o yüzden izlenir. Eski çizgi filmlerde de ses 
yoktur. Mesela Tom ve Jerry’de kedinin koşma-
sından farenin zıplamasına kadar her şey mü-
ziklerle anlatılır.  Müzik çıkarıldığı zaman hiçbir 
anlamı yoktur diyemeyiz ama benim için anlamı 
yarımdır. Müzik kesinlikle olmalı.

Farklı coğrafyaların müziklerini melezleş-
tirmek/ sentezlemek kültürel açıdan zenginlik 
mi sağlar yoksa müzik türlerinin karakteristik 
özelliklerini kaybetmesine mi yol açar?

Evet, sentez geliştirir. Benim yaptığım mü-
zik tarzı da bir bakıma sentezdir. Ağırlığım ken-
di müziğimdir: Türk müziği. Ben, keman vir-
tüözü olarak anılan biriyim. Keman konserleri 
veriyorum, klasik müzik çalıyorum ama kendi 
müziğimi de yansıtmalıyım. Ben bir Türk’üm 
ve kendi müziğimi bilmek zorundayım. Ama 
kendi müziğimi yaparken de kapalı bir kutunun 
içinde kalmamalıyım. Caz müzikten faydalanıp 
onu Türk müziğiyle bütünleştirerek ruhunu boz-
madan sentezini yapıyorum. Balkan müziğiyle 
Arap müziğini birleştiriyorum. Sentez ile farklı 
bir tarz ortaya çıkıyor. Bunun müziğe bir zararı 
olduğunu asla düşünmüyorum ama bazı müzis-
yenler bu konuda o kadar kapalılar ki her şey 
orijinal çalınsın, her şey orijinal olsun diyorlar. 
Orijinali zaten çalınmalı ama bir sentez yapıldı-
ğında “Müziğin ruhunu kaybettin.” denmemeli. 
Bunun sentezle bir alakası yok. O sentezi ya-
pacak/yapan kişinin nasıl yaptığına bağlı. Eğer 
kötü yapıyorsa kabul edersin ama eminim ki 
hepimizin çok dinlediği sentez müzikler vardır. 
Zaten artık üretilmiyor. Siz şu anda görüyor mu-
sunuz? Eskiden gerek Bach’a ait, gerek Beetho-
ven’e ait bir sürü beste vardı. Şimdi günümüzde 
çok iyi piyanistler, kemancılar var buna rağmen 
yeni bir beste çıkmıyor, artık üretim yok, çıkarsa 
da çok nadir. Çıktığında da geçmişe geri dönülü-
yor. Yani sentez bence güzeldir, iyidir.

Mozart, Beethoven gibi isimler herkesçe bili-
nirken Itrî, Dede Efendi gibi klasik Türk müziği 
bestecilerinin günümüzde çok tanınmamasını 
neye bağlıyorsunuz?  Bu sorunun çözümü ne-
dir?

Avrupa’nın bu konuda daha çok değer verdi-
ği kesin. Bestecilerine, kendi kültürlerine sahip 
çıkıyorlar. Mesela Rus Kızıl Ordu Korosu tüm 
ülkelere gidip kendi müziklerini yapıyorlar. Rus 
müziğini tanıtıyorlar. Almanlar gelip Alman 
müziği yapıyor, Beethoven’ı tanıtıyor. Biz Türk-
ler Almanya’ya gidip onlara Beethoven çalıyo-
ruz. Siz hiç gördünüz mü ki Itzhak Pearlman’ın 
ya da David Garret’ın Türkiye’ye gelip de Dede 
Efendi çaldığını? Biz Avrupa’ya onların müziği-
ni çalıyoruz,  bu çok komik. Dünyanın en iyi ke-
mancısı olarak Maxim Vengerov Türkiye’ye gel-
diği zaman Geçmişten Günümüze Türk Müziği 
başlıklı bir konser verse, ben gülerim açıkçası. 
Yani ne kadar çalabilirsin benim müziğimi? O 
görev benim, senin değil. Ama biz gidip Alman-
ya’ya gidip Alman müziği, Rusya’ya gidip Rus 
müziği yapıyoruz. Ülkemizde genel sanat yönet-
meleri Rusya’ya gidip Rus festivallerine katılıyor, 
Türk olarak Rus müziği yapıyor. Neden sen?  
Orada orijinali var. Onların kendisi Rus. Me-
sela ülkemizde şu var, şirkete bir yabancı isimli 
gelir, Michael. Michael’ı kendi şirketinde kaale 
almıyorlardır. En kötü elemandır o. O da Türki-
ye’ye gelir ve ismi Michael diye onu koordinatör 
yaparlar. Özentilik var. Biz bir kere kendi mü-
ziğimize karşı düşmanız. Türk sanatçılar kendi 
müziğini gömmekten ileriye gidemiyor. Özellik-
le klasik virtüözler şunu söylüyor; “Dede Efen-
di mi? Bırakın Allah aşkına ya! Beethoven var-
ken…” Hayır, Dede Efendi’nin çok güzel eserleri 
var. Çeri Muhittin Targan, Mehmet Reşat Aysu, 
Tanburi Cemil Bey… Bu isimlerin o kadar güzel 
saz eserleri var ki. Ben size şu an bir Türk müziği 
eseri çalmak isterdim, teknik olarak Beethoven 
midir Paganini midir anlayamazsınız. Böyle 
eserlerimiz de var ama biz kendimizi gömüyo-
ruz. Türk virtüözler Türk müziği çaldığım za-
man beni küçük görüyor, sanki başka bir şey ça-
lıyorum. “Sen Türk eserleri mi çalıyorsun? Yazık 
sana.” diyor. Kendi müziğimi çalıyorum ben. Bu 
kompleks olduğu sürece zaten ilerleyemeyiz. İşte 
bu yüzden kendi misyonumda böyle öğrenciler 
yetiştiriyorum. Halva demeyi de bilsinler hel-
va demeyi de bilsinler. Türk müziğini bilsinler, 
cazı da bilsinler, klasik müziği de çalsınlar ama 
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Türk müziğini bilsinler! Avrupa’ya gittiğinde 
Türk müziğini tanıtsınlar. Geçmişten günümü-
ze kimse Türk müziğini tanıtmadı. Açıkçası ben 
10-15 yıldır Türk müziğini tanıtıyorum kendim-
ce. Bütün dünyaya gidip tanıtıyorum. Guinness 
Rekorlar Kitabı’na girdiğim zaman da Türkiye’yi 
temsil ettim hep. Rekordan önce de Türk müzi-
ği konserine gittim, rekordan sonra da. Benim 
vicdanım ülkeme karşı çok rahat. Bazı insanlar 
yurtdışına gidip hala Almanya’da, Amerika’da 
barınmak için yalakalık yapmaktan öteye gide-
mediler. Son hükümet; şu anda klasik müziğini 
biraz geri planda tutup - tabii bunu da eleştiriyo-
rum- Türk müziği çalanların önünü açmak gibi 
bir vizyona sahip olduğu için şu anda bütün vir-
tüözler genellikle Türk müziği çalmaya başladı. 
Ne oldu şu anki tabuları? Çalma o zaman Türk 
müziğini. Şimdi para kazanmak için Türk mü-
ziğine mi döndün? Bu yüzden diyorum, kendini 
satmış oldun.

Diziler, reklamlar, afişler gibi müzik de ma-
nipüle edici olarak rahatça kullanılabilir mi? 
Nasıl?

Bana kullanılabilir gibi geliyor ki kullanılı-
yor da. Mesela geçen başıma şöyle bir olay geldi. 
Bir nevi manipülasyondu benim için. Salaş giyi-
nip -takım elbise yoktu yani- bir restorana gir-
mek istedim. Restoranda çalan müziğin öyle bir 
havası vardı ki bana bu kıyafetlerle orada yemek 
yememem gerektiğini düşündürdü. Aslında bu 

bir nevi manipülasyon. Aslında yemek yiyebil-
meliydim. Sonra o restoranın sahibi olan arka-
daşım dedi ki: “Burada takım giyip gelen in-
sanlar yemek yesin. Öyle pijamalı gelinmesin.” 
Bunu genele yansıttığımız zaman dünyada mü-
zikten önce müzik öğretmenleri insanları mani-
püle ediyor. Mesela: “Sen Beethoven çalamıyor 
musun? Hıh, yazık…” dediği zaman ne moti-
vasyon kalıyor ne özgüven. Bu düşünce şeklini 
müzik tarzıyla bütünleştirince insan doğrudan 
manipüle ediliyor. 

Bağımsız müzik anlayışı yahut seçimi diye 
bir şey olabilir mi? Yoksa bu seçim doğrudan 
dönemin öne çıkan türlerine mi bağlıdır? Öy-
leyse insan bu etkinin altında kalmamak için 
neler yapmalıdır? 

Burada müzik öğretmenlerine ve ebevey-
nlere gerçekten çok iş düşüyor. Bizim algısını 
değiştirdiğimiz çok öğrenci var. Aslında biz 
de bir nevi manipüle ettik. Çünkü çocuk kla-
sik müzik dinlerse, enstrüman çalarsa güna-
ha gireceğini düşünüyor. Enstrümanın günah 
olduğu Kur’an-ı Kerim’de yazmaz. Çocuk aile 
baskısından, ebeveynlerden o kadar etkileniyor 
ki şunu söylüyor: “Ben müzik yaparsam cehen-
neme gideceğim.” Ortada bir korku var. “Mü-
zisyen olursam para kazanamayacağım ancak 
ilahi çalarsam, kendi ortamımda müzik yapar-
sam belki tövbe edebilirim.” diye çocuk müzik 
dinlemekten korkuyor. İçindeki müzik ruhunu 

Biz Türkler Almanya’ya gidip 
onlara Beethoven çalıyoruz. Siz 
hiç gördünüz mü ki Itzhak Pear-
lman’ın ya da David Garret’ın 
Türkiye’ye gelip de Dede Efendi 
çaldığını?
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da anne baba öldürmeye çalışıyor. Sadece ilahi 
dinliyor, müzik algısı da bu oluyor. Eğer her şeyi 
yaratan - Allah ya da Zeus her kime inanıyorsan 
inan- müziği de o yaratmıştır. Ezanda da müzik 
vardır, Kur’an-ı Kerim de okunurken müzikle 
okunur. Hacı Arif Bey, Itrî, Mevlana müzikle 
uğraşmıştır. Hz. Peygamber Efendimiz döne-
minde zaferler bendirlerle kutlanmıştır. Diyor-
lar ki: “Bendir çalındığı için onu çalabilir.” Çöl-
de fagotla mı kutlama yapsın, çello mu çalsınlar? 
Öyle bir enstrüman yoktu zaten. Kök aynı aslın-
da. Bunun bir de yobaz hocalar kısmı var. Geli-
yor diyor ki: “Hayır sadece klasik dinleyeceksin. 
Dinlemeyeceksin başka müzik, caz yok.” Sonra 
çocuk büyüyor, klasik müzik dışındaki her şeye 
tepki gösteriyor, her şeyi kısıtlanıyor. Ardından 
müziğin özgürlük olduğunu savunarak kendiy-
le çelişiyor. Büyük bir ironi ama bu yazıyı oku-
yan, dediklerimi yaşayan genç müzisyenler var-
sa eline balyozu alsın ve önündeki o duvarı kır-
sın. Müziğin günah olduğunu düşünmüyorum, 
eğer günahsa da bütün günahları benim üzeri-
medir, bu sorumluluğu alıyorum. Müzik günah 
değildir, bütün müzikleri dinleyin. Kulağınız 
bozulmaz, vizyonunuz gelişir. Kulağı bozulursa 
da hayatı boyunca ben bakacağım. Evrenselleş-
mek çok güzel bir şey. Klasik müzik profesörleri, 
Türkiye’ye gelip Türk enstrümanlarına hayran 
kalıp Türk müziği dinliyor, kulağı bozulmuyor 
da bizimkiler özenti olarak klasik müzik çalıp 
kendi müziğini dinleyince mi kulağı bozula-
cak? Biri bana bunun cevabını verirse lafımı 
yutar, özür dilerim. Özgür bırakın kendinizi. 
Günah- sevap konuşulacaksa eğer, kemanın içki 
masalarında çalınması günahtır. Sebebi keman 
çalınması değil, orada bulunmaktır zaten. 

Parmağımı bile oynatmam yaratıcının 
elindeyse eğer ve bana bir şekilde bu müzik ye-
teneği verilmişse yeteneğimi nerede kullana-
cağımı sorgulamam lazım. Gidip her gün içki 
masalarında çalabilir, insanları kışkırtıp farklı 
ortamlarda ahlaksız şeylere bulaştırabilecek şe-
kilde müzik yapabilirdim. Öğrencilerimi   -reşit 
olmayan çocukları- yanlış yönlendirmek için 
müziğimi, sanatımı kullanabilirdim ama bir 
tercih yaptım, bu ilmi öğretmeye karar verdim, 
öğretiyorum da. Onlara kendi müziğimi tanı-
tacağım, Avrupa müziğini tabii ki tanıtacağım. 
Öğrencilerimi eğiteceğim ve onları meslek sa-
hibi yapmak için elimden geleni yapacağım ve 
yapıyorum. Bu konuda vicdanım çok rahat, bu 
görevi yerine getiriyorum. Ama müzik yeteneği 

olmayan öğrencime ondan sadece iyi bir dinle-
yici olacağını da söylüyorum. Çünkü müzisyen-
lerin asıl ihtiyacı olan şey dinleyicilerdir. Dinle-
yici olmazsa müzik yapmamızın da bir anlamı 
olmaz. Biz bir şeyi çalarak, paylaşarak mutlu 
oluyoruz bu yüzden dinleyiciye ihtiyacımız var. 
Ben sadece enstrümanist değil iyi bir dinleyici 
de yetiştiriyorum. Gelen, konser salonunda al-
kışlamayı bilsin. Konser verdiğimde bazı egolu 
izleyicilerin yavaş yavaş alkışlaması benim de 
enerjimi düşürüyor, dinleyici böyle olmaz. Din-
leyicinin, sahnedeki sanatçının alkış ve takdir-
le mutlu olacağını düşünmesi gerekiyor. Bizim 
dinleyiciye de ihtiyacımız var. 

Müzik, sanat, özgürlük…. Günümüzde mü-
zikle beraber bedenini de ön plana çıkaran vir-
tüözler türedi, hem Avrupa’da hem Türkiye’de. 
Özgürlükten kastım bu değil. Eskiden bedenin 
şıklığının, müziğin önüne geçmemesi gerekti-
ği düşünülürdü. Çünkü asıl amaç müziğin ta-
nıtılmasıydı, çok naif bir düşünceydi. Örneğin 
orkestra şefleri frak giyer, ceketlerinin arkası 
uzundur. Bunu giymelerindeki amaç, konser 
boyunca seyirciye dönük olan arkalarının ka-
panmasıdır. Böyle bir edep vardır Avrupa’da. 
Bütün klasik müzik orkestralarında uzun etek 
ya da siyah kumaş pantolon giyerler. Enstrü-
manlar ön plandadır çünkü orada bir sanat 
vardır, bedene ihtiyaç kalmaz ama günümüzde 
kültür bittiği ve insanlar da bundan para kaza-
maya çalıştığı için -özellikle kadınlar- neredey-
se anadan doğma soyunuyorlar ve müzik yapı-
yorlar. Konser salonları tıklım tıklım dolu. Siz-
ce o konser salonuna seyirci niye gidiyor? Sizce 
amaç müzik dinlemek mi? Ne yazık ki bunu 
modelleyen bir sürü öğrenci çıkıyor. Diyelim 
ki kadınların cazibesi var, erkeklere ne oluyor? 
Erkekler de soyunmaya başladı. Ne gerek var? 
Çünkü ihtiyacı var, ancak bu şekilde tanınabili-
yor. Mesela şu anda konumuz dışında bir şeyden 
bahsettim: çıplaklıktan. Demek ki işe yaramış 
yaptıkları, onlardan bahsediyoruz ancak bu sa-
nat mıdır? Yanından bile geçemez. Sanatı bun-
lar düşürür, telefonda Mozart ya da Beethoven 
çalması değil!

Hazırlayanlar
Alperen Girgin - 15 yaş 
Melike Serra Kınataş - 16 yaş
Remziye Karaer - 16 yaş 
Zeynep Bahar Koyun - 17 yaş
Belkıs Aytin - 17 yaş

128

Muhammed Yıldırır ile Mülakat



Hayaldeki Gerçek
Esra SANCAKLI - 16 yaş

Rüzgârsız pırıl pırıl bir yaz gecesiydi. Kala-
balık caddeyi aydınlatan sadece mumlar 
ve kandiller, bir de simsiyah gökyüzünde 

asılı kalmış parlak yıldızlardı. Küçük bir sahil 
kasabasıydı burası. Sakinleri, geceleri bu cadde-
de ampulleri yakmaz, hâlâ geleneği sürdürürler-
di. Çevredekiler caddeyi gezer, küçük kafelerde 
oturur sohbet ederlerdi. Öğütülmüş kahvenin 
kokusu her yere yayılır, soluyanların içini huzur 
kaplardı. Her kafenin içerisinde mutlaka müşte-
rilerinin okuması için raflara dizilmiş, cilt cilt, 
her konudan kitap bulunurdu. Biraz kafa din-
lemek isterseniz, kahve ve kitap kokusunu har-
manlayıp huzur denizine yelken açabilirdiniz. 

Burada herkes birbirini tanırdı. Yaşlısı, gen-
ci birlik beraberlik içinde yaşayıp giderlerdi. Ben 
de sürüp giden bu sade ve naif hayatın bir parça-
sı olmuştum yıllar içerisinde. Kasabayı ziyaret 
eden turistler -ki pek gelmezlerdi- benimle fo-
toğraf çekilir, çocuklar etrafımda şarkılar söyle-
yerek dans ederlerdi. Ta ki dükkânların kapanış 
saati gelip de mum ve kandiller söndürülene ka-
dar. İşte o zaman her yer sessizliğe bürünürdü. 
Kararan caddeyi aydınlığa kavuşturmak ister-
cesine ışığını yeryüzüyle buluştururdu ay. O yaz 
gecesi de benim üzerime vurmuştu ışığı. Uzun 
zaman olmuştu onu içimde hissetmeyeli. Böyle 
gecelerde naif kasabanın ağırbaşlı gençleri çift-
ler halinde gelirlerdi yanıma. Sessiz sakin çev-
remde dizili olan banklara oturur, dalgaların 
sesi ve deniz kokusuyla hoş sohbetler ederlerdi. 
Ben de bu sırada dans ederdim. Bazen sakin de-
nizlerdeki bir denizkızı gibi gezinirdim sularda, 
bazen bir kelebek olur bir günlük ömrümün son 
demlerine kadar süzülürdüm bulutlar arasında. 

Bazen de kendimi etten kemikten bir bedenin 
içinde hayal eder, ayaklarımda mecal kalmaya-
na dek aynalarla çevrili bir odada dans ederdim. 
Evet, şimdi de dans ediyordum etmesine ama 
öylesi bir başkaydı. Dans etmekten yıpranan 
keten pabuçlarım olsun istiyordum, zamanla 
aşınan mermer pabuçlarım değil. Dans ederken 
kalbim hızlansın, nefes nefese kalayım istiyor-
dum. Her zıplayışımda, dönüşümde tül eteğim 
de uçuş uçuş olsun, ben dans edince insanlar 
bunu fark etsin, hayran bakışlarıyla beni süzsün 
istiyordum. Kısacası tüm gününü kıpırdama-
dan sadece hayallerinde yaşayabilen bir heykel 
değil bir insan olmak istiyordum. Çok şey mi 
istiyordum? Belki öyleydi, belki de değildi. 

Her gün yaşadıklarının hayalini kurduğu-
mu bilmeden onları hayata geçiren genç bir ka-
dın vardı. Aslına bakarsanız içimdeki bu dans 
tutkusunun oluşma sebebi de bir bakıma bu 
kadındı. Bir heykel olarak ne yazık ki birilerin-
den duymadıkça ya da görmedikçe ne var olan 
şeylerden haberim vardı ne de onları öğrenme 
imkânım. Heykeltıraşım beni bir mermer par-
çasından bir sanat eserine dönüştüreli ne kadar 
zaman olmuştu bilmiyorum. Öncesinde nerede 
ve ne halde olduğumu bilmediğim gibi… Bilin-
cime kavuştuğumda bir sanat galerisindeydim. 
Birçok benzerim de benimle birlikte orada ser-
gileniyordu. Farklı yüzleri olanlar vardı, farklı 
maddelerden yapılanları, farklı pozlar vermiş 
olanları… Bazıları bir nesneydi, bazıları bir 
hayvan, bazıları soyut bir çalışma, bazıları be-
nim gibi birer insan!.. Gerçi o zaman görünü-
şümden bihaberdim. Sonradan öğrenmiştim 
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neye benzediğimi. Daha öncesinde kendimi hiç 
görmemiştim. Ta ki bu naif kasabaya getirilmek 
üzere yolculuğa çıkana kadar. Bu kasabaya gele-
ne kadar birçok yer gezmiş ve görmüştüm. El-
den ele dolaştım da denilebilirdi. 

İlk durağım üç katlı müstakil bir evdi. Sa-
hibi emekli bir resim öğretmeniydi. Beni ser-
gide görünce beğenmiş ve satın almıştı. Sevgi-
li heykeltıraşım başta beni vermeye pek istekli 
olmasa da (!) yaşlı adamın ısrarları ve cömert 
teklifleriyle ikna olmuştu. Yaşlı adam beni evine 
getirdiği zaman evin güzelliği karşısında mer-
merimin çatlayacağını zannetmiştim. Üç katlı 
ve yerine, gökyüzü mavisi, ahşap bir evdi bura-
sı. Çevresini saran kocaman bir bahçesi vardı. 
Evin duvarlarına dolanmış sarmaşıklar, büyük-
lü küçüklü rengârenk saksılardaki çiçekler ve 
bahçenin farklı köşelerine yerleştirilmiş birkaç 
meyve ağacı çok hoş bir dekor oluşturmuştu. 
Bahçenin zeminine halı olan çimenler sanki kü-
çük makaslarla düzenli olarak şekillendiriliyor-
muş gibi aynı boydaydılar. Bahçe kapısı bir gül 
sarmaşığındandı, dikenli ama göz kamaştırıcı. 
Bu yaşlı adamın biri kız biri erkek iki çocuğu 
vardı. Genç yaşta hayata gözlerini yumup ha-
yallerini gerçekleştiremeyen kızı anısına almıştı 
beni. Oğlu ise ona kız kardeşini hatırlattığım 
için babasını ziyarete her gelişinde benim bu-
lunduğum yeri öğrenir, oradan geçmezdi. Zaten 
yaşlı adam dünyadan göç edince beni hemen bir 
koleksiyoncuya sattı. Oradan da kasabadan ön-
ceki son durağım olan ayna dükkânına. Aslına 
bakarsanız neden orada olduğumu hiçbir za-
man anlayamadım. İlk defa orada görmüştüm 
kendimi. O kadar çok ayna vardı ki! İlk başta 
kafam karışmış, görüntümü idrak etmem uzun 
sürmüştü. Bir süre kafamdan kolumun çıktığı-
nı zannedip korksam da sonradan yanlış açıdan 
baktığımı fark edince içime su serpilmişti. İşimi 
zorlaştıran şeylerden biri göz bebeklerimi hare-
ket ettiremiyor oluşumdu. En azından onların 
hareket kabiliyetleri olsaydı eminim durumu 
kavramam çok daha kolay olacaktı. Önceleri 
bulunduğum yerin karşında ve çevresinde hep 
küçük aynalar vardı. Bu yüzden kendimi par-
ça parça görebiliyordum. Bunun üzerine kafa 
yorarken bir gün küçüklerin yerini büyük ay-
nalar almıştı. İşte o zaman tam anlamıyla gö-
rebilmiştim kendimi. Beyaz mermerden yapıl-
mıştım. Bir elbise vardı üzerimde daha önceden 
hiç görmediğim türden. Sonradan öğrenmiştim 
ki bu bir balerin elbisesiymiş. Tepemde topuz 

yapılmış saçlarım ve bir de bandana. Evet, işte 
böyle görünüyordum. Bana sorarsanız sade ve 
şıktım. Biraz da yıpranmış… Bundan kısa bir 
süre sonra dükkâna haciz memurları gelmiş, 
daha ne olduğunu anlayamadan ben dâhil bir-
çok eşyaya el koymuş ve bizi kamyonetlere yük-
leyip şu anda bulunduğum kasabada bulunan 
depo benzeri yere getirmişlerdi. Orada ne kadar 
kaldım bilmiyorum. Zaman kavramını yitir-
miştim. Bir akşamüzeri yaşlı bir kadın, yanın-
da iki adamla geldi, beni alıp eski bir atölyeye 

İlk durağım üç katlı müstakil bir evdi. 
Sahibi emekli bir resim öğretmeniydi. 
Beni sergide görünce beğenmiş ve satın 
almıştı. Sevgili heykeltıraşım başta beni 
vermeye pek istekli olmasa da (!) yaşlı 
adamın ısrarları ve cömert teklifleriyle 
ikna olmuştu. 
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götürdüler. Yaşlı kadın heykeltıraşmış. Beni 
elinden geldiğince yeniledi. İşte şimdi burada-
yım.  

Bu caddeye yerleştirilmemin ardından za-
manla buranın sakinlerini tanımaya başladım. 
Kim ne iş yapıyor, kim kiminle arkadaş, hangi 
saatlerde caddeden geçiyorlar hepsini öğren-
miştim. Bu benim monoton hayatıma kattığım 
renklerden biriydi. Size bahsettiğim kadın da 
aralarında en çok ilgimi çeken kişi olmuştu. 
Günde üç defa geçerdi önümden. Birkaç kere 
de bulunduğum caddede öğrencileriyle birlikte 
gösteriler düzenlemişti. Bu gösterilerin birinde 
üzerimdeki elbiseye benzeyen bir kıyafet giy-
mişti. İşte o zaman daha da özenmiştim ona. 
Sonrasında, akşamları sık sık yanıma gelir bana 
hayatını, gün içinde neler yaptığını anlatır ol-
muştu. Genelde sıradan şeylerdi anlattıkları. 
Bir gün hariç... Yılın sadece o gününde anlat-
tığı hikaye aynıydı. Bu yıl da gelmiş, sağımdaki 
banka oturmuş ve başlamıştı anlatmaya:

“Ben hayatını dans etmeye adamış bir ka-
dındım. Kendimi bildim bileli dans ederdim. 
Annem bir balerindi. İlk defa annemi izlerken 
tanışmıştım baleyle. İlk görüşte aşktı bizimkisi. 
Her adıma, her atlayışa, her dönüşe… Hayran 
kalmıştım. Benim baleye olan ilgimi gören an-
nem çok sevinmişti ve beşinci yaş günümde ka-
vuşmuştuk ilk bale pabuçlarımla. Her adımım-
da sevgiyi öğretmişlerdi bana. Her zaman her 
şey kolay değildi ama hepsinin üstesinden gel-
meyi dans ederek ve annemin desteğiyle başar-
mıştım. Adım adım, bazen düşerek, bazen yük-
selerek ilerlemiştim yolumda. Zaman tozpem-
belerle ara sıra morlarla ilerlerken bir gün siyahı 
gösterdi bana. On altıncı yaş günü hediyem alçı 
pabuçlarım olmuştu. Bu pabuçlar annemin ilk 
sahne aldığı gösteride giydiği pabuçlardı. O gün 
derste pabuçları heyecanla geçirmiştim ayakla-
rıma. Akşam ağrıyan bacaklarımla eve vardı-
ğımda gün içinde yaptıklarımı anneme anlat-
mak, ayaklarımın ağrıdığını fakat bunun beni 
yıldırmayacak olduğunu anneme söylemek için 
sabırsızlanıyordum. Bunların hiçbirini söyle-
yememiştim. Çünkü annem gitmişti. Bir daha 
gelmemek üzere… Arkasında yalnızca biriktir-
diğimiz anıları ve ruhumu yanında götürme-
siyle içi boş kalan bedenimi bırakmıştı. İşte o 
günden sonra bana acıyı ve disiplini öğretmesi 
gereken pabuçlarım canımı yakmaz oldular. İçi 
boş kalan bedenimin ayakta kalabilmesi için 
daima dans ediyordum. Bıkıp usanmadan. Hâlâ 

aynı evde yaşıyordum. Aynı odayı, aynı mutfağı 
ve aynı banyoyu kullanıyordum. Sırf anılarımız 
taze kalsın diye. Yine de o günden sonra hiç gir-
memiştim onun odasına. Kimse girmemişti. Ne 
ben cesaret edebilmiştim buna ne de başkasına 
izin vermiştim. Şimdi bütün eşyaları toz içinde. 
Oysa o çok titiz bir kadındı. Şimdi odasına gi-
recek olsa bana çok kızar, azarlardı beni sonra 
da söylene söylene başlardı temizliğe. Belki de 
sırf bunun için hiç ellememiştim bu odayı; ge-
lip bana kızması, yakınması için. Dile kolay, 
kalbe ölüm on iki sene. Yıllar yenilenmiş ve 
yine o güne geri gelmiştik. Bugündü hayatımın 
dönüm noktası. Her yıl olduğu gibi gitmiştim 
yanına, konuşmuştuk biraz. Çiçekleri sulamış, 
onlarla konuşup okşamış, yenilerini eklemiş-
tim yanlarına. Hep sevmişti çiçekleri. Şimdi de 
her yıl olduğu gibi sahile iniyorum, bu heykelin 
yanına. Annem gittiğinden beri dert ortağım 
oldu. Yaz kış demeden sık sık yanına giderim. 
Anlatırım yeni eski, olan biten her şeyi. Bazen 
parça parça bazen bir çırpıda. İyi bir dinleyici-
sin. Çoğu zaman kendime benzetirim seni. 

O günden sonra tıpkı bu heykel gibi duygu-
suz ve ruhsuz, yüzümdeki maskeyle bir şeyler-
den kurtulmak istercesine durmadan dans edi-
yordum. Sahile varınca sağ tarafındaki banka 
oturdum. Yüzümü denizden yana çevirdim ve 
on ikinci kez o günü her ayrıntısıyla anlatma-
ya başladım. Sustuğumda üzerinde yürüdüğüm 
kalbimin kırıkları ayaklarıma batıyor, gözyaş-
larım buz parçaları misali yüzümü çiziyordu. 
Buna rağmen üzerimden bir yük kalkmış, hafif-
lemiştim. Şimdi dans zamanıydı. Bale, insanın 
hayallerini adımlarıyla gerçekleştirdiği sanattır, 
derler. Ben de yüzümde en içten gülümseyişle o 
izliyormuşçasına dans edeceğim.”

İşte böyle. Her yıl, aynı gün, aynı saatte, aynı 
hikâyeyi dinlerdim ilk defa dinlermişçesine. Belki 
de hisleri olmayan, duygusuz bir heykel olduğum-
dandı bu düşüncelerim. Acısıyla tatlısıyla bu kadı-
nın hayatına sahip olmayı çok isterdim. Yaptıkla-
rını yapmayı, yaşadıklarını yaşamayı… Annesini 
kaybettiği anki acısını hissetmek için bile birçok 
şeyden vazgeçebilirdim. O yüzden bana sorarsa-
nız bu kadın hayatının değerini bilmiyordu, ben-
cildi. Ayrıca çıldırmıştı! İnanabiliyor musunuz ya-
nıma son gelişinde benimle seve seve yer değiştire-
ceğinden bahsetti. Ne yazıktır ki ben bu teklifini 
kabul etsem de hiçbir zaman gerçek olmayacaktı. 
O sonsuza kadar bir insan, bense bir heykel olarak 
kalmaya mahkûmdum...
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Semih Kaplanoğlu’nun yazıp yönetmenli-
ğini üstlendiği Buğday filmi; modern ve 
renksiz, hakikatten uzak, benlik üzerine 

kurulu dünyada kapana kısılmış; içini kaplayan 
sıkıntının çaresini sınır kapılarının dışında ara-
makta bulan bir profesörün, bilim adamının ve 
ona yolculuğunda eşlik eden sürgün hayatı yaşa-
yarak zehirli topraklarda hayatın izini süren bir 
adamın hikâyesini ele alıyor. Kur’an’dan kıssaları 
beyaz perdeye aktaran Kaplanoğlu, aslında bu 
filmle beyaz perdede bir delik açar. İsyan ettiği 
modern dünyanın en güçlü silahı olan sinema 
perdesinde başta bilim olmak üzere sinemaya, 
materyalist ve kapitalist dünya düzeninde yitip 
giden bütün değerlerimize karşı yükselir sesi, 
insanın bencilliğinden kurtulmak için debelenir 
perdenin arkasında. 

Bir adım ileri geleceği anlatan film, mülte-
ci kamplarında açar perdeyi. Seçilmiş, bereketli 
toprakların olduğu ve yaşamın ölümcül olma-
dığı bir bölge vardır. Etrafı kendiliğinden bıra-
kılmış ve ölü topraklar olarak adlandırılan asit 
yağmurlarında yıkanan topraklarla çevrilidir. 
Seçilmiş bölgede şehir vardır: Modern dünyanın 

atan kalbi şirketler ve kaçınılmaz bir kâos... Şehre 
kimin girip kimin giremeyeceği ise teknolojinin 
geleceği son noktayı göstermek istermişçesine 
gen taramalarıyla belirlenir; hastalıksız, devam-
lılık sağlayabilecek sağlıklı genlere sahipsen şe-
hirdesindir, sahip değilsen zehirli topraklara ya 
da mülteci kamplarına mahkûm. 

Hikâyenin temelini oluşturan karakterlerden 
Erol’un çalıştığı, Cemil’in ise işten çıkarıldığı bir 
şirket vardır şehrin merkezinde: Novus Vita. To-
hum genetiğiyle oynayan, tarım biliminin zirve-
si bir şirkettir. Sürekli hasat verebilecek tohumlar 
oluşturmak için genleriyle oynarlar şirkette buğ-
dayların, mercimeklerin.  Latinceden çevirisi “Yeni 
Hayat” olan şirket, insanlara bilimle harmanlanmış 
kapitalist sistemin çarkları arasında sıkışmış ma-
teryalist bir hayat sunmaktır. Bilimle yepyeni bir 
hayata, tarihini, geçmişini unutmaya… 

Büyük talihsizliktir ki şirkette genetik kaos 
yaşanmakta, sokaklarda insanlar “Gen ırkçılığına 
hayır!” pankartları taşımaktadır. Kimse memnun 
değildir sistemden ancak itirazlarının çarkları 
döndüren motor yağı olduğunun da farkında de-
ğillerdir. Şirket toplantısındaysa bir isim zikredilir: 

Nefes mi?
Buğday mı?

Beyzagül BEKCİ - 17 yaş
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Cemil Akman. Genetik kâosun ve M maddeciği-
nin insanlığın sonunu getireceğini, tohumların ge-
netiklerinin hiçbir zaman sürekli hasat verebilecek 
hale getirilemeyeceğini çünkü M maddesinden 
yoksun olduklarını yazan tezinden ötürü Novus 
Vita’dan, bilimin getirdiği yeni hayattan kovulmuş-
tur. Toplantıda krizin nasıl çözüleceği konuşulur, 
Erol çareyi bu hadiseye karşı yıllar önce şirketi uya-
ran Cemil’le konuşmakta bulur. 

Sıkıntıyla laboratuvarına gider,  öğrencisi 
Andrei onu beklemektedir o sırada. Şirketten 
kovulacağını bildiği için hocasından özür diler, 
hadiseyi anlatır. Genetiği oynanmış mercimeği 
laboratuvar dışına çıkarmıştır. Andrei’nin yap-
tığından pişman olmadığını görmekle beraber 
filmin ilerleyen sahnelerinde şehrin dışındaki 
yaşama duyduğu özlemi arkasına alan bir asi ol-
duğunu daha iyi görürüz. Denekler arasında ge-
çen siyah beyaz bir dünyadan bıkmıştır, şehrin 
dışındaki toprağın kokusunu, ailesini özlemiştir. 
Hocasının aradığı Cemil Akman dosyalarını sis-
teme sızıp bulan, mahkeme kayıtlarını izleten ise 
kendisidir. Gönlünde huzursuzluk yatan, Novus 
Vita’ya ait olmadığını bilen bir başka ruhtur.

Cemil’le konuşabilmek için soyağacı arşivle-
rinden adresini bulan Erol evine gittiğinde kızı 
Tara’yı bulur. Tara, kimsenin bilmediği bir dilde 
konuşuyordur, Erol’un hiçbir sorusunu cevapla-
madığı gibi ona bir soru yöneltir: Nefes mi buğ-
day mı?   

Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre arasındaki 
hadiseyi aktaran bu sahnede, buğday yanıtını ve-
ren Erol’un, himmete dönene dek Yunus Emre 
gibi yapacağı uzun bir yolculuk vardır önünde. 
Henüz nesnelerin ötesini görememektedir, ölü 
topraklarda abdest almamış, enfeksiyonunu ata-
mamıştır bünyesinden. 

Sol kaburgasının hemen altında bir enfeksi-
yon vardır Erol’un, her gece düzenli iğne yapar 
yarasına ağrıyı hafifletmek ve yayılmasını en-
gellemek için.  Bu enfeksiyon bedeninden çok 
ruhundadır, iğneler etki etmez, ölü topraklarda 
abdest alana dek temizlenmez. Novus Vita’nın 
deneylerinden bulaşmış, genetik kaosla beslenen 
çürük yumurta kokuları yayan, filmin kahrama-
nını tiksindiren bir yaradır bu. 

Bir tanıdığını ziyarete giden Erol, sınır kapı-
sının dışına çıkmaya karar verir Cemil’i bulabil-
mek için. Evinde yaşanan yangından sonra Ce-
mil’i gören duyan kimse olmamıştır ve tampon 
bölgede yaşadığına dair bir fısıltı dolaşmaktadır 
şehirde. Gerekli ekipmanları ayarladıktan sonra 
kendisini sınır kapısından geçirebilecek bir ka-
dın bulur: Alice. Alice, onu ve son anda yolcu-
luğa eklenen şirketin siyah beyazından bıkmış 
Andrei’yi sınırdan geçirecektir.  

Filmin başında kamptan kaçmaya çalışır-
ken kapıya doğru koşan bir çocuk sınır kapısın-
dan adımını attığı gibi yanarak ölmüştür. Sınır, 
ölümcül tehlikeye sahiptir, kimsenin içeri gire-
memesi ve kimsenin çıkamaması için. Her insa-
nın mahkûm olduğu kozada kaldığından emin 
olmalıdır şehir, kimse onu terk edememelidir. 
Kapıdan geçmeden önce Erol ve Andrei’yi takip 
edebilmek için çip aşılayan Alice, en fazla beş 
gün sonra sınır kapısından onları alacağını söy-
leyerek perdeden ayrılır. 

Artık profesör ve öğrencisi tek bir karınca-
nın bile yaşamadığı, salgınların insanları tek tek 
öldürdüğü ve asit yağmurlarında yıkanan top-
raklarda tek başınadır. Yorgunluk ve açlıktan 
tek bir adım bile atamayacak hale gelene dek 
yürürler. Terk edilmiş bir kamp alanını, salgın-
dan ölmüş insanları geçerler, bataklığı dolaşırlar 
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ve gölün kıyısına kadar gelirler. 
Gece olduğundan uyumak üzere 
tulumlarına girip kendilerini uy-
kunun kollarına bırakırlar. 

Sınır kapısından geçtiğinde 
Erol geri dönülmez bir yola gir-
miştir. Benliğinden kurtulmak 
üzere çıktığı bu yolculukta en-
feksiyon ruhuna son saldırılarını 
yaparken yavaş yavaş delirmeye 
başlamıştır. O gece tatlı uykusunu 
bölen bir rüya görür. Rüyasında 
öğrencisi Andrei bataklıktaki saz-
lıkların arasından yürür, çantası açıktır ve her 
şeyi suya dökülür. Erol, öğrencisine seslenir an-
cak sesini duyuramaz. Ardından sırtını bataklı-
ğa dönerek yatar. Önce Andrei’yi alır zehirli top-
raklar Erol’dan ardından kendisini. 

Sabah kalktığında ilk iş öğrencisini arar Erol, 
bulduğunda derin bir nefes alır. Geliş amacı bir 
tokat gibi çarpar yüzüne, Cemil’i bulmak için 
tekrardan düşerler yollara. Tıpkı Yunus Emre’nin 
Tapduk Emre’yi ararken çıktığı gibi… Bir sandal 
bulurlar, gölün etrafını arayabilmek için biner-
ler. Bir tur, iki tur, üç tur… Kıyıdan Cemil onlara 
“Buraya gelin!” diye haykırana dek ararlar. Doğ-
ruyu arayan iki cahil kulun peygamberiyle tanış-
malarını, onu bulmasını temsil eder gözümde. 
Tebliğci, çağrısını yapmadan ne kadar çok tur-
larlarsa turlasınlar gölü onu göremezler. Doğru 
yolu, yol gösteren olmadan bulamazlar.  

Kıyıya vardıklarındaysa Cemil’e kendini 
tanıtır Erol, amacı tezini sormak, nasıl yıllar 
öncesinden bu felaketi öngörebildiğini öğren-
mektir. Cemil’in cevabı nettir, yıllar önce araş-
tırmalarında yaratılan her şeyin içinde M parça-
cığı olduğunu keşfetmiştir. Şirketin genetiğiyle 
oynayarak yarattığı tohumlardaysa bu parçacık 
bulunmaz. İnsan eliyle yaratılmış hiçbir şeyde 
M parçacığı yoktur. Düşünürüm, M parçacığı 
Tanrı’nın kendisi midir? Tanrı, yarattığı her can-
lıya ruhundan üflemiştir, her canlıya şah dama-
rından daha yakındır, içindedir. İnsan ise onun 
bir parçasıyken Tanrı değildir, yarattıkları ebedi 
olamayacaktır ve Cemil bunu fark ettiğinde ken-
disini ölü topraklarda yaşamı bulmaya fırlatmış-
tır. İnsanın dünyaya fırlatıldığı gibi… Yapacak 
işleri olan Cemil’in gitmesi gerekir, kayığa atlar 
ve profesörle öğrencisinden uzaklaşır. “Hayır” 
cevabını kabul etmeyecek kadar inatçıdır Erol, 
suya atlar ve kayığa doğru yüzer. Cemil’in “Sen 
benimle yolculuğa dayanamazsın.” sözlerine 

rağmen tıpkı Musa gibi aldırış etmez. Hızır’ın 
tek bir şartı olduğu gibi Cemil’in de tek bir şartı 
vardır yolculuğa Erol’u kabul etmek için: Seya-
hatleri boyunca kendisine hiçbir soru sormaya-
caktır. Erol kabul eder. Bilimin adamı olan ve 
hayatını görebildikleri, hesaplayabildikleri üze-
rine kurmuş Erol’un iradesini zamanla içten içe 
yiyen bir yolculuğa başlarlar böylece. Onlar san-
dalla gölde açılırken öğrencisi Andrei ise kıyıda, 
kokusunu özlediği topraklarda özgürlüğe doğru 
yürür, dünyeviliğe sırtını dönerek bataklığa karı-
şır. Perdede artık sadece Hızır’la Musa kalmıştır.

Tıpkı kıssada olduğu gibi gölün ortasında 
kayığı batırır Cemil. Erol, çılgına döner, dilini 
tutamaz ve sorular sormaya başlar. Cemil’den 
alabildiği tek yanıt ise “Ölü taklidi yap.” olur. 
Sözünü dinler. Çok geçmeden bölgede arama 
yapan şehrin uçakları gölün üzerinde uçmaya 
başlar, göldeki ölüleri kontrol eder, gölge yüzen 
tek şeyin cesetler olduğundan emin olduktan 
sonra perdeden ayrılır. Karaya çıktıklarındaysa 
kucağında bir bebek vardır Cemil’in sırtındaki 
çanta yerine. Bebekken annesi tarafından Nil 
Nehri’ne bırakılan Musa aklımıza gelir. Erol, bir 
daha Cemil’e onu sorgulamayacağına dair söz 
verir, dur durak bilmeksizin yürümeye başlar-
lar ve birçok insanın olduğu küçük bir kasabaya 
gelirler. Cemil, ölü topraklarda hayatı aradığın-
dan tohumculukla uğraşmayı bırakmaz, mahsul 
yetiştirmek ister ancak kayıklarını batırdığında 

M parçacığı Tanrı’nın kendisi midir? 
Tanrı, yarattığı her canlıya ruhundan 
üflemiştir, her canlıya şah damarın-
dan daha yakındır, içindedir. İnsan ise 
onun bir parçasıyken Tanrı değildir, ya-
rattıkları ebedi olamayacaktır.
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elindeki bütün tohumlar gölün dibini boylamış-
tır. Geldikleri kasabadan çadır, birkaç günlük ye-
mek alıp çıkarlar. Günün sonundaysa kasabaya 
yakın bir yere çadır kurarlar. 

Erol’un çarkların dışında geçirdiği, yalnızlı-
ğını hissettiği ikinci gecedir bu. Delirmeye her 
gece bir adım daha yaklaşmaktadır rüyalarında. 
Yanan bir ağaç görür, etrafta başka hiçbir şey 
yoktur, tek başınadır ölü topraklarda. Antik Yu-
nan mitolojisinde ağaç hayatı temsil eder, dün-
yanın merkezinde hayat ağacı bulunur ve üç katı 
birbirine bağlar. Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi-
dir. Hayat, ölü topraklarda yanar, tıpkı tek iste-
diği şey mülteci kampından kaçmak olan küçük 
çocuk gibi. Erol, rüyasında hayatının yandığı-
nı görür, yaşamının son nefesini verdiğini. Ter 
içinde uyanır, Cemil’in çoktan kalkmış olduğu-
nu görür. Firavun’un rüyasını Yusuf ’a anlatması 
gibi anlatır gördüklerini Cemil’e. Hep bir rüya-
dayız, der Cemil. Hep bir rüyadayız, öldüğümüz 
an uyanacağız. 

Tohumların genleriyle her oynadıkların-
da insanın içinde de bir şeyleri değiştirdiğimizi 
fark edememiştir şehirdekiler. Tanrı’yı oynayan 
insanların cahilliklerinin ruhlarını nasıl geri 
dönülmez bir siyah beyaz televizyon ekranına 
hapsedeceğini tahmin edememişlerdir. Genetik 
kaos makalesine dek Cemil de bu bilimin adam-
larından olmuştur. Benliğiyle yaşıyordur, hap-
solmuştur seçilmiş bölgenin laboratuvarlarına. 

Varlığın tek vücud, kendisinin de onun bir 
parçası olduğunu fark ettiğinde, Tanrı’yı oyna-
manın onu insan olmaktan ne denli uzaklaştır-
dığını gördüğünde benliğinden kurtulmak için 
elinden geleni yapmaya karar vermiştir. Şehrin 
sınırlarının dışına çıkmış, kendisini dünyevilik-
ten soyutlamıştır.

    Tek başına yapması zordur.
   -Beni öldürecek birini aramaya başladım.

    Erol sorar:
   -Peki, kendini öldürecek birini buldun mu?

   -Buldum, der Cemil.
Cemil’in anlattıklarını hâlâ olması gerektiği 

gibi anlayamayan Erol’un gidecek çok yolu var-
dır ancak o gece, o rüyayla yeniden dirilişi baş-
lamıştır. Kendisini, nefsini öldürmeli ve yeniden 
doğmalıdır. Bütün günahlarından tövbe etmeli, 
nefsinin önüne altın tepsilerle sunduğu her dün-
yevi zevke hayır diyebilmelidir. 

Üçüncü gece gördüğü rüyaysa kafası karışık 
Erol’un benliğiyle yüzleşme korkusunu anlatır. 
Kamp alanlarına, Erol’un karşısına bir kurt gel-
miştir. Erol’a keskin gözleriyle bakmış, hırlama-
ya başlamıştır. Erol ise beklendiği gibi kaskatı 
kesilmiş, korkmuş ve çadırına saklanmıştır. Kurt 
çadırının etrafında dönmeye başlamıştır. Tek-
rardan ter içinde uyanmıştır, kurdun gerçek ol-
madığına sevinse de benliğiyle zihni, ruhuyla bir 
kavgaya girişmiştir. Huzursuzluğu iyice artmış, 
yönünü bulmakta çektiği zorluk katlanılmaz hale 
gelmiştir. Kurt, atalarımızın mağaralara çizimler 
yaptığı zamanlarda anlattığı hikâyelerde Tanrı’ya 
yakarışı temsil etmektedir. Bu rüya, Erol’un Tan-
rıcılık oynamaktan vazgeçmesi halinde girdiği 
karmaşayı yansıtır, Cemil gibi benliğini öldüre-
cek birini mi aramalıdır? Cemil onu nereye gö-
türmektedir? Aklından geçen hiçbir soruya onu 
ikna edebilecek kadar mantıklı bir cevabı yoktur.

Meslek alışkanlığından onun için en önemli 
değer mantığı, aklıdır. Şehrin dışında geçirdiği 
geceler çoğaldıkça dayandığı mantığı zayıfla-
maktan öte yok olmaya başlamıştır. Benliğini 
öldürebilmesi için mantığını denklemden çıkar-
ması gereklidir. Enfeksiyonunun ağrısı ve tiksinç 
kokusu aşısının yokluğunda iyice artmıştır. Yok 
oluşundan önceki son çırpınışlarıdır bu Erol’un 
içindeki sistemin kırıntılarının. 

Cemil’in peşinde sorgusuz sualsiz olmaya, 
mantığını ve şüphelerini bir kenara koymaya 
çalışarak seyahat etmektedir. Yolculuklarının 
üçüncü günündeki durağıysa Cemil’e ve onun 
değerli bir hocasına ait sera izlenimi veren bir 
mabettir. Şehir kurulurken bütün verimli top-
raklar modern tarım yapabilmek için taşınmış-
tır. Burada Cemil, bereketli, temiz ve nefes alan 
toprak saklamaktadır.

Mabede girdiklerinde ışıkları “Hayy” diyerek 
açan Cemil, burada ölü topraklardaki nefesi sak-
lamaktadır. Hayy; yaşam sahibi, ebedi demektir 
ve Cemil, toprağın ebediliğini almak istermişçe-
sine oturur ve abdest almaya başlar. Kısa bir süre 

Tohumların genleriyle her oynadıkların-
da insanın içinde de bir şeyleri değiştir-
diğimizi fark edememiştir şehirdekiler. 
Tanrı’yı oynayan insanların cahillikleri-
nin ruhlarını nasıl geri dönülmez bir si-
yah beyaz televizyon ekranına hapsede-
ceğini tahmin edememişlerdir. Genetik 
kaos makalesine dek Cemil de bu bilimin 
adamlarından olmuştur. Benliğiyle yaşı-
yordur, hapsolmuştur seçilmiş bölgenin 
laboratuvarlarına.
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sonra yoldaşı da ona katılır. Erol, bütün yaşamı 
emmek ister, vücudunu saran, bedenini, ruhu-
nu çürüten enfeksiyondan kurtulmak... Toprağı 
avuçlarına alır, gömleğini açar ve yarasına sür-
meye başlar. 

O gece mabette uyurlar, Erol ilk kez şehrin 
dışındaki bir gece onu tırmalayarak uyandıran 
bir rüya görmez. Aklı, delilik haline alışmıştır 
artık. Nefes alan, verimli toprakları tohum eker-
ken kullanabilmek, ölü topraklara nefesi yayabil-
mek için sabah kalktıkları gibi mabetteki toprağı 
çuvallara doldurur, kayıklara taşırlar. Onu terk 
etmeyen de bir umudu vardır Cemil’in. Geçtiği 
yollarda gördüğü kayaların altına tohumlar ko-
yar. Tohumlar eksilir, bir böcek, bir hayvan alır 
umuduyla sık sık kontrol eder. Bir kere hariç, to-
humlar hiç eksilmemiştir. 

Tekrardan sorar Cemil Erol’a:
-Nefes mi buğday mı?
Yine buğday yanıtını alır Erol’dan. Anlatma-

ya başlar: Varlığın özü buğdaydır, yaşamı yeni-
den kurabilmeni sağlayacak tohum buğdaydır. 
Buğday tanesinin ortasındaki çizgiyse aşk çizgi-
sidir, eliftir, ilktir. Ayırır, birleştirir. 

Yolculuğunu henüz tamamlamamış olan 
Erol, anlamaz. Canlı cansız her şey insan olmak 
ister, tüm kâinat insandır ve Erol, insan parçacı-
ğını görmeye bir adım uzaklıktadır. 

Erol yorulmuştur, çuvalları taşırken, açlıktan 
midesi sırtına yapışmıştır, çözümü karnına taş 
bağlamakta bulur. Akşam olur, çuvalları taşırken 
bir çocuk yanaşır yanına. Acıkmış Erol’a onu 
yemek yemeye götürmeyi teklif eder; çuvalları 
bırakmasını, yolculuğundan ayrılmasını. İnsanı 
doğrudan, hakikatten ayıran şeytandan başkası 
değildir çocuk. Hızır ile Musa’nın kıssasındaki 
kardeşiyle aynı kaderi paylaşır. 

Gerçekle hayali ayıramayan hale gelmiş Erol, 
çocuğu arar sabah 
ilk iş. Artık delirmiş 
olduğu fikrini kabul-
lenmeye birkaç adım 
daha yakındır. Ma-
bette uyumakta olan 
Cemil’i görür. Onu 
suçlar. Cemil ise suç-
luluk duygusundan 
başka bir şeyi olma-
dığını söyler ona. 

Hayatını labora-
tuvarlarda, görebil-
diklerine sığınarak 

göremediği hakikatlere düşman olarak geçirmiş-
tir Erol. Benliğinin katilini aradığı yolculuk he-
nüz bitmemiştir, gitmesi gereken son bir durak 
kalmıştır.

Kur’an-ı Kerim’den ilham alan sahne, Erol’un 
yarasının toprakla abdestinden sonra iyileştiğini 
görmesiyle sonlanır. Musa’nın Hızır’a dediği gibi:

- Bir daha yaptıklarından şüphe duyarsam 
yollarımız ayrılır, der Erol yol arkadaşına. 

Sınıra yakın kampa gelmişlerdir. Cemil, 
Erol’u bu kampta bırakıp yoluna devam edecek, 
Erol ise ruhunu yaralamış şehre paramparça 
olmuş zihniyle geri dönecektir. Kampa vardık-
larındaysa orada yaşayanlar iki dostu iyi karşı-
lamaz, gitmeleri için belalar okurlar -bir tanesi 
Cemil’in kaşına isabet eden- taşlar fırlatırlar. Ko-
şarak korunmaya çalışır Erol, Cemil ise istifini 
bozmadan sakince yürümektedir. 

Köşeyi döndüğündeyse yalnız başınadır 
Erol. Cemil arkada kalmıştır, karşısındaysa onu 
almak için bekleyen Alice vardır. Geri dönmeyi 
reddeder, bitirecek işi olduğunu söyler iki dünya 
arasında ona köprü olmuş kadına. Endişeli ka-
dınsa onu bulmak için çok uğraştığını, günlerdir 
ölü topraklarda tek başına gezdiğini, Cemil’i bu-
lamadığını söyler.

Musa anlam veremez Hızır’ın sakinliğine. 
Yoldaşının onların canına kast eden kasabadaki 
duvarı tamir etmeye çalıştığını gördüğündeyse 
kendisini tutamaz. Nasıl böyle insanların duva-
rını tamir edip onlara iyilik edebilir Hızır? Aklı 
almaz. 

Cemil, Erol’a duvarın son deliğinden içeri 
bakması için yer verir: Kıssada olduğu gibi, zen-
ginlik içerisinde bir arsa, iki yetim çocuk ve Hı-
zır… Hikâyemizdeki tek farklılıksa Cemil’in du-
varın arkasındaki ağaçların arasında kaybolana 
dek yürümeye başlamasıdır. 
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Filmin son sahnesindeyse Erol’un, Cemil’in 
kayaların altına bıraktığı tohumlarından birinin 
eksildiğini fark ettiğini seyrederiz. Bir karıncayla 
karşılaşır Erol. Zehirli topraklara, Cemil’in silü-
etinin ağaçların arasında kaybolmasıyla yaşam 
gelmiştir. Heyecanla karıncayı takip eder Erol, 
yuvasına kadar. 

Heyecanı onu boğazından kavrar, nefes ala-
mayacak hale getirir. Yere eğilir, kazmaya başlar 
toprağı, karıncanın yuvasını bulana dek. Zehirli 
toprağa açtığı çukurdan çıkan tek şeyse avuç do-
lusu buğday taneleridir. Zehirli, verimsiz koşul-
lara rağmen büyüyen hayatı görürüz.

Avucunu buğday taneleriyle doldurur Erol, 
derin bir nefes alır:

-Nefes, der. 
Sonunda Tara’nın sorusuna doğru cevabı 

gönlünün en derinlerinden, inancıyla vermiştir. 
Erol, aslında Cemil’i hiç bulmamıştır. Ölü 

toprakların büyüsüne kapılıp ayaklarında der-
man kalmayıncaya dek yürümüş hayat ağacını 
keşfetmiş, modern dünyanın insanı onursuzlaş-
tıran, keskin tırnaklarıyla kavrayan ellerinden 
uzaklaşmıştır. Kendisinden uzaklaşmış, aklını 
yitirerek göremediğini hissetmiştir. 

Erol ile Cemil birbirlerinin katili olmuşlar-
dır, ilim yolunda. Buğday tanesi benlikleriyle 
gönüllerini ayırmış, onları parçası oldukları 
vücutla birleştirmiştir. Gerçek aşkın kollarında 
bulmuşlardır kendilerini.

Kahraman karıncaysa başından beri orada 

bir yerlerde, toprağın dışına çıkmak 
için bekliyordur. İlim, arayana layık 
olduğunda görünür. Başından beri 
oradadır. Yunus’un Tapduk Emre’yi 
bulması, Musa’nın Hızır’ın ilmini tat-
ması gibi… 

Buğday tanelerinin bir başka yönü 
de vardır. Kabil’in Tanrı’ya sunduğu 
adak, bahçesinden mahsuller, en çü-
rük meyveler ve en verimsiz buğday 
taneleridir. Musa ve Hızır kıssası bir 

yana, Kabil ile Habil’in hikâyesini de ele alır film. 
Vakti zamanında Habil çoban, Kabil ise çiftçi 

iki kardeştir ve Tanrı bu kardeşlerden ellerindeki 
ürünleri sunmalarını ister kendisine. Habil, en 
büyük en görkemli koçunu, Kabil’se bahçesinin 
en çürük meyvelerini, en verimsiz buğdaylarını 
sunar. Tanrı, Kabil’in adağını beğenmez. 

Nedenini hiç düşünmemişizdir bu hikâye-
nin. Tek bildiğimiz Kabil’in ilk katil olduğudur. 
Hikâyenin ardındaysa bugün bile acısını çekti-
ğimiz cehaletimiz yatıyor. Kabil, modern top-
lumun gerçeği, tarihinin kendisidir. Bir buğday 
tohumuyla başlıyor tarım, Kabil’in kardeşinin 
canını almasıyla, tarımdan mülkiyete modern 
dünyanın temellerine… İnsanlığın tarihinin 
başlangıcında Kabil’in temsil ettiği Novus Vi-
ta’dır, yeni hayattır. Tanrı’nın Kabil’in adağını 
beğenmemesinin sebebi de bu olmalı.

Yeni hayat, insanların Tanrıcılık oynadığı bir 
tiyatrodur aslında. Kabil’in Novus Vita’sı insa-
nın siyahla beyaz perdelere gömüldüğü, toprağa 
bağlı, toprağın malı olarak yaşamaya başlaya-
cakları bir hayattır. 

İlk nedeni, ilk cehaleti ve çürümüş ruhların 
kokularının hâkim olduğu sahneden kaçma fır-
satını veriyor Buğday bizlere, perdemizde bir de-
lik açıyor, sınır kapılarının dışını görme olanağı 
sağlıyor. 

İnsanın varlığını idrak edebilmesinin ve en 
sevdiği besteleri çarkların sürtme seslerine dö-
nüştüren sistemi yırtıp atabilmesinin buğday 
tanesinde, benliğimizi öldürüp özgürleşmekte 
olduğunu göstermek istiyor Semih Kaplanoğlu. 
Uyuduğumuz rüyadan uyandırmak, benliğimi-
zin katili olmak…

Cemil’in de dediği gibi, hep bir rüyadayız ve 
öldüğümüz an uyanacağız.

Kabil, modern toplumun gerçeği, tari-
hinin kendisidir. Bir buğday tohumuyla 
başlıyor tarım, Kabil’in kardeşinin ca-
nını almasıyla, tarımdan mülkiyete mo-
dern dünyanın temellerine… İnsanlığın 
tarihinin başlangıcında Kabil’in temsil 
ettiği Novus Vita’dır, yeni hayattır. 
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Behzad’a
Su olmamaktan ileri gelen sorunlar üzerine:

Herkes aynı şeyi anlatıyor Behzad. Yabancı değiliz, anlıyorsun ya:
Geçti dost kervanı.* Anlıyorsun, toprağın sıcaklığı sana yetmediğinde 

onu delip geçtiğin gibi anlıyorsun. Sevkitabii. Ve hep birden bire. Yanılgı 
payı olmayan bir şey. Öngörülemez. Bilmek kadar cevapsız da değil. Çünkü 
yataklara düşmedimse de, üç kez gürledi gök. Üç kez sana ulaşmanın türlü 
yollarını aradım. Bu hengâme ezdi bağrımı. Bahçemde bahardan ne kaldı? 
Güneşe dizdiğim sofralarda senin payını kuşlara kattığımdan beri bahçemde 
bahar mı kaldı?

Bekledim, bir dağ nasıl göğü deler?
Bekledim, bir dağ nasıl yol olur? Bekledim bir dağ nasıl ayırır kendini 

ovadan?
Sen Behzad irkilir gibi anlıyorsun, anlamış gibi irkiliyorsun. Senden pek 

çokları geçti bu menfadan. Geçenler hep sendin. Senin gözlerinle bir daha 
baktılar milyon kere baktıkları tablolara. Hiçbir şiir yok ki daha önce yazılmış 
olmasın. Milyon kere okudular aynı kitapları. Herkes aynı şeyi anlatıyor.

 Eksik olan tarafında gölgelenen Tanrı’dan ışık dile. Hepsi sensin çünkü, 
senden fazlası değil eksikliğin. Bak, su değildin, bin yıldır dökülüyorsun 
toprağa. Evinden bir kez kovuldun ama iki kez cezalandırılıyorsun. Adımız borç 
ve adımlarımız hep bizden geride.

Biz yürüdükçe çoğalmıyoruz.
Biz yürüyünce çağıldayan, suyun sesi değil.
Kendimize katacağımız bir şey yok, başka bir şeye katılacak kadar 

da kendimizde değiliz. Bu yüzden sen, çarpmaktan yorulan ve özrünü 
bilgelik sanan ihtiyarlığını kanından atmak istiyorsun. Ben bu korkuyu 
içimde pas tutana kadar bekliyorum. Sen, bu defa ayaklanan benim 
şiirim olmalı diyorsun. Ben içinde bütün şiirlerin ayaklandığı biriyim. 
Sen Behzad, su olmaya bilenensin. Herkesin bahanesi var, senin yok.**

Sen su olmayı bilensin.

* Pir Sultan  
** İsmet Özel                              
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Su olmamak üzerine Demostenes’in eşeğinin gölgesi altında âhlar:

Sen ve ben yeryüzünde bir geçim hali bulamayanlarız.
Henüz bizden alacağı olmayıp da meramımıza kulak kesilen olmadı. 

Spinoza’nın dostları vardı, bizim geçimsizliğimiz.

Su değiliz/ Eşref-i mahlûkat.
Su değiliz/ ilkel olmayan.
Su değiliz geçip gidemiyorum.
Su değiliz/ ve sudan ileri.

İnsan ölmese inanacaktım, Behzad. İnsanı gömdüler. Sade gövdesini değil, 
yara alacak bir tarafı kalmayana kadar gömdüler.

Bu etten ve kemikten kurtar beni! Söyle, insan rüzgârda önüne katılan  bir 
yapraktan daha fazla var oldu mu? Bu etten, kemikten ve gözden kurtar beni. 
Başka türlü göremem.

 Sen günün işlek bir saatinde, hep aynı caddenin ortasında zift yüzlü kapılara 
karışmanın ne demek olduğunu bilmeyeceksin. Ben Balta’nın ayak bileklerinde 
bıraktığı sıcaklığı hiç bilmeyeceğim. Ama anlıyorsun ya, şu boynuna ateşler 
astığın buzları eritmek için ellerinin yanması, düğümlerden sıyrılmak için 
cisminin erimesi şart. Belli ki ikimiz birbirine bilmediklerini anlatan iki 
geçimsizden başka bir şey değiliz. Belli ki ikimiz için yol, karşı karşıya durup 
birbirimizden geçtiğimiz bir şey. 

139

Pertevniyal Sanat • Sayı 10



Su olmamanın hakkı:

Yüz mektup gönderdim ama o biniciler şahı / Bir ulak koşturmadı, bir 
kelâm göndermedi.*

Elçi Behzad, sana bir rüyayı anlatmış olmalı. Hâlbuki ben şimdi  yanı 
başında duran ve yüz çevirdiğin insanlardan başkası değilim. Üstün 
olman beni görmezden gelebileceğin anlamına gelmiyor. Belki ikimiz 
için kavga budur; senin  kuyruğun ve benim gözlerim. Bu yüzden 
kibrinin tantanası seni sağırlaştırıyor. Sende gördüğüm güzellik de beni 
günden güne daha fazla yoruyor. Zaten artık seni düşünmek, kuşlara ve 
sardunyaya özlem halinden dünyaya ilişen bir rüya oluyor. Kendimden 
başka uykularda uyuduğumdan beri uyanıklığım da bana yabancı. Bilmeni 
istediğim pek çok şey olabilirdi ama elçiye zeval, bende sır, sana ziyan. Susmak 
anlaşılma kaygısı güdenler için bir kapı, biz ise susmadan saklayabilmekteyiz 
rüyamızı. Sana bir rüya götürüp bana bir rüya getiren bu elçi, yoksa 
elçinin mi boynunu astın? Yoksa elçi olarak mı astın boynuna kendini? 
Kastı neydi bu rüyanın, neden bozdun ahdini, neden suya hak vermedin?

Su olmanın hakkı var elbet. Elbet bizim su. Aranan olmadı bu yüzden. 
Bizimse aksın, değilse dökülsün dedim. Bizim su.

Su olmanın hakkını suya anlatmalıydım. Sudan başkasına anlatmam bir 
hevesti Behzad. Ay kanar, sevda akar, bir dağ/ bir dağ kendini delerse** başka 
bir ihtimal olduğuna inanmadım. Su olmamaktan kaynaklanan en müşkül 
durumdu bu ritimsizlik. Sazsa kopmuş bir tel, arşeyse kırık. Bir eski zaman 
aşığı olmasam katlanmak gelmezdi elimden. Aslına uygun bir katlanmak da 
değildi bu. Çünkü bazı  savaşlardan çekildiğimiz takdirde galip ayrılırız. Ben 
çekildim. Kendimi galip saymıyorum. Pişman bile sayılmam. Ama çekildim. 
Kendimi bir kıyıya vurmayı bilemeyince çekildim. Çekilmek derinleşmekti. 
Taştığım için çekilmedim. Öyle gerektiği için çekildim.

Su olmamanın hakkını vererek çekildim.
Söylemek istediklerimi değil söylemem gerekenleri arıyorum. Bunca zaman 

yarım mektuplarla yorulmuşluğun hatırımda sayıklanan eski bir meseldir. 
Artık, mektuplar artık. Biliyorum hepsi senin elinde tamamlanacak. Elçilik 
boynuna astığın bir şey olmasın, elçi Behzad.

* Hafız Şirazi
** Hilmi Yavuz

|| A. 
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Hayâ kelimesi hayat ile 
müştaktır, yani aynı 
kökten gelir. Aynı 

kökten gelen kelimeler arasın-
da mana akrabalığı olur. Hayâ 
kelimesinin hayat kelimesin-
den geldiğini belirten Zürka-
vi “Kalb Allah’a imanla hayat 
bulup canlanırsa, onda hayâ 
da artar. Görmez misin utan-
gaç kimse utandığı vakit terler. 
Onun teri, ruhta coşan hayânın 
hararetinden ileri gelir. Hayâ-
nın coşmasından ruh feveran 
ederek cesedinde bilhassa al-
nın terlemesine sebep olur...” 
der. Bazı âlimler ise “Öteki din 
mensuplarında hayâ dışında 
muayyen bir seciyyenin galabesi vardır. Müslü-
manlar üzerinde ise galip olan hayâdır.” demiş-
lerdir.

Önce hayata mı yoksa hayâya mı bakma-
lı? Öncelik ve sonralık sebep-sonuç, fail-meful 
ilişkisi var ise önemli olabilir. Bir şey ne sebep 
ne sonuç veya hem sebep hem sonuç ise önce-
lik ve sonralık da niteliğini kaybeder. “Hayâ” ve 
“Hayat” da öyledir. Yani hayâsız hayat, hayatsız 
hayâ olmaz. 

Allah önce bedeni, yani insanın maddesini 
yaratmış sonra ona ruh üflemiştir. İnsanın inşası 
bedenle başlasa da ruh kadimdir. Diğer taraftan 
madde, madde olarak kadim olmasa da ilm-i ilâhî 
olarak kadimdir. Bu bakımdan öncelik ve son-
ralık belki zamanın işlemeye başladığı noktadan 
sonra kendi kendini hapseden bir tarife sığınabi-
lir. Bachelard’ın dediği gibi “nesnel olduğumuzu 
sanmamız için bir nesneden konuşmamız yeter.”

Hz. Âdem cennette hangi 
nitelikte bir hayatı temsil edi-
yordu, bunu gerçekten sadece 
misal olarak bilebiliriz. Fa-
kat o misalin içerisinde Hz. 
Âdem ile birlikte hayatiyet 
sahibi birtakım hissiyat daha 
yaratılmıştır ki onlar şimdi 
hayatımızın hakikatidir. 

“Bunun üzerine biz de 
ya Âdem dedik: Haberin ol-
sun bu sana ve zevcene düş-
mandır, sakın sizi cennetten 
çıkarmasın ki sonra bedbaht 
olursun. Doğrusu senin acık-
maman ve çıplak kalmaman 
(ancak) cennettedir. Ve sen 
orada susamazsın ve güneşte 

yanmazsın. Sonra ona şeytan vesvesede bulun-
du, dedi ki: ‘Ey Âdem, seni ebedîyyet ağacına 
ve fena bulmayacak bir mülke delâlet edeyim 
mi?’ Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yedi-
ler. Hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp gö-
rünüverdi. Ve üzerlerine cennet yaprağından 
örtüp yamamaya başladılar. Âdem Rabbi’nin 
emrinden çıktı da şaşırdı.” (Taha 20 / 117-121). 
İktibas edilen bu ayetlerde Hz. Âdem ve Hz. 
Havva’nın eş olduklarını ve başkası da ol-
madığı halde utandıklarını görüyoruz. Aç ve 
açık kalmamanın cennette olduğu ifade bu-
yurulmuş ve emre muhalif olmanın ilk cezası 
da cennetten kovulmadan önce çıplak bıra-
kılmak suretiyle utandırılmak şeklinde tak-
dir edilmiştir. Diğer taraftan dünya ilk ceza 
mekânıdır ve cennette utanan insanın dünya-
da bu duygudan salim görünmesi de tevili zor 
bir problemdir.  

HAYA(T)
Prof. Dr. Selami ECE
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Hayânın insana has bir duygu olduğu, bu 
duyguyla her istediği şeyi yapmaktan kendini 
alıkoymak suretiyle hayvandan ayrıldığı, iffet 
ve hayırdan mürekkep olması münasebetiy-
le çok şecaatli olamayabileceği ve nadir şecaat 
sahiplerinin aynı zamanda utangaç olduğu kay-
dedilmiştir. Hayâ, marjinal hazzı yaşamak ve 
onun ötesini fıtrata ve hilkate yani ilahi nizama 
aykırı arayışlarla tecrübe etmek eğiliminde olan 
insan nefsi karşısındaki yegane kuvvettir.  

İnsanlığın nübüvvetten aldığı öğüt hadis-i 
şerifte bildirildiği üzere “Eğer hayân yoksa git, 
dilediğini yap” şeklindedir.

Allah’ın Cemîl ismi çirkinliği görmek iste-
mez. Meğerki kâinat Allah’ın esma ve ef ’alinin 
tecellisidir, o halde çirkinliğin sığınacağı ma-
kam yoktur, çirkinliği yaşama biçimi hâline ge-
tirenler, belki, “Allah kıyamet günü onlarla hiç 
konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları te-
mizlemeyecektir.” (Al-i İmran 3/77) ayetinin işa-
ret ettiği mahrumlardan olacaktır. Zira “Allah 
güzeldir, güzelliği sever.” (Hadis-i şerif). 

İlâhî nizam güzel ve güzelliğe dair de yine 
hayâ perdesiyle ima yollu mesajlar vermiştir. Hz. 
Âdem, Allah’ın kudret eliyle yaratıldığı için çok 
güzeldi. Çünkü ahsen-i takvimin ve saf güzelliğin 
ilk numunesi idi. Hayâ duygusu ilkin onunla vü-
cut buldu. Hz. Yusuf’un güzelliği ise bir bakıma 
onun mucizesi ve imtihanıydı. Güzelliğine rağ-
men, güzelliğine binaen, güzelliğine atfen hayâ 
etti.  Allah “Aslında ondan fuhşu ve fenalığı uzak 
tutalım diye böyle olmuştu. Çünkü o bizim ihlâsa 
erdirilmiş kullarımızdan biriydi” (Yusuf 12/24) bu-
yuruyor. Yusuf, hayâ etmeyi atıldığı kuyuda öğ-
rendi, hayata döndü, hayâ yaratıcının onun için 
takdir ettiği güzellikti ve üzeri yoktu.  

Hatemü’l-Enbiya, madde itibariyle son, 
fakat mana itibariyle ilk peygamberdi. Diğer 
peygamberler onun nurundan yaratıldığı için 
Miraç gecesinde Mescid-i Aksa’da peygamber-
lerin ruhaniyetine öncülük yani imamlık yaptı. 
İmam olabilmenin şartları içinde maddi gü-
zellik de vardır. O ise hüsn ü an sahibiydi; yani 
hem güzel hem de melihti. Ayrıca İslam este-
tiğinde maddi güzellik, kendini madde ile de-
ğil yani suret olarak değil, siret olarak tebarüz 
ettirir. Bu bakımdan güzelliğin bir başka ismi 
hayrdır. Bu durum, aynı oyuncuya bir güzel rol, 
bir de çirkin bir rol oynatarak tecrübe edilebilir. 
Güzellik o iki rol arasında oyuncunun suretin-
de de kendini gösterecektir.  

Hazreti Peygamber daha İslamiyet nazil ol-
madan önce bile cahiliye Araplarının utanç ve-
rici eğlencelerine katılmamış, onlar gibi Kâbe’yi 
çıplak tavaf etmemiştir. Bütün güzellikler gibi 
hayâ da onun mirasıydı, çünkü “Dört haslet pey-
gamberlerin sünnetindendir: Hayâ, güzel koku 
sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.” 
buyuruyor. Eşref-ı mahlûkat ve ahsen-i takvim 
numunesi olan Resul-i Ekrem’in güzelliğini 
manada olduğu gibi madde itibariyle de güya 
anlatıp malumu ilan etmiş olmayalım. Elbette 
ki onun meddahı Allah’tır, meleklerdir; biz ise o 
medhi duyup veya okuyabilirsek başımıza dev-
lettir, fakat Hz. Ayşe’nin şiirini de kaydetmeden 
geçemeyeceğiz:

“Ve lev semia ehlü Mısre evsâfe haddihi, 
Lemâ bezelû fi sevmi Yûsüfe min nakdin. Levi-
ma Zelihâ lev reeyne cebinehû, Le âserne bilkat’il 
kulûbi alel eydi.” 

(Mısır’dakiler, onun yanaklarının güzel-
liğini işitmiş olsalardı, Yûsuf Aleyhisselâm’ın 
pazarlığında hiç para vermezlerdi. Yani, bütün 
mallarını, onun yanaklarını görebilmek için 
saklarlardı. Zelihâ’yı kötüleyen kadınlar, onun 
parlak alnını görselerdi, ellerinin yerine kalple-
rini keserlerdi [de acısını duymazlardı]).

Hz. Osman’a “Zinnureyn” denme sebebi 
bellidir. Fakat biz bu sıfatlandırmayı onun gü-
zelliği ve hayâ sahibi olmasıyla ilgi kurarak da 
tevil etmek istiyoruz. Hilm, cömertlik ve hayâ 
hasletleriyle anılan Hz. Osman geldiği vakit onu 
ayakta karşılayan Hz. Peygamber’e bunun se-
bebi sorulduğunda “Meleklerin bile hayâ ettiği 
insandan benim hayâ etmemem doğru olmaz,” 
buyurmuşlardır. 

Kur’an-ı Kerim’de Allah,“Oruç gecesi ka-
dınlarınıza yaklaşmanız, size helâl kılındı. On-
lar, sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü 
durumundasınız...” (Bakara 2/187) buyuruyor. 
Ayetin hangi hayâ ölçüleriyle ifade buyuruldu-
ğuna bakıldığında insan ateşin bile günahı ör-
tüp örtmeyeceğini düşünüp dehşete kapılıyor. 
Diğer taraftan, örtü ile günahını değil de güya 
günahkârlığını örtüp kamufle edenlerin, kub-
besi utanmak rükünleri üzerine bina edilmiş 
olan insanların ruh mescidi karşısındaki özgü-
ven pervazlıklarına tercih ettikleri şekilde çırıl-
çıplak kalmaları ve sürgün edilmeleri temenni 
edilebilir.

Kulu karşısında hayâ eden Allah’a karşı kul 
ne şekilde hayâ etmelidir sorusunu da O’nun 
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Habibi cevaplıyor: “Allah’tan hakkıyla hayâ 
ediniz... Allah’tan hakkıyla hayâ etmek, başı ve 
onun taşıdıklarını, batnı ve onun ihtiva ettikle-
rini muhafaza etmeniz, ölümü ve toprakta çürü-
meyi hatırlamanızdır. Kim ahireti dilerse dünya 
hayatının ziynetini terk etmeli, ahireti bu hayata 
tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine geti-
rirse Allah’tan hakkıyla hayâ etmiş olur.” 

Halk, hulk ve ahlak kelimeleri aynı kökten-
dir. Her kavim bir manevi haslet ile tanınır ve 
imaj sahibi olur. İşte bu, hulkuyla halk olmak 
manasına gelir. Hadis-i şerifte “Her bir dinin 
kendine has bir ahlakı vardır. İslam’ın ahlakı 
hayâdır.” buyurulmuştur. Araf suresinde geçen 
“libasü’t-takva” sözü bütün müfessirler tara-
fından insanın yaratılıştan sahip olduğu, onun 
ruhunu bezeyip ahlakını koruyan hayâ şeklinde 
yorumlanmıştır. Hulkuna muhalif olan halk, 
Halik’ine muhaliftir. Esasen günah da bir yö-
nüyle insanın, kendi tabiatından uzaklaşması, 
yaratılış formüllerine savaş açması, yani haddi 
aşmasıdır. Bu savaşın sonu ise bellidir: “Size 
benden sonra dört fitne gelecektir. Dördüncüsü 
geldiğinde kulağa bir şey girmez, göz görmez ve 
her tarafı fitne sarar. Ümmet bir belaya müpte-
la olur, yılanın çöreklenmesi gibi. Öyle ki onda 
maruf inkâr edilir, münker ise maruf sayılır. Ve 
bu fitnede insanların bedeni öldüğü gibi kalpleri 
de ölür.” Hadis-i şerifte geçen fitne ise, medeni-
yet adı altında umumileşen sefahet ve hayatpe-
restliğin tesiriyle kulakların sürekli olarak nefse 

kulluk eden müzikte hakkı duymaya sağır ve 
gözlerin haram manzaraların seyrinde sanat-ı 
ilâhîyi görmeye kör ve dimağın tefekküre ya-
bancı olmasıdır.

İnsanların kendi işledikleri dışında hiçbir şe-
yin şefaatçi olmayacağı hesap gününde,  enteresan 
olan bir başka dava daha huzur-ı ilâhi’ye getirilir. 
Bu dava çocuğun ana-baba üzerindeki hakkıdır. 
İhtiyarlayan ebeveynine karşı evlada “of” demeyi 
bile yılgınlık eseri olması münasebetiyle yasak-
layan ilahî kanun, çocuğa güzel bir isim ve edep 
talimi verip vermediği üzerinden ebeveyni hesaba 
çeker. Peygamberimiz “Çocuğun avretine riayet 
edin ve onu örtün. Zira onun avreti de büyüğün av-
reti gibidir. Allah, avretini açana rahmet nazarı ile 
bakmaz” buyururken, hayânın ilahi, sosyolojik ve 
psikolojik temellerini işaret eder. Bir başka hadis-i 
şerif ise aynı kavram üzerinden tahlil ve teşhis 
ağırlıklıdır: “Ahir zaman fitnesinde bozuk insanla-
rın kalpleri şeytan kalbi gibidir. Kan dökücüdürler. 
Çocukları edepsiz ve hırçın, gençleri hayâsız ve va-
karsız, yaşlıları emr-i bil-marufu yapmaz, sünneti 
bidat gibi bidatı sünnet gibi görürler, idarecileri tâgî 
ve müfsiddir. İşte o zaman Allâh onlara şerlilerini 
musallat eder. Hayırlıların duası kabul olmaz.”

Çocuğun dini vecibelerden mükellef olma 
çağı yani hükmî şahsiyet kazandığı yaşı da İslam 
hukukunda kemiyetle (rakamla) değil keyfiyetle 
ölçülür. Bu yaş, utanmaya başladığı vakittir. Gaz-
zalî’ye göre çocukta temyiz melekesinin belirdiği-
nin ilk alametlerinden biri mahcubiyet duyarak 

Hazreti Peygamber daha İslamiyet nazil 
olmadan önce bile cahiliye Araplarının 
utanç verici eğlencelerine katılmamış, 
onlar gibi Kâbe’yi çıplak tavaf etmemiş-
tir. Bütün güzellikler gibi hayâ da onun 
mirasıydı, çünkü “Dört haslet peygam-
berlerin sünnetindendir: Hayâ, güzel 
koku sürünmek, misvak kullanmak ve 
evlenmek.” 
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bazı fiilleri terk etmesidir ve bu, onda akıl ışığının 
parlamaya başladığını gösterir. Hayâ ile akıl ara-
sında simetrik bir ilişki vardır. Kişinin aklı, hayâsı 
kadardır ve hayâ sadece bir duygu değil aynı za-
manda bir düşünme ve muhakeme mahsulüdür. 
Çocuk terbiyesinin esasını hayâ hissi teşkil eder. 
Hayâ hissi nasihatten daha çok İslamî adaba uy-
gun yaşayış ile gelişir. Adaba uygun giyinmeye, 
konuşmalarda ciddiyete ve gayr-ı ahlakî durum-
lara karşı gösterilen hassasiyete vs. dikkat etmek, 
hayâ ve hayatın vecibelerindendir.

Halifeliği esnasında Müslümanları birbir-
lerini öldürmeye kadar götüren ihtilâflardan 
muzdarip olan Hz. Ali, Allah’a şu şekilde yalva-
rır:  “Yâ Rab, koyun sürüsü arasından geçmedim 
(yani Müslümanlar arasında fitneye sebep olma-
dım, birliği dağıtmadım), kalem yongası üzerine 
oturmadım (yani ilim ve hikmet ehline saygısız-
lık etmedim), iç donumu ayakta giymedim (yani 
sadece insanlar arasında değil, tenhada dahi 
hayâ elbisemi çıkarmadım), bu kaygı cana nere-
den geldi?”

Hicab kelimesine 1- utanma, sıkılma 2- per-
de manaları verilmiştir. Aynı kelimenin mefu-
lü olan mahcub kelimesi de 1- utanan, çekinen, 
utangaç 2- perdeli, örtülü, setr olunmuş demek-
tir. Bir ev için perde, mekânın hem örtüsü hem 
de mekânın utanmasıdır. Evin süsü olduğu da 
doğrudur. Perdeli olan evde hayat vardır; biri-
leri yaşıyordur. Hayâ da insanda aynı sıfat ve 
fonksiyonlarla durur. 

Utanmak, mevsufunu aydınlatan sıfat, maz-
rufunu güzelleştiren zarftır. Bu sebeple hangi is-
min veya eylemin önüne gelse sırıtmaz, abes ve 
anlamsız olmaz, çirkin ve tuhaf düşmez. Zıtlıkları 
bile barıştırır. Severken utanmak, döverken utan-
mak, otururken kalkarken, yiyip içerken, çalıp 
çırparken, bağışlarken, dilenirken, tasadduk eder-
ken... Sözgelimi kazanmıyorsanız çalmanıza engel 
(perde), kazanıyorsanız vermenize teşvik eden (sa-
daka)dir.  Çirkinliği örten siret, güzelliği ucuzluk-
tan kurtaran mahremiyettir.  

Sözlükte insanlık, mertlik, yiğitlik, iyilikse-
verlik karşılıkları verilmiş olan mürüvvet keli-
mesini Maverdî, Edebü’d-Dünya isimli eserinde 
“açıktan yapıldığında hayâ duyulan bir işi gizli 
olarak da yapmamak” şeklinde tarif eder.     

Edeb kelimesi, hayâ kelimesine mana akra-
balığı olan kelimelerdendir. “Edeb ya hu” ifadesi 
gibi “tarikat tamamiyle edeptir” sözü kelam-ı 
kibar olarak manevî terbiyenin esası olarak tek-

rarlanmış, hattatlar tarafından meşk edilmiştir.  
Hz. Peygamber’den uzun yaşamayı bile, utanı-
lacak bir mesele olarak mülahaza eden gönül 
erleri 63’ünü geçtikten sonra yaşlarını soranla-
ra “vakit tamam davet vuku bulmadı” şeklinde 
cevap vermiş, ümmeti oldukları Hz. Peygam-
ber’den uzun yaşadıklarını ifade etmeye utan-
mışlardır.  

Yukarıdaki iktibaslardan hareketle şu so-
nuca varılabilir. Hayâ, Allah’tan ve insanlardan 
utanmaktır. Bazıları buna bir de insanın kendi 
kişiliğinden hayâ etmesini ilave etmiştir. Cür-
canî’ye göre ilki psikolojik, ikincisi imânî hayâ-
dır. O hâlde utanma duygusu, ilâhî, sosyolojik 
ve psikolojik temellidir. İlâhî olanı, Allah’tan 
korku veya Allah’ı sevmekten kaynaklanan 
tazimin neticesi olarak değerlendirmek müm-
kündür. Necip Fazıl,

Aşk korkuya peçedir, korku da aşka perde, 

Allah’tan nasıl korkmaz, insan O’nu sever de    

beytinde bir cephesiyle aşk, korku ve hayâ-
nın aynı anlama geldiğini ortaya koymuştur.  
Hayâ, Allah’ın Hayy (diri) ismiyle müşerref ol-
maktır, buluşmak demektir.  

Sosyolojik temelli olan utanma duygusunda, 
başka insanlara karşı ölçülü olmak, saygı ve say-
gınlığın bir gereği olarak görülebilir. Psikolojik 
olan ise Allah’ı ve başka insanları hiçe sayan bir 
insanın bile kendi uzuvları veya mürekkebatı 
içindeki hakkı, ahengi ve ölçüyü muhafaza et-
meye yönelik duruşudur. Sol elin sağ ele, ayağın 
başa, burnun göze karşı ölçüsü gibi. Edep insa-
nın üzerinde Allah’ın, başka insanların ve kendi 
nefsinin hakkı olarak görülmelidir. 

Nigar Osman Hanım’ın yazdığı ve Tatyos 
Efendi’nin bestelediği hicazkâr şarkının sözle-
ri de “hicab”  ile aşkın nasıl efsaneleştiğini ve 
o efsaneyi anlatan şarkıların nasıl güzelleştiğini 
nazm eder.  

Mani oluyor hâlimi takrire hicabım 

Üzme yetişir üzme firakınla harabım 

Mahvoldu sükûnum beni terk eyledi habım 

Üzme yetişir üzme firakınla harabım  

Yazık ki şarkıya itibar edenler kendi köşe-
lerinde münzevidir. Devrin gündelikçi âşıkları 
ise, başka türlü mekteplerde talim ettikleri için 
mahremiyetleri silip süpürmüşler, onlar kalbi 
yakan bir sevgiyi bile takrir edememek (söyle-
yememek ) gibi güzelliklere mahrum, bu güzel-
likler de onlara hep perde arkasında kalmıştır. 
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Le Corbusier adıyla bilinen Fransız mimar 
Charles-EdouardJeanneret, 1887 yılında 
İsviçre’nin La Chaux-de-Fonds kentinde 

doğdu. Babası saat kadranı ustasıydı, annesi ise 
piyano dersleri veriyordu. Le Corbusier 13 ya-
şında okulu bırakarak babasının yanında çalış-
maya başladı ve Uygulamalı Sanatlar Okuluna 
yazıldı. Çizim ve sanat tarihi öğretmeni Charles 
L’Eplattenier mimar olmasını isteyerek onu ola-
ğan bir kaderden kurtardı. Daha öğrenciyken 
kübist tasarımlı bir cep saatiyle Torino’da ulusla-
rarası bir ödül kazandı.

Auguste Perret’den betonarmenin ilkelerini 
öğrendi ve ilk sanayi tasarımcılarından biri olan 
Peter Behrens ile çalışma fırsatı buldu. 1907-
1911 yılları arasında hayatına büyük edecek olan 
Şark Seyahati’ne çıktı. 1917’de Paris’e yerleştik-
ten sonra 1918’de tanıştığı Kübalı ressam Amé-
dée Ozenfant’la birlikte Pürizm akımını ortaya 
koydu. Resim çizmekle meşgul olduğu sıralarda 
Vers une architecture (Bir Mimarlığa Doğru) ki-
tabını yayınlayarak toplu konut anlayışına yeni 
bir boyut kazandırdı. Dedesinin isminden türet-
tiği Le Corbusier ismini de ilk defa 1920’lerde 
kullanmaya başladı. 1922 yılında kuzeniyle be-
raber Paris’te bir mimarlık stüdyosu açtı. Mimar 
Charlotte Perriand’ın da stüdyoya katılmasıyla 
birlikte mobilya tasarımı denemelerine başladı-
lar. Le Corbusier, 1928 yılında Fransız Çalışma 
Bakanı’nın beş yıl içinde 260 bin yeni konutun 
inşası imkânı sağlamasıyla yeni bir tasarım üze-
rinde çalışmaya başlasa da herhangi bir birim 
inşa edilmeden önce II. Dünya Savaşı patlak 
verdi. Savaş bittiğinde yaklaşık altmış yaşındaydı 

ve son on yıl içinde tek bir proje gerçekleştirme-
mişti. 1953’te ilk kez kent planlama ilkelerini ya-
şama geçirme olanağı buldu. Kent için bir plan 
çizerek önemli hükümet binalarının tasarımını 
yaptı. Ölümünden önce kütüphanesini ve çizim-
lerini kendinden sonra gelenlere bırakabilmek 
için Paris’teki Fondation Le Corbusier’i kurdu. 
Modernizme ve uluslararası tarza yaptığı kat-
kılarla 20. yüzyıla damga vuran mimar, şehir 
plancısı, ressam, yazar, heykeltıraş, tasarımcı ve 
teorisyen olarak bilinen Le Corbusier 1965’te ha-
yata gözlerini yumdu.

TASARIMSAL BAKIŞ AÇISI
Le Corbusier’in yenilikçi kişiliği onu her zaman 
öne çıkarmıştır. Sanayi Devrimi’yle doğan yeni 
dünyayla birlikte mimaride de çıkış yolunu sa-
nayide bulmuş, 

Citrohan Evi örneğinde olduğu gibi fabrikas-
yon projeler üzerinde çalışmıştır. Mimaride ya-
lınlık ve sadelik ilkesiyle tasarladığı çabuk, sıhhi 
ve ucuz üretilmiş evler onun komünizm yanlısı 
tarafının da bir yansımasıdır. Özellikle II. Dün-
ya Savaşı sonrasında ağırlaşan yaşam şartlarının 
da etkisiyle kendini gösteren mimarlığın ihtiya-
ca cevap vermesi gerekliliğini esas alarak işlev-
selliği her zaman ön planda tutmuş, süslemeci 

LE CORBUSİER

Melike Serra KINATAŞ - 16 yaş

“Bir bahçeniz olsun ve mutlaka yaprak 

döken ağaçlar dikin. Böylece zamanın 

geçtiğini daha iyi anlarsınız.”
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mimarlık anlayışına karşı çıkmıştır. Estetikle 
yoğrulmuş oransal geometri ve uyumun doğayla 
da iç içe olması gerektiğini savunmuş, bu sebep-
le çatıları teras bahçeye dönüştürerek insanı do-
ğayla buluşturmayı amaçlamıştır. 

“Çatılar, yıldızlarla flört etmekten başka bir 
işe yaramamaktadır.”

Le Corbusier mimaride dikkat ettiği unsur-
lara “Mimarlık Öğrencileriyle Söyleşi” kitabında 
değinmiştir. Önemini vurguladığı ilk olgu iklim-
dir ve onu güneşin yasası olarak adlandırmak-
tadır. Buna bağlı olarak çevre ve topografya da 
tasarımı doğrudan etkiler. Esas olan bulunduğu 
çevreye yerleşmiş bir mimarlıktır.

İnsan merkezli düşünülmüş bir mimarlık ya-
pıtı hem içten hem dıştan dolaşılır ve yürünür. 
Yaşayan mimarlık buna denir. Kötü mimarlık 
ise insan yasalarına yabancı, gerçek dışı, yapay 
bir durağan noktanın çevresinde donup kalır. 
Le Corbusier’in “Towards a New Architecture” 
adlı kitabında plan, Osmanlı mimarisinde de ol-
duğu gibi içeriden dışarıya doğru oluşur. “’Dış’, 
bir ‘iç’in sonucudur.” der ve bu tezinin Bursa’nın 
Yeşil Cami’iyle (1415-1422) örneklendirir. Os-
manlı mimarisinde genellikle girişler mekânlar-
la kıyaslandığında oldukça mütevazı ölçeklerde 
tutulur. Ancak içeri girildiğinde sizi tüm heybe-
ti ile iç mekân karşılar ve o iç mekân dışarıdan 
aynen okunabilecek yapıda yapılır. Modern mi-

marinin iç ve dış birlikteliği kuralı 
Osmanlı’da aynen uygulanmıştır. 
Kubbeler tek bir örtüdür, içte neyse 
dışta da aynı form kendini gösterir. 
İç içe geçmiş kabuk asla yoktur.1 
Le Corbusier yenilikçi kişiliğinin 
bir getirisi olarak yeni malzemeleri 
kullanmaya önem vermiş, estetiği 
betonarmeyi çıplak bırakarak sağ-
lamıştır. Yeni teknikleri teknolojiyle 
birleştirip modern mimarinin teme-
lini atmıştır. Gençlere de imkânları-
nı genişletmelerini ama geleneksel 
olanı da unutmamalarını öğütlemiş-
tir.

“Ülke yüzeyinde önemsiz gör-
mekte haklı olacağınız tek bir yapı 
yoktur. Her yapının kendine göre bir 
önemi, işlevi vardır; her yapı, ülkeyi 
güzelleştirme ya da çirkinleştirme 
sorumluluğu taşır. Her nesne, bir 
bütündür ama başka bir bütünün de 
parçasıdır. Doğayla yapıları bağla-

yan uyumdur vatanımızın oluşturan. Bir adım-
dan sonrakine, bir sokaktan ötekine, bir kasaba-
dan öbür kasabaya, neden bir kopukluk olsun?”

Le Corbusier’e göre her yapı uyum içinde ol-
malı ve biri diğerinden önemsiz görülmemelidir. 
Çünkü hepsi şehrin bir parçasıdır ve hatasız bü-
tünü oluşturmalıdır. Mimarinin anahtarı oran-
dır.

1 Le Corbusier’i Bilir Misiniz?/İnsan ve Toplum

Citrohan Evi

La Tourette
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“Gerçekten de mimarlıkla 
müzik iki kardeş gibidir; ikisi de 
zamanı ve mekânı oranlarlar.”

O, alaylı bir mimardır ve 
kendi deyimiyle tek öğretme-
ni geçmiş ve yüzyılların verdiği 
derslerdir. Geçmişten ders alır 
ama asla taklit etmez. Taklitçi 
akademizme karşı çıkar. Özgün-
lüğü her zaman sahteciliğe tercih 
eder.

“Akademizm, yaratıcılığın 
sıkıntılı saatlerinden korkanların 
işine gelen bir düşünmeme biçi-
midir; oysa bu sıkıntı buluşun sevinç saatleriyle 
dengelenir sonunda.”

ÜTOPYA!
Le Corbusier’e göre ev, içinde ikamet edilen bir 
makinedir. Toplumsal makineleşmenin ayak iz-
lerini taşıyan bu manifesto kendini şehir plan-
lamacılığında da gösterir. Bir evin herkes için 
tasarlanması gerektiği fikri onu ayrılmaz bir ikili 
olarak gördüğü konut ve şehircilik projeleri üze-
rinde çalışmaya iter.

Her insanın temel ihtiyaçlarını baz alarak 
tasarladığı kentlerde bireysel farklılıklara gerek 
olmadığını düşünür. Doğa, kent ve insan uyu-
munu gözeterek şehir hayatını daha konforlu 
ve yaşanılabilir kılmak hedefiyle tasarladığı en 
önemli projelerinden biri de 1924’te Paris için 
ortaya koyduğu çalışması Ville Radieuse’dir. 

“Günümüzde şehirler geometrik bir düzen 
ile tasarlanmadıkları için ölüyor. Gerçek bir 
geometrik düzenin sonucu tekrardır. Tekrarın 
sonucu ise standarttır. İşte bu kusursuz formu 

oluşturur.” Katı ve totaliter bir yapıya sahip olan 
yeni kent projesi tamamen simetrik, düzenli ve 
standartlaştırılmıştır. Prefabrike ve birbirinin 
aynısı yüksek yapılar geniş bir yeşil alanın üze-
rine oturtulmuş ve bu sistem sayesinde şehir bü-
yük bir yaşayan makineye dönüşmüştür.

Şehrin göbeğinde 210 metre yüksekliğinde 
yekpare, heybetli gökdelenler yükselmektedir. 
Bu devasa yapılar 800 çalışanın görev yapabile-
ceği iş merkezleridir. Şehrin ana ulaşım noktası 
olan merkezden, geri kalan kısımlarına giden 
ulaşım hatları dağılır.

Konut bölgeleri, merkezin dışındaki her biri 
dikey bir köy olarak işleyen 50 metre yüksekli-
ğinde ‘Unites’ isimli prefabrike apartmanlardan 
oluşmaktadır. Apartmanların giriş katında ye-
mek ve çamaşır hizmetleri veren mekânlar bu-
lunurken, çatı katında ise kreş ve yüzme havuzu 
bulunur. İki Unite arasında da yeşil bir parka yer 
verilmiştir. Özelleşmiş hiçbir eşyanın bulunma-
dığı bu plan kimilerince eleştirilmiş ve reddedil-
miştir. 

Uygulanamamış Vil-
le Radieuse projesinden 
filizlenen fikirler Le Cor-
busier’in 1925’te Paris’teki 
uluslararası bir dekoratif 
sanatlar sergisinde hayat 
bulmuştur. Dünya üzerin-
deki en meşhur ve önemli 
toplu konut projelerinden 
biri  olan United’Habi-
tation, II. Dünya Savaşı 
sonrası evsiz kalan Fran-
sız vatandaşlarının barın-
ma ihtiyacını gidermek 
için yapılmıştır. Le Cor-
busier’in yaşayan hücre 

Le Corbusier Evi

Japonya Ulusal Batı Sanatları Müzesi
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olarak nitelediği ilk ev modelinde, hücre adını 
verdiği birimler bir araya gelerek bir blok oluş-
turmaktadır. Yapının çatı katında bahçeler, ana-
okulu, spor salonu ve havuz; binanın içerisinde 
küçük dükkânlar, küçük bir revir ve bir otel de 
bulunmaktadır.

Bu şekilde Le Corbusier yarattığı devasa 
yapının içerisinde ayrı bir şehir yapısı ve ortak 
yaşam algısı kurmayı planlamıştır. Mimarideki 
tüm ölçüleri insan ölçeğine getirme kaygısı ile 

Modulor Ölçü Birimi

Meclis Sarayı, Şandiga

ürettiği Modulor ölçü birimini de tasarımının 
her aşamasında kullanmıştır. Binanın duvarla-
rında Modulor adamının işlemelerini görmek 
mümkündür. 

1949 yılında o sıralarda emperyalizmin et-
kisinden kurtulmanın sembolü olarak yeni bir 
şehir oluşturmak isteyen Hindistan’ın Şandigar 
kentine geometrik plan sistemini uygulama fır-
satını bulmuştur. Ancak kentin kimliğine uyma-
yan sistem gecekondulaşmaya sebep olmuştur.

Le Corbusier’in ilham olduğu bir başka şe-
hir ise Brezilya’nın başkenti Brasilia’dır. Benzer 
bir plan sistemi uygulanarak toplumsal eşitlik 
ve adalet olguları sağlanmaya çalışılmıştır ancak 
kentte yaşayanlar için yeterince kamusal alan 
bulunmaması ve şehrin dışına itilen konut alan-
larının birer suç ve sefalet mahalline dönüşme-
si sebebiyle projenin pek çok kısmı yıkılmıştır. 
Günümüzde Şandigar ve Brasilia modern şehir 
temsiliyetini korumaktadır.

MINARELERIN SICAKLIĞI, BASIK 
KUBBELERIN SÜKÛNETI...
Le Corbusier’in 1911’de çıktığı Şark Seyaha-
ti, mimari kimliğinin oluşmasında büyük rol 
oynamıştır. Prag’dan yola çıkan mimar Maca-
ristan’dan Budapeşte’ye, Belgrad’dan Bükreş’e, 
Tırnova’dan da Türk topraklarına adım atmış-
tır. Ona göre Şark, Avrupa’ya benzemek istediği 

148

Le Corbusier • Melike Serra Kınataş



ölçüde kötüdür. Şarkta gördüğü her Garp onun 
için bir hayal kırıklığıdır. Paris kokan kentlerin 
ardından olduğu gibi kalmış bir ülke arar ve Os-
manlı’da bulur aradığını. 

Edirne’deki üç caminin misli olmadığını söy-
ler. Selimiye Camii’ni bu şehre takılmış bir taç 
olarak tanımlayan mimar, onu el üstünde tutan 
Türklerin sıcaklığından da hoşnut kalmıştır.

“…ne kadar güzel olduklarını bildiğim için 
tapmaya geldiğim bu şeyler karşısında şiddetli 
bir şaşkınlık yaşıyordum.”der Le Corbusier. “Ur-
banisme” (The City of Tomorrow) adlı kitabında 
İstanbul ve New York’u kıyaslayarak, birini yer-
yüzü cenneti diğerini ise felaket olarak tarif eder.

“Kişi bina diktiği yere ağaç da diker. Biz ise 
onları söküyoruz! İstanbul bir meyve ve doğa 
arasında cazip dostluk. İstanbul’da her yerde 
ağaçlar olup onların arasında mimarlığın soylu 
örnekleri yükselir.”

İstanbul’un camileri rasyonel, saf, yalın, 
geometrik biçimler içerir. Camilerde çok sev-
diği formları bulan Le Corbusier, Yavuz Sultan 
Selim Camii için yaptığı çalışmada onu “pek 
soylu biçimlerin tatlı melodisi” olarak nitelen-
dirmiştir. Gökyüzüne taht kurmuş camilerin 
kubbeleri için, bildiğim en şiirsel mimari ya-
ratımlardan biridir, diyerek hayranlığını belli 
etmiş ve büyük birer cami olarak görmüştür 
İstanbul’un tepelerini.

“İstanbul’da fanilerin evleri ahşaptan, 
Allah’ın evleri ise taştan.” der Le Corbusier. 
İstanbul konaklarını bir mimarlık şaheseri 
olarak tanımlar. İnsanlar geniş avlulu ev-
lerinde “hayal mahsulü hayatlar” yaşarlar, 
daha doğrusu bir garplı bu hayatı ancak 
yarım yamalak hayal edebilir. Ebediyetini 

sürdüren taşın aksine kül olma-
ya mahkûmdur ahşap. Şahitlik 
ettiği 1911 Aksaray yangını ka-
çırılmaması gereken bir seyirlik, 
İstanbul’un ölümü ya da can çe-
kişmesi olarak tanımlar. Türk’ün 
sükûnetine ve tevekkülüne de en 
çok yangın vakasında şahit olur. 
Kadercilik değil imandır bu.

Birçok şeye karşın İstan-
bul’un modernleşmesini felaket 
olarak görür ve İstanbul’a hakaret 
sayar. “Ey Jön Türklerin ülkesi, 
ilk eserlerin bunlar mı?” diyerek 
küçümser Beşiktaş’ın saraylarını. 
“Kanlarına hala dokunulmamış 

olanlar neden bizim en kötü yanlarımızı almak-
ta bu kadar acele ediyorlar.” diyen mimar 1933 
yılında İstanbul’un imarına talip olarak Atatürk’e 
bir mektup yazar. Tarihî yarımadayı olduğu gibi 
korumak ve yeni yapılacak bölgeleri çağdaş şe-
hircilik ilkeleri doğrultusunda tasarlamak üzere 
iki öneride bulunur. Ya dönemin mimarlık po-
litikasına uymadığından, ya (bir rivayete göre) 
mektup Atatürk’ün eline hiç ulaşmadığından 
şehrin imarı Henri Prost’a yaptırılır. Le Cor-
busier, durumu 1948 yılında Şemsa Demiren’e 
verdiği röportajda şöyle anlatmıştır: “Eğer ha-
yatımın en büyük gafı ve en büyük taktik hatası 
Atatürk’e yazdığım mektup olmasa idi, bugün 
büyük rakibim Prost yerine güzel İstanbul şehri-
nin imarıyla ben uğraşacaktım. Bu mektupta, in-
kılâp yapmış bir milletin en büyük inkılâpçısına 
İstanbul’u eski hali ile asırların tozu, toprağı ile 
bırakmasını tavsiye ediyordum. Ne büyük hata 
yaptığımı sonradan anladım. ”

Süleymaniye Eskizi, Le Corbusier
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Ahmet Muhip, Turgut Uyar’ın deyimiy-
le rastlantıların adamıdır. Hayatına iki 
şairin değdiği çatlaktan filizlenen bir 

adam... Zamanı bile tanımamış, önce solup son-
ra yeşermiş bir çiçektir. Mekânı belli değildir. 
Olur da ararsanız, -gönlünüze düşer ise, pek ta-
bii- bulacağınız an dahi gölgededir. Ve de kar-
şınıza çıkacak olan belki bir Hatıra, yahut yerle 
buluşmaya yakın bir Kar tanesidir.

Dıranas, geçmişi ve zamanı -yok sayarak- 
kullanmayı bilen, kendini sınırlarla çevrele-
meyen bir şairdir. 1930-1940’larda değil, bazen 
bir rüzgârın sesinde, göğün belirsiz mavisinde, 
hatta ve hatta denizin üstünde yer bulmuştur 
şiiri. Belki de kör gözlerin olduğu her yerde… 
Güzelliklere birçok göz kördür. Ki özellikle o 
dönemde, Sembolistlerin, Fütüristlerin, Halkçı-
ların, Memleketçilerin baş gösterdiği dönemde 
o, bir ipin ucunu tutmak yerine “Büyük Olsun” 
demiştir. Ne kadar büyük, kim bilir?  

Ben büyük rüzgârları severim; büyük olsun
Aşkım da, özlemim de hepsi, her şey ve mahzun.

Fransız şiirini ve Divan’ı şiirine zemin edin-
miştir. Belki de bu sebeple, ‘büyük olsun’ demiş-
tir. Bütün adamların hakikati belli bir alanda 
bulduğu bu zaman diliminde, bu dilime karşı 
çıkarak Divan’ın özünü, özüne karıştırmıştır. 
Hakikat mekânsızdır. Dıranas mekânsızdır. 
Onca karmaşanın, gürültünün içinde güzellik-
lerle oyduğu mağarasındadır. Öyle bir mağara 

düşünün ki, duvarları olmayan, bir kadının 
Tanrıça olarak sığabildiği, büyük şarkıların 
çarpmadan yankılandığı, büyük rüzgârların 
önünü şairle süpürdüğü bir mağara. 

Onun şiirine isim olan Köpük, pek çok şair 
için de bir şiir tanımıdır. Peki, Dıranas’ın kö-
püğü nedir? (Arayanlar için, “Gemilerin ihtiyar 
köpüklerinde”dir.) Geminin ardında bıraktığı 

Zeynep Bahar KOYUN - 17 yaş

Dıranas’ta Zaman(sızlık) 

ve Mekân(sızlık)
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sayısız köpük… Belli bir hıza eşlik eden, nerede 
ve ne zaman kendisini göstereceği belli olmayan 
köpükler... Köpük şairdir, bir bakıma. Somut 
âlemde var gibi, kimi zaman da yok gibi olan bu 
köpükler, şairin deyimiyle hep oradadır. Çünkü 
saniyelere, dakikalara, saatlere ihtiyacı yoktur. 
Zaten var olabileceği tek yer ona bahşedilmiştir, 
sonsuzluğundadır. 

Kendi sessizliğinde söyler ve der: “Aynalara 
bakma, aynalar fenalık./ Denizi, sonsuz olanı 
düşün artık.” Aynalar… Gerçeği tüm detayla-
rıyla gözlere değdiren… Aynadır insana hangi 
mekânda olduğunu gösteren. Bir soru takılır 
akıllara, gerçek değil midir asıl olan? Gerçek 
elbet, fakat kimin gerçeği? Şiirin biçimi midir 
gerçek, kelimelerin imgesel anlamları mı yahut 
makinelerin sesleri, “sözde insanların” kardeşli-
ği mi? Sonsuz kumaşa makas atmak dururken, 
yalnızca bu sonsuzluğu izlemeyi, aramayı iste-
yen bu adamı kim ne için suçlayabilir? Bazen bir 
meşale tutmamak en iyi yoldur. Bir de karanlığı 
görür insan. 

Karanlık şöyle dursun, onun şiirlerine ba-
kıldığında hepsinin belli bir güzellik yansıttığı 

görünür. Aynaları sevmeyen Dıranas, yansıtma 
görevini devralmıştır. Az yazar, öz yazar. Belki 
de şiirlerini elli sene sonra yayınlamasının se-
bebi, zamana direnmesidir. Zamanın sizi bek-
lemeden, eğer ki duruyorsanız size çarparak, 
geçip gittiği her ana direnmeye çalıştığınızı bir 
düşünün. Çarpışma sesi yok, bir tek gürültü-
ler… 

Neyse ki rüzgâr Ahmet Muhip’in tarafın-
daydı. Çiçeğin boynu hiç bükülmedi ve soranlar 
için Kar tanesi yere bir karışta asılı kaldı. Dıra-
nas da kendini terk etmeyenin sonunu istemedi 
elbette. Onu da sonsuzluğa devretti. Fakat sor-
du: “Sesin nerede kaldı? Kar içindesin.” Gözleri 
elbet görüyordu, duyamıyordu. Ses, karın içine 
hapsolmuştu. Sessizlik derin. Belli bir zamanda 
değil hem de bu. Çünkü “Ne sabahtır bu mavi-
lik, ne akşam!” Kar, yalnızca sesi değil zamanı 
da emmiştir. Uyanmak istemez şair, gök belli 
değildir. Deniz donmuştur. Çok sevdiği deniz... 
Yine de vazgeçmez Ahmet Muhip. “Yağsın kar 
üstümüze buram buram.” Yağsın, hem de yüce 
bir şey uğruna: Aşk. Kaybolanlar uğruna. “Kay-
bolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, 

“Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!” Kar, yalnızca sesi değil zamanı da emmiştir. 

Uyanmak istemez şair, gök belli değildir. Deniz donmuştur. Çok sevdiği deniz... Yine 

de vazgeçmez Ahmet Muhip. “Yağsın kar üstümüze buram buram.” Yağsın, hem de 

yüce bir şey uğruna: Aşk.
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deniz aşkına.”  Ne mühim bir sıralama… Bu za-
rif adam, mağarasında bir başına olmasına rağ-
men kendi için istemez karı. Çünkü kendi yal-
nızlığından daha kıymetli bir şey vardır: “Sırf 
unutmak için, unutmak ey kış! Büyük yalnızlığı-
nı dünyanın.” Damdan düşenin halini damdan 
düşen anlar, demişler. Dünyanın yalnızlığını 
ancak Dıranas fark eder. O mühim sıralama… 
Ahmet Muhip denizde bir köpük, ya dünya? O 
nasıl kavuşacak denizlerine? Tanrı, dünyadan 
öteye itilmiştir. Gök, deniz kıymetini yitirmiş-
tir. Şimdi siz söyleyin, dünya değil de hangimi-
zin uğruna bir kamış doğrulacak? “Göğe uzanır, 
tek -tenha- bir kamış.”…

O, geçmişi iyi bilir demiştik. İyi bilir, iyi kul-
lanır. Geçmişi iyi bilmeyen Hatıralar’ı hatırına 
katmaz elbet. Dokunabildiğini değil, hissettiğini 
de fark etmiştir. “Dün bir ‘gölge’ gibi geçti yanım-
dan./ Oydu, bir bakışta tanıdım onu.” Şimdi, me-
sele tanımak mı diyeceksiniz… Tanımak ve yâd 
etmek… Hem, denizi seven adamın hatıraları bir 
başka olur. “Tanıdım, o yâdı hoş zamanlardan / Se-
ven ve yaşayan bir hatıradır.” Seven hatıra... Kendi-
sini unutmayan Dıranas’ı elbet sevecek. O, yalnız-
ca bir hatıra değildir çünkü. Ahmet Muhip’in kar-
şısındadır. Karşılıklı sevgiler, sonsuza yaşamalar... 
Turgut Uyar, onun şiirlerinin bir kaçış şiri olduğu-
nu söyler. Ve ekler:  “Kaçış insani bir davranıştır, 
yürekli bir davranış olmasa bile.” 1 Demem o ki, 
kaçış hem insani, hem yürekli bir davranıştır. Yü-
reklilik, kaçışın neyden olduğuna bağlıdır ve geç-
mişinden kaçmayan bir adam pekâlâ yüreklidir. 

Kederler biçilir insanlara. Farkı nedir 

1 Bir Şiirden, Turgut Uyar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 
2.Baskı, 2017,  Sayfa 65

kederlerimizin birbirinden? Biz neden rüzgârla 
aynı cephede değiliz? Sırtımızda kalkan olarak 
betonlar... Güneş ışığı hançerler bizi. Hiçbiri-
miz, bir çiçek kokmayız mesela. Yeni dökülmüş 
asfaltın kokusu geçicidir. Biz, zamanın bekçi-
leriyiz. Gözlerimiz yelkovanı takip eder. Lakin 
bin keder vardır, bir kader vardır. Ahmet Mu-
hip Dıranas’ın lavanta çiçeği kokan mısraları, 
kaç senedir havaya karışmakta? “Bir el çıkar-
maya başlar bohçamızdan, lavanta çiçeği kokan 
kederleri. / Hoyrattır bu akşamüstüler daima.” 
Akşamüstü işten çıkış vakti, eve dönüş zamanı. 
Bizler için hoyrat değil elbet. Fakat şair, hatıra-
larına kapıyı açık bıraksa dahi akşamüstülerini 
unutmayı diler. Bunun için çabalar. Şairin diğer 
insanlardan faik oluşu... Pişmanlıklar akşamüs-
tü uğrar: “Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, 
unutuşun tunç kapısını zorlar. Ve ruh; atılan ok-
larla delik deşik…”  Şair miyiz diyeceksiniz, ya 
da sen şair misin? Değilim. Fakat ince bir ruhun 
kıymetini bilirim. Çünkü anımsadığım bir taş 
olmadı. 

İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı, 
Hatırlar bir gün bir camı açtığını, 
Duran bir bulutu, 
bir kuş uçtuğunu, 
Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı…” 

Dalmasını bilene, Dıranas derinliklerdedir.
Diliyorum ki, unutuş onu dinlemiştir. “Ey 

unutuş! Kurtar bu gamlardan beni.”  
Yine diliyorum ki, unutuş bizi dinleyecek ve 

Ahmet Muhip Dıranas, bugüne kadar Türk şi-
irinde kendisinden esirgenen makama muhak-
kak kurulacaktır.

Kederler biçilir insanlara. Farkı nedir kederlerimi-

zin birbirinden? Biz neden rüzgârla aynı cephede 

değiliz? Sırtımızda kalkan olarak betonlar... Güneş 

ışığı hançerler bizi. Hiçbirimiz, bir çiçek kokmayız 

mesela. Yeni dökülmüş asfaltın kokusu geçicidir. 

Biz, zamanın bekçileriyiz. Gözlerimiz yelkovanı 

takip eder.
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“Sana durlanmış kelimeler getireceğim

Pörsümüş bir dünyayı kahreden kelimeler”1

Sana bir kelime söyleyeceğim. Savaşları dur-
duramayacak, cihânın hiçbir meskeninde 
hiçbir gözyaşını menbaına gönderemeyeş-

cek, gönülleri ıslah edemeyecek bu kelimem. 
Söz gelimi, yorgunluktan başı uyuşmuşlara, 
marâzına derman bekleyen biçârelere, vakaların 
mânâsızlığından derûnu sıkıştıkça sıkışanlara 
şifâ olamayacak. Günlerin selamıyla vedalarıl-
nın süratine akıl erdirememişlere, tanış olduğu 
hiçbir cânın hiçbir müstesna duygusuna tevâfuk 
etmemişlere, yoluna ekilmiş her müjdeyi sakla-
yıp saklayıp sonunda bulamamışlara teselli ola-
mayacak.

Ama ben, yine de sana bir kelime söyleye-
ceğim.

Meskensiz lisanlarda mağlup bir sükûnetle 
vefatını bekleyen harflerden, hiçbir kulağın fre-
kansına isabet edememiş şiirlerden, mukaddesa-
tın gayesiz mevcudattan, “insan” yaratan haki-
katinin nişanelerinden olacak bu kelimem. 

Sana bir kelime söyleyeceğim.
Sen dâhil kimsenin duyamayacağı, sen dâ-

hil kimsenin sırrına hakkıyla vâkıf olamayacağı 
bir kelime… O kesîf soğuklarda hiçbir çocuğun 
elleri ısınmayacak, gönlü alınmamışların borcu 
ödenmeyecek, dünyanın yaradan ibaret yüzleri 
sarılmayacak ben bu kelimeyi söyleyince.

Şairin iddiasından mülhem, kullanılmamış bir 

gök bulamayabilirim ama sana kullanılmamış bir 
kelime söyleyeceğim. Senin dahî evvelinde işit-
mediğin bir kelime olacak bu. “Kahredecek pöra-

sümüş dünyayı.” Kesik damarların haberini aldı-
ğım an, herkesin aslolanın ‘gitmemek için topar-

lanmak’ olduğunu anladığı vakit ve sen her şeyi 
bilmediğine ikna olduğun gün söyleyeceğim. 

1  İsmet Özel, Yıkılma Sakın

Sana bir kelime söyleyeceğim. O çirkin ih-
tirasları hürriyete tevdi ettiremeyecek, sîneler-
de susmak bilmeyen acib mahlûkun zaferlerini 
örtemeyecek, zihnin çetin münakaşalarını ni-
hayete erdiremeyecek. Mesela, Büyük Sahra’da 
uyanmış bir rüya olamayacak, güvercini toprak 
olmuş bir mektubu kanatlandıramayacak, ken-
dince sükûnetine milâd biçmiş denizleri haklı 
çıkaramayacak.

Dünya dönmeye, dönerken eskimeye, in,-
sanlar körleşmeye, uygarlıklar yıkılmaya devam 
edecek ve ben o bilmediğim şehirlerde, söyleyee-
ceğim sana, sessiz bir kelime.

Hüzün kelimesinin kökü olan “َحَزَن” (haza-
na) fiili Arapça üzmek, kırmak demek. “ُحزن” 
(hüzn) de üzüntü, keder mânasında kullanılıyor. 
İşin ilginç yanı, aynı kökün civarından türemiş 
bir “َحْزن” (hezn) var ki o da “düz olmayan, enge-
beli arazi” demek.

Zeyneb Sude ÇELİK - 17 yaş

Dilsiz Bir Kelime
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Hüzün engebe midir? Dağ mı yoksa? Neyin 
engebesi? Kalbin mi?

Engebeler kimi zaman mücadelenin, kimi 
zaman küskün bulutların, kimi zamansa yağmu-
run habercisi olurlar.  Ne kadar da tanıdık, değil 
mi? 

Bazı hüzünler, bazı engebelerle maruftur. 
Bazıları yüksek dağlarla, bazıları karanlık, dar 
oyuklarla, bazılarıysa ağaçlı, sessiz sokaklarla…

Sana bir kelime daha söyleyeceğim. Şimdi 
aklıma geldi. Ben, her gece tırmanıyorum hu-
dutlarına dahî takarrüp edemediğim o mecnûn 
dağa. Her gece, asırlar öncesini yâd eden o müte-
hassir dağda içerimde olan biteni idrâk mücaded-
lesiyle uykusuz kalıyorum. Her gece, yine asırlar 
öncesinde orayı mesken edinmiş müstesna hüz -
nün bir parçası olabilmeyi diliyorum. Bazı gece-
ler unutuyorum, çok geceler unutuyorum ve bu, 
hep daha da yakîn ediyor beni ümidime. 

* * *

Müptela kelimesini “bağımlı, tutkun” mânâ-
sında kullanıyoruz. Kökü olan “إبتالء ” (iptila) 
Arapça “sınamak, imtihan etmek” anlamında... 
Müptela, ne ile sınanıyor acaba? İhtirası, irade-
sizliği veya aşkıyla?

Bağımlılık, bizlerin ekseriyetle olumlu mânâ 
verdiği bir hâl değildir. Çoğu zaman, insanı bir-
takım süflî mertebelere meylettirir. Bağımlı ol-
mak, yani birinin somut anlamda boyunduruğu 
altında olmak yahut hissî boyutta malum şahsın/
şahısların dışında bir mekâna intikal edememek 
onlara doğrudan imtihan yetkisi vermek de-
mektir ki bu, “iptila”nın aynı zamanda “bela” kö-
künden geldiğini bize ayânen gösterir. “Ayânen” 
dedim, acaba “göz” mânasındaki “  ile (ayn) ”َعْيُ
herhangi bir münasebeti var mıdır?

“İmtihan” ise “حمنة” (mihne) kökünden gelin-
yor. “Zahmet çekme”…

İmtihan talebeyi sınamak üzre vardır. 
Talebenin talip olduğu ilme “bağlılığını”, alakasını 
ölçer. Talebe imtihanının yükünü, ona bağlılığı nis-
petinde taşıyacaktır. Çünkü imtihanına bu yetkiyi 
kendisi, müptelalığı vermiştir aslında. 

Müptelalık, varlığını başka varlıklara mecbur 
kılınmış görme hâli. Bir nevi ‘görememe, körlük’ 
diyebiliriz. Bir eşyaya, insanlara ve mekânlara 
olan bağlılıkta da aynı hükümler geçerli.

Bu arada “zahmet” “زمح” (zehame)’den, “it-
mek, sıkıştırmak, dolup taşmak, kalabalık ol-
mak, kalabalıklaşmak”…

Dünyanın külfet, yaşamanın zaten bir me-
şakkat olmaklığından bahsedeceksek ben buna 
kalabalık olmaklığı da ilave etmek isterim. İn-
sana, duygularına, fikirlerine zahmet veren on-
ları iten, sıkıştıran, insanın içerisini doldurup 
taşıran pek çok hadise vuku buluyor. Her gün, 
milyonlarca insanın tekrar, yeni baştan yaratıl-
dığı milyonlarca an içinde devam eden hadiseler. 
Bazen büyükçe bir olay, bazen ince bir söz, bazen 
yalnız sükût…

Ve zahmetler zamanla hakikate ayna oluyor. 
Biz görmüyoruz tabii, anlamıyoruz, anlayamıyo-
ruz. Kalabalığız çünkü. Saymaya güç yetirebilece-
ğimizden çok daha fazla göz izi var yüzlerimizde. 
Hep aynı kelimeleri konuşuyoruz. Kulaklar yara-
tılmaya devam edildikleri her an derin bir mah-
cubiyetle topluyorlar belki de o sıradan, sönük ses 
topluluklarının dalgalarını. Biz görmüyoruz haki-
kate ayna olan nice zahmet, nice derdimizi. Çünkü 
kalabalığız. Kalabalığız ve zahmetlerimiz arttıkça 
aynamızı parlatmaktansa daha da kalabalıklaşıyo-
ruz. Söylemediğimiz tek bir söz; tüketmediğimiz, 
lüzûmsuz istimallerimize kurban etmediğimiz tek 
bir kelime kalmayacak neredeyse şu koca âlemde. 
Bu yüzden korkuyorum. 

Sana bir kelime söyleyeceğim ama korkuyo-
rum. Diğerleriyle bir zannetmenden, korkuyo-
rum kelimemin evvelden gasp edilmesinden.

* * *

Sana tüm bunların birer tesadüf olmadığı-
nı ve asla olamayacağını hangi yolla izah ede-
ceğimi bilmiyorum. Ama belki, şöyle başlaya-
bilirim:

-uygun/münasip olmak, uy  (vefeka) ”وفق“
gun hâle getirmek, uyum içinde olmak” mânâ-
larında gelen nevi şahsına münhasır bir kök. So-
ruldukça tekrarından usanmayacağım, kapısını 
araladığı mucizelere her defasında mütezayid 
hayretimle karşılık verdiğim, büyük bir kelime. 
Hiçbir sesin hiçbir tonunun, hiçbir harfin, hiçbir 
insanın rastgele buluşmuş olamayacağını; hiçbir 
ânın ‘öylesine’ yaşanmadığını, hiçbir çehreyle 
boşuna karşılaşılmadığını ben değil, bu kelime 
anlatacak sana.

Ve zahmetler zamanla hakikate ayna 

oluyor. Biz görmüyoruz tabii, anlamı-

yoruz, anlayamıyoruz. Kalabalığız çün-

kü. Saymaya güç yetirebileceğimizden 

çok daha fazla göz izi var yüzlerimizde. 

Hep aynı kelimeleri konuşuyoruz.
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Tâbirinden âciz kalınan rüyâların, tercih hürrin-
yetinin askıya alındığı kararsız anlarda sürüklenen 
adımların, bütün o anlamsız sessizliğin nazarıdik-
katleri celb etmeye çalıştığı bir şey var aslında. Büb-
yük bir şey…

“Tevâfuk”, “tesadüf ” değildir. Tesadüften çok 
başka bir şeydir. Hayatın ‘bu nasıl oldu?’ sualine 
muhatap kılınan dönemeçlerinde hiçbir surette 
akıl erdirilemeyen hadiselerdir. Öyle olacakken 
böyle olmasıdır. ‘Ya öyle olsaydı’ kuruntusunu 
defalarca mağlup edendir. ‘Demek ki böyle ol-
malıymış’ iç geçirmelerinin refikidir.

“Tesadüf” buluşma, çakışma anlamında 
 den gelir. Tevâfuk ise Hakk’ın denk’(sadefe) ”صدف“
düşürmesidir. Hakikate münasip düşendir. Düme-
nin nereye kırılması gerektiği hususunda ittifak 
edilemediğinde aniden esen yeldir. Pek çok ittifa-
ka rağmen de vuku bulabilendir. –Ayrıca ittifak da 
 -.dan gelir. Kararların örtüşmesidir’(vefeka) ”وفق“
Tevâfuk en hikmetli seçenektir. Kaderin çıkmaz 
sokaklarına yerleştirilmiş müjdelerin gaybî ismidir. 
O’nun insana ikramıdır. Daha evvel değil, çok son-
ra değil, tam vaktinde olandır. Tevâfuk; vaktinde 
öğrenilen, vaktinde karşılaşılandır. İsabet etmektir. 
İsabet ettirilmektir. Tevâfuk; attığımda benim değil, 
O’nun attığıdır. 

* * *

 gece çökmek, her yeri karanlık“ ,(cenne) ”جّن“
kaplamak, gizlemek, örtülmek, delirmek” mânâla-
rını cem’eden bir kök. Meselâ, iyi saatte olsunlar’ı 
bilirsin. Daha doğrusu bilemezsin. Çünkü örtül-
müştür, beşer zaviyesinden nazar edildiği vakit ka-
ranlıktır. “Cin”dir çünkü, “جّن” (cenne)’dendir. 

 yepyeni bir yaratışın mucize ,(cenin) ”َجِني“
safhası. Validenin batınında örtülmüş, karanlığa 
gizlenmiş insan yavrusu; misk kokulu meyvenin 
tohumunda gece olmuş bir hayatın uykusu. 

Ya Mecnun? O neyi gizlemiş de bu acayip 
köke mecbur kalmış?

Sana Mecnun’a atfedilen delirmekliği açık 
edemem. Mecnun’un neyi örttüğünden, gün-
lerine gece çöktüren seyrinden, içini karanlık 
âlemlerden bir parça hâline getiren o sebebiyet-
ten haber edemem. Sana Mecnun’un sırrını izhar 
edemem. Can’ını sakladığı kumların mahalini 
işaret edemem. Mecnun, “جّن” (cenne) fiilinde 
muvaffak olmuş olacak ki bu saydıklarıma dair 
kabiliyeti şahsımda bulamıyorum, bulamıyoruz. 
Mecnun’u mecnun eden kelimeler, hanesi olduk-
ları mânâları ve Mecnun’un aklını örtmekte de 
bir o kadar maharetliler. 

* * *

Ya kelime…
Kelime; “لكم” (keleme) “konuşmak, söyle-

mek” kökünden geldiği gibi aslında “م  (kelm) ”لَكْ
“yara, kesik” kökünden de geliyor. Mânâ âlemin-
de sürekli olarak birbirini doğuran iki kelime: 
Kelime ve kilam.

Şâir, “Kalp yaralanmaz, çünkü yaradır”2 der-
ken “kelime yarasından” bahsetmiş olmalı. “Yara 
yapan kelime”den ve “bir  yara olan kelime”den…

Canı un ufak,‘gözü’ ‘kör’eden; ânı mekândan 
sıyırıveren, bir defa döküldü mü sahibini esir 
eden, geceleri tüketen, yıldızları düşüren de bir 
kelime. 

Öyle anlar vardır ki sükût da bir kelime olur. 
Yaralayan bir kelime. Kesiğini başkalarının hatta 
failinin dahî göremediği bir kelime. 

“damar kesildi, kandır akacak

ama kan kesilince damardan sıcak

sımsıcak kelimeler boşandı”3 

Kelime… Kelime aslında tüm bu gayretin asl-ı 
evveli. Bizi yolculuğun başına taşıyacak olan kuvve. 
Malûm âlemde dillerimizden dökülen kabûl. Sana 
söyleyeceğim deyip durduğum, insanların ilkine 
dayanan bir hikâye. Burada satırlarca anlattığım 
ne varsa hepsi. Ve hiçbiri. Anlattıklarım bir hiçti. 
Çünkü kelime asla sadece ve sadece bu değildi. 
Herkesin bir kelimesi var. Bazıları açgözlülük edip 
fazlasına sahip olmaya çalışsa da denir ya kaide 
diye, bu da öyle. Herkes bir kelimeyi gizlemekte, 
herkes veya herkesin kaderi müptela bir kelimeye, 
herkes hüznünü taşıyor bir kelimenin. Herkes im-
tihan oluyor kelimelerle, herkesin hayatı, bir keli-
menin zahmetine gebe.

“Şu sıradan sözlerimi hor görme 

Onlar sade bir sudur ateşte o sevimsiz gürül-

tüleri 

yapan”4

Sana bir kelime söyleyeceğim. Ne olur duy-
mazlıktan gelme. Alaya alma, mübalağa ettiğimi 
düşünme. Bunca tekerrürüme itiraz etme. Kalp-
lerin sağır olduğu bir meydanda ilk defa yapaca-
ğım bunu. Sana bir kelime vereceğim. Bir keli-
me, sessizce…

2  Ahmet Murat, Kalbin Kararı
3  İsmet Özel, Amentü
4  Louis Aragon, Bir Büyük Sır Söyleyeceğim Sana
 * Bu yazı “Arapça Türkçe Sözlük (der. Serdar Mutçalı), 

www.etimolojiturkce.com, www.luggat.com, www.
lugatim.com” kaynaklarından istifadeyle hazırlanmıştır.
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               ahsennas

düşünce hayale zarif bir nokta isim belki 

gizlenmiş her noksanım durur tuhaf biçimde

gölgesiz uzanır cismin adın öyle geniş ki

düşte sancınır adım, ismin yuva içimde

diyesim ki kör kuyu kimi kimi yutmuş da

gücenmesin u harfi diye biri yutulmuş

geç kalmışız besbelli kim bir yolu tutmuş da

demişiz gel kardeşim ben varım unutulmuş

geçerken ulu ismi kupkuru ağızlardan

demin işte bir rüya hepimizden de gerçek

dün düşmüş öyle mi çekilip kuyulardan

gömleğinde kızıl kan kim onu sürünecek

duyulur uf güzellik misk ki koklanır ya da 

gök yere küsüverir dünya kirle devinir

gülümsemez bir çocuk bilir sası dünyada

derilmez gül göz ile dokununca incinir

geçti demem dün imiş unutulmuş o rüya

dar-ı dünya değişti umursanmaz hikayat

dün neyse bugün de o melikler değişti ya

güzel meftun güzele şaşı dünyaya inat

geniş kuyu dar dünya seçtim ben de birini

gücenip durdum böyle ayamadım dünyadan

genşesin varsın canım yaksam kandillerimi

galiba bir sarhoşluk izi ol yaradılmadan… 

Mehmet ŞAHİNKOÇ
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