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Kitap, içerisinde barındırdığı dünyalar ile insanlar için ufuk açmanın 
anahtarıdır. O dünyaları keşfetmek için harflerden, kelimelerden, 
cümlelerden müteşekkil anlam kapsüllerini zihninize almanız ve orada 
anlamlandırmanız gerekmektedir. Her anlam kapsülü, beynin nöronlarıyla 
bağ kurarak “anlam” denilen o sürecin oluşması aslında bir tür “mucize” 
olarak da adlandırılabilir. Bu mucizeye tanıklık etmek çoğu zaman aksatılsa 
da kitapların zihnimizde bir tür renk patlaması, hayal inşa edici, hakikat 
telaşı büründürücüsü olarak hareket ettiği muhakkak. 

Biz, tüm bu nedenler dolayı kitaba ve kitabî olana inanıyoruz. Iyiliğin ve 
güzelliğin, saflığın ve duruluğun, anlamın ve hakikatin en derin ve derli 
toplu halini izlediğim kitaplar insanlar için eşsiz bir hazine niteliğinde. 

Kitaphaber olarak kitapla olan bağımızı devam ettirerek, kitaplar üzerine 
konuşmalarımızı, ki bu konuşmalar kimi zaman derin bir tahlil, kimi zaman 
bir gözlem, kimi zaman o kitapta olmasını istediğimiz bir umut, kimi zaman 
bir hayal, kimi zaman daha iyisi olabilmesi için bir vurgu iken, kimi zaman 
da yapılan yanlışlar, hatalar üzerine uyarılarla birlikte, temiz bir yayıncılık 
temennisi içermekteydi. 

Yılda iki sayı olarak çıkartmaya imkân bulduğumuz dergimizin ikinci 
sayısını hazırlamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Çünkü büyük bir emek ile 
imkânsızlıklar içerisinde verilmiş bir çabanın eseri olmaktadır bu ürünler. 
Yazılan her yazı, hazırlanan her sayı bu emeğin birer yansıması olarak hak 
ettiği değerini okur nezdinde bulacağına inanıyoruz. Bu bakımdan gerek 
dergiye gerekse web platformumuza katkı sağlayan her yazarı minnetle yâd 
ediyoruz. 

Ikinci sayımızla birlikte dosyalara da başladık. Bu sayıda “Tarihin Romanı”nı 
irdeledik. Edebiyat, içerisinde barındırdığı birçok unsur ile disiplinlerarası 
bir yaklaşımı hak etmektedir. Bu bakımdan “Tarihin Romanı” dosyası ile 
edebiyat ve tarih/sosyoloji ilişkiselliğini irdelemeye çalıştık. 

2021 yılının son günlerine doğru ilerlerken dünyanın gittikçe huzursuzlaştığı, 
insanilik ve vicdaniliğin giderek köreldiği, bir tür duyarsızlaşma ile 
körleşmenin en yoğun yaşandığı bir döneme de girmiş olduk. Bir tür musallat 
gibi yayılan pandeminin etkileri sürerken 2022 yılının geçen seneden daha 
ferah ve huzurlu olması temennisiyle. 
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şekli olarak gördüğü ve hatta bu amaçla 
kullandığı ifade edilebilir. Çünkü iletişim temel 
ihtiyaçlardandır. İletişim henüz anne karnında 
başlar ve bütün yaşama formlarında vardır. 
Ancak iletişimi geniş anlamıyla algılamak da 
gerekir çünkü sadece başka bir insana mesaj 
vermek olarak görmek iletişim için eksik bir 
yaklaşım olacaktır. Tıpkı uzay boşluğunda 
nereden gönderildiği belirlenemeyen 
milyonlarca sesin ve anlamın başıboş 
dolaştığının bir tür gerçeklik olduğu gibi, şairin 
sesi ve mesajı da dolaşacak, nihayetinde 
muhatabını bulacaktır. Sözü edilen ses ve 
anlama muhatap olmak, işlediğimiz meseleden 
ayrı bir trans hali ve deneyimidir. Bu noktada 
en önemli mesele, gönderilen iletinin kodunu 
/ şifresini çözmektir. Durumu bir de tersinden 
düşünürsek; şairin aldığı ilham da esasen 
gönderilen bir mesajdır. Bu mesaj kodlar 
şeklinde ve başıboş uzayda dolaşırken, algıları 
açık bir şuur sahibini bulur ve ona bir trans-
şuursuzluk halinde kendini yazdırır. Şahsen 
sürekli okuduğum bazı şiirlerin bilinç dâhilinde 
yazıldığına ihtimal vermiyorum. Bunun da çeşitli 
yolları vardır elbette. 

İlham Fenomeni
Yukarıda sözü edilen yollardan bahsedeceğiz 

elbette ama önce ilham fenomenini 
kabullenmeyen şairlerin de olduğunu söyleyelim. 
Bu biraz da kendilerine aleni şekilde bir mesaj 
gelmeme durumuyla ilgilidir. Daha evvel bazı 
şairler kendilerine ilham gelmediğini beyanla, 
hayattan bir görüntünün ya da başka bir metni/
şiiri okurken algı uyanmasıyla şiire başladıklarını, 
hatta türetme şiirler yazdıklarını belirtmişlerdi. 
Bu durumun bir tür genleş(tir)me, sulandırma vb 
olduğu da söylenebilir. Bu hususu biraz açmak 
gerekir elbette. İlham denilen gerçeklik şairin şiirle 
ilgisine yönelik bir gelişimdir aslında. Bu gelişim 
şiirle ilgili birikimi deruhte etme ve kuracağı şiir 
üzerine uzun süre çalışmayı gerektirir. İlham gelip 
şairi bulmaz hatta şair arayıp ilhamı bulur.  Oysa 
uzayda, ses dalgalarının içerisinde yol alabileceği 
bir ortam/kanal yoktur. Ses mekanik bir dalgadır 
ve yayılmak için bir ortamın varlığına ihtiyaç 
duyar.Şairin kulağına sufle verme gibi bir işlevi 
yoktur ilhamın, ilham suflör değildir. İlham bu 
anlamda çalışma, yoğunlaşma, duyma gibi çok 
şeyi içine alır. 

Giriş 
Şiirimize geniş bir perspektiften 

baktığımızda –mesela bin yıl- görülen şeylerin 
ortak yanları olduğunu fark ederiz. Bu ortak 
yanlar/çıkarımlar çoğunlukla beka arayışına 
yönelik çabaları işaret etmektedir. Bu çerçevede 
değerlendirilebilecek ve yazımızda konu 
edeceğimiz hususlar şairlerin neredeyse aynı 
hususları öncelediğini göstermektedir. 

Dönem dönem yeni çıkanların, cari şiiri 
eskitme-yıpratma çabaları görülür. Bu çabaları 
sadece var olma ve var kalma ile açıklamak 
eksik bir yaklaşım olacaktır. Temel mantık gereği, 
her “yok etme çabası”nın temelinde “yerine 
kendini ikame” etme olduğu gibi; hem bu ikame 
etme durumundan sınırsız fayda hem de kalıcı 
olma arzusu vardır. 

Üzerinde uzlaşılmış olan şiir birikimine 
bile hücum söz konusu olabilir. Örneğin Klasik 
şiir, Öz Şiir, Garip, İkinci Yeni, Toplumculuk… 
Ancak, sosyolojik bir davranış biçimi olarak, iz 
bırakmakla iz açmak kavramları fiiliyatta “yara-
bere içinde bırakmak” olarak anlaşılıyor. İhtilafın 
kaynağı maalesef şiir değil kişisel beğeni / çıkar 
/ “alanı işaretleme” ve dil üzerinden bir güç-
iktidar devşirme arzusudur. 

Şiirde büyük değişim ve dönüşüm 
gerçekleştirenlere baktığımızda Şeyh Galip 
ve Nabi’yi ilk sıralarda görürüz. Ortak yanları 
yeni, orijinal ve girift mazmunlar, ince hayaller, 
anlam kapalılığı, az kelime ile çok şey ifade 
etme olarak belirtilebilir. Bu iki ustanın eskitme 
ve yıpratma yapmadan şiiri dönüştürmesi; 
şiirde yeni arayanlar ile var olmaya-var 
kalmaya çalışanlar için ölçüt olmalıdır. Şiirde 
mazmun-imge yapısını Şeyh Galip; anlam ve 
söyleyişi Nabi’nin yenilediği ortadadır. Tanzimat 
ve sonrası dönemlerde şiirde yapılanlar; 
yenilemeden çok konuyu değiştirme ve sapma 
olarak okunabilir. Bu durumu günümüz şiirinden 
örneklemek yerinde olacaktır. Şiirde deneyselliği 
de esasen bir arayış olarak okuyorum. Önceki 
şiirin; ses, imge, anlam ve atmosferini bozmaya 
hatta yok etmeye çalışan bir şiirle karşı karşıya 
olduğumuzu görüyorum. 

Şiir Bir İletişim Şeklidir!
Şairlerin de diğer sanat dallarıyla iştigal 

edenlerin yaptığı gibi, şiiri temelde bir iletişim 
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şiirde nihai hedefi budur. Bütün çaba mucizevî 
söyleyiş güzelliğine ulaşabilmek içindir. Bunun 
için şairin yapması gerekenlerden ilki, yeni ve 
orijinal söz-anlam bulmasıdır. Yeni ve orijinal 
söze-anlama ulaşabilmek, birikim-donanım-
muhayyile gerektirir. Şiirde hayal hususunda, 
Şeyh Galib’e başvuru yaptık: her devirde yüksek 
hayal gücüne sahip, bir iki şair bulunur; cevabı 
verdi. Bu hususların, imgeleştirme esnasında 
yol gösterdiği akıldan çıkarılmamalıdır. Çünkü 
seçilen kelimelere yeni anlam yüklenmesi, bizi 
hem büyük bir dile hem de büyük şiire doğru 
götürecektir. 

Klasik Türk şiirinin büyük şairlerine 
baktığımızda icazın kendilerinde olduğu iddiasını 
dillendirdiklerine şahit oluruz. Bu iddialarını ifade 
ederken de kendilerini; şiir dalgıcına (Gavvâs-ı 
Şi‘r), belâgat burcuna yükselmiş hümâ kuşuna, 
anlamların yüce doruğuna (me‘ânî evci) 
yükselmiş bir doğana (şehbâz) (Bayram, 2005)
teşbih ettiklerini görürüz.

3. Şiiriyet:
Neredeyse genele teşmil edebileceğimiz 

bir konudur; şairlik doğuştan gelir.Burada şairlik 
yerine şiiriyet kelimesini kullanmak gerekiyor 
aslında. Şiire meyilli doğmaktan bahsediyoruz. 
Doğuştan böyle bir meyil ve yeteneğe sahip 
olmayanların güzel şiir söyleyemeyeceğine 
yöneliktir bu ifade. Çünkü bir şiirin güzel oluşu, 
şairin yaratılışındaki güzellikle izah edilir. Aynı 
zamanda şiiriyeti olup da şiir söylemekten 
/ yazmaktan çeşitli sebep ve bahanelerle 
kaçınanlar için de durum aynıdır.

Allah, şairlere şiire yatkın bir yaratılış 
vermiştir. Şair, hakikati güzel şekilde insanlara 
tanıtmakla mükelleftir. Şiirimizde bu görev, 
mecazi bir üslûpla, sembol ve imgelerle yerine 
getirilmiştir.Bu görev yapılırken; görünenin 
ötesine yönelme, varlığı aşma ve hakikati 
arama şeklinde bir çalışma gerekiyor. Şair bu 
anlamda sezgi ve ilhamarayışında olan, içe-
öze yönelen, ötelerle iletişim içinde olan kişidir.
Şiiriyet;sözlüklerde verilmiş olan anlamlardan 
ibaret değildir. Hatta verilen anlamlar, yalnızca 
kelime anlamı, birinci anlamıdır. Kavram 
haritasına oturmayan bu kelimenin anlamının 
tam tespiti ve yerli yerinde kullanımı ıstılah 
anlamı belirsiz olduğundan oldukça zordur.  

Şairin muhayyilesi, hayat algısı ve 
donanımından teşekkül ediyor şiiriyet. Akıl, 
izlenimden başlıyor harekete, duyumsamak ise 

İlham duyguların harekete geçmesi, güçlü 
sezgi ve izlenimlerden doğabilir. Bir görünüş ya da 
evrensel temaların biri (aşk, ölüm, ayrılık vb) şairin 
aydınlanmasına, şimşeklenmeye yol açabilir. 
İlhama yol açan fenomenlerden biri de strestir. 
Stres, zihinsel etkinliği hareketettiren müteharrik 
bir güçtür çünkü.  Özetle ilham, dışarıdan bir 
gücün kişiyi etkileyerek içindeki yaratıcı gücü 
hareket ettirmesidir. Bu hareket aslında “şeyin 
bilincinden” yola çıkmaktır. Şeyin bilinci o 
fenomenin bir yönünü geliştirme arzusudur.

Kalıcılık Yolları
1. İmge, imgesel söyleyiş:
Şair, insanî kabiliyetlerinin farkına varıp bu 

yetenekleri geliştirdikçe ve gelişen tarafının 
farkındalığını artırdıkça bilim-sanat ve zanaattan 
en az birinde ustalaşacaktır. Bu aşamada şiirle 
akraba hassalar; şiar ve şuur, artar. Şiiriyet(o 
metni şiir yapan hassalar) yüksek bir seviye 
olarak bunlarla birlikte ortaya çıkar. Bu bağlamda 
elde olan ilk-arkaik metinlerden itibaren “kutsal 
kitaplarda imgesel anlatımlar”da söz konusudur. 
Bunun açıklaması şöyledir: kutsal metinler her 
insana ve her çağa hitap ederler. (Özger, 2021). 
Bunun yolu da imgesel, sembolik ve mecazlı 
ifadelerden geçer.  

İmgenin kuruluşuna kısaca değinmek 
gerekiyor bu noktada. İmge çok yönlü bir seyir 
izleyerek üretilir. Bu konuda en çok dillendirilen 
kuruluş şekli de aşağı yukarı şöyledir: şair fizik 
âlemden -hatta ötesinden- bazı zihinseluyarılar 
alır. Anlam boyutunda ve şifreli bu uyarıların, 
ifadeye dönüşmesi için şifrelerin çözümüne, 
çözülen şifrelerin ifadesi için de söze ihtiyaç 
vardır. Ancak; sayılamayacak kadar çok uyarı için 
hiçbir dilde yeteri kadar söz yoktur. Dolayısıyla 
uyarının ifadeye evirilmesi adına, benzetme, 
değişmece veya metafor kullanılır. İmge bir 
kelimeye, bir kelime grubuna, sezdirilmiş ancak 
açıkça söylenmemiş bir ime (işaret); dış katman 
olabileceği gibi bunların içine deyüklenebilir.

Melih Cevdet, Özdemir Asaf gibi şairlerin 
ses ve imgeden çok düşünceyi öne çıkardıkları 
(Akgül, 2021) da şiir çevreleri için malumdur. 
Melih Cevdet sonraki dönemde sese ve imgesel 
anlatıma dönüş yapmıştır. Özdemir Asaf ise 
okunurluğunu kaybetmiştir. 

2. İcaz: 
İ’caz; şiirin, adeta bir mucize gibi 

benzersizolmasıdır. Hemen bütün şairlerin 
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gelmiştir. Koşuk ve saguların Kaşgarlı Mahmut 
tarafından sözlü kültür öğesi olarak derlenmesi 
durumu açıklamaktadır. Ancak ölçülü ve kafiyeli 
her manzumeden söz etmiyoruz elbette. Çünkü 
şiiri şiir yapan temel etken değildir ölçü ve kafiye.  

Şiirimiz çok boyutlu ve çok kültürlüdür. 
İslam Dini’nin kabulünden evvelki şiirimiz basit 
bir form değişikliği ile Halk şiiri olarak; Fars 
ve Arap şiiri de üst bir şiir olarak kopyalanıp 
Klasik Türk Şiiri olarak devam etmiştir. Bu iki şiir 
oluşumu üstüne batı tarzı şiir de başlamıştır ve 
halen devam etmektedir. Yenileşme dönemi şiiri 
sürekli adına yeni denen şiir tarzları ile devam 
etmiştir. Söylememiz gereken esas mesele de 
şudur: şiire başladığımız dönemden 20. Yüzyıla 
kadar bütün şiir serüvenimiz biçime bağlı olarak 
sürmüştür.Bu kapsamda şiiri oluşturan yapının 
temelinde icaz, estetik ve retorik olduğunu 
söyleyebiliriz.   Bu konuda zayıf olanların tezkire 
sayfalarında kaldığı da bilinen bir gerçektir. 
Çünkü biçim mükemmelliği, kalıcılık adına 
sadece yardımcı bir unsurdur. 

Sonuç olarak şiir insanlığın başlangıcından 
beri var olan bir sanattır. Bazı metinlerin binlerce 
yıldır varlığını sürdürürken bazı metinlerin 
dönemsel bir etki oluşturup sonra kaybolduğu 
görülmektedir. Bu metin, şiirin hangi şartlarda 
kalıcı olduğunu açıklamaya dönük bir okuma 
denemesidir. 

Şiirin kalıcılığı kadar, şairin de kalıcılığının 
bazı özel şartlara bağlı olduğu açıktır. Bu şartları 
sonuna kadar zorlamak; şiirin istediği değişim ve 
dönüşümü gerçekleştirmek, temelde meseleyi 
anlamakla mümkün olacaktır. Değişim / 
dönüşüm yenileme ve canlandırma anlamı taşır. 
Eskitme / yıpratma ise yalnızca yok etme ve 
yerine kendini koyma gibi süfli girişimden başka 
bir şey değildir.  

Kaynakça
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histen. Şiiriyetin ortaya çıkışı da bunların aktif 
olmasıyla mümkün oluyor. His ve aklın eylemliliği 
açısından var olan doğal ayrım,şiiriyet söz 
konusu olunca birliğe dönüşüyor. Dolayısıyla bu 
birliktelikle başlayan hareket, bilgi ve hikmetle 
sonuçlanıyor. Bu sonuç, öğrenme odaklı bir 
metin türü değil, çünkü somut bilgi, veri, done, 
istatistik değil. Bu bir öz. 

4. Şiire Misyon Yükleme:
Şiirin insanları etkileyen hatta yönlendiren 

tarafı tarih boyunca siyasetten bilime kadar 
hemen herkesin ilgisini çekmiştir. Şiiri ve şairi 
kendi amacına hizmet etmesi için kullanmanın 
dayanılmazlığına kapılan çok olmuştur. Platon’un 
şiirin ve şairlerin çoğunun faydalı olmadığı 
çıkarımına rağmen o az kısmını şahsi faydaya 
çevirme, esasen kendi amaçlarına yöneltme 
arzusu olmuştur. Bu arzuyu tetikleyen de; şiirin 
ezberlenmesi ve akılda tutulmasının kolay 
oluşudur. Bu çabanın da şiire katkısı olmuştur. 

Pek çok büyük düşünür, mutasavvıf, âlim; 
amaçlarını şiir üzerinden aktarmaya çalışırken, 
şiir onlar için temel amaç değilken şiire 
yakalanmışlar ve ihtişamlı şiirler yazmışlardır. 
Bunun en önemli örneği de Yunus’tur. 
Tasavvufun yolunu-yordamını anlatma 
gayretiyle şiir söylerken şiirin zirvelerine 
çıkmayı başarmıştır. Bu aslında yeni ve güçlü 
başka bir yol açmıştır şiirde: şiiri arka plana 
atmadan iletiyle birlikte sunmak… Özü şiire 
yakıştırmak aslında çok zordur. Yunus gibi pek 
çok mutasavvıf-şair; âlim-şair; düşünür-şair 
çıkmıştır ortaya. Akla gelen tüm tasavvuf yolları 
ve bilim dalları şiirize edilerek anlatılmıştır.  

Yenileşme döneminde de bazı şairlerin 
bu anlamda öne çıktığını görmek mümkündür. 
Akif, Fikret, Nazım, Atsız, Necip Fazıl, Sezai 
Karakoç ve Nuri Pakdil bunlardandır. Fikri yönü 
çok kuvvetli olan hatta şiirde fikrini aktaran 
bu şairler aynı zamanda iyi şiirler de yazmıştır. 
Fikir yönünün şiirde nerede ve ne kadar olacağı 
hususunda ortaya çıkan ayrışma bazılarının 
şiirini bazılarının fikir adamlığını öne çıkarmıştır. 
Şiirle öz dozunu en iyi mezc eden de Üstad 
Sezai Karakoç’tur. 

5. Biçime bağlılık:
Şiirde biçim; ölçülü ve kafiyeli şiirlerin 

akılda kalıcılık özelliklerinden faydalanmak, 
ezberlenmesinin kolay olması ve sonraki 
kuşaklara aktarılması adına özellikle de yazının 
yaygın olmadığı dönemlerden günümüze kadar 



“… U Ğ R U N D A  K I M S E N I N  M Ü C A D E L E  V E R M E D I Ğ I , 
H E D I Y E  E D I L M I Ş  H Ü R R I Y E T  K O N T R O L  A LT I N D AY D I .”

B I R  K I TA B I N  TA P U S U  M U H T E M E L E N  K I TA P  S A H I B I N I N  A D I N A , 
S O YA D I N A  V E  B A N A  G Ö R E  A LT I N I  Ç I Z D I Ğ I  S AT I R L A R A  G Ö R E  D Ü -

Z E N L E N M E L I D I R .   TA P U  D E D I Y S E M  B I R  G AY R I M E N K U L  O R TA K -
L I Ğ I N D A N  YA  D A  E L  YA Z M A S I  B I R  E S E R I N  M I R A S  D E Ğ E R I N D E N 
F A L A N  B A H S E T M E Y E C E Ğ I M .  K E T E B E ’ N I N  E X L I B R I S  S E R I S I N I N 
D Ö R D Ü N C Ü  K I TA B I  O L A N  “A U S C H W I T Z ’ T E N  S O N R A  YA Z M A K ” 

I S I M L I  E S E R  M A S A M D A . 

Karşılanamayan 
Zarar:  

Auschwitz

Gülnaz Eliaçık Yıldız

T E O R İ
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vakti gelmişti…” Grass’da birçok yazar gibi 
ağırlıklarından kurtulmak adına yazıyordu. 
Öyle ki bu kurtuluş isteği son nefesine kadar 
devam etmiştir diyebiliriz.  Ölmeden çok az 
süre önce tamamladığı “Sonluluk Üzerine” 
adlı eserinde, bir Tanrı inancına sahip 
olmamasına rağmen ölüme olan kuvvetli 
inancı ayan beyandır. Eserde insanın son 
dönüşü olan toprak ve ona bağlı nesneler 
Grass’ın kendi çizimleriyle okur karşısındadır. 
Şiir ve nesir birleşimi olan bu eser Grass’ın 
yazma tutkusunu öylesine ünler ki, mürekkep 
balığından mürekkep çıkarıp yazı yazdığı 
bilgisine ulaşır ve o çıplak tutkuyu okur 
gözleriyle görür neredeyse.

1996 yılında Grass hayatının bol ödüllü bir 
dönemini geçirir. Bu ödüllerden en önemlisi 
ve ününü arttıranı şüphesiz Nobel Edebiyat 
ödülüdür.

Auschwitz Karanlığına Tutulan Işık: 
Yazmak

Eser M. Sami Türk’ün Grass’a dair ufuk 
açıcı bir giriş yazısıyla başlıyor. İyi ki bu yazıya 
yer verilmiş diyorum çünkü Grass’a dair fikri 
olmayan bir okuyucu, bu yazı doğrultusunda 
hacimce küçük ama anlamca yoğun olan 
esere daha tanıdık yaklaşıyor kesinlikle.

İnsanın varoluş amacı fiziksel ihtiyaçlarının 
öncelendiği bu dünya düzeninde, esas olarak 
anlamın temel alınmasıyla başlar. İnsanoğlu 
karnının açlığını gidermenin bir yolunu 
muhakkak bulur ancak ruhunun açlığı için bazen 
başkalarının önüne mendil açmak durumunda 
kalır. Ayıplar ayıp olmaktan çıkmıştır. Olanlar 
olmaya devam eder ve ölenler daima ölür. Grass 
ve onun kuşağı için Auschwitz bir insanlık ayıbı 
olmasının yanında bugün bile kinle anılan bir yer 
olmaya devam eder. 

Auschwitz II. Dünya savaşı döneminde 
Nazi Almanya’sının kurduğu en büyük toplama 
kampıdır. Polonya sınırları içerisinde olan 
bu kamp bir milyondan fazla Yahudi’nin 
mezarı olmuştur.  Kampın ana girişinde bir 
tabela bulunur ve şöyle yazar: “Çalışmak 
özgürleştirir.” İnsan aklıyla adeta alay eden 
bu söz, özgürlüğü sadece “hayatta kalmak” 
formunda yaşanabilir kılar bu kampta. Çünkü 
kampa gelenlerden çalışabilir, sağlıklı ve dinç 
görünenler sağa, diğerleri ise sola ayrılır. Sola 
ayrılanların akıbeti ise krematoryum denen 

Exlibris kelime anlamı itibariyle kitabın 
sahibini imler. Kitabın iç kapağında bir resim 
ve imza ile iliştirilen daha çok özgün sanatsal 
bir eser kategorisine giren exlibrisler sahipleri 
hakkında fikir verirler. Ayrıca kitapların 
karışmasını, ödünç alınan kitapların daha 
çabuk geri getirilmesi gibi şeyleri amaçlar.

Auschwitz’den Sonra Yazmak isimli bu 
eser, Goethe Üniversitesi tarafından 1959 
yılında edebiyata ilgi duyan gençler nezdinde 
herkese açık olarak yapılan Frankurt dersleri 
kapsamında Çağdaş Alman edebiyatının 
önde gelen isimlerinden Günter Grass’ın 
konuşmasını okura sunar.

Günter Grass

Bir bakkalın oğlu olarak 1927’de 
Danzig’de dünyaya gelmiştir. Asker olarak 
görev yapmış ve sonrasında esir hayatı 
yaşamıştır. Duesseldorf’da helkeltıraşlık 
eğitimi alır. Alman edebiyatı sahnesinde 
üne kavuşması ise Teneke Trampet adlı ilk 
romanıyla olur. Romanın aynı isimle filme 
uyarlanması ise bu ünü ikiye katlar. Roman 
Türk okurlar için Kâmuran Şipal’in çevirisi ile 
1972 yılında raflarda görünmüştür. ““Teneke 
Trampet”te 2. Dünya Savaşı sonrasında 
Alman Toplumu’ndaki değişmelerden 
kaynaklanan, aksaklıklar, problemler ve 
insanlar üzerindeki olumsuz etkilerden 
bahsedilerek “Toplum Eleştirisi” yapılır.” 
Ayrıca bu eser Grass’ın hayatına dair birçok iz 
taşımasından dolayı otobiyografik özelliktedir. 
Garip olan bir olay vardır ki Grass  Teneke 
Trampet  adlı bu eseri yayımlanana kadar 
silahlı kuvvetlerin bir mensubu olduğunu 
saklar. İlgili eserde kendisiyle yapılan mini 
bir röportajda bu durum sorulur ve şöyle 
bir cevap verir. “İçime sıkıntı veriyordu. Bu 
kitabı yazmamın sebeplerinden biri de onca 
yıllık suskunluğumdur. Kurtulmam lazımdı, 
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fırınlarda yakılıp, göğe sisli bir duman şeklinde 
süzülmektir. Kamp içerisinde çalışanlar 
yalnızca hayatta kalmış, çoluk çocuk, genç 
yaşlı, hamile demeden sırf dinlerinden ötürü 
birçok insan katledilmiştir. Bu büyük insanlık 
suçundan sonra elbette dönemin yazarlarının, 
şairlerinin önünde şu büyük soru durur:  
Auschwitz’ten sonra yazı yazılabilir mi?

Grass insan varoluşunu Auschwitz’ten 
sonra ve önce olanlar şeklinde ikiye ayırmanın 
yerinde olacağından bahseder eserde. 
Auschwitz’ten sonra sanat yapabilmek, olur 
mu olmaz mı şeklinde düşünmedi bence 
Grass ve onun gibiler, çünkü bu düşünceler 
zaman kaybıydı onlar için. Yazdılar, yazmaya 
ve karşı çıkmaya hatta birçok şeye şiddetle 
karşı çıkmaya devam ettiler.

“Toplumda tabu olarak kabul edilen 
birçok şeyi eleştirmekten geri kalmaz. Grass, 
Katolik eğitimi aldığı halde dini konuları, kutsal 
değerleri; bayağı ve belden aşağı konulara 
ilişkilendirerek alaya almaktan da zevk 
duyar. Parodide de usta olan Grass, tarih gibi 
gerçekler üzerine kurulmuş bir alanı, roman 
kurgusuyla çok iyi bir şekilde sunar.”

Grass eserde Alman felsefeci Theodor 
W. Adorno’nin “Auschwitz’den sonra şiir 
yazmak barbarlıktır.” sözünü anımsatır ve bu 
söze karşı çıkar. Grass’a göre ne yaşanırsa 
yaşansın, insan ne kadar hırpalanırsa 
hırpalansın hayat devam eder.  Adorno ise 
esasında acıdan bir şaheser çıkarmaya 
uğraşan zihniyete karşıdır bu sözüyle. 
Kelimeler bazen susmalıdır belki de… 
Ancak ben de bu konuda yönümü Grass’a 
çeviriyorum. Şayet sanatçının kaygısı acıyı 
yontup estetik bir büst yapmak değil, var 
olanı dünyaya duyurma çabası ise kelimeler 
susmamalıdır hiçbir vakit. Çünkü sanatın 
evrenselliği zulmün duyurulması için bir çağrı 
görevi görebilir.

Auschwitz öyle karanlık bir yerdi ki 
vagonlardan inip içine giren yolcular tünelin 
sonunda ışık olmadığını anlamışlardı. 
Kollarına damgayla verilen numaralar, 
banyo için sokuldukları odalarda ellerine 
verilen sabunlarla bekleyen insanlar, musluk 
başlıklarının açılmasıyla duş başlıklarından 
odaya yayılan zehirli gaz, ölen insanlar ve 
bu insanların bedenlerinin küle döndüğü 
krematoryumlar… Bugün ziyaretçi akınına 

uğrayan bu yer insanlığın kitabındaki karanlık 
tarafını ancak Auschwitz neslinin kalemleri 
aracılığıyla aydınlattı. Grass şüphesiz onların 
en önde gelenlerindendi. Bu karanlık dönemde 
daha on yedisindeydi, her şeyi anlatacak 
kadar cesur değildi. Ne zaman ki Berlin’den 
Paris’e taşındı ve Almanya ile arasına 
mesafe girdi işte o zaman yazmak cesaretini 
gösterebildi tüm olanları. Bu cesaretle en 
verimli dönemini geçirdi desek yanlış olmaz 
galiba. Bu yıllarda Nobel ödülü almasına 
sebep olan Teneke Trampet, Köpek Yıllar’ı, 
Kedi ve Fare adlı eserlerini ortaya çıkardı. Bu 
eserlerin böylesi art arda sıralanmasını ise 
şöyle anlatır: “İddiam o ki; bir itki, bir tarik 
dışarıdan böylesi muazzam çakıllı yamaçlara 
doğru bir ayartma olmadıkça hiçbir yazar 
kendi başına bir destan tasarlamaya cesaret 
edemez.”

Her şeye rağmen onca şeye şahit olup 
bunları bir kurgu dâhilinde anlatmak zordu 
Grass için, çünkü anlamak gizli bir ölüm 
biçimiydi bazen. Güneşin altında karanlık 
her ne kadar tahayyül edilemez dursa 
da Auschwitz’ten sonra yazmak akşama 
kavuşamamak gibi bir şeydi, hep yarım, hep 
eksik, hep zararda…

Auschwitz’ten sonra Yazmak

Frankurt Dersleri

Günter Grass

62 Sayfa

Ketebe Yayınları

Kaynakça:

Suiçmez T. (2006). Günter Grass’ın 
Teneke Trampet Eserinde Toplum Eleştirisi
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15 Maddede 
Ali Ayçil

1 5 ’ L İ K L E R

Ülker Gündoğdu



2. Öğrenciliğinde arkadaşlarıyla kiraladığı 
evde ona ait oda ve çalışma masasında 
farklı konularda pek çok şey yazmaya 
öylelikle başlar. Bolu’nun Göynük ilçesine 
öğretmen olarak ataması yapılır. Göynük 
ilçesinin panayırlarını ve tarihi ahşap evlerini 
unutamadığını vurgular. Ayçil’in daktiloyla 
ilk deneme ve şiir yazma deneyimi burada 
başlar.

3. Denemelerinde ve günümüz edebiyatında 
öykücülük alanında gerçekçi edebi bir dil 
kullanır. Denemelerinden sonra şiirleriyle 
gönüllere yol alır. Öykücülüğü ve hikâyeciliği 
ile artık okurun vazgeçilmezidir. Öykücülüğü 
farklı boyutlarıyla kavradığımız, şiirleriyle 
yoğun anlamlara daldığımız, denemelerinde 
açtığı sınırsız ufka hâsıl olduğumuz ince 
ruhu ile Ali Ayçil’in yeri doldurulamaz. Yirmi 
hikâye bir önsözden oluşan eserlerinden 
Sur Kenti Hikâyeleri, her hikâye yekdiğerinin 
hem devamı hem de başlı başına bir hikâye 
niteliğindedir. Hikâyenin eşsiz bölümlerine 
kapılan okur gönlüne hüzün değmeden 
eserin esiri olamaz. Ali Ayçil, eseri Sur 
Kenti Hikâyeleri ile temel alınmış Türk 
Hikâyeciliğine yeni bir nefes olmuştur. 

4. Modern edebiyatla ilgilenir. Sezai Karakoç’a, 
Cahit Zarifoğlu’na eğilimlidir. Öğrencilik 
dönemlerinde aylık şiir dergisi takip 
etmektedir. Türk Edebiyatı’nda modern 
anlatı türünün izleri eserlerinde görülür. 
Edebi kaygı taşıdığı için başarılıdır. Ali 
Ayçil’in edebi anlayışı, Türk Kültürü 
geleneğine önem verir. Kısa olay ve durum 
öykücülüğü; Türk edebiyatımızın yeni nesil 
yıldızı parlayan hikâyecilerden olan Ali 
Ayçil’in denemeciliği, deneyseldir. Toplumu 
masaya yatırarak gündelik hayatın bütün 
renkliliğiyle ele alır. Toplumsal yararı öncelikli 
amaç gördüğü için içeriğe ve mesaja 
önem vermiştir. Kendini kendine anlatan ve 
kendinden kendini dinleyen hatıralarından 
ve insanların şahane hikâyelerine sarılan o 
yazarlardandır.

5. Ali Ayçil, şiir ve denemelerini kimseyle 
uzun süre paylaşamaz. İlk defa İstanbul’a 
arkadaşını ziyarete gittiğinde arkadaşı 
Aziz ile paylaşır. Aziz, Dergâh Dergisi 
editörü Mustafa Kutlu ile iletişim kurar ve 

1. Ali Ayçil, 1969’da Erzincan’ın Çayeli 
ilçesi Saraycık köyünde doğmuştur. 
Yedi yaşındayken babasını kaybeder. 
Çocukluğunda babasıyla zaman geçirmeyi 
çok sever fakat sert mizacından çekinir. 
İlkokulda Filiz Öğretmen, okumayı kısa 
sürede öğrendiği için Ayçil’e masal kitabı 
hediye eder. Bu, aldığı ilk hediye olduğu 
için çok etkilemiş, okumaya ve kitaplara 
yönlendiren bir sebep olmuştur. Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Tarih Öğretmenliği okur. Şiirleri ve 
şiir üzerine yazıları Dergâh, Hece Kitaplık 
gibi dergilerde yayınlandı. Mostar ve Gerçek 
Hayat dergilerinin editörlüğünü üstlendi. 
Halen Dergâh edebiyat dergisinin yayın 
yönetmenliğini yapmaktadır. Eserleri; Naz 
Bitti (şiir), Sur Kenti Hikâyeleri (Hikâye), 
Ceviz Sandıkları ve Para Kasaları (Deneme), 
Kovulmuşların Evi (Deneme), Yenilgiden 
Dönerken (Deneme), Usta Konuşmak İstiyor 
(Deneme), Arastanın Son Çırağı, Naz Bitti, 
Bir Japon Nasıl Ölür.
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arkadaşına şiirleri ve denemeleri masasına 
bırakmasını sonra onu arayacağını belirtir 
Mustafa Kutlu. Kısa süre sonra Mustafa 
Kutlu’dan kendi el yazısıyla bir mektup alan 
Ali Ayçil çok heyecanlanmıştır. İlk olarak 
Boşnak kadınları için yazdığı “Nadya” 
adlı şiiri dergide yayınlanmıştır. Naz Bitti, 
Sur Kenti Hikâyeleri, Ceviz Sandıklar 
ve Para Kasaları adlı kitaplarını yazar. 
Ceviz Sandıkları ve Para Kasaları Ayçil’e 
okur kazandırmış fakat ilk defa Sur Kenti 
Hikâyeleri adlı eserinden sonra Ayçil’den 
bahsedilmeye başlanmıştır. Türk Edebiyatı 
Dergisi Sur Kenti Hikâyeleri eserini kapak 
yapar. Mustafa Kutlu bu kitaptan bahseder, 
gazeteler bu eser hakkında yazılar yazar. 

6. Yaşadığı semtlerin sokak isimlerini hep 
hatırlar. İstanbul’un eski semtlerinde 
oturanlar için sokak isimleri önemlidir. 
Çünkü sokakları anıları, hafızaları olan 
sokaklardır. Sokak isimleri ile Kültür 
katliamı olduğu kanısındadır. Ali Ayçil, 
Timaş yayınlarında editörlük yapan Eşi 
Neval Hanım, kitaplara olan sevgisiyle 
editör olmayı seçmiştir. Dede Korkut’tan 
esinlenerek oğluna Yusuf Uraz adını 
verir. Ali Ayçil’in eserlerine bakıldığında 
kişiliğinden çok fazla iz bulunmaktadır. 
Eserlerinde çabalayan, yılmayan, azmeden 
bir yapısının olduğuna değinmektedir. 
Dakik ve iş ahlakına önem verir ve 
yaptığı işlerin temiz olmasına özen 
göstermektedir. Karşısındakinin duygularına 
önem vermesinden dolayı fazla hassas 
davranması onu yormaktadır. Edebiyata olan 
ilgisi kadar mimariye de ilgilidir. Edebiyat 
ve mimarinin bir arada olduğu eserlere özel 
ilgilidir. Edebi hayatı, edebiyat öğretmeni 
Nazmi Yıldırım, şiirler okuması sayesinde 
başlar. “Mona Rosa” şiiri ve Sezai Karakoç 
ile böylelikle tanışır. Zaten ilgili olduğu 
edebiyata, şiirle daha da bağlanır. Gazeteye 
bir şeyler yazması için Fen Bilgisi Öğretmeni 
tarafından yönlendirilir. 

7. Ali Ayçil’in sanat hayatı sadece öykü ile 
sınırlı kalmamıştır. Birden fazla şiir kitabı 
yayımlanmıştır. Şiire, serbest yazan 
modern bir şair olarak başlamış ikinci 
kitabı Naz Bitti’de daha sonra “Yeni Hece” 
diye tanımlanacak şiirin 1990’lardaki 
kurucularından biri olmuştur. Ona göre 
edebiyat geçmişten beslenir ve içinde 
bulunduğu dönemden de kopuk olmaz. 

Her dil, yapı, biçim, şiir kendi döneminde 
güzeldir. Yaşanmayan bir hayatın şiirini, 
hikâyesini yazmak anakronizmdir. İnsanlara 
her hafta ufak mektuplar göndermek olarak 
düşündüğü gazetede yazmak için şiirin 
dışında deneme ve hikâye türüne girmiştir. 
Deneme yazmaya gazeteyle başlamıştır. 
Okur onu o kadar benimser ki onu ilk 
okuyanların çocukları da şu an onu okuyor. 
Bu durum onu çok sevindirmektedir. 

8. Ali Ayçil, bugünkü Hazar Gölü civarında 
kurguladığı Sur Kenti Hikâyeleri adlı eserine; 
İtalio Calvino’nun tasarlanmış kentler, yüzüp 
giden kentler gibi sayısız kent anlatısı vardır. 
Yazar yirmi bir kahramanla şehri yaşatmaya 
çalışır. Ayçil, doğunun sahici ve sıra dışı 
kahramanlarını göstermeye çalışmıştır.

9. Ali Ayçil, kitap kapaklarını kendisi belirleyip 
seçmiştir. Ceviz Sandıkları ve Para Kasaları 
dışındaki koyduğu diğer kitap isimlerini çok 
sever. Ceviz Sandıkları ve Para Kasaları 
ismini hiçbir zaman sevmemiştir, hatta 
sırf isminden dolayı bir daha bastırmak 
istememiştir. Kitabın adını verirken diğer 
ihtimalleri düşünmez, içinden geçen ilk 
ismi koyar. “İçimden beş iyi bir kötü şey 
çıktı, içimizin de böyle bir şeye hakkı var.” 
der. Kitaba ismini veren deneme eskiye 
olan anlam, üzerinden zaman geçen 
tüm anıların ve değerlerin zamanla yerini 
başka değerlere ve anılara bırakarak 
güzel hatıraları resmediyor. Bu resim yeni 
olan soğuk hissi veren para kasalarının 
ve eski olanın iç ısıtan ceviz sandıklarının 
değişimi niteliğindedir. Gazetede yazdığı 
denemelerden oluşan Ceviz Sandıkları ve 
Para Kasaları çıkar. 

10. İstanbul’da Ayçil’in, tanıdıklarının ve 
arkadaşlarının olduğu bir edebiyat 
muhiti mevcuttur. Türkiye’nin en önemli 
hikâyecilerinden Mustafa Kutlu’yu yirmi 
yıldır tanımaktadır. İsmet Özel, Cahit 
Koytak, şair Onur Behramoğlu, Şükrü 
Erbaş, Nazan Bekiroğlu, Cihan Aktaş, 
Fatma Barbarasoğlu, Akademisyen 
Fatih Andı, Ali Şükrü Çoruk gibi bir çevre 
edinmiştir. Ayçil tanıdığı ve arkadaş olduğu 
isimlerden kültürel anlamda çok şey almıştır. 
“Edebiyat aynı zamanda bir edebiyatçı 
gibi yaşamaktır.” diyen Ayçil, edebiyat 
sevgisini çevresiyle de pekiştirerek daha 
verimli hale getirmektedir. Sosyal medyanın 
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yaygınlaşmasıyla edebiyat mekânları da 
yok olmaya başlamış, herkesin bir şeyler 
paylaştığı başka bir aşamaya geçilmiştir. 

11.  Ali Ayçil’in anlatımında tasvir oldukça 
önemlidir. Tasvirler olayların akışına uygun 
olarak canlı ve etkileyici bir şekildedir. 
Anlatmanın temelinde somutlaştırma, 
somutlaştırmanın temelinde tasvir 
tekniği vardır. Nesnel tasvir tekniğinden 
yararlanmıştır. Hâkim bakış açısıyla kaleme 
alır. Toplumsal hadiselerin üzerinde bıraktığı 
hadiseleri dile getirmektedir. Eserleri 
çocukluğu ve yaşantısından fazlaca izler 
taşımaktadır. Doğup büyüdüğü Erzincan’ın 
Çayırlı İlçesinden kente doğru ilerleyen 
bir hayatın yolculuğuna eserleri üzerinden 
okuru eşlik etmektedir. Ali Ayçil eserlerinde 
“Kendilik Arayışına” okuruyla girer. Dünyayı 
anlama ve tanıma sürecini yaşar ve yaşatır. 
Arayışları doğa ve aşkla iç içedir. Yaşadığı 
dünyaya bir türlü alışamamış, arayışını bir 
başka eserine bırakmıştır. 

12.  Ayçil, eserlerinde razı ve sızısız bir anlatım 
dili kullanmaktadır. Bu dil insanın kendi hata 
payını okura bildirmektedir. Sorgulatarak 
“kendini bulmaya” hakkı vardır. “Kendini 
Bulmak” sanıldığı kadar kolay değildir. 
Çünkü önce kendinle yüzleşip beraberinde 
“Var Olma” sancısı gelecektir. Düşünmek 
ve hareket sayesinde oluş gerçekleşecek 
ve kendini tamamlayabilecektir. Ayçil, 
varoluş arayışında iç ve dış çatışmalar 
yaşamaktadır. Ali Ayçil, kendi içiyle karşıtı 
çatışma altında tutar. Gün geçtikçe dünyayı 
anlamlandırır.  

13.  Gönül işçiliğinin ritmini bozmayı istemez 
hiç. Varlık arayışı, aşk, tabiat ve yalnızlığı 
kendine has şiirlerindeki incelikli şairliğini, 
öykülerindeki ve denemelerindeki o 
sızının mukaddes söyleniş biçimiyle yer 
eder okurunda. Ali Ayçil, insanın kendini 
inceleyebilme özelliğini geliştirmeye; 
Yenilgiden Dönerken adlı deneme eseriyle 
katkı sağlar. Bütün eserlerinde sunduğu 
samimi edebi dil ile gönül gergefinde 
okuru işler, düşünce ve yetilerine görünge 
kazandırarak yenilgilerden dönüşlere 
kuracağı bağı hükmü altına aldırır.

14.  Yazdıkları şaire misafir olan kahramanların, 
öyküleşme arzularının bir ürünüdür. Açık 
bir biçimde üslupçudur. Eserlerini ayrıcalıklı 
kılan hayatı sayısız inşa etme biçiminin 

özgün bir yöntemle özgürleştirmesidir. 
Edebiyatın özgürleştirme ameliyle eserine 
yönelmesi en belirgin özelliğidir. Kendi 
olmanın arkasına sığınır. 

15.  Ali Ayçil, zahmetler evi olarak nitelendirdiği 
dünyayı, arayışla geçen bir yolculukta 
yaşanan pişmanlıklar sonunda çekilen 
yorgunluk duygusunu eserlerinden okuruna 
hissettirir. Dünyayı anlam süzgecinden 
sabırla süzerek okura özü anlatır. Gönül 
bağının kendiliğinden kurulduğu eserleriyle 
samimiyetinin etki gücü hayata ve okura 
değer katmaktadır. O yazdığı sürece okuru, 
anlam bulacak, değerleri hatırlayacak, 
insan insanı keşfedecek, iyilik çoğalacak, 
incelikler unutulmayacak, sevgisi saracak, 
zihinler ve gönüller zenginleşecek. 
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ROALD DAHL VE ÇOCUK 
ROMANLARI

Sabri Ünal

D Ü N YA  E D E B İ YAT I



Dünya Şampiyonu Danny (Danny The 
Champion Of The World, 1975)

Bay ve Bayan Kıl (The Twits, 1980)
George’un Harika İlacı (George’s Marvellous 

Medicine, 1981)
Koca Sevimli Dev (The BFG, 1982)
Cadılar (The Witches, 1983)
Zürafa, Peli ve Ben (The Giraffe and the 

Pelly and Me, 1985)
Matilda (Matilda, 1988)
Kaplumbağa (Esio Trot, 1990)
* * *
Dev Şeftali: Bir Ekşi Sözlük yazarının 

deyişiyle “Hayal gücünüzü tavana vurduracak” 
eğlenceli ve tatbikî sihirli 150 sayfalık bir roman. 
Büyümeyi reddedenlere ve içindeki çocuğu 
öldürmemiş olanlara tavsiye olunur. 1996 yılında 
film olarak da çevrilmiştir.

Charlie’nin Çikolata Fabrikası: Çikolatayı 
kim sevmez ki! Dünyaca ünlü çikolata üreticisi 
Bay Wonka bir gün kimselerin ziyaretine izin 
vermediği fabrikasını sadece 5 çocuğun 
ziyaretine açacağını ilan eder. Bu şanslı 
çocukların belirlenmesi için 5 adet altın bilet 
çikolataların içine yerleştirilir ve 180 sayfalık 
macera başlar. Kitap, ilki 1971 ve ikincisi 2005 
yılında olmak üzere iki defa sinema filmi olarak 
da çevrilmiştir. Hatta meşhur Tom ve Jerry’nin 
yolu, 2017 yılında, Bay Wonka’nın çikolata 
fabrikası ile kesişmiştir.

Büyülü Parmak: Büyülü parmağı olan ve 
bu gücünü avcılık yapan ve hayvanları öldüren 
komşusu ve çocukları Philip ile William’ı bu 
alışkanlıktan vazgeçirmek için kullanan isimsiz 
kız çocuğu hakkında 57 sayfalık bir romancık. 
1990 yılında kısa animasyon olarak da 
yayımlanmıştır. 

Yaman Tilki: Mr Fox çocuklarına bakmak için 
komşu çiftliklerin kümeslerinden tavuk, hindi 
ve kaz aşırarak hayatını idame ettirmektedir ve 
bu faaliyetleri kendisini çiftlik sahipleri ile karşı 
karşıya getirir. Ortaya 80 sayfalık eğlenceli bir 
kovalamaca çıkar. Hırsızlık konusunu övmesi 
sebebiyle eleştirilebilecek roman doğa ve yaban 
hayvanları hakkında ise onlara da kısmetlerini 

Roald DAHL, 13 Eylül 1916’da Norveçli 
bir ailenin Birleşik Krallıkta doğan üyesi olarak 
hayata gözlerini açmıştır. 23 Eylül 1990 yılında 
gözlerini bu dünyadaki hayata kapattığında 
geride çocuklar için yazılmış fantastik öyküler 
ve romanların olduğu kadar yetişkinler için 
de tadımlık kısa öykülerden oluşan geniş bir 
koleksiyon bırakmıştır.

Roald DAHL, 2008 yılında, The Sunday 
Times tarafından yayımlanan “The 50 Greatest 
British Writers Since 1945” listesinde 16. sırada 
yer almıştır. Bir araştırmaya göre eserleri 250 
milyon kopyadan fazla satmıştır.

* * *
Roald DAHL’ın çocuk romanlarının 

neredeyse tamamı dilimize kazandırılmış ve 
Can Yayınları tarafından aşağıdaki isimlerle 
yayımlanmıştır. 

Türkçe Adı (İngilizce Adı, İlk Yayın Yılı)
Dev Şeftali (James And The Giant Peach, 

1961)
Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie And 

The Chocolate Factory, 1964)
Büyülü Parmak (The Magic Finger, 1966)
Yaman Tilki (Fantastic Mr Fox, 1970)
Charlie’nin Büyük Cam Asansörü (Charlie 

And The Great Glass Elevator, 1972)
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Roald Dahl’ın en eğitici romanı bu olsa gerektir. 
1996 yılında sinema filmi de çevrilmiştir.
Kaplumbağa: İçinde küçük beyaz bir yalan 
içeren, çocuk romanı olmaktan çok bir yetişkin 
hikâyesi tadı veren 54 sayfalık bir romancık. 
Zaten kahramanları da yaşlı bir ihtiyar olan Mr 
Hoppy ve Mrs Silver. 2015 yılında film olarak da 
çevrilmiştir. Yazarın hayatta iken yayımlanan son 
kitabı olup yazar bu kitabın yayımlanmasından 
iki ay sonra vefat etmiştir.

Elimde olmasına rağmen, vefatından sonra 
yayımlanmış çocuk kitaplarını bu yazının dışında 
tutmayı tercih ettim. İngilizce öğrenmeye 
niyetliyseniz Roald Dahl kitapları size İngilizceyi 
sevdirmek anlamında muhteşem çeşitlilik 
sunuyor. Kullandığı sıfatlar, dildeki kelime 
oyunları, hikâye örgüsündeki beklenmedik 
ilerlemeler ile merakınızı daima en üstte tutuyor. 
Aynı durumun muhtemelen Türkçe baskıları için 
de geçerli olduğunu tahmin ediyorum.

bırakmak gerektiğini öğütlemektedir. 2009 
yılında sinema filmi de çevrilmiştir.

Charlie’nin Büyük Cam Asansörü: Charlie 
ve Bay Wonka’nın bu ikinci macerası biraz daha 
uzakta, uzayda konumlanır ve Charlie ve ailesini 
182 sayfalık heyecanlı bir maceraya atar.

Dünya Şampiyonu Danny: Roald Dahl’ın 
içinde sihir içermeyen, yine de okuyunca insanın 
inanası gelmeyen; eğitimci gözüyle ise hırsızlığı 
özendirdiğini düşündüğüm 214 sayfalık bir 
roman. 1989 yılında film olarak da çevrilmiştir.

Bay ve Bayan Kıl: Penceresi olmayan bir 
evde yaşayan ve birbirine hiç de eğlenceli 
olmayan şakalar yapan, ikisi de birbirinden 
iğrenç görünümlü ve kötü karakterli Bay ve 
Bayan Kıl hakkında 87 sayfalık bir romancık.

George’un Harika İlacı: Hiç erkek veya 
kız kardeşi olmayan George, üstüne üstlük 
her şeye kilometrelerce uzak bir kırsalda 
bencil ve sürekli bir şeyler hakkında şikâyet 
eden büyük annesiyle birlikte yaşamakta, bir 
nevi ona göz kulak olmaktadır. Bir gün büyük 
annesini düzeltecek ve normal bir insan haline 
dönüştürecek muhteşem bir ilaç yapmaya 
karar verir. Sonrası 104 sayfalık heyecanlı bir 
romancık.

Koca Sevimli Dev: Sophie yetimhanede 
yaşayan bir kız çocuğudur. Koca Sevimli 
Dev ise Devler Adasında yaşamaktadır. İki 
kahramanımızın yolu yetimhanede kesişir. 
Sophie bakalım bu karşılaşmadan hangi dersleri 
alarak çıkacaktır. 199 sayfalık heyecanlı bir 
serüven. 1989 yılında çizgi film olarak ve 2016 
yılında meşhur yönetmen Steven Spielberg 
tarafından sinema filmi olarak çevrilmiştir.

Cadılar: Anne babasının bir trafik kazasında 
hayatını kaybetmesi sonucu Norveçli büyük 
annesi tarafından büyütülen bir çocuk ve 
yollarının cadılar ile kesişmesi hakkında 201 
sayfalık bir roman. Kitap, ilki 1990 ve ikincisi 
2020 yılında olmak üzere iki defa sinema filmi 
olarak da çevrilmiştir.

Zürafa, Peli ve Ben: 73 sayfa süren kısa 
bir fabl. Aklımda çok bir iz bırakmadığını kabul 
etmek zorundayım.

Matilda: Kurgusu itibariyle Roald Dahl’ın 
en sevilen çocuk romanlarından biridir. Matilda 
bir kitap kurdudur. Bundan öte çok zekidir lakin 
ailesi ile en başta ailesinin ahlaksızlığı sebebiyle 
ahlaki değerler konusunda zıt düşmektedir. 
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P O R T R E

Tuba Yavuz

Dünyanın Kemiklerini 
Sayan Adam: 

Selman Nuriler



zaman ve adım adım yükselen temposuyla bu 
kısalıktan beklenmeyen uzun etkiler bırakıyor 
okurda. Fakat şunu da hemen yazımızın başında 
belirtmekte fayda var bu kadar uzun akışlar ve 
zamanlar içeren öykülerin daha uzun hatta derin 
tahlillerle kahramanlarını aktarmasını bekliyor 
okur. Olay anlatmadaki cömertlik kahramanların 
ruh tahlillerinde yok. Bunu Selman Nuriler’in 
biraz fazla frene basan tavrına bağlıyorum. 
Yazarın gürül gürül akan bir kalemi yok yahut 
varsa da engel oluyor kendine. Hata yapmamak, 
temiz bir iş çıkarmak fazla dökülüp saçılmamak 
ister gibi bir endişe hissediliyor. En kestirme 
ve en az riskli yollardan neticeye yürüyor. 
Belki de ilk kitabın verdiği titizlik ve kendini 
durdurma eğilimidir bu. Ya da yazar temkinli bir 
yapıya sahiptir de bunu istemsizce yapıyordur, 
bilemiyorum ama sonraki kitaplarında daha 
coşkulu akan bir kalem olacağını düşünüyorum.

“Dünyanın Kemikleri”ni incelerken bağımsız 
bu yirmi öyküyü nasıl birkaç başlığa indirgeyip 
daha terli toplu anlatırım derdine düştüm. 
Selman Nuriler’in bu yirmi öyküde en iyi yaptığı 
şey ya da en iyi anlattığı durum nedir diye 
sordum? Bu sorunun cevabı ekseninde kitabı 
incelemeye karar verdim. Böylelikle hem yazarın 
bu ilk kitabının hakkını teslim etmiş olmak hem 
de oldukça iyi kurgulanan öykülerin ardındaki 
Selman Nuriler’i görmek daha kolay olacaktı. 

Sıradan Olayları Kurgulama Yetisi
Öykü ve roman gibi türlerin bel kemiği 

muhakkak ki kurgudur. Kurgunun kendi içinde 
ve her yazara özgü bir matematiği vardır. Selman 
Nuriler birkaç satırında hemen okuru içine çeken 
başarılı kurgu dünyası oluşturmuş. Sakin bir 
zekâya sahip olduğunu düşündürüyor bu bana. 
Hem zekâsını hissettirmek hem de çok aceleci 
ve coşkulu olmamak. Henüz ilk kitabında işin 
matematiğini çözmesi evvelce sebatla çalışılmış 
olduğunu da hissettiriyor. 

Uçakla seyahat edip kahvenizi yudumlarken 
birden kendinizi aşağı düşerken bulduğunuzu 
varsayın, işte bu öykülerde de kurguya 
kendinizi kaptırıp huzurla uçarken birden yere 
çakılıyorsunuz. Hemen hemen her öyküsü 
“güm “sesiyle bitiyor. Öykülerin başında 
okuru hadi gel diye çağıran zarif sesli Selman 
Nuriler, sıradan bir olayı anlatır gibi başladığı 
hikâyelerinde sizinle yan yana ilerliyor. Fakat 

Yazma eylemini pek çok yazar bir zemine 
oturtup buna anlam kazandırma çabasına 
girişmiştir. İlk yazılı eserlerden günümüze kadar 
bu “yazma dürtüsü” yahut “yazma ihtiyacı” türlü 
nedenlere bağlansa da meselenin özü bir derde 
dayanmaktadır. Bu dünyaya dair bir gam yüklenme 
hatta bu dünyada olmanın bizzat kendisini dert 
görme halidir. Bu açıdan bakılınca her kitabın bir 
derdi ve her yazarın bir meselesi vardır. Selman 
Nuriler de dünyayla meselesi olan adamlardandır 
ve bunun çözümünü kaleminde arar.

“Dünyanın Kemikleri” içinde türlü kesitlerin 
olduğu farklı insan hallerinin panoraması 
gibidir. Yirmi öyküden oluşan kitapta öykülerin 
ilk okunuşta göze çarpan bir ortak teması ya 
da ortak kişisi yoktur. Hepsi hayatın başka 
durumunu anlatır. O halde tüm bu farklı 
meseleleri, türlü kahramanları bir kitapta 
toplayan payda nedir? Dikkatle okuyunca 
her öyküyle önümüze serilen hayat kesitlerini 
birbirine bağlayan bir çatışma fark ediyoruz. Tüm 
öyküler  “idrak edenler” ve “idrak edemeden 
yaşayanlar” etrafında şekillenir. Hatta öykülerin 
hepsinde kahramanın o “fark etme” anı da okura 
sunulur. Bir “güm “sesiyle bu an zihninde parlar 
okurun. Bu nedenle en geniş manada “Dünyanın 
Kemikleri”ndeki öyküler için olanı biteni fark 
etmiş, duyarlı bir adamın rahatsızlıkları üstüne 
kurulmuştur denebilir.

 Peki, fark etmekle neyi kast ediyoruz? 
Her olay baktığımız yere göre çeşitli şekillerde 
yorumlanabilir derler. Haklı ile haksızın, zalim 
ile mazlumun suretleri baktığınız pencereye 
göre yer değiştirebilir. Bu kadar kaygan bir 
hayat insanın da farklı noktalarda durup “ bir de 
şuradan görelim nasılmış” demesiyle değişir. 
İşte bu idrak anından sonra hiçbir şey eskisi gibi 
olmaz.  Her gün yanından geçtiğiniz insanları 
sanki ilk kez fark eder, her akşam iş çıkışı 
otobüste yanınızda oturan yorgun yüzleri daha 
iyi görürsünüz. İşte, Selman Nuriler de hadi bir 
de bu gözle bakın diyor okuruna. Karısına çiçek 
götürmenin mahcubiyetini duyan bir adama, 
zayıf olduğu için kemik torbası diye alay edilen 
bir çocuğa, bir taksi şoförüne, bir askere “ bir de 
buradan bak” diye sesleniyor yazarımız.

Selman Nuriler’in ilk öykü kitabı “Dünyanın 
Kemikleri”. Hikâyeler beş ila on sayfa arasında 
kısa öyküler olmasına rağmen hızla akan 
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“Vedat misafirlere bir şeyler söylemek 
için kafasını kaldırdığında gördü kendisine 
oyuncak silahını doğrultmuş dört beş yaşındaki 
çocuğu”(s.75)

Serpenah Öldü Mü? Öyküsünde devlet, 
asker ve savaş kavramlarını biraz da distopik bir 
kurguya yediren yazarımız kahramanın devlet 
adına ya da devlet için yaptığı mücadelenin 
“kahramanlık” tan “hiç”liğe geçişini adım 
adım okura sunuyor. Bu öykü “baktığımız yere 
göre gördüklerimizin değişmesi” gerçeği ile 
karşılaşan asker bir kahramanın hayal kırıklığı 
ile noktalanıyor.  Hikâyelerde savaş, baba ve 
silah imgesi çokça yer almış. Güç imgesi biraz 
da baba ve silahla örtüştürülmüş. Bu kavramlar 
daha distopik kurgularla işlenmiş. Okur olarak 
Selman Nuriler’in kalemine bu distopya 
kurgusunu çok yakıştırdım. Onun yine savaş, 
asker ve av temaları ekseninde farklı bir distopya 
yazmasını düşledim.

Kimlik Çatışmaları( Ben kimim?)
“Dünyanın Kemikleri” eserdeki yirmi 

öykünün hiçbirinin adı değil. Dünyayı bir insan 
gibi görüp ete kemiğe büründüren Selman 
Nuriler bu insana bakıp etinden çok kemiğini 
görüyor. Dışından çok içini;  sevimli, güzel, 
estetik tarafından çok ürkütücü ve daha 
gerçek yanını. “Dünyanın Kemikleri”ndeki 
farklı öykülerin en temel sorunu kimlik arayışı. 
Ben kimim, ben bu dünyada ne yapıyorum? 
Kahramanlar farklı sosyal çevrelerden 
zaman zaman fantastik özelliklere de sahip 
kişiler. Tüm bu kahramanların ortak noktası 
olaylara kimsenin görmediği bir bakış açısıyla 
bakabilmek. Fark edilmeyeni fark edip sıradanın 
içindeki sıra dışı yanı okura sunmak. Dünyanın 
Kemiklerini bizlere göstermek. Garsonun 
Hesabı öyküsünde kimlik çatışması merkezde 
yer alırken Kemik Torbası, Kaleden Kaleye, 
Serpenah Öldü Mü? öykülerinde de bir kimlik 
arayışı kendini hissettiriyor. Bu öykülerdeki 
kahramanlar kendi varlıklarını bu dünyada 
konumlandırırken onlara yüklenen sıfatlara ya 
da onlar için yapılan tanımlara sığamayıp, çoğu 
zaman da bunları reddedip arayışa çıkıyor. Bu 
arayışı yazarımız da kendi içinde sıklıkla yaşıyor. 
Günah Kuşağı öyküsünde okura sen diliyle hitap 
eden Selman Nuriler bana kalırsa kendini açtığı 
satırlarda okura şöyle sesleniyor:

“Dua diye ellerini açıp kendini Allah’a 
ispiyonluyorsun. Böyle kolayca sıyrılamazsın. 
Kapatıyorsun aniden azap iner diye. Sıktığın 

bir yerde olay öyle bir kopuyor ki hatta hayır 
kopmak da değil kırılıyor ki okur o noktada 
kurguyu fark edip alt üst oluyor. İşte o anda 
zihnimizde duyuyoruz bu hayali gümbürtüyü.

”Garsonun Hesabı” “Serpenah Öldü 
mü?” “ Dikiz Aynası” nda bu durum çok 
belirginleştiğinden öyküler bittikten sonra 
hâlâ okurun şaşkınlığı devam ediyor. Selman 
Nuriler’in düz, sıradan hatta dikkat çekmeyecek 
kadar normal olan hâlleri yakalama yetisi, ince 
bir gözlem gücüne sahip olduğunu da işaret 
ediyor. Bu hem yazarımızın kişiliğinden hem de 
yaratıcı yazma büyüsünün etkisinden dolayı öyle 
kendiliğinden oluveriyor. Selman Nuriler hayata 
dair bu ince bakışını derdiyle harmanlayarak 
imgeye dönüştürüyor. 

“Sıkıştıkları asıl yerin, birer imgeye dönüşüp 
büyüdükleri kafamın içi olduğunu bilsem de…”( 
s.25)

Eril Bir Kalem (Asker Olgusu)
 Yazmanın elbette cinsiyeti yoktur;  tıpkı 

derdin, umudun, mücadelenin de olmadığı gibi. 
Fakat dünya meselesini çözme biçimi hele hele 
bu meseleyi yazarak çözme yolunu seçen insanlar 
için bazı kilit noktalar vardır. Kadın ve erkeğin 
fıtri olarak farkı olmaları yaşadıklarını anlama 
ve yorumlama farkını da beraberinde getirir. 
Selman Nuriler adı kitabın başında yazmasaydı 
da bu eserin bir erkek kalemi olduğunu okurlar 
anlardı şüphesiz. Bu kadar eril bir çizgiyle 
seçilen kelimler, olayların aktarılma biçimi, dikkat 
edilen noktalar ve en mühimi sürekli hikâyelerin 
merkezinde duran” askerlik” imgesi buna 
işaret ediyor.  Bazı öykülerin tam merkezinde 
asker ve savaş teması işleniyor: Avcı Yelekli 
Adam, Serpenah Öldür Mü? , 17 No’lu Nöbet 
Kulübesi.  Kimi öykülerde savaş, asker, nöbet, 
silah kavramlarına yapılan göndermeler yazarın 
hayatına dair bize ipuçları da sunuyor. Elbette 
savaş, askerlik ya da av hikâyeleri kadın bir 
kalemden de pekala çıkabilir. Fakat her hikâyede 
açık ya da örtük olarak bu göndermelerin ısrarla 
yapılması yazarın bu kavrama karşı tutumunu, 
yaşanmışlığını bize işaret ediyor.

“Canlı bir hedefe kurşun sıkmayalı çok 
zaman geçmişti doğrusu.”(s.45)

“Tüfeği çevirip ağzıma soktum 
namluyu.”(s.53)

 “Delici bakışları bir askerden geriye kalmıştı 
belki.”(s.63)



yumruğu suratına patlatacak cesaretin yok. 
Yorgunluğu taze bir ihtiyar gibi nefes nefese 
kalıyorsun. Kendini yeniden tanımlamaya 
ihtiyacın var. Bunun için elinde kalanı görmen 
gerek.”(s.109)

Kırık Zamanlar ve Değişen Kahramanlar
“Dünyanın Kemikleri”nde öyküler anlık 

ya da günlük kesitlerden ziyade geniş zaman 
dilimlerini kapsıyor. Kahramanların aylar hatta 
yıllar süren değişimlerini birkaç sayfalık öykülere 
sığdırmak kendi içinde bir zorluk taşıdığından 
yazarımız bu handikabı kırık ve kesik zaman 
dilimleri ile yenmiş. Kesik kesik ileriye giden 
zaman akışları ile okuru hızlı bir tempoya çağırır. 
Bazen de aksine sadece bir taksinin birkaç 
dakika trafikte ilerleyişini anlatırken “an”dan  
“geçmiş”e gidilerek zaman genişletilir. Bazen 
kırarak bazen de geriye dönüşlerle açılan 
hikâye zamanları hep tek bir şeye hizmet içindir. 
Kahramanların farkındalığını anlatmak. Tüm bu 
akan zaman öykü kahramanlarını bir değişime 
götürür. Her öyküde baştaki kişi ile öykü 
bittikten sonraki kişi arasında fark vardır. Selman 
Nuriler insanın kaçınılmaz değişimini “farkında 
olma” haliyle başlatmıştır. Kahramanlar bir 
şeyleri fark ettiğinde değişmeye ve dönüşmeye 
başlarlar. Bu her öyküde olumlu ve iyiye doğru 
değildir. Geçmişin, geleceğin ve şimdinin içinde 
duran kahramanlar durdukları yeri fark edip 
sorgulamalarına “zaman”ı da dahil ederler:

“Şimdiki zamandan çıkarıp nereye koydular 
seni heykel; geçmiş misin, gelecek mi? ” (s.48)

“Dünyanın Kemikleri” insandaki benlik ve 
kimlik arayışını savaş olgusuyla bütünleştirerek 
işleyen bir eser. Aslında her kişi kendi arayışını 
bir mücadele içinde sürdürürken ciddi bir 
savaş veriyor. Belki kendi iç savaşında da 
sıklıkla düşüp yeniden kalkan yazarımız bunun 
güçlüğünü ve itirafını kitabın son satırlarında 
bizimle paylaşıyor:

“Evet, bu bir savaş. Yenilmeden 
anlayamadın. Kazanmak için yarattığın bütün 
karanlık benliklerini bulup öldürmen gerekecek. 
Her bir hücrenden kıymıkları çıkaracaksın. 
Kalıntıları ateşe verelisin, ruhundan duman 
tütsün. Bir usta titizliği ile hazırlayacaksın 
tövbeni. Önce kendini affedeceksin.”(s. 111)

 Fantastik ve Masalsı Tavır
 Bu dünyanın derdini bu dünyanın diliyle 

ve bu dünyanın bakış açısıyla anlatmak güç. 

Ondandır ki atalarımızdan mitleri miras diye 
taşımışız belleğimizin karanlık odalarında. Yine bu 
sebepledir belki masallarla uyutulan çocukların 
düşlerindeki hayali kahramanlar. Selman Nuriler 
de sakin ve serinkanlı bir kalem. Yazarımız 
öykülerinin çoğunda bu dünyada sıkışıp kalan 
kahramanları kurtarmak için başka bir evrene 
taşıyor. Öyküler gerçek dünyanın atmosferinde 
başlayıp bir noktadan sonra fantastik bir zemine 
taşınıyor. Belki de yazının başında belirttim bu 
dünyanın meselelerini çözmenin, ben kimim 
diye soran kişinin sosyal olgulardan arınık bu 
sorulara cevap bulmasının zorluğundandır bu 
fantastik dünyaya kaçış. Eserdeki yirmi öykü de 
bir yanıyla düş gücünün sınırlarına dayanıyor. 
Gerçekle hayalin harmanlanması da kurgunun iyi 
işlenmesiyle sırıtmıyor. 

Son Söz
“Dünyanın Kemikleri” yazarın ilk öykü kitabı. 

Eseri incelerken Ali Ural’ın titiz tavrının Selman 
Nuriler’deki etkisini de göz ardı etmemek gerek. 
Yazarımız bu ilk kitapta kurgudaki başarısını 
fark ettiriyor. Oldukça temiz, duru bir dil ile 
gereksiz hiçbir noktanın olmadığı hatta yer yer 
“şu da anlatılsaydı” bile dedirtecek kadar arınık 
öyküleri okura sunuyor. Gürül gürül akmak 
yerine, sakince adım adım yazılmış, sabırla 
işlendiği belli olan temiz öykülerden oluşuyor 
eser. Selman Nuriler bu kadar frene basmadan 
yazsa ve düş gerçek ikilemini daha da arttırsa 
genç kuşağı yakalayacağını düşünüyorum. 
Karakterlerin daha derin tahlilleri ile kurgu 
başarısını birleştirerek farklı mecralarda da 
kendine yer bulacak bir genç öykücü olacağı 
kanısındayım.

Kitabı okuduktan sonra ne hissedeceğimizi 
de yine yazarın son cümlesiyle belirtip 
noktalayalım yazımızı:

“Korkunç bir masal dinlemiş çocuk 
masumiyeti çökecek üzerine. Hadi git, yüzünü 
yıka.”(s.111)

Kaynakça
Nuriler, S. (2020). Dünyanın Kemikleri. 

İstanbul: Şule Yayınları.
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İNSANIN ANLAM ARAYIŞINDA 
BİR DURAK: SOUL
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göstericiliğinden faydalanmış olduğu izlenimi 
vermektedir. Bu noktada filmimize geçmeden 
önce logoterapiye kısaca değinmekte fayda 
vardır. 

Logoterapi, Freud’un psikanalizde merkeze 
aldığı ‘haz’ ilkesinin ve Adler’in ‘üstünlük 
arayışı’nın aksine merkeze ‘anlam arayışını’ 
koyan, buna odaklanan bir psikoterapi 
yöntemidir. Bu yönteme göre anlam, 
kişilerin hayatta tek bir anlam olabileceğini 
düşünmelerinin aksine, “insandan insana, 
günden güne, saatten saate farklılık” (Frankl, 
s. 122) göstermektedir. Anlam arayışının 
insanın hayatında “içgüdüsel itkilerin ‘ikincil 
bir ussallaştırması’ değil, yaşamındaki temel 
bir güdü” (Frankl, s. 113) olduğunu ifade eden 
Frankl bu arayışın/istemin engellenmesinin 
“varoluşsal engelleme” (Frankl, s. 114)  olduğunu 
ve kişinin böyle bir durumda varoluşsal boşluğa 
düşebileceğini ileri sürer. Öyle ki böyle bir 
engellenme noöjenik nevrozlara yol açan 
nedenlerin başında gelmektedir. Filmimizde 
22 karakterinin anlam arayışında engellenmesi 
sonucu varoluşsal boşluğa düşmesi, umutsuzluğa 
kapılıp kaybolmuş ruhlar arasında kendini 
bulması; Joe Gardner karakteri bünyesinde de 
anlamın nasıl farklılık gösterebildiğinin ortaya 
konması oldukça etkileyici örnekler olarak 
gösterilebilir. Daha iyi anlamak adına filmimize bir 
bakış atmakta fayda vardır.

Soul Filmine Kısa bir Bakış
Başrollerinin Jamie Fox (Joe Gardner) ve 

Tina Fey (22) tarafından seslendirildiği, 2021 
yılında ‘En İyi Animasyon Filmi’ ve ‘En İyi Film 
Müziği’ Oscar ödülleri başta olmak üzere pek 
çok ödüle lâyık görülen film, ön planda, caz 
tutkunu bir müzik öğretmeninin, Joe Gardner’ın, 
gayet sıradan olan hayatının bir anda başına 
gelen talihsizlikle nasıl değiştiği etrafında 
şekillenir. Müzik öğretmeni olan Joe yarı zamanlı 
çalıştığı okulda artık tam zamanlı çalışabileceğini 
öğrendiği gün başka bir teklif daha alır; bir caz 
kulübünde piyanist olabilme ihtimali doğmuştur. 
Heyecandan yerinde duramayan kahramanımız 
gösterdiği performansla işi almayı başarır. Artık 
‘hayatımın anlamı’ dediği işi icra edebilecektir; 
fakat mutluluk gözlerini kör eder, açık olan rögar 
kapağını göremez ve kanalizasyona düşer. Bu 
andan itibaren ise olaylar çok farklı bir boyut 

Logoterapi
“Eles-tu bi-Rabbikum?” (Ben sizin 

Rabb’iniz değil miyim?) sorusu ile başladı 
maceramız, sorularla devam ediyor: Nereden 
geldim, neredeyim, nereye gidiyorum, ben 
kimim… İnsanoğlunun hayat macerasında 
cevap aradığı bu sorular ise asıl soruya 
yönlendirir: İnsanın/hayatın anlamı nedir? 
Sanat, din, felsefe, edebiyat, bilim bu anlam 
arayışının yansımaları olarak durur karşımızda. 
Ünlü yönetmen Tarkovski de sanat ve bilimin 
bu arayışta bilgi edinme biçimleri olduğunu 
ifade ederek bu hususa dikkatleri çeker ve 
şu sözleri sarf eder: “Yalnızca bir meta olarak 
‘tüketilmek’ istenmeyen her türlü sanatın amacı, 
hiç şüphesiz kendine ve çevresine, hayatın 
ve insan varlığının anlamını açıklamak, yani 
insanoğluna gezegenimizdeki varoluş sebebini 
ve amacını göstermek olmalıdır. Hatta belki de 
hiç açıklamaya bile kalkmadan onları bu soruyla 
karşı karşıya getirmelidir.” (Tarkovski, s. 27) 

İşte Aralık 2020’de vizyona giren, 
yönetmenliğini ve senaristliğini Pete Docter ve 
Kemp Powers ikilisinin üstlendiği, Pixar yapımı 
film Soul bu arayışın tezahür ettiği yapımlardan 
sadece bir tanesidir. Üçüncü Viyana Psikoterapi 
Okulu’nun (logoterapi) kurucusu psikoterapist 
Viktor E. Frankl’ın teorilerinin başat düşünce 
olarak kendini hissettirdiği film bilimin de yol 

“Yaşamın amacı, yaşamın anlamıdır.
Amaç yoksa anlam da yoktur.” 
(Cündioğlu, s. 94)
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birisidir ve Joe’nun bedenine dönebilmesine 
yardım edecektir. Fakat işler yine istenildiği gibi 
gitmez ve Joe’nun yerine 22, ruh olarak, Joe’nun 
bedenine girer; Joe’nun ruhu ise artık bir kedinin 
bedenindedir. Joe, o sırada bir hastanede 
yatmaktadır, ruh bedene girince ayağa kalkar ve 
bir şekilde oradan kaçmayı başarırlar. Joe, 
kalabalığı görünce korkup bir yere saklanan 
22’yi harekete geçirebilmek için ona pizza verir. 
İlk kez bir yiyeceğin kokusunu, tadını alan 22 
bundan çok etkilenir ve harekete geçerler. 
Yanlışlığı düzeltebilmek için Ayrüzgârı’nı bulurlar, 
fakat o da bunu hemen düzeltemeyeceğini 
bunun için saat altı buçuğu beklemeleri 
gerektiğini söyler. Saat yedide ise Joe’nun ilk 
konseri vardır ve mutlaka orada olması 
gerekmektedir, aksi takdirde kovulacaktır. Bunun 
için hemen harekete geçerler ve Joe en azından 
fiziksel olarak bedenini hazırlamaya koyulur; 
22’den yardım ister. Eve vardıklarında Joe’nun 
okuldan öğrencisi Connie gelir ve artık derslere 
devam etmek istemediğini okul dâhil her şeyden 
nefret ettiğini ifade eder. Onun bu sözleri 22’nin 
çok ilgisini çeker zira dünyanın ne kadar saçma 
olduğunu anlayabilen birisi ile karşılaştığını 
düşünür ve Connie’nin ruhunu kendisine yakın 
bulup konuşmak ister. Konuşmaya 
başladıklarında ise Connie’nin her ne kadar her 
şeyden nefret ediyorum dese de müziğe 
tutkuyla bağlı olduğunu ve bunu çok iyi bir 
şekilde ortaya koyduğunu gözleriyle görür, 
bundan çok etkilenir. Joe’ya, “Bilmem gerek, 
Joe. Kız neden ayrılmadı?” diye sorunca aldığı 
cevap onu derin tefekküre sevk edecektir: 
“Çünkü çalmayı çok seviyor. Her şeyden nefret 
ettiğini söyleyebilir ama trombon onun yeteneği. 
Kıvılcımı bu olabilir, bilmiyorum.” Bunun üzerine 
22, Joe’nun yardım isteğine olumlu yanıt verir 
fakat öncesinde birkaç şey denemek istediğini 
belirtir. İşe duş almakla başlayan 22 sonrasında 
kedi bedenindeki Joe ile birlikte berber Dez’in 
yanına giderler. Dez, Joe’nun her zaman gittiği 
berberdir, onun kıvılcımının berberlik olduğunu 
düşünecek kadar bu işte iyi olduğunu düşünür, 
fakat o güne kadar onun hayatına dair hiç soru 
sormamıştır ve her seferinde ona cazdan 
bahsetmiştir. Bu sefer ise 22 ile sohbet 
koyulaşacaktır. Sohbet esnasında Dez veteriner 
olmak istediğini fakat donanmadan döndüğünde 
kızının hastalandığını ve berberlik eğitiminin 
veterinerlik eğitiminden daha ucuz olmasından 
dolayı berberliği seçtiğini anlatır. 22, onun 
kıvılcımını yaşayamadığı için mutsuz olduğunu 
düşünür fakat Dez hiç de mutsuz değildir, aksine 

kazanmakta ve asıl macera başlamaktadır. 
Kendini bir anda öbür dünyada bulan Joe neler 
olduğunu anlar anlamaz oradan kaçmaya çalışır 
ancak kaçarken kendini “Önceki Dünya” olarak 
adlandırılan ve oradakiler tarafından “Sen 
Semineri” şeklinde nitelenen yerde bulur. Bu 
seminerde her yeni ruha eşsiz ve bireysel 
kişilikler verilmektedir. Kıvılcım olarak nitelenen 
özelliğini keşfeden ruh dünyaya geçiş izni 
alabilmektedir. Kendilerini ‘evrenin bütün 
nicemlenmiş alanlarının toplamı’ diye takdim 
eden Jerryler Joe’yu ruhların kıvılcımlarını 
bulmalarına yardımcı olacak rehberlerden birisi 
sanırlar. Joe’nun önünde artık iki seçenek vardır: 
ya rehberliği kabul edecek ya da Ölüler Diyarı’na 
gidecek. Joe ilk seçeneği seçer ve dünyaca ünlü 
çocuk psikologu olan Bjorn T. Börgensson 
ismiyle -orada kaçak olduğu için gerçek kimliği 
bilinememektedir- 22 numaralı ruhla eşleşir. 
Joe’nun işi hiç kolay değildir, zira 22 dünyaya 
gitmeyi kesinlikle istememektedir, binlerce yıldır 
Sen Semineri’ndedir ve Gandhi, Lincoln, 
Muhammed Ali gibi saygın rehberleri olmuştur 
ama hiçbiri kıvılcımını bulmasını 
sağlayamamıştır. Bu durum Frankl’ın, “Hiç kimse 
bir başkasına bu amacın ne olduğunu 
söyleyemez. Herkes bunu kendi başına bulmak 
ve bulduğu yanıtın öngördüğü sorumluluğu 
üstlenmek zorundadır.” (Frankl, s. 10) sözlerini 
hatırlara getirmektedir. Ayrıca yaşamın gerçek 
anlamı “kapalı bir sistemmiş gibi kişinin kendi 
içinde ya da kendi ruhunda değil” (Frankl, s. 
125), dünyada keşfedilmelidir. Zira 22 için de 
böyle olmuştur, her ne kadar Joe ondan bir şey 
saklamayıp kendi geçek kimliğini açıklasa da 
22’nin elinden ona yardım etmeye çalışmaktan 
başka bir şey gelmez. Beraber dünyadaki 
şeylerin benzerlerinin bulunduğu yere, Her Şeyin 
Avlusu’na, giderler. Evet, burada dünyada 
bulunan her şey mevcuttur fakat bu şeylerin ne 
kokusu, ne tadı vardır. Hiçbir şeyin hissiyatına 
varamayan 22, ne kadar denese de, bir kıvılcım 
bulamaz kendine. Bu süre zarfında Joe’ya 
verilen süre dolmuştur ve Jerry, 22’ye yardım 
edemediği için Ölüler Diyarı’na gitmesi 
gerektiğini söyler, fakat 22 birkaç şey daha 
denemek istediğini belirterek ek süre ister. İsteği 
kabul edilince Joe’yu başka bir yere götürür. 
Burada sevdiği şeylerle meşgul olan ve 
kendilerini o meşguliyetlere kaptıran ruhlarla 
kendi endişe ve takıntılarından vazgeçemeyerek 
hayattan kopmuş ve kaybolmuş kayıp ruhlar 
vardır. 22, onu Ayrüzgârı diye seslendiği biriyle 
tanıştırır; Ayrüzgârı, astral seyahat yapabilen 



geçirir ve yediği bir dilim turtanın, güneşin 
batışını izlemenin, annesi ve babası ile geçirdiği 
güzel anların ne kadar kıymetli olduğunun 
farkına varır ve 22’nin söylediklerinde haklı 
olduğuna karar verir. Bir astral seyahate çıkarak 
22’yi bulur ve onu yeniden dünyaya getirmeye 
ikna eder. Bu yaptığı ise ödülsüz kalmayacaktır; 
artık Joe yeni bir şansa sahiptir.

Sonuç
Logoterapiye göre yaşamın anlamı üç 

farklı yoldan keşfedilebilmektedir:“1. Bir eser 
yaratarak ya da bir iş yaparak; 2. Bir şey 
yaşayarak ya da bir insanla etkileşerek; 3. 
Kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır geliştirerek.” 
(Frankl, s. 125). İkinci Dünya Savaşı esnasında 
Auschwitz toplama kampına götürülen 
Frankl’ın kendisi de bir amaca -o esnada 
yazmakta olduğu bir kitabı yayınlatması 
gerektiği amacına- sarılarak, o kampta hayatta 
kalabilmeyi başarmış bu sayede ‘kaçınılmaz 
acıya yönelik bir tavır’ geliştirebilmiştir. 
Nihayetinde dikkatle incelendiğinde filmimizin 
ise ikinci yol etrafında şekillendiği görülmektedir: 
Bütün eşsizliğiyle hayatı yaşamak, insanı 
yaşamak, keşfetmek ve sevmek… Pixar yapımı 
film, Frankl’ın bu teorilerini kendi yorumuyla 
sergilemiş, tüm bunları etkileyici bir şekilde 
ilmek ilmek işlemeyi başarmış, izleyenlerine 
muhteşem müzikler eşliğinde, bir yorum ortaya 
koymuştur. Bizlere düşen ise kıssadan hisse 
çıkarabilmektir. Bu anlamın ne olduğunu sormak 
yerine, hayatımızda, “insanın varoluşunun 
özünü sorumlulukta” (Frankl, s. 123) gören 
logoterapiye kulak vererek, sorumluluklar 
almalı ve böyle bir sorunun muhatabının 
yalnızca kişinin kendisi olabileceğini aklımızdan 
çıkarmamalıyız. Hakkıyla anlayabilenlerden, her 
şeye hayret nazarıyla bakabilenlerden olabilmek 
temennisiyle… 
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bu işi çok sevmektedir. Bu durum 22’nin 
kafasının iyice karışmasına sebep olur. 
Sonrasında Joe’nun annesi ile aralarında geçen 
diyalog, metroda duyduğu müzik, düşen bir 
yaprak, yüzünü okşayan rüzgâr, yediği bir dilim 
pizza, tadına baktığı lolipop, yürümek gibi 
dünyanın küçücük detayları hayretini artırır. 
Bunlardan herhangi birinin kıvılcımı olabileceğini 
Joe’ya söyler fakat o, onlara amaç 
denemeyeceğini, sıradan şeyler olduğunu ifade 
eder. O tüm bu yaşadıklarını bir kenara oturup 
düşünedururken o esnada Ayrüzgârı gelir ve 
vaktin geldiğini söyler. Fakat 22 artık dünyadan 
ayrılmak istememektedir ve en azından 
kıvılcımının ne olduğunu tam anlayana kadar 
burada kalması gerektiğini düşünmektedir. Bu 
yüzden de kaçmaya başlar. Joe onu yakalamaya 
çalışırken hesaba katmadıkları bir şey olur: 
Ölüler Diyarı’nın saymanı Terry ölülerin sayısında 
bir eksik olduğunu fark edince o kayıp ruhun 
peşine düşmüş ve nihayetinde bulmuştur. Onları 
tuzağa düşürüp tekrar ruhlarını alır. Kendilerini 
yeniden Sen Semineri’nde bulurlar. Aralarında 
tartışırlarken Jerry, 22’nin dünya iznini almış 
olduğunu yani kıvılcımını bulmuş olduğunu 
görür. Ancak Joe bunun kendisi sayesinde 
olduğunu söyler ve 22 dünya iznini hak 
etmediğini düşünüp Joe’ya verir. Joe yeniden 
dünyaya dönerken 22 umutsuzluğa düşüp kayıp 
ruhlar arasına geçer. Dünyaya dönebilen Joe 
konserde muhteşem bir performans sergiler 
ama bu durum onu pek de mutlu etmez. Oysaki 
hayatının anlamını bulmuştur ve çok mutlu 
olması gerekmektedir. Fakat gerçekler onun 
düşündüğünden çok farklıdır. “Kendini 
gerçekleştirme denilen şey, hiç de ulaşılabilir bir 
şey değildir. Bunun da basit bir nedeni vardır: 
Kendini gerçekleştirme, sadece kendini aşmanın 
bir yan ürünü olarak olasıdır.” (Frankl, s. 125). 
Yani yaşamın anlamı hep değişmektedir fakat 
asla yok olmamaktadır, bu nedenle “önemli olan, 
genelde yaşamın anlamı değil, daha çok belli bir 
anda bir insanın yaşamının özel anlamıdır.” 
(Frankl, s. 123). Hayatın tek bir anlamı olduğunu 
düşündüğü için de Joe mutlu değildir çünkü bu 
anlamı bulduğunu sandığı anda başka bir 
anlamın olamayacağını varsayarak varoluşsal bir 
boşluğa düşer. O bunları düşünürken yanına 
beraber konser verdiği Dorothea Williams gelir 
ve bu noktada sarf ettiği sözler Hayâli’nin şu 
berceste mısrasını hatırlara getirmektedir: “O 
mâhiler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler” 
(İnanç, s. 52). Tüm bu yaşadıkları üzerine 
düşünen Joe film şeridi gibi hayatını gözden 
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hareketle betimlenen kurgulanan ve yazarın 
bakış açısıyla kadrajlanan öznel bir tahayyülde 
şekillenmektedir. Bu yönüyle roman tarihin rafine 
edilmiş sübjektif bir metni olmaktadır. Tarih ve 
edebi eserler arasındaki temel fark, ne amaçla 
yazıldığı üzeredir. Tarih, olayları olabildiğince 
doğru bir şekilde aktarmayı amaçlarken, 
edebiyat tarihi veya günlük yaşamı kurgulayarak 
yaratıcı bir şekilde yorumlamaya çalışır. Bu 
bağlamda, Tarih ve edebi eserler arasındaki 
ilişki, tarihin genellikle edebiyata yansıdığı ve 
imgesel olarak göründüğü, edebi eserlerin 
ise tarihi etkileme potansiyeline sahip olduğu 
gerçekliğidir. Tarih ve edebiyat arasındaki 
ilişki karmaşık ve çok yönlüdür. Edebi eserler, 
genellikle tarihi olguları, karakterleri, mekânları 
ve olayları anlatı şeklinde sunar. Bu bakımdan bu 
güne kadar hep eksikliği hissedilen fakat roman 
üzerinden sürdürülen bir sorgulamayı, yapılacak 
olan diğer çalışmalara bir giriş olacak nitelikte 
ortaya koymayı hedefledik. Ortaya koyduğumuz 
bu dosya ile “tarihin edebî eserlerdeki 
yansımaları” olmasının yanında “tarihin edebi 
eserlerle anlatımı”nı ortaya koymaya çalıştık. 
Dosyanın ortaya konulmasında bize bu fırsatı 
sunan Kitaphaber yönetimine ve dosyaya 
katkı sağlayan tüm yazar arkadaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Tarihsel olarak ve yaşamımız boyunca 
şahit olduğumuz, gözlediğimiz ve bazen 
de betimlediğimiz tüm anlatılar bizler için 
ve aktarılacak toplumlar için birer bellek 
konumundadır. Edebi eserler ya da yazınsal 
metinlerin geneli için geçerli olan bu durum 
hem anlatıcı hem de anlatıya maruz /muhatap 
kalan/olan için önemli bir durum olmaktadır. 
Yazılı eserler türlerine göre muhataplık 
kurar ve kurgulanırlar. Bizim de bu anlamda 
sorunsallaştıracağımız edebi metinler kendi 
hikâye örgüsünde kurgulanmış ve aktarılmış 
metinlerdir. Her edebi metin dönemin bireysel, 
kitlesel ve mekânsal durumu içerisinde 
zaman ve uzam perspektifinde oluşmuştur. 
Dolayısıyla çıkarımımız şudur ki, her edebi eser 
döneminin ve dönemin şartlarının tanığı ve 
ortağıdır. Bu yönüyle edebi eserler her ne kadar 
kurgu üzerine olsa da aslında kendi tarihsel 
tanıklığından ilham alır bazen de tanıklık ederek 
biz okuyucularla buluşur. Bu bağlamda diğer 
türlerden ayrılan ve uzun metinlerden oluşan 
roman türü bizler için irdelenmeye değerdir. 

Roman türü daha çok yazıldığı dönemin ya 
da içinde nevşünema olduğu âlemin toplumsal 
ve bireysel ilişkilerine odaklanarak sosyoloji 
ve tarihin kavşak noktası gibi bir duruma 
bürünmektedir. Tarihsel yazım ya da aktarıcılık 
farklı şekillerde oluşmaktadır. Bu oluş, bazen 
bilimsel bir makale bazen bir ansiklopedi ve 
bazen de bir edebi eser üzerinden olabilir. 
Bu anlamda tarihi bir durumu veya olguyu 
aktarmanın bir parçası olarak gördüğümüz 
roman türünün, kökleri binlerce yıl öncesinden 
şiirsel düzyazıya kadar uzanan bir tarihsel 
sürekliliği kapsamaktadır.

Tarih, farklı nitelikteki belgelerin, eşyaların 
ve nesnelerin ortaya çıkarılmasıyla tarihi 
perspektifle yazılmış ve dönem şartlarının 
etkisiyle irdelenip yorumlanmasının sonucudur. 
Roman türü ise, tarihsel gerçekliklerden 
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Akıl ve Vahiy arasındaki ilişkinin problematiğidir. 
Bütün Ortaçağ-Hıristiyan filozofları buna dair 
yazmış, çizmiş ve karalamıştır, ortaya bir literatür 
bırakmıştır. Genel-hâkim anlayış ise inanmayı 
öncelemektedir. “İnançlarımız bizi biz yapar” 
denilebilir bu anlayışı ifade etmek için. Filozoflar 
inanmayı akılla açıklamaya, temellendirmeye 
dair anlatılarında korumak istedikleri inançlarıdır 
dışarıdan gelen saldırılara karşı, yani apolojik 
bir tutum. İnancı akli yolla açıklayabileceklerini 
düşünen bir hava hâkim olmuş olsa da burada 
mesele inanmaktır. Thomas Aquinas dahi bu 
çabaya dair bir şeyler yazmış ancak inanmanın 
aklın üstünde olmasına boyun eğerek bu 
çabadan vazgeçerek bir doğal teoloji dediğimiz 
yöntemi oluşturmuştur. Bu akıl ve inanç 
ilişkisine dair, aklı kullanarak dogmaları rencide 
etmeden çaba yürütmenin en başarılı örneğini 
ise Augustinus vermiştir. Bu anlatılanların 
neticesinde skolastik felsefenin Credoların 
akılla temellendirilme çabası ile ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır. Bu tutumun, ortamın ifadesi 
olarak, Anselmus’un; “Anlamak için inanıyorum.” 
(credo ut intelligam) ve Tartullianus’un; “Saçma 
olduğu için inanıyorum.” (credo quia absurdum) 
sözlerini aktararak romana geçiş yapabiliriz. 

Bir Romanın Doğması: Eco’nun 
Eğlencesi 

Bir roman yazmak istemekle, sadece 
yazmak istemekle giriştiği bu çaba Eco’ya 
yeni bir tür ortaya koymasını sağlıyor. Romanın 
içeriğinin kendisinde oluşması, isminin sembolü 
ve anlamı, araştırmaları, ne yaptığı/ne yapmak 
istediği gibi birçok şeyi ele aldığı bir makale 
yayımlıyor romandan sonra. Romanında 
okuyucunun eğlenmesi istediğini söylüyor. 
Romana giriştiği vakit bir Ortaçağ kitaplığında 
ne varsa elden geçiriyor. Romanına dahil ettiği 
her sembol, her ifade, her ayrıntıya dair birçok 
eseri okuması gerekiyor. Diyaloglara özen 
gösteriyor ve kuracağı diyalogların Ortaçağ’ı 
taşımasını istiyor. Ortaçağ’ın dilini, konuşmalarını 
yakalayarak kuruyor bütün diyalogları.  

Romanı Kimlerle Okuyoruz: Karakterlere 
Dair

Roman karakterleri sadece birer isim yahut 
Eco’nun roller biçtiği kişiler değil. Bu karakterler 
önemli göndermeleri taşıyor. Romandaki yedi 
Gün içerisindeki olayları Adso’nun anlatımı 

Başlarken: Bir polisiye roman ile felsefe 
tarihi okumak mümkün müdür?

Bir bibliyoman olan, yorum-bilim 
(hermenotik), gösterge-bilim(semiyoloji) gibi 
alanlarda nitelikli çalışmalar yapan, Ortaçağ 
uzmanı Umberto Eco felsefi eserleri yanında 
romanları ile de bilinir. İlk romanı Gülün Adı’nı 
1980’de yazarak bütün felsefi müktesebatını 
ve Ortaçağ uzmanlığını kurgusal bir dil ile 
göstermiştir. Eco, başlıktaki sorumuza imkân 
dâhilinde bir örnek sunuyor bize. Bu yazıda ise, 
tarihsel roman olmasından hareketle: Ortaçağ 
Hıristiyan toplumunda felsefe tasavvurunun 
roman üzerinden okunması amaçlanmıştır. 

Ortaçağ: İnanmak ve Anlamak, Credo ve 
Felsefe

Romandaki tasavvuru ele alışımızda 
Ortaçağ felsefesine dair oluşabilecek kapalılığı 
gidermek için Ortaçağ felsefesinden ana hatları 
ile bahsetmemiz yerinde olacaktır. Felsefe tarihi 
anlatımı-yazımı söz konusu olduğunda Ortaçağ 
ile bir farklılık oluşur. Dinin kokusu, yoğunluğu 
ortadadır ve felsefeye de bu koku siner. Karanlık 
çağ gibi tanımlamaları bir kenara bırakmakla 
beraber Ortaçağ dediğimiz dönemin gerilimli 
yapısı da ortadadır. Barındırdığı genişlikte çok 
katmanlılık taşır ve bu bir felsefe tarihinin tüm 
dönemine sirayet eder. Etienne Gilson’a eğer 
katılırsak bu dönemi sadece bir Hıristiyan 
Felsefesi olarak da adlandırmamız olağandır. 
Yaşar Aydınlı’nın ifadesi ile pozitivist bir bakış 
ise “talihsiz bir çağ” diyecektir. Ortaçağ’da 
felsefe öncelikle skolastik bir yapı içerisinde 
ortaya çıkıyor. Bu dönemin ana meselesi 
-belki de tek meselesi- inanmak ve anlamak 
arasındaki ilişkinin ne olduğu(ne-lik/mahiyet) 
üzerinedir. Tritas/Teslis, enkarnasyon, asli 
günah gibi bir takım inanç(credo/amentü) ve 
dogmaların mevcudiyeti karşısında felsefenin 
kendisini oluşturması mümkün müdür? Bu genel 
anlamda Felsefe ve Din daha özel ifadesi ile 

““Gülmek, bir köylüyü bir an için 
korkudan kurtarır. Ama yasa korku 
aracılığıyla kendini kabul ettirir;                                                                       
yasanın gerçek adı Tanrı korkusudur.”     
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için yaşıyoruz. Kargaşa ve yozlaşmanın 
egemen olduğu bir dünyada hoş bir görev bu.” 
Ortaçağ’da da böyle ancak biraz işler değişik. 
Neye ne kadar susamalı, neyi okumalı bir 
denetimle oluyor. Baş rahip Abonne, William 
ve çömezi Adso için bu kütüphaneyi yasakladı. 
Kütüphaneden hangi kitapları alabileceğinize, 
okuyabileceğine, çoğaltabileceğinize karar 
veren var. Malachi bu görevi yapıyor ve 
rahiplerin, kişilerin istedikleri kitapların uygun 
olup olmadığına göre karar verip erişimlerini 
sağlıyor. Karar veremediği zaman baş rahibe 
danışıyor. Kütüphaneden bazı kitapların 
erişime uygun olmaması içerisindeki bilgilerin 
sapkın, yalan olduğunu düşündükleri için, tabi 
ki burada yalan olma durumu hakikat olan 
Hıristiyan inançlarına karşı olmasıdır. Bütün 
faaliyetler gibi okumakta dinin egemenliği ve 
inançları ile denetime alınır, Eco’nun, XIV. yüzyıl 
Ortaçağ Hıristiyan toplumuna dair vermek 
istediği okuyucuya budur. Bu ikircikli olarak 
düşünebileceğimiz durumu cehaletin tahsili 
şeklinde de yorumlayabiliriz. Kütüphanenin 
kontrolü ile kafaların karışmamasını istiyorlar. 
Bu kütüphaneye erişimi engellemek için 
bir labirent söz konusu. Kütüphane labirent 
şeklinde tasarlanarak kitapların herkesin eline 
geçmesine ve bilgiye karşı böyle bir önlem 
alınmış oluyor. Skolastik dönemdeki anlamak/
bilmek ve inanmak arasındaki ilişkiyi bir 
kütüphane ve labirent imgesi üzerinden, Eco’nun 
muhayyilesinin enginliği ile okuyoruz. Böyle bir 
engele karşı, kütüphaneye girememeye karşı 
William daha da çok meraklanmaya başlıyor 
ve kütüphaneye girmek üzere yol arıyor. Adso 
ile gizlice burada farklı zamanlarda, çeşitli 
maceralar yaşıyorlar.

Ortaçağ’ın Felsefe Tasavvurunu 
Koklamak

Olayları başından beri Adso’nun 
gözlüğünden takip ediyoruz. Kitabımızın 
öndeyiş bölümünde Adso’dan, “Başlangıçta Söz 
vardı ve Söz Tanrı katındaydı ve Söz, Tanrı’ydı. 
Başlangıçta Tanrı katındaydı.” cümlelerini 
okuyoruz. Bu giriş, romanın bütünlüğünü göz 
önüne aldığımızda basit bir giriş değildir. Eco, 
buradaki giriş ile Ortaçağ felsefesini mümkün 
kılan, Yunan felsefesini tevarüs etmelerini 
sağlayan Logos(Söz) kavramına değiniyor. 

ile okuyoruz. Bize olayları, hislerini, kafasında 
oluşan soruları, canının sıkılmalarını aktarıyor. 
Kendisi bir çömez. Baş karakterimiz ve Rahip 
olan William’ın çömezi. William bir rahibin sahip 
olacağı tecessüsten daha fazlasına sahip. 
Bu tecessüs hali onu yaşamında felsefeye, 
araştırmacı olmaya sürüklemiş. William ile 
bir Ortaçağ filozofu olan Ockhamlı William’a 
gönderme yapılıyor. Ockhamlı William, Ortaçağ 
felsefesinin geç-Ortaçağ ya da Gerileme Dönemi 
şeklinde ifade edilen döneminde yer alan teolog 
ve filozof. Ortaçağ’ın son teolog ve filozofu 
olarak yerleştiriliyor tarihe. Ockhamlı William 
felsefesinde Tanrı’nın varlığı, birliği, sonsuzluğu 
akıl ile açıklanamayacak hususlardır. Dogmaların 
akıl ile açıklanmasının yarardan daha çok 
zarar getirebileceğini düşünür. Araştırmacımız 
William manastırın Aedificium bölümünde 
gerçekleşen ölüm-intihar olayını çözmesi için 
çağrılıyor. Abonne, manastıra William’ı çağıran, 
manastırımızın rahibi. William’ın takışmayı 
sevdiği kişi. Abonne manastırda kütüphane hariç 
her yere girmelerini izin vermiştir ikiliye ve bu 
durum William’ın o tecessüs zaafına dokunur, 
bu kütüphaneye girme yollarını düşünmeye 
başlar. Yasaklı kütüphanemizin görevlisi 
Malachi. Bir de Borgos’lu Jorge var. İsim eğer 
size bir şey çağrıştırmışsa doğruluk payınız 
yüksek. Üzerine bir de Jorge’nin kör olan bir 
rahip ve bilge olduğunu söylersem. Evet, bu kişi 
Jorge Luis Borges, cenneti kütüphane olarak 
düşleyen adam. Kendisi kitaplara gözlerini feda 
etmiş Borges. Eco, romana dair kaleme aldığı 
yazısında bu tercihini: “Kitaplığı gözetleyen 
bir köre gereksinim duyuyordum (bu, bana 
iyi bir anlatı fikri gibi görünüyordu); kör bir 
kitaplık da ancak Borges’i yaratır; her şeyin bir 
bedeli de vardır çünkü.” şeklinde ifade eder. 
Umberto Eco karakterlerle birçok şeyi de bir 
araya getiriyor gördüğümüz gibi. Kitabın yedi 
gününün her birinde ölen yedi ismimiz var. Başka 
karakterlerimiz de var ancak tüm karakterleri 
ele alamayacağımız için biraz da kütüphaneden 
bahsedelim. 

Kütüphanenin İhtişamı: Gözlerime Bak 
ve Anla Jorge! 

Bir kütüphanenin varlığı insanın açlığını 
gidermek, bilgiler edinmesi için değil midir? 
Nitekim Willam’a göre de öyle: “Bizler kitaplar 
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Ortaçağ için başka dinlerle ilişki söz konusu. 
Bir öteki olarak İslamiyet ve Müslümanlar 
var. Labirent yapısı ile korunan kütüphaneyi 
çözümledikleri sırada William ve yardımcısı 
kitapları da bölüm ve raf olarak tarıyorlar. Bu 
tarama sırasında İslam medeniyetine dair 
eserleri de görüyoruz. Umberto Eco, İslam 
filozoflarından isimler ve eserleri kullanıyor. 
Mesela Adso kendisindeki bir sevda durumuna 
dair İbn Hazm’ın, Ebu Bekir Muhammed ibn 
Zekeriyya er-Razi’nin, İbn Sina’nın aşk üzerine 
söylemlerini beğeniyor. Ancak bir Hıristiyan 
olarak bu söylemlere kapılmaya kendini 
durdurarak, onların kafirliğini hemen hatırlıyor, 
İbn Sina için: “zeki de olsa kafirdi.” diyerek 
eserden kendini çekiyor. 

Bir Filozof Bir Eser ya da Bir Gülme Bir 
Korku

Romanımızın kilit noktasında duran husus 
bir filozof ve bu filozofun bir eserinin kayıp 
olduğu düşünülen ikinci kitabı. Bu kitaba dair 
meraklar, ulaşma arzuları ve labirentle skolastik 
tavrın engelleri karşısında kütüphaneye 
ulaşmaya çalışan ve eserle buluşmak isteyen 
rahipler, kişiler. Kim bu yola düşerse sonunda 
birisinin elleriyle ölümle tanışıyor. Gizem tam 
olarak burada. William ile çömezi Adso bunu 
çözmek için oradalar. 

Eserde felsefi ve teolojik olarak işlenen 
husus ise gülmenin durumu. Hıristiyan 
inancında ve İsa’da gülmenin küçümsenmesini 
betimleyen ifadeler okuyoruz. Jorge gülmek 
ile inancın gereği olan korkunun bir arada 
olamayacağını temsil eden kişi. Gülmeye dair 
bu apolojik tavrın kaynağı ise bir filozofun bir 
eserinin kayıp olduğu varsayılan ikinci eseri. Bu 
eser ise işte tüm olayların müsebbibi. Bu kayıp 
eserin izine düşmenin, ihtişamlı kütüphanedeki 
labirenti çözme tecessüsüne ve iştiyakına 
kapılan yedi karakterimiz yedi gün içerisinde 
ölümle tanışıyor. Birisi tarafında tanıştırılıyor.  
Bir esere karşı bu apolojik tavrı Ortaçağ’a 
dair en bilindik şeylerden olarak kullanıyor 
yazarımız. Bu filozof Aristoteles ve eseri Poetika. 
Poetika’nın komedya ve gülünç olana dair 
inceleme yaptığı II. bölümünde Aristoteles; 
“[…] gülünç olan, insana rahatsızlık ya da zarar 
vermeyen bir kusur ve çirkinliktir.” ifadelerinde 
bulunur. Aristotelesçi mantık ile edinilen tanım 

Ortaçağ Hıristiyanları, Yunan felsefesini tevarüs 
ettiğinde Yunan filozoflarında önemli yer tutan 
konuşma, açıklama, hesap, akıl, tanım, akıl 
yetisi, oran, gibi anlamlara gelen logos (Peters, 
2004, s. 208) kavramını kendi kitapları İncil’de 
bulmuşlardır. Umberto Eco bu ilişkiye teması ile 
romanın ana temalarından olacak olan inanca ve 
felsefeye dair bir girizgâh sunuyor.

 Adso meraklı bir çömez ve ustası 
William’ı bir filozof olarak görerek onun 
müktesebatı ile açlığını gidermeye çalışıyor. 
William iyi bir mantıkçı, tasımlar kullanarak 
düşüncesini adım adım işleyebilen birisi. Aynı 
şekilde diğer karakterler ile diyaloglarında ve 
olayı çözümlemesinde de bu tasım gücünü 
çokça görebiliyoruz. Buradaki önemli husus 
Aristotelesçi mantığın Ortaçağ Hıristiyanlığı için 
tedavülde olduğu. Felsefe tarihi ile ilgisi olanların 
bileceği üzere bu mantık kendisini XVII. Yüzyıl 
filozofu Francis Bacon’a kadar sürdürmüştü. 
Aristotelesçi mantığı sahiplenmelerinin nedeni 
inançlarını temellendirmeye olanak sağlıyor 
olmasıydı. Aynı şekilde bu mantık yapısı insan 
aklının belli sınırlar içerisinde işleyen yapısını 
veriyordu. Hıristiyanlar için skolastik felsefe 
söz konusu olduğunda Aristotelesçi mantık 
oldukça muteber görülmüştür. Adso, zihinsel 
isteklere, çok şey bilmek isteyen bir isteğe 
sahip. Bu isteğine dair Ubertino ile aralarında 
bir diyalog gerçekleşiyor. Ubertino ona gayet 
açık bir dille Tanrı’nın her şeyi bilen olduğunu 
söylerek, onun bilgisine tapmasını salık veriyor. 
Burada bir Hıristiyan için bilmenin Tanrı’nın 
bildirdikleri ile yeterli olduğu, en mükemmel ve 
tam olan bilginin ancak Tanrı’dan geleceğinin 
inancı resmediliyor. Bir dönemin felsefe ve 
teoloji paradigmasını da esasen bu oluşturuyor.  
Adso bilmek istediği şeyler arasında bir Ortaçağ 
problemi olarak felsefe tarihinde yerleşmiş olan 
kötülük problemini dillendiriyor: “kötülüğün 
nerede yattığını ve nasıl göründüğünü 
bilmeliyim; bir gün onu tanıyabilmek ve 
başkalarına da onu tanımayı öğretebilmek için.” 
Tanrı saf, tam, mükemmel olan ve kendinde 
en iyi olan varlık olarak tasavvur edilir. Kötülük 
ve Tanrı bir arada tasavvur edemeyeceğimiz 
kavramlardır. Bunu bir problem olarak 
çözümlemeye çalışan Ortaçağ filozofları 
olmuştur. St. Augustinus bunun üzerinde en 
geniş şekilde duran isim olarak zikredilebilir. 
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anlayışı ve beş tümel dediğimiz husus vardır. 
Bu beş tümele göre tam tanım; yakın cins ve 
yakım ayrım ile gerçekleşir. İnsan düşünen bir 
hayvandır dediğimizde, hayvan yakın cinsi, 
düşünmek ise ayrımı ifade eder. İnsan gülen 
bir hayvandır dediğimizde ise, gülmek insanın 
ilintiselidir/arazıdır. Yani olmazsa olmazı değildir. 
Bu tanımlamalar Aristoeles felsefesinde de 
ele alınmaktadır. Gülünç olana dair bu ifadeler 
bir yandan aslında Hıristiyanlığın gülmeye 
dair tavırlarını beslemiş olmalıdır. Gülmek, 
inancın vermesi gereken ciddiyeti ve korkuyu 
ortadan kaldıran eylem olarak görülüyor. 
İsa’ya inananların İsa gibi olması gerekir çünkü 
inananların elçiye tabi olması gerektiği bilinen 
bir husus. Umberto Eco’nun kaleminden gülmek 
burada felsefî ve teolojik bir problem olarak 
işleniyor. Jorge, bu eseri inananlardan saklayan, 
uzak tutan isim. En son günde William ile eser 
üzerine diyalog gerçekleşir. William, o kadar 
çok gülmeye dair eser varken Jorge’ye neden 
Poetika’ya kafaya taktığını sorar. Jorge ise bu 
eserin bir filozof eseri olması ve bu filozofun bir 
felsefe tarihini şekillendiren kafa olmasını ifade 
eder. Aristoteles, Ortaçağ felsefesini kuran, 
şekillendiren iki isimden birisidir. Diğeri hocası 
Platon’dur. Jorge, böyle bir eserin birisinin ele 
geçmesi ile tüm inanç yapısının yıkıma, zarara 
uğrayacağını düşünüyor. Kitabımız bu diyaloglar 
sonrasında William ve Jorge arasındaki bir 
itişme sonucu eserin ve kütüphanenin yangına 
gidişi ile sonlanıyor: Bir kütüphanenin ve bir 
eserin kimseye yâr olamaması. 

Galip gelen: Jorge mi Willaim mı, inanmak 
mı bilmek mi oldu? 

Kaynakça
Umberto Eco, Gülün Adı, çev.: Şadan 

Karadeniz, İstanbul: Can, 2020.
Peters, F. E. (2004). Antik Yunan Felsefesi 

Terimleri Sözlüğü. (H. Hünler, Çev.) İstanbul: 
Paradigma.
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yerleştiği ülkede başlayan biri olarak görmez, 
aksine göçmenin köken ülkesinde edindiği 
kazanımlarla, sosyal özelliklerle, eğilimlerle 
ve sosyal olarak belirlenmiş yeteneklerle yani 
köken değişkenleriyle, kültürüyle, hikayesiyle 
geldiğinin farkındadır. Bu nedenle göçmeni, 
köken ülkesi ve yerleştiği ülke ile kurduğu 
ilişkide konumlandırırken bu kavramların –
émigré ve immigré, bütünsel ele alınışı önemlidir. 
Ona göre, göçmenlerin köken koşullarını ihmal 
eden herhangi bir inceleme, göç olgusuna 
etnosentrik bir bakışa mahkumdur. Böyle bir 
bakış açısı, göçmeni sadece ev sahibi ülkedeki 
uyum sorunu bağlamında ele alır. Oysa ki 
göçmenin köken ülkesini ve iki ülke arasındaki 
ilişkileri dikkate almadan göç olgusunun 
anlaşılması zordur. 

Cezayir göçünü, köken ülke olarak 
Cezayir, göç edilen ülke olarak Fransa ve iki 
ülke arasındaki ilişkide göçmenlik durumu 
açısından inceler. Çok disiplinli bir bakış 
açısıyla göçmenliği ele alışında Fransa-
Cezayir arasındaki kolonyal ilişkinin etkileri 
görülür. İki devlet arasındaki ilişki göçmenliği 
belirleyen politik bir etki olarak göçmeni ne 
köken ülkesinde ne de Fransa’da tam olarak var 
edebilmektedir. Bağımsızlık Savaşı döneminde 
bu iki ülke arasındaki gerilimin kurbanları 
olan göçmenler, Fransız vatandaşlığı almak 
istediğinde hain, Fransızlar tarafında ise hangi 
kampta yer aldığı bilinmeyen şüphelilerdir. Bir 
yanda ailesinden, köyünden, ülkesinden yoksun 
ve suçluluk duygusu yaşayan, diğer yanda ise 
kendisine ekonomik fayda olarak bakılan ve 
dışlandığı bir ülkede gerçekten var olamayan 
göçmen. Ekonomik fayda olarak görülmesi 
göçmenlerin yaşadıkları sosyal sorunların 
görünmezliğine neden olur, ekonomik fayda 
olarak algılanmadığı durumda da, göçmen vardır 
ama aslında yoktur, vardır ama dışarıdadır, zaten 
köken ülkesinde de yok olan göçmen çifte bir 
yabancılık, çifte bir yokluk yaşar. Göçmenin 
bedeniyle kurduğu ilişki de baskın kültürün 
onu nasıl gördüğü üzerinden gelişir, göçmen 
konuşmasını, giyimini, fiziksel özelliklerini 
Fransız toplumuna göre sürekli bir düzeltme 
halindedir ancak çabaları çoğunlukla görülmez. 
Devlet tarafından inşa edilen göç olgusunun 
içinde göçmenleri sadece sınırlandırılmış 
yasal ve hukuki statüleri bağlamında tartışmak 

Abdelmalek Sayad- La double absence: 
Des illusions de l’émigré aux souffrances de 
l’immigré (Çifte Yokluk: Göç Ederken Kurulan 
Hayallerden Göçmen Olmanın Acılarına), Paris, 
Le Seuil, coll. “Liber”, 1999, 448 p.

Abdelmalek Sayad’ın Kısa Biyografisi
Sayad, 1933’de Cezayir’de doğmuş, 

1998’de Fransa’da vefat etmiştir. Alger 
Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken Pierre 
Bourdieu ile tanışır. Cezayir Bağımsızlık Savaşı 
yıllarında (1954-1962) Bourdieu ile Cezayir’de 
saha araştırmaları yapar. 1963’de Fransa’ya 
yerleşir. Kendisi de bir göçmen olan Sayad, 
Fransa’ya yerleştikten sonra yaptığı çalışmalarla 
göç sosyolojisinin önemli bir ismi haline gelir. 
« Çifte Yokluk » adlı eseri kendisi yayımlama 
fırsatı bulamaz. Arkadaşı Bourdieu, önsözünü 
de yazdığı bu kitabın yayına hazırlanmasını 
sağlar. Sayad, Fransa’daki Cezayir göçü 
üzerine yaptığı çalışmalarla Mağrip göç 
sosyolojisinin inşasında öncü bir role sahiptir. 
Bu eser, bireysel mülakatlara dayalı detaylı saha 
analizi ve göçmenlerin sahici yaşantılarından 
alıntılar içermekle kalmaz, devlet sosyolojisi 
yaparmışçasına ufuk açıcı makro analizlerde de 
bulunur. 

Sayad’ın çalışmasının en özgün yanı ; göçü, 
köken ülkeden başlayıp geldiği ülkede devam 
eden total bir olgu olarak görmesidir. Köken 
ülke ve yerleştiği ülkenin bütünselliği içinde 
bir süreç olarak söz eder göçten. Göçmen de 
kendi tarihi, yaşantısı, geçmişi ve hikayesiyle 
vardır onun analizlerinde. Sayad’ın « çifte 
yokluk »unu yorumlarken iki ülkeye karşılık 
gelen iki kavram arasındaki farklılığı anlamak 
bu açıdan önemlidir. « Émigré », ülkesinden 
başka bir ülkeye giden göçmen, « immigré », 
bir ülkeye başka bir ülkeden gelen göçmeni 
ifade eder. Diğer bir ifadeyle göçmeni hem 
köken ülkesinin hem de yerleştiği ülkenin 
gözünden anlamaya çalışır. Göçmeni, varlığı 
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göçmenlerin toplumsal durumunu anlamayı 
olanaksız kılar. Zor ve güvencesiz işlerde 
çalışan göçmenler, ülkelerine dönmek isteseler 
de göç etmeden önceki hayallerine henüz 
ulaşabilmiş değildir ve ülkesine terk ettiği aynı 
koşullarda geri dönmek istemez. Çifte yokluğun 
acıları sadece dışsal kaynaklı değil, göçmenin 
bunları içselleştirmesiyle de ilgilidir. Bilhassa ilk 
kuşak göçmenler, Fransız topraklarında doğan 
çocukları tarafından da Cezayir’de bıraktığı 
çocukları tarafından da bir yabancı olarak 
algılanırlar. Göçmen, ne köken ülkesinde, ne 
yerleştiği ülkede tam olarak var olabilmektedir. 
Fiziksel olarak olduğu bir yerde aslında yoktur.

Yerleştiği ülke tarafından işgücü, köken 
ülkesi tarafından zenginlik kaynağı olarak 
görülen göçmenlerin bireysel ve toplumsal 
bağlamda yaşadıkları acıların, devlet ve 
göçmen düzeyinde bütüncül bir analizle 
ortaya koyulduğu bir çalışmadır çifte yokluk. 
Etnosentrik bir bakış açısının göçmeni 
anlamak ve açıklamaktaki yetersizliğinin ortaya 
konuluşudur.
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Bu beraberinde yeni yaşama tutunma sürecini 
doğurur. Bu süreçte, cephe gerisinde özellikle 
yaşamsal mücadele ve lojistik konularda 
mücadele söz konusudur. Savaşın diğer bir 
yüzü olan ve cinsiyetin sonucu olarak erkeklerin 
savaşta ölmesiyle yaşamın devamlılığı için 
kadınlar birçok rolü üstelenmek zorunda kalırlar. 
Toprak Ana savaş gerçekliğinin bir sonucu 
olarak, asker olan erkeklerin bozkırın ortasındaki 
bir Kırgız köyünde geride kalmışların ve özellikle 
de kadınların çektiği sıkıntıların tematize edildiği 
bir eserdir. Eser özellikle, umut, hasat ve ölüm 
ekseninde ders verici niteliktedir.

Aytmatov’un yazım tarzına baktığımızda 
insan, doğa ve hayvanlar üzerine yaptığı tahlillerin 
derinlemesine bir analiz sonucu betimlendiği 
ve gerçeğin ilhamının bir sonucu olduğunu 
görüyoruz. Bu anlamda toprak ana eserinde 
göze çarpan önemli hususların başında Savaşı 
ve zorluklarını anlatırken, cephede yaşananları 
aktarmaktan ziyade, cephe gerisinde kalanları 
iyi betimlediğini ve tahlil ettiğini görmekteyiz. 
Çünkü ona göre asıl savaş geride kalanların yani 
Tolgonay’ın savaşıdır. Bu anlamda asıl savaş 
savaş alanında ölenlerin değil, geride bırakılan 
ve bir kurşun bile sıkmadan yaşama tutunmaya 
çalışanların savaşıdır. Toprak Ana bu yönüyle 
yokluk, acı, özlem vb. durumların savaşın bir 
bedeli olarak kadınlara ve geride bırakılanlara 
bıraktığı bir mirasın anlatısıdır. Aytmatov’un 
Toprak Ana’sı, sadece bir kurgunun betimlenmesi 
değil aynı zamanda ruhsal örüntülerin, memleket 
hasretinin ve geride kalanların yaşama tutunma 
mücadelesidir.  Her satırında duygunun coğrafik 
şekillerinin çizildiği “Toprak Ana” eseri, kadının 
savaşla olan mücadelesi dönemin şartlarına 
uygun bir şekilde akıcı ve hissedilir bir dille 
hemhal olmuştur. Savaş ve kadın dikatomisi 
eserin temel sorunudur. “Toprak Ana” savaşın, 
olgusal sınırlarını kadın üzerinden çizen ve 
bir duygu haritası ortaya koyan bir anlatının 
dizeleridir.  Son söz olarak; çalışkan, güçlü, 
adaletli ve cephe gerisinde savaşın görünmeyen 
aktörü Tolganay, zor bir kaderin ona sunduğu 
hayata karşı hem anne olarak hem eş hem de 
lider bir kadın olarak damga vurmuştur.

Kaynakça
Aytmatov, C. (2021). Toprak Ana. İstanbul: 

Ötüken Neşriyat.

Toprak Ana, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 
1963 yılında yayımlanan roman türü eseridir. 
Roman, İkinci Dünya Savaşı (1939 – 1945) 
sırasında savaşta üç oğlunu, kocasını ve gelinini 
kaybeden bir kadının toprakla kurmuş olduğu 
bağ üzere kuruludur. Bahse konu Kırgız köyünde 
savaş zamanı tüm erkeklerin savaşa gitmesi ve 
köyde kalanların yaşadıkları zorluklar, verdikleri 
mücadele ve bir ailenin yaşadıkları akıcı bir dille 
aktarılmaktadır. Tolgonay çalışkan bir köy kızıdır. 
Savankul ile severek evlenir, gayet mutlu bir 
yuvası vardır. Toprakla uğraşan ve toprak için 
çalışan bir ailedir. Savankul ile evliliğinden üç 
çocukları olur. Büyük oğulları Kasım da onlar gibi 
toprak işi uğraşmaktadır. Kasım,  Aliman isimli 
bir kız ile evlenir. Diğer çocukları ise okuyan aile 
gayet mutlu bir yaşam sürmektedir. Ve fakat 
savaşın çıkmasıyla beraber köyün erkeklerine 
cepheye gitme çağrısı gelir ve birer birer askere 
alınırlar. Erkeklerin savaşa gitmesiyle Toprak 
Ananını acı dolu bekleyişi başlar. Bu bekleyişe bir 
de yaşam mücadelesi eklenir. Sefalet bir yandan 
cepheden haber bekleme bir yandan onları 
yaşam ile ölüm arasında bir sürüncemede bırakır. 
Bütün bu yaşanılanların yanında Tolgonay ananın 
(toprak ana) bir de çocuklarını ve eşini savaşta 
kaybetmesi de eklenince gelini ile kendilerini zor 
bir yaşam mücadelesinin içinde bulurlar. 

Aytmatov’un toprak ana eseri, güçlü kadın 
figürü üzerine kurulu ve geride kalanların 
mücadelesidir. II. Dünya Savaş’ının Sovyetler 
Birliği’ne bağlı Kırgızistan’ın sıradan bir köyünde 
toplumun ve bireylerin üzerinde oluşturmuş 
olduğu ilişkisel döngüyü aktarmaktadır. 
Oluşan döngüdeki değişim/dönüşüm ana 
aktör Tolgonay adındaki bir anne karakterinin 
perspektifinde sunulmaktadır. Tolgonay’ın 
toprakla kurmuş olduğu ünsiyet onu toprak 
ile dert ortağı yapmıştır.  Tolgonay,  SSCB’de 
tarım sektöründe örgütlenen “kolektif 
tarımla” uğraşan birlikler olarak tanımlanan 
“kolhoz” işiyle meşguldür. İşini severek icra 
eden Tolgonay, mutlu bir evlilik ve aile hayatı 
sürmektedir.  Fakat Savaş’ın patlak vermesiyle 
aile düzeni bozulmaya başlar. Tolgonay savaş 
nedeniyle, önce eşini sonra da oğullarını askere 
yollamak zorunda kalır ve ölüm haberlerini alır. 

Hepimizin bir annesi vardır; Toprak. 
Victor Hugo
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hâkimiyet ve baskısını konu alan eser, endüstri 
devriminin etkilerini tüm gerçekliği ile bizlere 
sunmaktadır. 

Baş karakterimiz olan Bay Grangrind, salt 
gerçekliği hayat felsefesi edinmiş, çocuklarına 
hayal kurmayı bile yasaklamış ve bu misyon ile 
hayatına devam etmiştir. Fakat yolun sonunda 
kendi doğrusu ile yüzleşip hatasını anladığında 
bazı şeyler için çok geç kalmış olur. Tam da bu 
yüzden soylu sayıldığı kasabasını, hatta ülkesini 
terk etmek zorunda kalıp yitip gitmiştir..

Sessiz Hizmetkârlar 
Sanayi devrimi pamuk eğirme makinesi ile 

İngiltere’de başlamış, mekanik pamuk eğirme 
makinesinin icat edilmesinin ardından buhar 
makinesi ile birleştirilmiştir. Böylece o zamanın 
deyimiyle “pamuk buhar ile evlenmiştir”. Tüm 
bu gelişmeleri demir, çelik dalgası ve ulaştırma 
dalgası takip eder.  Dönemsel okumamız ise tam 
olarak bu zamana tekabül etmektedir. Kasaba 
yaşamında (pamuk ve kömür) fabrikaların ön 
planda olması, insanların günün 4’te 3’ünü 
fabrikada çalışarak geçirmesi,  rasyonelleşmeye 
bağlı değer yitimi ile tüm oklar fordist dönemi 
işaret etmektedir. Fordist dönemi en güzel 
şekilde Taylor’un “zaman ve hareket etütleri”, 
Ford’un “montaj hattı” ile anlatabiliriz. Zaman 
ve hareket etütlerinin temel amacı maksimum 
verimliliği sağlayarak maksimum ürünü ortaya 
çıkarmaktır. Çünkü bu dönemde kitlesel 
üretim başlaması ile hız ve zaman kavramı 
değişime uğramıştır. İşçiden yaratıcılık ve 
sorumluluk beklemeyen, sadece işini yapmasını 
bekleyen Taylor, Kant’ın iş ahlakının üretim 
sürecinde olmadığına inanarak, her daim işçiyi 
denetleyecek bir sistem oluşturur. Dolasıyla 
aşırı akılcılaşmış, her şeyin önceden belirlendiği 
bir sistem karşımıza çıkar ve Weber’in 
bürokrasisinin gerçekleşmeye başladığına şahit 
oluruz. Ford’un montaj hattı ise olabildiğince çok 
sayıda üretim ve parça başı üretim ile işçinin bu 
süreçteki insiyatifini ortadan kaldırarak onları 
ürettikleri ürüne yabancılaştırmıştır. Montaj hattı 
kullanılmaya başlanmadan önce bir arabanın 
montajından bir kişi sorumluyken, montaj 
hattının devreye girmesi ile beraber yüzlerce kişi 
montaj sürecine katılır. Dolayısıyla bir arabanın 
sadece küçük bir parçasını takmaktan, kapısını 
yapmaktan sorumlu işçi, ürünün bütününe 

Victoria dönemi romancılığında adından 
sıkça söz ettirmiş olan Dickens, yine bu 
dönemde yazmış olduğu “Zor Zamanlar”, 
“İki Şehrin Hikâyesi”, “Oliver Twist”, “Büyük 
Umutlar”, “David Copperfield” gibi eserleriyle 
tanınmaktadır. Dickens, Babasının borçlarından 
dolayı hapse atılması sebebiyle eğitim hayatını 
bırakıp bir fabrikada çalışmak zorunda kalmış 
ve böylece mücadele dolu bir hayat onun 
için başlamıştır. Herhangi resmi bir eğitimi 
olmamasına rağmen edebiyata, yazmaya olan 
tutkusu onun bugün tanınan bir isim olmasını 
sağlamıştır. 

Victoria dönemi bildiğimiz üzere çokça 
toplumsal sancının yaşandığı, bazen duvarların 
yıkılmaya çalışıldığı, bazen de örüldüğü, teknik 
ilerlemeler açısından çok önemli bir dönemdir. 
Sınıf ayrımı, kadına karşı değersizlik, sanata 
duyulan düşmanlık, haksız çalışma şartları, 
plansız gelişen sanayileşme gibi başlıklar bu 
döneme has bazı özelliklerdir. Fakat bir taraftan 
da, örgün eğitim kurumlarının hayata geçmesi, 
köleliğin kaldırılması gibi önemli tarihsel 
gelişmelerin yaşandığı bir dönem olma özelliğini 
taşımaktadır. Victoria dönemini Charles 
Dickens “Zor Zamanlar” eserinde bize hem 
tüm gerçekliği hem de tüm ironisiyle anlatıyor. 
Victoria dönemine gidiyor orada yaşayıp, 
oradaki insanların derdine, yaşadığı sıkıntılara 
ortak oluyorsunuz. Hadi gelin bu dönemi birazda 
“Zor Zamanlar” kitabı üzerinden ele alalım. 

“Zor Zamanlar” ı okurken, tek bildiği salt 
gerçeklik olan ve varlığını kanıtlayamadığı 
her şeyi yok sayan insanlarla dolu, fabrika 
dumanlarından güneşi görmekte zorlandığımız 
bir kasabada olan Coketown’a adım atarız. 
Bu kasaba, ezen ezilen ilişkisi ile şekillenmiş, 
sınıf ayrımı ile vücut bulmuş, hayatlarına dair 
her şeyin rakamlar ve kurallardan oluştuğu 
kasaba sakinlerine hayat olmuştur. Bu kasaba 
toplumsal kalıp yargıların hâkim olduğu, 
eşinden boşanmak isteyen bir işçinin toplumsal 
bazı söylem ve önyargılardan korktuğu için 
boşanamayıp mutsuz bir evliliğe devam ettiği, 
fabrikada çocuk işçilerin çalıştırıldığı, genç bir 
kızın babası istediği için kendinden yaşça büyük 
bir adam ile evlenip ömür boyu mutsuzluğa 
sürüklendiği hayatlarla doludur. Sanayi 
devrimi sonrası burjuvanın işçi sınıfı üzerindeki 
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yabancılaşır. Bir yandan işçilerin sosyal hakları 
her durumda gözetilmelidir. Çünkü işçiler 
tarafından çıkacak bir ayaklanma üretim 
sürecinin aleyhine işler. Bu yüzden işçilere 
mecburi olarak “insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
mantığı ile denetim ve gözetim altında tutularak 
sendikalaşma hakkı tanınır. Sendikalaşmayı 
“Zor Zamanlar” eserimizde de görüyoruz. 
Sendika, işçi için üst ile kurduğu ilişki, sesini 
duyurduğu bir araç, örgütleştiği bir ortamdır. 
Fransız ihtilali ve sanayi devrimi gibi gelişmeler 
örgütlenme ihtiyacını doğurmuştur. Çünkü 
modern zamanlarda kurumsallaşmış bir yapı 
içim örgütlenme şarttır. Dolayısıyla örgütlenme 
modern zamanların tetikleyicisi olmuştur.  

Hakikatlerle, materyalizm ile şekil almış 
bu döneme bağlı olarak kasaba bir girdap gibi 
insanı içine çekip onu makinaya çeviriyordu. 
Sonuçta sadece yaşamak için çalışan birinin 
makinadan ne farkı olabilirdi? İşte tam da 
bu yüzden Makinalar ve işçiler bu devrin 
“sessiz hizmetkârlarıydı”... Üretim araçlarına 
sahip olanın her zaman ezen olması ne kadar 
doğruydu? Marx yaşasaydı güçsüzleşen işçi 
sınıfının yoksullaştırılmasına karşı çıkar keskin 
tabakalaşmayı reddederek şunu söylerdi: 
“Zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz 
var?” 

Kaynakça
Dickens, C. (2020). Zor Zamanlar. İstanbul: 

Zeplin Yayınları.
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Adil Bey gibi o medreseyle alan adamın istihfaf 
dolu bakışları yoktu. O kadar yoktu ki ‘dünya bir 
ayna… biz güzelsek o da güzel, biz çirkinsek, 
o da çirkin…’ diyecek kadar şahsi mes’uliyeti, 
irade ve nefis hakimiyetini kabul eden, her 
şeyi, herkesi güzel bulan bir kanaatin örtüsüne 
bürünmüştü.” (Ayverdi, 2017, s. 171). Tahir artık 
biz bilincine erip her şeyi güzel gören Tahir’e 
dönüşmüş hakikat bilincine varmıştır. Halis 
Efendi’nin de bu durum gönlüne dokunmuş 
ve katı olan o yüreği yumuşayarak ilahi aşka 
yönelirken tabii olan aşkla tanışmıştır. Roman, 
İbn Arabi’nin de bahsettiği ilahi, ruhani ve 
tabii aşkları, Tahir ve Halis Efendi üzerinden 
anlatmıştır. Bu yönüyle tasavvufi bilgileri de 
romanda görmekteyiz. Denilebilir ki,  tasavvuf 
kültürüyle hayatını idame ettiren Ayverdi bu 
romanında da manevi aşka yönelişi kaleme 
almıştır. Romanda da görüldüğü gibi en tesirli 
terbiye aşktır. Romanın da vermek istediği mesaj 
da tam olarak budur; “Aşkla yontulmak.” Halis 
Efendi’nin aile içindeki, meslek hayatındaki, 
toplumdaki tüm değişimleri aşkın vesilesiyle 
olmuştur. Aşk üzerine yaratılan insan ancak 
aşkla can bulur. Aşktır değiştiren, aşktır insanı 
hakikate erdiren, aşktır kıymetli olan. Aşk üzerine 
roman da başka bir detay da var ki o da aşkın 
başlangıcı. Tasavvufta “Yaradan’a duyduğumuz 
aşkın başlangıcı, işitmeyle başlar.” denilir. Biz 
“ama”da iken Yaradan’ın bize söylediği “Kün” 
yani “Ol” sözünü işiterek aşkın yoluna gireriz. 
Ve romanda görülüyor ki Halis Efendi de âşık 
olduğu Hediye’nin önce yanık sesini duymuş 
sonra kendisini görmüştür. Öylesine bir aşk 
yaşamıştır ki oğlu Abdullah da aynı kıza âşık 
olmuş ve oğlunu bile gözden çıkarmıştır.  

Romanda karakterlerin büyük değişimlerine 
tanık oluyoruz. Halis Efendi kendi kabuğunu 
kırıp hoş görmediği her şeyi nasıl hoş görmeye 
başladıysa eşi Gülsüm Hanım da romanın 
sonlarına doğru değişim göstermiştir. Türkiye’de 
roman türünün yeni yeni geliştiği bu dönemde, 
Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Yaşar 
Kemal gibi Samiha Ayverdi de kadını klasik 
yaklaşımla ele almıştır. Bu durum kadının 
toplumdaki rolü, yeri ve önemiyle ilgilidir. 
Ayverdi’nin romanı da Balkan harbi döneminde 
geçmektedir. Bu sebeple dönemin romanları 
gibi Ayverdi, kadın figürünü klasik kadın figürü 
olarak işlemiştir. Kadın eşine karşı gelmeyen, 

Bir romandan dönemin şartları ne kadar 
anlaşılabilir? Anlatılan dönemin ekonomik, 
siyasi, dini ve kültürel yapısı hakkında ne kadar 
bilgiye ulaşılabilir? “Her edebi eserin sosyal bir 
olgu” olduğunu belirten Cemil Meriç, romanlara 
sosyolojik açıdan bakılması gerektiğini 
düşündürmüş ve romanların toplumdan 
bağımsız olmadığı gerçeğine ulaştırmıştır. 
Ayrıca kendini toplumdan ayıramayan yazar, 
kurgusal olsa da romanlarını yaşadığı çevrenin 
etkisiyle yazmıştır. Özellikle büyük değişimin 
olduğu toplumlarda yazarlar, değişime neden 
olan faktörleri romanlarında yazmayı kendilerine 
vazife olarak görmüşlerdir. Samiha Ayverdi de 
bütün eserlerinde tarihi, gelenekleri, sosyal 
ve kültürel konuları ele alarak hem toplumu 
hem de inançlarını yansıtarak vazifesini ihya 
etmiştir. Romanları sayesinde de okuyucuyla 
buluşturmuştur. 

Mesihpaşa İmamı romanında, Ayverdi 
toplumun izleklerini sunduğu gibi kişilerin iç 
dünyalarına, sorunlarına, bunalımlarına, yeni 
hayat sorunlarıyla olan mücadelelerine yer 
verdiğinden okuyucu kendini de görebilmektedir. 
Mesihpaşa İmamı Halis Efendi, medreselerde 
en iyi eğitimi almış ama babasının ölümünden 
sonra meslek verasetiyle camiyi teslim almıştır. 
Bilgili, efendi, dürüst olmasına karşın çoğu 
konuda tahammülsüz ve farklı konulara açık 
olmamasından dolayı hem ailesiyle hem de 
arkadaşlarıyla çatışma halindedir. Kur’an’ın 
manasını, İslam’ın ruhunu anlamayan dar 
görüşlü bir din adamıdır. Romanda dar görüşlü 
din adamlarının yaptığı hatalar da gösterilmek 
istenmiştir.  “Hatta kendi ilmi dışında akıp giden 
hayatla alış verişi bir nevi tenezzül, mesleğinin 
haysiyetine bir nevi tecavüz bile saymıştı.” 
(Ayverdi, 2017, s. 57). Bu nedenle Halis Efendi 
şeriattan uzun süre çıkamamıştır. Burada 
yetiştirilme tarzı da etkilidir. Çünkü Kur’an ve 
dinin asla sorgulanmayacağı öğretilmiştir. 
Romanın sonlarına doğru hep atıştığı, yerdiği 
Tahir’in vesilesiyle ilahi olan aşka doğru 
yönelerek görüşlerinin dışına çıkmıştır. Alkolik, 
gecesi gündüzü belli olmayan ama merhametli 
olan Tahir bir gün ortalıktan kaybolur ve yıllar 
sonra bambaşka biri olarak geri gelir. Tahir 
artık  şık Tahir’dir. “Tahir, sofuluğa yan bakan bir 
tasavvuf edebiyatıyla silahlanıp karşısındakini 
çileden çıkaranlardan da değildi. Mesela bunda 
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planda olduğu eserini yazarken toplumu analiz 
ederek okuyucuya sunmuştur.

Kelime haznesine de önem verdiği 
için romanında Cumhuriyet Dönemi’nde 
kullanılan Arapça ve Farsça kelimeleri 
karşımıza çıkarmıştır. Ayverdi, kelimelerin yok 
olmasını dimağda mefhumların gitmesi olarak 
tanımladığından kelime dağarcığına önem 
vermiştir.  Bu durum karakterleri okuyucuya 
anlatırken onların iç dünyasını, kişiliklerini 
anlamamızda da yardımcı olmuştur.

Roman karakterlerini anlatış biçiminde 
kaleminin güçlü oluşunu görüyor ve bazen 
Halis Efendi bazen Gülsüm Hanım bazen 
Zahit bazen Tahir oluyordum. Mekânların 
betimlemesi belki daha detaylı olabilirdi. Fakat 
o da okuyucunun hayal gücüne bırakılmış 
sanıyorum. Okurken zaten hem mekânda olup 
hem de karakterlerin yerinde olabiliyorsun. 
Roman karakterlerinin sohbetleri üzerinden 
felsefi ve dini sorgulamaların yapılıyor olması da, 
okuyucuyu felsefi alanlarda sorgulatabilir diye 
düşünüyorum. “Niçin bir kum tanesi olmamış da 
bir insan olmuştur? Mademki bir insan olmuştur, 
şu halde neden eline herhangi müşkülü açacak 
bir anahtar verilmemiştir?” (Ayverdi, 2017, 
s. 150). Halis Efendi’nin aşk süreci de daha 
açıklayıcı olabilirdi kanımca. Kitabın kapağına 
değinecek olursam; Mesihpaşa İmamı’nı 
kapaktaki imam çizimine göre değil de kendim 
görselleştirmek isterdim. Bana kalırsa romanı 
okurken imamın bana hissettirdikleriyle 
çizimdeki imamın hissettirdikleri farklıydı. Son 
olarak diyebilirim ki Ayverdi, hem aklı hem de 
ruhu beslediği, nadide, akıcı, süslü Türkçeyle 
tasavvufi bir roman yazmış ve gönüllere 
dokunmuştur. 

Kaynakça 
Ayverdi, S. (2017). Mesihpaşa İmamı. 

İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı

herhangi bir istekte bulunmayan, seven ama 
sevilmeyip hor görülen, tek işinin ev ve çocuklar 
olduğu düşünülen bir rol modeldir. Özellikle aile 
yapısında kadının rolüne hem Gülsüm Hanım 
hem kızı hem de eleştiri yönünde komşuları 
üzerinden değinilmiştir. Eleştirilen komşular 
klasik yaklaşıma uymayan kadın tipleridir. 

Çağının tanığı olan roman sadece kadının 
rolünden değil, mekân olarak İstanbul’da geçtiği 
için İstanbul’dan, tarihinden ve sokaklarından 
bahsetmiştir. Balkan harbi döneminde toplum 
hangi konulardan mustarip ise özenle ve 
doğru üslupla toplum ele alınmıştır. İstanbul 
sokakları tasvir edilmiş, maaş yetmezliğinden 
dem vurulmuştur. Toplum baskısının insanlar 
üzerindeki etkisinden, kahvehane kültüründen, 
düğünlerdeki gelenek ve göreneklerden, sınıf 
farkından, ekonomik düzeyden, adaletsizlikten, 
kuşak çatışmasından, Balkan harbinin getirdiği 
sonuçlardan, muhacirlerden bahsedilmiştir. 
Tarihi bilgileri de Halis Efendi’nin kayınvalidesi 
Pembe Hanım’dan, kahvehane de geçen 
sohbetlerden okuyoruz. Pembe Hanım’ın, 
Abdullah ve arkadaşlarıyla olan sohbetleri 
bizlere tarihi bilgileri sunarken gençlerin daha 
sorgulayıcı olduğunu da gösteriyor. Bu bilgilerin 
minvalinde Türkiye’deki değişim de gözler 
önüne seriliyor. Batılılaşma süreci ve inkılapların 
toplumdaki sonuçlarından az bahsedilse de 
öz olarak toplumun değişimi anlaşılıyor. Ayrıca 
Karl Marks’ın savunduğu toplumun temel birimi 
olan sınıflar, romanda karşımıza çıkıyor. Yani 
efendi ve köle, senyör ve serf, usta ve çırak gibi. 
Romanda da konak hayatından bahsedilerek; 
konağın sahibi, ailesi ve çalışanları olarak 
görülür. Tabii burada Marks’ın ön gördüğü sınıf 
çatışması hiç gerçekleşmiyor ve sonsuz bir 
itaatle konak kültürü konağın sahibinin vefatına 
kadar devam ediyor. Ayrıca konak kültürü öyle 
anlatılmış ki; bu kültürü Ferdinand Tönnies’in 
cemaat tipine benzetmek de mümkündür. “Bu, 
efendilerden ziyade hizmetkâr kalabalığıyla 
dolu olan koskoca binada herkes vazife ve 
mes’uliyetini benimsemiş bir ahenk ve sadakatle 
çalışır, böylece de, yoluna konmuş ve iyi 
bölünmüş iş şebekesinin müstakil mesulleri, 
hizmetkârlık seviyesinden daha üstün bir 
memurluk hissiyle kendi vazife çevrelerinde 
hür sayılırlardı.” (Ayverdi, 2017, s. 104). 
Gördüğümüz gibi Samiha Ayverdi, aşkın ön 
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sarhoş fotoğrafların tarihi… Hiç şüphesiz bir 
toplumun hafızası önemli kırılma noktaları olan 
siyasî olaylar kadar ara sokaklarında akıp giden 
hayatların da bir araya gelmesiyle ortaya konur. 

İşte bu amaçla, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer 
Obuz, gerek güzelliğiyle, şiirlere, şarkılara 
hatta romanlara konu olan gerek stratejik ve 
tarihî konumuyla siyasî tarih içerisinde sürekli 
işlenen İstanbul’un ara sokaklarının tarihini bir 
sosyal tarih çalışması olan “Ölüme Tutulmak 
İstanbul’un Eski Bağımlıları” isimli eseriyle 
kaleme almış. Kabalcı Yayınları arasından 
çıkan kitap, kendinden ve toplumdan kaçan, 
soyutlanan her türden madde bağımlısının 
dünyasına ışık tutuyor.

Kitap isminden de anlaşılacağı üzere hayata 
sırt dönmüş, huzuru adeta ölüme giden yolda 
bulma çabasına girenlerin hikâyesini anlatıyor. 
Alkol, uyuşturucu ve bunlara ulaşmanın durakları 
olan meyhaneler, esrar kahvehaneleri, esrar 
tekkeleri ve hapishaneler hemen her yönüyle 
kitapta işlenmiş. 

Kitap; Müskirâttan Sekârata: Sarhoşlar ve 
Mekânlar, Dumandan Dalgaya: Esrar, Keşler, 
Sırlar ve Balayından Dolunaya: Maddeler 
ve Düşkünler olmak üzere üç ana başlıktan 
oluşuyor. Bu üç ana başlık altında toplam on 
dört başlık açılmış ve işlenen konuya dair arşiv 
belgeleri, gazeteler, araştırma kaynakları büyük 
bir titizlikle taranmış ve işlenmiş. 

Kitabın her şeyden önce dikkat çeken yanı 
bana göre üslûbuydu. Bilindiği üzere akademik 
çalışmalar genelde soğuk, kalıplaşmış ve 
aktarımcı bir üsluba sahip olurlar bu da eserin 
okumasını zorlaştırır. Kimi zaman da bu durum 
sonuna gelmeden kitabın elden düşmesine 
sebep olur. Ancak Ömer Obuz her ne kadar son 
derece titiz bir akademik çalışma yapmış ve 
akademik bir eser ortaya koymuşsa da eserini 
yukarıda zikrettiğim sıkıcılıktan kurtarmış ve bir 
edebî metnin akıcılığını okura sunmuştur. 

Kitabın akdemik bir çalışmanın şüphesiz 
en önemli yönünü belirleyen kaynak kısımı 
da oldukça doyurucu. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 
National Archives, Süreli Yayınlar (Akşam, 
Akbaba, Hakimiyet-i Milliye, İkdam, Tanin, 

Türkiye’de tarih denince akılda oluşan 
ilk izlenim, Malazgirt Meydan Muharebesi, 
İstanbul’un Fethi, 93 Harbi veya Kurtuluş Savaşı 
vb. olaylardır. Bu tablonun ortaya çıkmasının 
en önemli sebeplerinden biri hiç şüphesiz 
Türk tarihçiliğinin ağırlıklı olarak siyasî tarih 
yazımını ön planda tutmasıdır. Yapılan akademik 
çalışmalar ve/ya yazılan araştırma eserlerin 
kahir ekseriyeti siyasi tarihin malzemelerinden 
birini ele alarak tarihi yazar. Bunun negatif bir 
durum olarak zikretmiyorum elbette, sadece 
siyasi tarihin, etki alanına halktan her kesimi çok 
rahat bir şekilde almasından ötürü sosyal tarihi 
gölgede bıraktığı gerçeğini belirtmek istiyorum.

Sosyal tarih yazımı siyasî tarih kadar göz 
önünde bulunmasa da şüphesiz onun kadar 
önemli ve bütünleyici bir potansiyele sahiptir. 
Bir evin temelinin kazılmasından son çivisinin 
çakılmasına kadar her aşamasını anlatmanız 
onun hangi şartlarda ortaya çıktığını ortaya 
koymanızı sağlar ve bu inşa etmenin anlatımıdır. 
Ve fakat o evin aslî hüviyetine kavuşması için 
şart olan içinde bulunduğu sokaktan, en küçük 
odasına kadar yaşanmışlıkları barındırmasıdır. 
Sosyal tarih zihnimde tam da buna karşılık 
geliyor.

İstanbul’u ya Bizans’la ya Osmanlı’yla ya 
da I. Cihan Harbi’nden sonra işgal edilmesiyle 
ve yüzeysel ele alırız.  Bu da şehrin sembol 
olmuş mekânlarını bilmemiz ve İstanbul’u 
bunlar üzerinden tanımlamamızı sağlar. Peki 
ya İstanbul’un ara sokaklarının tarihini… Orada 
saklı olan yitirmişliğin, pejmürdeliğin, her şeyi 
bir tutkuya feda etmiş insanlardan oluşan 
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bırakılmaz, ordu yürüyüşe geçmeden evvel 
önden bir müfreze gönderilerek ordunun yolu 
üzerindeki tüm meyhaneler mühürletilirdir.

 Alkol tüketimi sadece Osmanlı’yla 
sınırlı kalmamış ve Cumhuriyet’e de intikal 
etmişti. Obuz kitapta Cumhuriyet dönemindeki 
alkol yaptırımlarında dini hükümlerin ortadan 
kaldırılmasının sarhoşların sayısını arttırdığını 
hatta sokakta görülen sarhoşlara kadınların 
da eklendiğini belirtmektedir. Örneğin bu 
kadınlardan biri olan Hidayet içki içtikten sonra 
her nedense birilerinin camını kırmayı adet 
edinmiştir. En son bir berberin camını kıran 
Hidayet kendi durumunu ise şöyle açıklamıştır: 

Ben seyyar günahkârım. İçkiye bayılırım. 
Ne yapayım, alıştım bir kere. Dün gece de 
boyalı ispirto içtim. “aşka geldim” Aksaray’da 
berberlik yapan İsmailin dükkânındaki camları 
yere indirdim. Cezam ne ise veriniz. Beni kanun 
terbiye etsin.

Dumandan Dalgaya: Esrar, Sırlar, Keşler
Kitabın ikinci bölümü olan bu başlık 

altında; Bu işte bir esrar var, Dalga dedikleri 
ile esrarın tüketildiği yerler olan; Hapishaneler, 
Esrar Kahvehaneleri, Esrar Tekkeleri ile esrarın 
kullanımı ve âdâbı konuları işlenmiştir. 

İstanbul’u gezerken geçmişi, geçmişte 
yaşananları anlamanın en önemli yollarından 
biri de semtlerini ve semtlerin geçmişten 
bugüne içinde barındırdıklarını bilmekten 
geçer. Bu bağlamda Galata, Çemberlitaş, 
Dolapdere, Yenişehir, Kalyoncu, Aksaray, 
Tophane, Haydarpaşa, Eminönü, Kadıköy gibi 
yerler gezildiğinde bu yerlerin tarihte ünlü esrar 
kahvehanelerine ev sahipliği yaptığını bilmek 
şüphesiz şehrin baş döndürücülüğünü de 
arttıracaktır. 

Mesela Galata Şeftali sokakta işletilen bir 
esrar kahvehanesinden şöyle bir tablo şunulur:

Kapıyı açar açmaz, tömbeki kokusuyla 
karışık, bir sigara dumanı, sert bir esrar kokusu 
ağzımıza, burnumuza doldu. Gözlerimizi yaşarttı. 
Girdiğimiz yer büyükçe bir oda idi. Köşede, 
demir bir karyola içinde uzun beyaz sakallı b 
ir adam bağdaş kurmuş oturuyordu. Sırtında 
da damalı bir gecelik, başında siyah bir takke 
vardı. Etrafta sıra sıra birkaç yatak… yataklarda 
uzanmış birkaç kişi tavanda bir lamba titreye 
titreye yanıyor, verem renkli, soluk ışığı, rüyadaki 
hayaletleri bile büyüleyerek harekete getiriyor. 

Polis Mecmuası, Yeşil Hilal vb.), kitap, makale 
olmak üzere bu alana dair hemen hemen bütün 
kaynaklar taranmış ve çalışmaya konu malzeme 
titizlikle seçilmiş.

 Kitabın içeriğine gelecek olursak. Kitap 
doğrudan maddeler ve madde bağımlılarından 
bahsetmek yerine öncelikle bunların arka 
planına derinlikli bir bakışla başlıyor. “Acıya 
Dair” isminin verildiği bu kısımda; acının tarihsel 
bir analizi yapılarak aslında sona giden yolun 
başındaki sebeplerin belki de en önemlisi tespit 
edilmiştir. Bu bölümde, David Le Breton’dan 
aktarılan “İnsanı ölümle birlikte paylaştığı en 
güçlü deneyim acıydı” sözü, aslında öldürücü 
bir deneyim ve sonrasında tutkuya dönüşecek 
herhangi bir madde bağımlılığının insanın 
acılarını perdelemek istediği ama daha büyük bir 
acıyla yüzleşmesiyle başladığını açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Müskirâttan Sekerâta: Sarhoşlar ve 
Mekânlar

Akollü içkilerin gerek tarihini gerek 
Osmanlı’ya gelişinin anlatıldığı bu bölüm aynı 
zamanda alkolün zararlarının farklı kaynaklardan 
aktarılmış örneklerini de içermektedir. 
Mayalanmış içkiler olan bira ve şarabın karşısına 
yeni bir tür olarak çıkan damıtılmış (ispirtolu) 
içkilerin, Avrupa’da görülmeye başlaması ve 
17. Yüzyıldan itibaren gündelik hayatta ciddi 
anlamda yaygınlaşmasıyla sarhoşluk oranının da 
on kat arttığı belirtilmiştir. 

Alkollü içkiler hemen her toplumda 
görüldüğü gibi Osmanlı’da da var olmuştur. 
Bu durum doğal olarak hem resmî yaptırımlar 
doğurmuş hem de dinin konusu olduğu için 
birtakım fetvalar verilmesine yol açmıştır. 
Osmanlı’nın ünlü Şeyhülislâmı Ebusuud 
Efendi’nin bazı durumlarda içkinin kişiyi küfre 
götüreceği elfaza dair fetvalar verdiği kitapta 
belirtilmiştir. 

Halktan kişilerin içki içmesinin yanında bir 
diğer durum da ordu sefere çıktığında birtakım 
askerlerin yol üstündeki meyhanelerde şarap 
tüketmesi sorunuydu. Kitapta bu duruma dair 
bilgiler verilmiş hatta 17. yüzyılın ikinci yarsında 
Osmanlı topraklarına gelen İngiliz diplomat 
Ricaut’un verdiği şu bilgi aktarılmıştır:

Sefer sürecinde şarap içmenin cezasının 
idam olduğunu, hatta sefer sırasında bir miktar 
şarap getirmiş olmalarında ötürü iki askerin 
idam edilmiştir. Sefer vakitlerinde tedbir elden 
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Duman… duman… duman… ve sonra ağır bir 
koku!.. Esrar kokusu!

 İstanbul’u gezerken, bu tabloyu biliyor 
olmak yüz yıl öncenin keyif ve/ya ıstırabını 
hissederek şehre bakmak, şüphesiz şehri hem 
geçmişi hem bugünü bakımından daha anlamlı 
bir bakışla görmeyi sağlayacaktır. Kitapta bu 
tarihi arka planı renklendirecek bugünden dünün 
İstanbul’unu okumayı mümkün kılacak birçok 
örnek bulunmakta. 

Balayından Dolunaya: Maddeler ve 
Düşkünler

Kitabın üçüncü ve son bölümü olan bu 
başlık altında; morfin, kokain, eroin ve bunların 
tarihi arka planıyla bağımlıları anlatılmıştır. 
Kitapta bu mamullerin birçoğunun ilk başta ecza 
amaçlı üretildiği ve fakat zamanla bu amacından 
koparılarak keyif veren birer uyuşturucu 
maddeye dönüştürüldüğü anlatılmış.

Bugün televizyonlarda haberleri izlerken 
herhangi bir ünlünün eroin/kokain kullandığı 
ve/ya temin ettiğiyle karşılaştığımızda biraz 
tuhaf gelir. Çünkü toplumun gözü önünde olan, 
böyle şeylerin aslında daha çok düşkünlerin, 
pejmürde yaşayanların hayatlarında yeri 
olduğunu düşünürüz; fakat geçmişten bugüne 
ismi toplumun kahir ekseriyeti tarafından bilinen 
birçok ünlü isim de bu kör kuyuya düşmekten 
kendini alıkoyamamıştır. 

Kitapta aktarıldığına göre; Fikret Adil sanat 
ve edebiyat dünyasından kokain kullananları 
şöyle yazmıştır: Dallı, Server Bedi, Necip, Mesut 
gibi takma isimlerle belirtse de bu gizem kolayca 
çözülür. Aslında İbrahim Çallı, Peyami Safa ve 
Mesut Cemil gibi şöhretliler kastedilir. Necip 
Fazıl’sa bu listeyi; Fikret Adil, Eşref Şefik, Mesut 
Cemil ve Ressam Elif Naci olarak vermiştir. 

Alkol ve Uyuşturucunun Osmanlı ve 
Erken Cumhuriyet dönemi İstanbul’unda nasıl 
kullanıldığı, kullanıldığı mekânları, kullanan 
kişilerin hareketlerinde meydana gelen gayr-i 
insani durumları anlatan kitabın son satırıysa 
bağımlı İstanbul’un resmini şöyle ortaya 
koymuştur: “Yani bütün hikâyenin aslı şu: İnsan 
zayıf, İstanbul zifiri karanlıktı.” 

Ölüme Tutulmak, Ömer Obuz, Kabalcı 
Yayınları, 2021, İstanbul
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seyyah ve seyahatnâme yazarı bulunmaktadır. 
Her seyahatnâmenin ortaya çıkış öyküsü aynı 
değildir. Daha doğru bir ifade ile tamamı aynı 
sebep ile kaleme alınmamışlardır. Kimileri 
sadece bir gezi notları niteliğinde iken kimileride 
devletlerin isteği üzerine,  hakkında bilgi 
edinmek istedikleri ya da kendi politika ve 
düşüncelerini yaymak istedikleri bölgelerin 
durumunu ve özelliklerini öğrenmek için kaleme 
alınmışlardır. Bunları yazan seyyahlar genelde 
bir devlet görevlisi olup yapmış oldukları bu işi 
devletleri için yaparlar. Diğer bir ifade ile seyahat 
ettikleri ülkede ajanlık faaliyeti yürütürler.

Yukarıda seyahatnâmeler ile ilgili 
vermiş olduğumuz bilgilerin akabinde 
değerlendireceğimiz esere geçebiliriz. Eser; 
Şiblî Numânî’ye ait olan Anadolu-Suriye-Mısır 
Seyahatnamesi adlı kitaptır. Orijinal adı ise 
Sefernâme-i Rûm u Şâm u Mısır’dır. Öncelikle 
müellifi bu seyahate çıkaran sebepler ve eseri 
kaleme alma sürecine değinmemizin eserin 
mahiyetini anlamamız açısından daha önemli 
olacağı kanaatindeyim.  Şiblî’yi bu seyahate 
çıkaran sebeplerden birisi; İslâm Kahramanları 
adında bir kitap dizisi yazma düşüncesi ile 
birlikte kendi ülkesindeki (Hindistan) mevcut 
birikimin bu kitap dizisini yazması için yeterli 
olmaması ve Mısır ile Osmanlı’nın İslâmî eserler 
noktasında zengin olmasıdır. Diğer bir sebepte, 
kendi ülkesinde bozulan İslamî eğitim ve 
anlayışın düzeltilmesi amacıyla gittiği ülkelerde 
bu konularda araştırmalar ve incelemeler 
yapmaktır. İngiliz sömürgesi altında bulunan ve 
Hindular tarafından baskılara uğrayan bir milletin 
mensubunun bu seyahati gerçekleştirmesinin 
sadece bu sebeplerle sınırlı olacağı kanaatinde 
değilim ki Sultan II. Abdülhamid Han ve 
Gazi Osman Paşa ile yaptığı görüşmeler ve 
mecidiye nişanı alması aslında bunların bir 
delili niteliğindedir. Eseri kaleme almaya karar 
vermesi ise memleketine geri döndüğü zaman 
karşılaştığı kişiler ve orada fikirlerine önem 
verilen önemli kimselerin gördüklerini bir 
seyahatnâmede toplamasının şart olduğunu 
ona söylemeleri sonucunda olmuştur. Kendisi 
böyle bir eser yazmak istemiyordu çünkü bu 
gezileri sırasında gördükleri yerlerde ona göre 
harikulâdelik yoktu. Lakin uzun zamandır 
kendi ülkesinden uzak ülkelere seyahat etme 
yolu kapalı olduğundan İslâm devletlerinin ve 

Arapça “gezmek, gezi” anlamındaki seyâhat 
ile (aslı siyâhat) Farsça nâme (risâle, mektup) 
kelimelerinden oluşan seyâhat-nâme “gezi 
mektubu, gezi eseri” mânasına gelir. Buna Fars 
edebiyatında sefer-nâme adı da verilir. Arap 
edebiyatında “seyahat” ve “seyahatnâme” 
anlamında daha çok rihle kelimesi kullanılır 
(Yazıcı, 2009).Seyahatnâmeler, konu olunan 
bölgeler açısından oldukça büyük önem arz 
ederler. Seyyahlar gittikleri ülke halklarının 
hayatı ve âdetleri ve bölgenin ekonomik, stratejik 
durumları hakkında sundukları bilgiler o bölge ile 
ilgili incelemeler açısından oldukça değerlidir.

İslâm dünyasında ilk seyahatnâme 
örnekleri; Asr-ı saâdet ve Hulefâ-yi Râşidîn 
Döneminden itibaren fetihleri kolaylaştırma ve 
fetihler neticesinde genişleyen İslâm topraklarını 
tanıma gibi amaçlarla Müslümanlar tarafından 
gerçekleştirilen seyahatler sonucunda kaleme 
alınmıştır. Bu seyahatnâme örnekleri, klasik 
dönemle birlikte değişikliğe uğrayarak yazarların 
coğrafya ile ilgili yazdıkları eserlerde bizzat 
tanık oldukları veya duyduğu hikâyeleri, gözlem 
yolu ile birlikte edebi eser halini almıştır. Burada 
doğal olarak eserlerin kimi kısmı bazen hayali 
bazen de gerçeğe dayalı hikâyemsi bir anlatım 
tarzında ortaya çıkarmıştır. Klasik dönemden 
sonra İbnü’l-Arabî ile birlikte seyahatnâmeler 
günlükler şeklini alarak yüksek bir edebî 
üslûp ile kaleme alınmışlardır. Arabî’den sonra 
İbnBattûta ile yeni bir üslûp ve anlayış gelmiştir. 
Bu anlayış ile ülkelerin özelliklerinden ziyade 
insanların ve halkların durumları, sosyal hayat, 
inanç ve gelenekleri ile alakalı bilgiler verilmiştir. 
Bu seyahatnâmeler tarih, coğrafya ve edebiyat 
yönünden olduğu kadar etnografik, antropolojik, 
sosyokültürel açılardan da büyük bir değer 
taşımıştırlar (Yazıcı, 2009).

İslâm dünyasında ki seyahatnâmeler 
yukarıda aktardığımız şekilde gelişim göstererek 
ortaya çıkmıştır. İslâm dünyası dışında da birçok 
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var ki bugün kendini bilmez ve dahi haddini hiç 
bilmez insanların kadın hakları ve yahut kadın 
odaklı cümleler ile Osmanlıyı karalayanlara 
tam bir tokat niteliğindedir. Yazarın ifadesini 
aynen aktaracak olursak, “Osmanlı’da Türk 
kadınları eğitim görmüş kimselerdir. Ama 
utanmazlıkta, cilveleşmekte, yersiz özgürlükte, 
dans edip oynamakta (hem de kendi kocası 
dışında başka erkeklerle) eğitimsizdir.  Bu edep 
dışı davranışlarda öğretim görmemiş, eğitim 
almamışlardır. Örtünmeye bağlıdırlar ama cahil, 
dünyadan habersiz, bir kafes içine kapatılmış 
insanlarda değildirler. Kızların öğrenin görmesi 
için resmî ve özel okulları vardır. Öyle güzel 
örtünme tarzı bulmuşlardır ki, terbiyeli ve şerefli 
insanlar o kıyafetle kızlarını okula veya dışarıya 
göndermekte bir sakınca görmezler.”

Yazarın, İstanbul’dan sonraki durağı ise 
Beyrut olmuştur. Burası ile alakalı olarak; 
ilmi gelişimi, okulları, dernekler, gazeteler, 
rasathaneler hakkında bilgiler vermektedir. 
Burada nüfus noktasında verdiği bilgiler oldukça 
önemlidir. 170.400 kişi olan nüfusun sadece 
33 bini Müslüman geriye kalanlar ise Hıristiyan, 
Dürzî, ve Yahudi’dir. Eğitim konusunda da 
Müslüman öğrenci ve okul sayısı diğerlerine 
nazaran oldukça azdır. Yine dernekleşme 
hususunda da Müslümanların tek bir derneği 
dahi yoktur. Bu kıymetli bilgiler oradaki 
Müslümanların ne gibi tavırda ve rahatlıkta 
olduğunu bizlere göstermektedir. Yazarın, Beyrut 
ile alakalı verdiği diğer önemli bilgide ahlaki 
bozukluğu gösteren “muğanna-kazino” denen 
yerdir. Yazara göre buralar oldukça ahlaksız ve 
edepsiz yerlerdir.   

Beyrut’tan sonraki durak Kudüs’tür. Müellif 
Kudüs ile alakalı tarihi ve dini bilgiler vermiş ve 
kutsal mabetleri en güzel şekilde anlatmıştır.  
Yazarın verdiği birkaç bilgiyi aktaracak olur isek; 
Kudüs’te bahçeli evlerin ve konakların sayısı da 
son derece fazla olması, binaların çevresinde 
çiçekli ve yeşillik alanlar çokluğu ve dergâhlar 
ve tekkelerde mevcut olduğudur. Şiblî, Mescid-i 
Aksa ile ilgili olarak da tarihsel bilgilerde 
sunmaktadır. 

Yazarın son durağı Kahire yani Mısır 
olmuştur. Kahire ile ilgili eğitim-öğretim, okullar, 
Camii Ezher, Hıdiv kütüphanesi, piramitler, 
antika eşyalar, tiyatro ve dernekler gibi birçok 
konu aktarılmıştır. Yazarın, insanların kılık 
kıyafetleri ile ilgili anlatmış olduğu bilgiler İslâmî 
bir ülkenin ahlaki analizi için oldukça önemlidir. 

toplumlarının gerçek durumlarına ilişkin net 
bilgilere erişemiyorlardı. İşte bu nedenle Şiblî 
Numanî de bu eseri yazmaya ikna olmuştu. 

Şiblî’nin eserinin içerik kısmına bakacak 
olursak; kitap 63 başlıktan oluşmaktadır. Her 
ne kadar ayrı ana başlıklar altında verilmese 
de eser genel itibariyle İstanbul, Suriye ve 
Mısır’ın eğitim, din, kültür, mimari, sosyal ve 
ekonomik durumlarını ele almaktadır. Suriye’den 
Mısıra geçmeden öncede müellif Kudüs’e de 
uğramıştır. 

Şiblî Numanî’nin Miladi 1892 yılının 
Ramazan ayında İstanbul ve diğerler 
yerlere gitmek için yola çıkmasıyla seyahati 
başlamaktadır. Yazar gemi yolculuğu ile belli 
limanlara uğradıktan sonra mayıs ayının 13’ünde 
İstanbul’a varıyor. İstanbul’da olmak yazarda 
çok derin duygu yoğunluğuna sebep oluyor ki 
bunu da “menzil-i maksuduma ulaştım “sözüyle 
ortaya koyuyor. Yazarın bu seyahatinde İstanbul 
oldukça kıymetli çünkü kendi verdiği bilgilerden 
de anlaşılacağı üzere Avrupalı birçok yazar 
ve kimsenin bütün İslam ülkeleri için yapmış 
oldukları karalama politikasını Türkler içinde 
yapıyorlardı. İşte buna mukabil yazar verdiği 
bilgiler ile bu yanlış propagandanın da önüne 
geçmek istemektedir. Zaten eserin geneline 
baktığımız zaman yazarda Türklere karşı derin 
bir sevgi ve muhabbet olduğu görülmektedir. 
Yazar, eserinde öncelikle İstanbul’un tarihçesini 
vermekte sonrasında ise eğitim konusuna 
değinmekte ve belli zorluklarla da olsa gezdiği 
ve inceleme fırsatı bulduğu yüksek okulları 
tarihsel gelişimi ile anlatmaktadır. Ve yine 
yeni tarz eğitim sistemi ile eski medrese usulü 
eğitim sistemini kıyaslayarak Türklerde ki ilmi 
durum üzerine gördüklerini ve düşüncelerini 
anlatmaktadır. Ayrıca müzeler, basımevleri, 
kütüphaneler, tekkeler, gezi yerleri, camiiler, 
ahlak, adet ve toplum yapısı hakkında bilgiler 
sunmaktadır. Ama yazarın asıl ruhuna işleyen 
olaysa; Padişahın cuma selamlık merasimidir. 
Bu merasim müellifin İstanbul’da en çok hoşuna 
giden ve onu en fazla etkileyen şey olmuştur. 
“Padişahım çok yaşa” diye kalabalığın attığı 
naralar, askerî geçit töreni, imamın hutbede 
etmiş olduğu dua ve gördüğü nice şeyler onu 
oldukça etkilemiştir. Ama asıl onu etkileyen şey 
İslâm’ın son kalesinin ihtişamı ve azametiydi. 
Eserde bu merasim ritüeli detaylı bir şekilde 
verilmiş ve okuyanın zihninde de hayal 
dünyasında oldukça büyük etki bırakmaktadır. 
Eserde, İstanbul ile alakalı bir önemli noktada 
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OrientalCollege’dan ayrıldı. Bir süre Haydarâbâd 
nizamının hizmetinde bulundu. 1903’te 
kurulan Encümen-i Terakkî-i Urdû’nun birinci 
sekreterliğine getirildi. 1905’te A‘zamgarh’a 
dönüp Nedvetü’l-ulemâ’nın yayım organı 
Nedve dergisinin editörlüğünü ve Dârülulûm-i 
Nedvetü’l-ulemâ’nın ilmî işler sorumluluğunu 
üstlendi. Burada eğitim programıyla ilgili bazı 
düşünceleri sebebiyle karşılaştığı muhalefet 
yüzünden 3 Mart 1913’te görevinden istifa 
etti. Onun ayrılmasını istemeyen öğrenciler üç 
ay boyunca Dârülulûm-i Nedvetü’l-ulemâ’da 
eğitimi boykot ettiler. Şiblî ertesi yıl A‘zamgarh’ta 
Dârülmusannifîn adlı bir eğitim ve araştırma 
merkezi kurdu. Ailesinden kalan evini ve 
kitaplarını buraya bağışlayarak bir kütüphane 
oluşturdu. 1914’te A‘zamgarh’ta vefat etti. Hint 
alt kıtasında yetişen ilk modern Müslüman 
tarihçi olan Şiblî geleneksel tarih anlayışıyla 
modern tarihçiliği birleştiren bir tarihçi diye 
kabul edilir. Tarihçiliğinin en dikkat çekici yönü 
İslâm kültürünün ve dinî düşüncenin yeniden 
ihyasıyla ilgili fikirleridir. Bu bağlamda kelâm 
ilmiyle de ilgilenmiş ve bu konuda eserler 
kaleme almıştır (Ahmad, 2010).
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Müellif,  burada kılık kıyafetin son derece 
yakışıksız ve sevimsiz bir görünümde olduğunu 
söylemektedir. Kahire’de halk daima yakası açık 
olan açık mavi renk entarileri tercih ediyor ve 
şalvar, pijama hiçbir surette giymiyorlar. Yeni 
tarz eğitim görenler ise ceketi ve pantolonu 
tercih ediyor ve bu tarz günden güne daha da 
benimsenmektedir. Kadınların da pek çoğu o 
açık mavi uzun entarileri giyiyor. Buna mukabil 
ekonomik gücü iyi olan ailelerin kızları yeni 
modaya uygun Avrupai bir görünümdedirler. 
Müellifin Camii Ezher ile alakalı verdiği bilgilerde 
eski tarz eğitimi bizlere göstermektedir. Şiblî’ye 
göre,her ülkeden insanlar burada eğitim 
görebilmek için yoğun bir talep göstermekte 
ve dönemin en iyi eğitimini alma fırsatı elde 
etmektedirler. Buradaki öğrencilerin durumu ise 
modern eğitimden oldukça uzak olup, öğrenciler 
Ezher’in avlusunda uyuyor, 30-40 kişilik öbekler 
halinde gürültülü bir ortamda ders görüyorlardı. 

Sonuç olarak; Şiblî’nin ziyaret ettiği 
yerler ile alakalı vermiş olduğu bilgiler tarihsel 
süreç içerisinde bölgelerin ve toplumların 
değerlendirilebilmesi için oldukça büyük önem 
arz eder.  Bu kitap, o zamana ve o bölgelere 
Şiblî Numânî ile seyahat etmek isteyenler için 
okunması gereken bir eserdir. Eserde ki tek 
kusur bazı yazım yanlışlarıdır. Bunlara bir örnek 
verecek olursam dernek -demek diye yazılmıştır. 
Bunlar basım hatası dahi olsa gözün takılmasına 
sebebiyet vermektedir. 

YAZAR
Yazar, Hindistan’ın A‘zam garh bölgesine 

bağlı Bindûl’de doğdu. Adı Muhammed’dir. 
Şiblî lakabı ve İmâm-ı  zam Nu‘mân b. Sâbit’e 
nisbetle Nu‘mânî nisbesiyle tanındı. Mevlânâ 
Şiblî diye de anılır. İslâmî ilimleri, Arap ve Fars 
edebiyatını dönemin önemli hocalarından 
okudu. 1882’de Seyyid Ahmed Han tarafından 
kurulan Aligarh’daki Mohammadan Anglo-
Oriental College’da (daha sonra Aligarh İslâm 
Üniversitesi) Arapça hocası olarak çalışmaya 
başladı. Burada görev yaptığı yıllarda Thomas 
W. Arnold gibi şarkiyatçılarla tanıştı ve onlarla 
bilgi alışverişinde bulunarak kendini geliştirdi. 
Aligarh’daki kolejde çalışırken 1883’te 
A‘zamgarh’ta millî bir kolej kurdu. Osmanlı 
hilâfeti lehine yazılar yazdı, konferanslar 
verdi. 1894’te Nedvetü’l-ulemâ’nın kuruluş 
toplantısına katıldı. Aynı yıl kendisine 
“şemsü’l-ulemâ” unvanı verildi. 1898’de on 
altı yıldır görev yaptığı Mohammadan Anglo-
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“Bu edebiyatın rengini ve lezzetini pek iyi 
bildiğim için dıştan ziyade içten bahseden bu 
renksiz ve vak’asız küçük kitabıma “seyehatnâme” 
ismini vermekle okuyucuyu aldatmış olmaktan 
korkuyorum.” (HAŞİM, 2004, s. 14)

Bahsedilen giriş cümlesi, yazarın haklı 
kaygısını ortaya koyar. Çünkü şüphesiz 
seyâhatname algısı, insanlarda bol mekân isimleri 
ve betimlemelerinin olduğu bir metin şeklinde 
süregelmiştir. Hâlbuki Haşim’e göre mekân ve 
mekânı oluşturan eşyalar kişinin iç dünyası ve dış 
dünyası arasındaki köprü gibidir. Dış gerçekliğin 
ancak insanın algısı ile varolduğuna inan yazar,  
seyehatnâmelerde alışkın olduğumuz mekân 
betimlemeleri yerine, iç dünyasındaki durum ve hâl 
betimlemelerine ağırlık verir. 

Tarihte yaşamış önemli şahsiyetleri anlamaya 
çalışırken, yazarın yaşadığı yıllar ve dâhil olduğu 
çevreyi göz önünde bulundurmak gerekir. Fakat 
Ahmet Haşim’i anlamaya çalışırken, bu durumun 
da yetersiz kaldığını hissediyorum. Onu anlamak 
için başta onun kadar da yalnız hissetmek 
gerekiyor gibi geliyor bana. Erken yaşta annesini 
kaybetmek ile başlayan yaşam yolculuğu, yine 
aynı yıllarda yatılı okula başlaması ile dramatik 
bir hâl alır. Haşim, içinde bulunduğu duygusal 
geçişlerini de aynı şekilde eserlerine yansıtmıştır. 
Hatta öyle ki Akyüz onun kaderinde bulunan 
yalnızlık hissinin annesi ile başladığını ileri sürerek 
şu cümleleri kurar:

Ahmet Hâşim’in mânevî hayatı, çetin bir kaderin 
çok erken başlayan belirtileri üzerine kurulmuştur. 
Rûhî dünyasının ve dolayısıyla şiirlerinin hâkim 
atmosferine gereği gibi girebilmek ve nispeten 
aydınlık hükümlere varabilmek için, onun hayatının 
ve kaderinin özelliklerine dikkatle eğilmek 
kaçınılmaz bir zarûret halindedir.  (AKYÜZ, 1986)

Yalnızlığının baskın olması, onun olay 
örüntüsü yerine durum odaklı anlatımlar 
yapmasına neden olmuştur. Bu durum şiirlerinde 
ve seyahatnamesinde de yoğunca görülmektedir. 
Aslında cümle yapısı anlaşılır ve nettir. Fakat 
gördüğü eşyalar ve durumlara bakış açısı onun 
iç dünyasından geçince farklı bir hâl alır. Örneğin 
“Kımıldamayan Işıklar” yazısında akşam vaktinin 
üzerindeki tesirinden bahseder uzunca.

“Akşam, yolculuğun en keskin duygu saatidir. 
Yolcu üzerinde karanlığın bu tesiri nereden geliyor? 

İnsan ömrü, zaman ve mekândan ayrı 
düşünülemez. Eser veren önemli şahsiyetler, 
özellikle eserlerini kurgularken zaman ve mekân 
çerçevesinde insanı tanımaya ve anlamaya başlar. 
Ahmet Haşim’in yaşadığı ömür aralığı, oldukça 
önemli bir dilimdir. Yaşadığı zamanın ve mekânların 
etkisi şüphesiz eserlerine yansımıştır.

Sevgili Ahmet Haşim, 19. Yüzyılın son 
çeyreğinde, babasının mülki görevi sebebi ile 
Bağdat’ta dünyaya gelir. Erken yaşta annesinin 
kaybı üzerine İstanbul’da yatılı mektebe verilir ki 
çocuk yaşta ciddi bir yalnızlık ve iç sıkıntısı halinde 
bulur kendini. Galatasaray Sultanisi, kişiliğinde 
önemli bir yer tutar. İlk şiir denemeleri, Fecri Ati 
grubuna dâhil olma süreci, birbirini takip eder. Okul 
bittiğinde, memuriyete başlar. Memuriyetle birlikte 
hukuk öğrenimini sürdürür. Haşim’in kısa ömrü, 
Osmanlı Devleti sonu ve Cumhuriyet Dönemi ilk 
yıllarını kapsamaktadır. Askerliğe gittiği dönem 
I. Dünya Savaşı sırasıdır. Sonrasında Avrupa’da 
da bulunan Haşim’in şüphesiz en etkileyici 
anlatımlarından birine şahit olduğumuz şehir de 
Frankfurt’tur. Edebi eserlerine bakıldığında, liseden 
beri ilgilendiği tür şiir olmuştur. Öyle ki; “Göl 
Saatleri” şiiri, Ahmet Haşim’i tanınır yapan belki de 
en önemli eseridir. (ERZEN, 2014)

Bu zamana kadar bahsettiğimiz genel 
bilgiler dışında kendisini tanıdığım üç önemli eser; 
“Göl Saatleri” şiiri, “Müslüman Saati” makalesi 
ve “Frankfurt Seyahatnâmesi’dir.” Eserlerinde 
belirgin olarak kaynak noktasına insanı alan Hâşim, 
zamanı ise anlamı belirleyen ikinci faktör olarak ele 
almaktadır. Öyle ki zaman, insanın anlam dünyasında 
genişler ve başka isimler alabilir. Örneğin Göl 
Saatleri’nde günü beşe böler ve mukaddeme, öğle, 
öğleden sonra, akşam, gece, gece yarısı, seher 
şeklinde sürer gider. Zamanı bölmesi dışında ise 
anlamın en belirleyici unsuru mekândır, Haşim için. 
Bu durumu ilk seyahatname eseri olan Frankfurt 
Seyahatnâmesinde çok iyi gözlemleriz.

 20 seyahat yazısından oluşan kitap; giriş 
kısmında yazarın kitabı hakkında ufak bir uyarısı ile 
başlar:

“Durgun suya baktım ve dedim: ölebilsem,
Madem ki yok ağlayacak mevtime kimsem!” 
(HAŞİM, 2004).
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durum aslında bizi zaman ve mekân bağlamından 
uzaklaştırıyor. Hayat denklemindeki üç ayağın 
ikisini –bunlar; zaman ve mekân- zedelemiş bir 
halde olduğumuzu düşünüyorum. Elimizde kalan 
tek kalem insan. O da ruhtan uzak bir insan. Yalnız 
eti ve kemiği ile… Çünkü zaman ve mekândan 
kopan insan aslında hayat denkleminden de 
dışlanmış oluyor. 

Frankfurt Seyahatnâmesi, aslında bizlere bir 
yanı ile kendimizle ve kendimize yolculuk yapmayı 
da öğretmeye niyetli bir kitaptır. Yine günümüz 
şartları ile düşündüğümde ulaşımın son derece 
yaygın, gördüğümüz yerleri kayda geçmenin 
son derece kolay olduğu bir çağdayız. Güzel 
ülkelerin popüler mekânları, gitmesek de kare kare 
gözlerimizin önüne geliyor. Yüzlerce gezi belgeseli 
ve gezgin insanı takip ediyoruz. Gitmesek 
de görselini bildiğimiz bu mekânlarda ise ne 
hissedeceğimizi bilmeden görüp hızlıca geçiyoruz. 
Gitsek de aynı şekilde hızla çekilen fotoğraflar, 
yine durup hislerimizle söyleşmediğimiz sürece 
yüzeysel olmaktan ileri gidemiyor. BDolayısı ile 
gezmek bizi büyütmüyor, gezmek bize kendimizi 
tanıtmıyor. Oysa yol önemli. Bizler birer yolcu 
olarak dünyaya geldik. Yolculuk halinde en 
yakın dostumuz; içimizdir. Kendimizle başbaşa 
kaldığımız o anda iç dünyamız bize kapılarını açar 
ve başlar esas yolculuk. Öyleyse yol önemli, yolcu 
olmak daha önemli… 

Büyük edebiyatçıya Allah’tan rahmet diliyor 
ve bilhassa yolculuk halini seven herkese kitabı 
defaatle tavsiye ediyorum… 
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Uzaklardan, insanlığın ta ilk hayvanî gecelerinin 
hatıralarından.” (HAŞİM, 2004, s. 21) 

Bir yanı ile metinlerinden emin bir kalem vardır 
daima. Cümle kurguları, anlatımı tartışılmayacak 
derecede iyidir. Ama üzerinde bulunan yalnızlık 
hissine karşı savunmasız ve kabullenmiş bir 
hâl yaygındır cümlelerinde. Hasta olmasının da 
etkisiyle son derece hüzünlü ve buhranlı olan bu 
kitapta da sembollerden yola çıkarak muhakkak 
iç dünyasına döner. Aslında seyahatname için, 
Haşim’in iç dünyası ile kurduğu bir diyaloğun 
dışa aktarımı diyebiliriz. Kişinin iç dünyasını, 
bakış açısını ve hatta hislerini yaşadığı kaderi 
belirlemektedir. Dolayısı ile kelimeleri ve tanımları 
iç dünyasındaki buhran ve yalnızlığın birebir 
tesirinde olarak büyür, gelişir ve bizlere uzanır. 
Örneğin “İç Sıkıntısı” yazısında insan zekâsı, 
hayat kitabı, buhran gibi kavramları açıklar. Bu 
açıklamalar yine son derece özneldir. 

“Trenin anlatılmaz can sıkıntısını gidermek 
için kitabın büyülü nesrini mi okumalı yoksa şu 
pencerelerin dışında bin bir renkle kaynaşan fakat 
bir türlü değişmesini bilmeyen hayatın dümdüz 
şeridini mi seyretmekte devam etmeli?” (HAŞİM, 
2014, s. 19)

 Haşim’in memuriyet sürecinde de pekçok 
seyahat yaptığı bilinmektedir. Müfettiş olduğu 
zamanlarda Anadolu’da bulunmuş, bölge 
ihtiyaçlarını anlamaya çalışmıştır. Kendisinde 
meleke hâlini alan, mekânı anlama çabası iç 
diyaloglar halinde mesleki hayatında da sürer. 
Bölgeyi ve insanı anlamaya çalışırken dâima 
iç dünyasına döndüğünü ve onun hâline göre 
cevap verdiğini görüyoruz. Örneğin Niğde’de 
yazdığı mektupta “…yirmi gün süren nice bağ 
ve bahçe sefalarına rağmen ruhumda hiçbir 
hakikî lezzet bırakmadı.” İfadesini kullanır. 
(KARAOSMANOĞLU, 2004)

Son söz niteliğinde şunları söyleyerek 
toparlamak isterim. 21.yüzyılda yaşayan bir 
genç olarak Ahmet Haşim’in belki de en tanınan 
eseri üzerine bir şeyler yazarken son derece 
zorlanıyorum. Edebi tarzından ziyade hayatı 
anlamlandırışının tesiri altındayım. Zamanı bölerek 
ve zamanın eşya üzerindeki tesirini gözlemlemesi 
hayatı anlamasını kolaylaştırıyor. Bizler ise saati; 
dakika, saniye ve saliseye bölsek de hayatın 
hızından dolayı zamanın eşya üzerindeki tesirini 
gözlemlemekten uzak bir yaşantıya sahibiz. Bu 
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Zekai Tunca İle 
Musiki Üzerine
Röportajı Yapan

Necla Dursun

1944 de Ankara’da doğdu. 1966 da Yüksek Teknik Öğretmen Okulu’nu (Gazi 
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi) bitirdi. Aynı yıl TRT stajyer sanatçı sınavını 
kazandı fakat zorunlu hizmet nedeniyle bu staja devam edemeyip, Ordu Endüstri 
Meslek Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. Ordu’dayken 1970 de TRT’nin Çok Sesli 
Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu’na döndü. 1972-1974 yıllarında yedek 
subay olarak askerlik görevini tamamladı. Ardından 1975 de başarılı olduğu sınavla 
Ankara Radyosu Türk Sanat müziği solisti oldu. TRT’de müzik dairesi uzmanlığı, 
repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu. 1996 yılında kendi isteği 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistliğine atandı. 
2009 Haziran ayında emekli oldu. 1979 yılında kaydettiği ilk albümü “Çekemezler 
Sevgimizi” ile liste başı olurken günümüze kadar 15 albüm yaptı.  İlk bestesi 
“Alınyazımsın” 1981 de Milliyet Gazetesi anketinde üçüncü, 1983 de ikinci bestesi 
“Birisi Var Ki” ise ikinci oldu. Ardından çok sayıda dereceye layık görülen Zekai 
Tunca 2005 de “TRT Alaturka Beste Yarışması” nda ‘’Aşka Merakım Ezelden’’ isimli 
şarkısıyla birinci oldu. Şarkıları zamanın en gözde sanatçıları tarafından seslendirilen 
bestekârın 1989 yılında dillerden düşmeyen ‘’İmkânsız” adlı eseriyle çok sayıda 
ödüle layık görüldü. ABD, Almanya, İtalya, Hollanda, Bosna Hersek, Arnavutluk, 
Belçika, Suriye, Cezayir başta olmak üzere çok sayıda ülkede ve yurtiçin sayısız 
konser veren sanatçı günümüzde; radyo ve televizyon programları, özel sahne 
çalışmaları ve halk konserleri ile sevenlerine seslenmektedir. “Git Gidebilirsen”, 
“Üzme Beni” “İmkânsız”, “Olmaz mı?”, “Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam”, “İçime 
Doğdu”, “Tanrım”, “Yalana Bak”, “Gözüm Kesmiyor”, “İhtimal Yok Mu?”, “Alın 
Yazımsın”, “Sen Giderken” gibi ölümsüz eserlerin sahibi Zekai Tunca’nın şarkıları  
“50.Yıl Ustaya Saygı” albümünde çeşitli sanatçılar tarafından jazz, pop-rock gibi 
farklı düzenlemelerle müzikseverlerin ilgisine sunulmuştur.

ZEKAİ TUNCA HAKKINDA:
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Okunma hakkını karşılıksız verdiğiniz 
eserleriniz olması nedeniyle telif ve 
ülkemizdeki telif yasa ve uygulamaları 
hakkında neler söylersiniz? 
1990’ lara kadar isteyen istediğini okurdu. 
Benim şarkılarım da dâhil olmak üzere. Otuz 
küsur senedir (olur) alınmadan bir eser 
kullanılamamaktadır. Ancak; hesabın nasıl 
yapıldığı da belirsiz. Bu hali yönetmek için bu 
gün kıran kırana savaşlar, gruplaşmalar, ithamlar, 
mahkemeler sürmektedir. Yönetmek aşkını, 
arzusunu bu uğurda mücadeleleri anlamakta 
zorlandığımı söylemeliyim. 
“50.Yıl Ustaya Saygı” albümü fikri nasıl 
doğdu? Bu projeyi hayata geçirirken 
yaşadıklarınız ve hissettikleriniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz? 
“50.Yıl-Ustaya Saygı” Albümü, 50 yıl 
geçmişliğinin farkında değilken teklif edildi. 
Teklif akabinde ben; “Kimseden katkı 
isteyemem.” dedim. Bu sebeple; Ahmet Özhan 
ve Hakan Aysev dostlarım dışında, diğer 
arkadaşlarımın katkıları prodüktör arkadaşımız 
sağladı. Hepsine çok şükran borçluyum. Her 
biri sanatında yıldız olan o güzel insanların 
şarkılarıma alakaları bana büyük onur verdi. Çok 
istesem de birçoğunun kaydında bulunamadım. 
Yazık ki pandemi nedeniyle de bir araya 
gelmemiz mümkün olmadı.
Hayatınız bir film olsa “soundtrack” inde 
hangi şarkının olmasını tercih edersiniz?
Hayatım film olsa, hangi şarkımın filmin müziği 
olacağına karar veremezdim. İyi ki öyle bir 
ihtimal yok.
Yurt içinde ve yurtdışında en çok konser 
veren sanatçılarımızdan birisiniz. 
Unutamadığınız bir konser anınızı bizimle 
paylaşır mısınız?
Hatırladığım kadarıyla 1990 yılı olmalı; TRT 
tarafından Almanya’da bir müzik festivaline 
gönderildim. Adı “festival” olduğu için Türk 
Müziği’ nden kesitler sunmak için ilk eser Itri’nin 
“Hisar Ağırsemai” si olarak belirledik. Onunla 
başlayacağız. Eser notalı tabii. Sahneye çıktık ki, 
sahnenin ışıkları tam yüzümüze doğru geliyor. 
Notayı falan göremiyoruz. Zor zahmet emini ve 
terennümü okudum ancak meyanda atmaya 
başladım. Baktık olmayacak şarkıyı kestik. O 
anda salonda bulunan Türklerden “İMK NSIZ, 
İMK NSIZ!”  alkışlı bir tezahürat geldi. Bu sayede 

Sanat insanda tam olarak neye tekabül 
ediyor? Kültürlerin oluşmasında sanatın 
etkisi sosyoloji bağlamında nasıl 
anlaşılmalıdır? Fikirlerinizi öğrenebilir miyiz?
Bence sanat insanda tam olarak, yaşam ve 
davranış biçimine tekabül etmektedir. Ben 
insanların dinlediği müziğe, izlediği görsellere, 
okuduklarına bakarak, davranış ve yaşayış 
tarzını, tavır ve tarzından da neler dinlediğini, 
okuduğunu, izlediğini tahmin edebiliyorum. 
Örneğin; bir klasik konserde, sandalyeler havada 
uçmaz, silah atılmaz, kavga çıkmaz.
Müziği toplumu değiştiren/geliştiren bir 
etken olarak görüyor musunuz? Sizin için 
sanat nedir, sanatçı kime denir?
okuduğunu, izlediğini tahmin edebiliyorum. 
Örneğin; bir klasik konserde, sandalyeler havada 
uçmaz, silah atılmaz, kavga çıkmaz.
Müziğin toplumu değiştirdiği tartışılmaz bir 
gerçek. Klasik konserlerdeki centilmence düzen 
ile diğerlerindeki itiş-kakış, kavga, döğüş, 
hayatın bütünündeki davranış  farkları bunun 
kanıtıdır.
Bence sanat, diğerlerinin akıl erdiremediği, 
dâhice ya da delice bulduğu yaradılış ve hayatı 
anlayış farkıdır.
Türk Müziği hakkında neler söylersiniz? Türk 
Sanat Müziği ve diğer müzikler arasında 
nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Türk Müziği çoğunlukla yadsınmasına karşın; 
Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu’nun farklı 
kültürlerinin kaynaşmasına Türk Halk Müziğinin 
de katkısının eseri bir hazinedir.
Sizi ifade ettiğine inandığınız, kendinizi 
yakın bulduğunuz bir Türk Sanat Müziği 
Makamı var mı?
Türk Müziği çok seslilik derinliğinin dışında 
kaldığı için MAKAMSAL  genişleme arayışıyla 
yüzlerce makama ulaşmaktadır. Bununla birlikte 
sonuçta bu çokça makamın terkibini oluşturan 
on - on beş makam çokça kullanılmaktadır. 
Hepsinin bendeki yeri başkadır, tadı başkadır.
Bu günün sözleriyle, günümüzün en çok 
kullanılan kelimeleriyle Türk Sanat Müziği 
yapılabilir mi?
Bu günün sözleriyle Türk müziği yapılmaktadır 
bence. Prozodi gereğinden, heceler 
sündürülemediği  için bir şarkılık zamana bolca 
söz gerekmektedir.



programı kurtarsak da ben hala o kâbustayım.
En son hangi kitabı okudunuz, ne tür kitaplar 
okursunuz? Kitap okurken size ne eşlik 
eder? (müzik, kahve, çay vb)
Şu anda okumakta olduğum kitap; Gılbert 
Sınoue’nin “Yasemin Kokusu” adlı eseridir. 
Genellikle tarih, özellikle yakın tarihle ilgili 
kitapları okumayı tercih ediyorum. O da el ayak 
çekildikten sonra. Onun için çay kahve eşliği 
yoktur.
Bu güne kadar okuduğunuz ve etkisinde 
kaldığınız kitap oldu mu? Bizimle paylaşır 
mısınız?
Bu güne kadar okuyup da çokça etkilendiğim 
kitap olduysa bile şu an ayırdında değilim.
Başarılarla dolu müzik hayatınızı bir kitabın 
sayfalarına dökmeyi düşünür müsünüz?
Bu sorunuza cevap veremedim. Kim okur? 
Bilmem ki.    
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kurar: “Nahivin (gramer), dildeki yeri ne ise 
mantığın da akıldaki yeri odur. Nasıl nahiv, onu 
dilleri için şart koşan bir millette, dili düzenlerse, 
mantık ilmi de aklı, hataya düşmenin mümkün 
olduğu herhangi bir hususta, sadece doğruyu 
düşünecek şekilde, düzenler. Demek ki, nahvin 
dille ve sözlerle olan ilişkisi mantık ilminin 
akılla ve ma’kullerle (akledilenlerle) olan ilişkisi 
gibidir. Nahiv, dilde söyleyiş bakımından hataya 
düşmenin mümkün olduğu yerde dilin ölçüsü 
olduğu gibi, mantık ilmi de ma’kullerde hataya 
düşmenin mümkün olduğu herhangi bir hususta 
aklın ölçüsüdür.” İmam Gazâlî ise bütün ilimlerin 
mukaddimesi dediği mantık ilmini bilmeyenin 
ilmine güvenilmeyeceğini söyler.

Mantığın gayesi düşünceyi hataya 
düşmekten korumak ve kesin, yüzde yüz doğru 
bilgiye ulaşmaktır. Doğru bilgiye ulaşmak için 
öncelikle üç ilkeden hareket edilir: Özdeşlik, 
çelişmezlik ve üçüncü şıkkın imkânsızlığı.

Özdeşlik ilkesi, A, A’dır şeklinde ifade edilir. 
Bir şey ne ise o’dur, başka bir şey olamaz. Doğru 
düşünmenin ana kuralı budur. Basit gelebilir ama 
A, A olmazsa bir sabitemiz de olmaz. Herhangi 
bir hüküm karşıtıyla aynı anda birlikte doğru 
olamaz.

Çelişmezlik ilkesi, A, A olmayan değildir 
şeklinde ifade edilir. Yanlışa düşmemek için 
düşünceler arasında çelişme bulunmaması 
gerekir. Çelişmenin olduğu yerde hata kendini 
gösterir.

Üçüncü şıkkın çelişmezliği ise bir şey ya 
vardır ya yoktur diye açıklanır. Ortası olamaz. 
Kısacası üçüncü hal mümkün değildir.

Bu üç ilkeye sonradan Leibniz tarafından 
Yeter-Sebep ilkesi eklenir. Bu ilkeye göre her 
şeyin bir var olma sebebi vardır.  Yoktan bir şey 
var olmayacağına göre her varlığın bir sebebi 
olmak zorundadır. Bu ilkenin mantıktaki karşılığı 
ise şu: Eğer elimizde bir önerme varsa, bu 
önermenin doğruluğunun bir sebebi vardır. O da 
bir diğer önermedir.

İnsanoğlu düşündüklerini kanıtlama yoluna 
gittiğinde aslında akıl yürütme yolunu seçmiştir. 
Akıl yürütmek ise kavramlardan önermeler 
oluşturmak ve önermelerden de kıyas yapmak 
demektir. Aristo kıyası “Bir sözdür ki kendisinde, 
bazı şeylerin konulmasıyla, bu verilerden başka 

Düşünmek insanın zâti özelliği, olmazsa 
olmaz sıfatıdır. Bu sebeple felsefede insan 
“düşünen/konuşan canlı” olarak tanımlanır. 
Hâlbuki yürüyen ya da gülen canlı olarak da 
tanımlanabilirdi ama yürümek ya da gülmek 
insanın zâti/özsel özelliği değildir. İnsan 
yürümese ya da gülmese de insandır ama 
düşünmüyorsa durum değişir. İşte insan, zâti 
özelliği olan aklını iyi kullanmak için mantık 
ilmine ihtiyaç duyar.

Doğru düşünmek ve düşündüklerimizi 
doğru bir şekilde ifade etmek için dilbilgisi ve 
mantık ilmine başvururuz. Dilbilgisi sayesinde 
cümlenin öğelerini yerli yerince kullanır ve 
kendimizi ifade ederiz. Mantık ise kurduğumuz 
cümlenin doğruluğunu ölçer. Bu sebeple mantık 
için aklın grameri ya da doğru düşünmenin 
metodu denir.

İnsan, bildiklerini üstüste koyarak 
bilmediklerine ulaşır. Bu yolda uyulması 
gereken usul, mantık ilmi tarafından belirlenir. 
Bilinen bilgiler belli bir düzene tabi tutulmalıdır. 
Çünkü mantık “doğru düşünme kanunudur.” 
Bu sebeple klasik kitaplarımızda mantık; 
“Kurallarına uyulduğunda zihni, düşünme 
ameliyesinde hatadan koruyan alet-i kanuniye” 
olarak tarif edilir.

Mantık deyince İslam dünyasında akla ilk 
gelen isim olan Muallam-i Sâni Fârâbî, mantık 
ilmi ile gramer ilmi arasında şöyle bir bağlantı 
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bir şey, sadece bu veriler dolayısıyla gerekli 
olarak çıkar.” şeklinde tanımlar. Kıyas için en az 
iki önerme/öncül gereklidir. Bu önermelerden 
ise kurallarına uyulduğu takdirde zorunlu 
olarak sonuç önermesi çıkar: “Bütün insanlar 
ölümlüdür. Sokrates insandır. O halde, Sokrates 
ölümlüdür.” gibi.

Sözün özü mantık ilminin öncelikle 
günlük hayatımızda kullanırız. Karşılaştığımız 
problemleri basit akıl yürütmeler sayesinde 
çözeriz. Yine gözlemlediğimiz olaylarda 
genelleme yapmak için mantık ilminden 
yararlanırız. Yeni duyduğumuz bir fikri analiz 
etmek için de mantığa başvururuz. Kısacası 
fikirlerin ölçücü mantıktır. 

 
Daha fazlası için:
Düşünmenin Alfabesi – Yasin Ramazan
Klasik Mantığa Giriş – İbrahim Emiroğlu
100 Soruda Mantık el Kitabı – Prof. Dr. 

Cemal Yıldırım
Mantık – Muzaffer Rıza Muzaffer
Kur’an’dan Örneklerle Klasik ve İnformel 

Mantık
Örnekleriyle Mantık Sözlüğü – İbrahim 

Emiroğlu, Hülya Altunya



Fakat bunun nasıl olacağı ile ilgili referans veya 
öngörümüz yok gibi. Hayatın boşluk kabul 
etmemesi gibi düşüncenin şekillenmesinde ana 
etkenin ne olacağı ile ilgili de bir tercih yapmak 
zorundayız. Düşüncenin İslamileştirilmesi teorik 
ve eylemsel birçok konudaki tıkanmışlıklarımızın 
ve hatalarımızın önünü alacaktır. Çünkü genel 
anlamda yaşadığımız sorunların merkezinde 
düşünce sistemimizin fıtri ve İslami olarak 
şekillenmemesinden kaynaklanmaktadır. Eğer 
düşünce düzelirse sebep ortadan kalktığı için 
sonuç değişecektir. 

Modernizmden postmodernizme geçilip 
geçilmediği tartışmalarının düşünce açısından 
ele alınması durumunda batı aklına göre 
postmodern bir dönem içindeyiz. Bir kısım 
gelenekçi entelektüele göre ise modernizm 
ile postmodernizm arasında bir yerlerde 
duruyoruz. Şimdi her iki yaklaşımı bir kenarda 
tutarak düşüncenin İslamileşmesinin üçüncü 
bir şık olarak ortaya konması biz Müslümanlara 
basamak atlatacaktır. Çünkü düşüncenin 
şekillenmesi ve çerçevesi genel anlamda batı 
aklının tanımları üzerinden gidilmekte. Bu gidişe 
dur demek yeni bir düşünce disiplini ortaya 
koymak ile mümkündür. Bu disiplin bilginin 
İslamileştirilmesi olarak kavramsallaştırılabilir. 

Bilgi, düşüncenin temel taşlarındandır. 
Aynı şekilde düşünce bilginin varlık kaynağıdır. 
Bilginin İslamileştirilmesinin mümkünlüğünün 
ve gerekliliğinin kabulü ön şartı ile günümüz 
Müslümanlarının öncelikli meselelerinden 
birinin de düşüncenin İslamileştirilmesinin 
mümkünlüğü ve gerekliliği meselesidir. Salt 
düşünce kendi başına bir anlam ifade eder 
mi sorusu giriş babında elzem bir sorudur. 
Salt düşünce kendi başına mümkünlüğü zor 
ihtimal olan bir olgudur. Salt düşünce derken bir 
inanç, felsefe veya ideolojinin şekillendirmediği 
sadece düşünce olarak düşünce şeklinde 
tanımlanabilecek düşüncedir. Bir kısım 
entelektüele göre geride bıraktığımız ideoloji 
çağının etkisini de göz önünde bulundurursak 
salt düşüncenin mümkünlüğü zor gibi 
görünüyor. 

Şayet salt düşünce mümkün değil ise 
Müslümanların düşüncesinin şekillenmesi hangi 
etken ile şekillenmelidir diye düşündüğümüzde 
akla ilk gelen cevap İslam ile olmalıdır cevabıdır. 

İ L A H İ YAT

Bilginin 
İslamileştirilmesinden 

Düşüncenin 
İslamileştirilmesine

Ferhat Özbadem
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yetmediği manevi anlamda bir yaratıcıya ihtiyaç 
duyduğunu savunur. Bu açıdan baktığımızda 
Müslümanların düşünsel ve eylemsel anlamda 
bugün kapitalizme, hümanizme, sekülerizme 
veya demokrasiye yönelmelerinin alt yapısında 
İslam düşüncesine göre değil batı düşünce 
normlarına göre düşünmeleridir. 

Düşüncenin İslamileştirilmesi disiplininin 
teşekkülü için ilk önce böyle bir sorunumuz 
olduğunu kabul ardından mümkünlüğüne 
inanma ardından da neler yapılabileceği 
ile ilgili argümanlar ortaya koymak gerekir. 
Mümkünlüğü ve gerekliliğine inanıldığı ön 
kabulü ile nereden başlamalıyız sorusuna 
bilginin İslamileştirilmesinden başlanarak alt 
basamak olarak kavramlarımızı tanımlamaktan 
başlayabiliriz. Yeniden tanımlama derken çağın 

Batı düşünce sistemi hümanizm, 
sekülerizm ve demokrasi üzerine bina edilmiştir. 
Kapitalist ve emperyalist yaklaşımların bu 
argümanların sonucu olarak ortaya çıkması 
Müslümanların düşünce sistemlerini yenilerken 
bu argümanlardan uzak durması gerektiğini 
kendi argümanlarını üretmelerini veya yeniden 
tanımlamaları gerektiğini göstermektedir. 
İslam düşüncesi insanı merkeze alan, fıtratı 
önemseyen, verdiği sonuçlar itibari ile faydacı 
bir anlayış ile vahyin nefesini referans alarak 
kendi disiplinini oluşturabilir. Modern batı 
düşüncesinde insanın kendi kendine varolması 
ve kendisine yetmesi anlayışı sonuç olarak 
ortaya çıkmıştır. İslam düşüncesi ise insanın 
varolmasının diğer insanların ve evrenin varlığı 
ile anlam bulduğunu, insanın kendi kendisine 
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Müslümanlar düşüncenin İslamileştirilmesini 
sağlayıp gerçek anlamda çağdaş bir İslam 
düşüncesi ortaya koyabilirlerse Batı düşüncesi 
geciken yıkımı o anda yaşayacaktır. 

Düşüncenin İslamileşmesi kendi iç etkenleri 
ile birlikte bir kısım dış etkenlerin de etkisi ile 
şekillenmek zorundadır. Bu anlamda iktisadi 
ve siyasi güç ve gelişmeler başta olmak 
üzere birçok etken düşüncenin İslamileşmesi 
sürecini etkileyecektir. Bu açıdan bakıldığında 
Müslümanların bütün alanlarda topyekûn 
yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekir. Hem 
siyasal ve iktisadi anlamda hem de sosyal ve 
ahlaki anlamdaki gelişmişlik ile düşüncenin 
İslamileşmesi süreci hızlanacaktır. Teorik 
bağlam kendi başına bir gelişme olsa bile pratik 
bağlamdan yoksun teorik bağlam istenilen 
sonucu vermeyecektir. 

Bir anlamda yenilenme ve yeniden inşa 
çabası olarak ifade edilebilecek bilginin 
İslamileştirilmesi olgusu geçmiş dönem 
birikimlerden ve yakın dönem anlayış ve 
ekollerden faydalanarak yeni bir sentez ortaya 
koyup en sonunda ise çağa göre yorumlamak 
sureti ile önemli bir adım atılabilir. Bu sentezin 
hangi ekol ve anlayışların sentezi olacağı 
kısmı da önemlidir. Gelenek, modernist 
İslam anlayışı, tarihselci anlayış ve tarihsel 
süreç içinden bugüne kadar gelmiş olan 
usulü olan ve kendi dönemlerine etki etmiş 
olan ekollerin harmanlanması sureti ile bir 
sentez oluşturulabilir. Sentezin yapılması 
tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. 
Önemli olan yönü, yapılan sentezin çağa göre 
yorumlanıp sistematize edilmesi, bir disiplininin 
oluşturulmasıdır. 

Modern çağın getirdiği gelişme ve şartlar 
göz ardı edilemez. Bugün Müslümanların 
insanı, eşyayı, olayları ve kavramları yeniden 
tanımlaması gerekir. Her dönemin kendi 
dinamikleri ile şekillenmesi gereken düşünce 
sistemi ancak insanlığın umudu olabilecek bir 
medeniyet, kültür ve yönetim algısını doğurabilir. 
Bunun olabilmesi ise çağdaş İslam düşüncesinin 
yeniden oluşturulması yani düşüncenin 
İslamileştirilmesi ile mümkündür. 

ihtiyaçlarına cevap veren, reel, kabul görecek 
türden bir yenilenmeden bahsediyorum. 

Düşüncenin ve kavramların yenilenmesi 
için ilk şart batı aklı ve etkisi bir kenara 
bırakılabilmelidir. Tamamen bugüne kadar 
olan batı etkisindeki yaklaşımlar bir kenara 
bırakılarak zamanın ruhuna uygun tanımlamalara 
gidilmelidir. Zor fakat imkansız olmayan bir 
yöntem. Son yüz yıldır kendi datalarımıza 
göre kendi dinamiklerimize dayanarak kendi 
fikriyatımızın referanslarından beslenemedik. 
İstisna kişi ve gelişmeler olmak ile birlikte genel 
anlamda hali pür melalimiz bu. Batının reform 
ve Rönesans ile birlikte kendisini merkeze 
alarak bilim ve felsefesini yenilemesi kendisi 
dışında kalan insanları ve toplumları kendi 
dinamikleri ile tanımlaması ve bu tanımlamaları 
kabul ettirmesi sonucu bugün direkt ya 
da dolaylı olarak batı etkisinde düşünüyor 
batının tanımlamaları üzerinden yaklaşımlar 
sergilemekteyiz. Kavramların yenilenmesinde 
ilk adım batının düşünce sistematiğinin dışına 
çıkmak olmalıdır. Aksi durumda istenilen sonuç 
elde edilemeyecektir. 

Kavramsal tanımlamalar entelektüel 
çalışmalar olarak tamamlandıktan 
sonra düşünce okulları ve düşünce 
akademileri kurulmak sureti ile düşüncenin 
İslamileştirilmesinin kurumsal boyutu icra 
edilmelidir. Bu alanda kaleme alınacak eserler 
bilginin İslamileşmesinin gerekliliği ve önemi, 
bilginin İslamileştirilmesinin yöntemi ve ilkelerini 
ele almalıdır. Uluslararası sempozyum ve 
konferanslar ile konu bütün ayrıntıları ile ele 
alınmalı ve gündemleştirilmelidir. 

Çağdaş İslam düşüncesi olarak 
kavramsallaşan fakat aslında bir önceki 
çağın İslam düşüncesini ifade eden olgunun 
bugün yeniden ama gerçekten çağdaş İslam 
düşüncesi olan şeklinin teşekkülü çabası 
olarak tanımlanabilecek olan düşüncenin 
İslamileştirilmesi teorik ve pratik bağlamı 
için henüz geç kalmış sayılmayız. Bu alanda 
verilecek çabalar içinde yaşadığımız çağda var 
olan bütün teorik ve pratik sorunların çözümü 
olabilecek çabalardır. 

Batı düşüncesi her anlamda yaklaşık 
bir asırdır tıkanıklık yaşamakta. Yozlaşan ve 
artık çözüm üretemeyen batı düşüncesinin 
hala ayakta durmasının tek sebebi 
alternatifi olabilecek bir düşünce sisteminin 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer 
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İspanyol Gribi ve 
Hakka Sığındık

•

İspanyol gribinin diğer devletler gibi 
Osmanlı Devleti’nde de yıkıcı etkisi olmuş ve 
özellikle Anadolu bu hastalıktan kırılmıştır. 
Elbette bu durum dönemin yazarlarının 
dikkatini çekecek kadar büyük travmalar ve 
hikayeler barındırmaktaydı. Hüseyin Rahmi’nin 
1919 yılında kaleme aldığı “Hakka Sığındık” 
adlı roman da, bu minvalde İspanyol Gribi ve 
polisiyeyi bir araya getirerek, hem dönemin 
fotoromanını ortaya koymuş hem de yaşananları 
alaycı bir şekilde okuyucuya aktarmaya 
çalışmıştır.

Hakka Sığındık
Dönemin büyük yangınlarıyla boğuşan 

toplumu, etkisini günden güne belirginleştiren 
İspanyol Gribi esir almışken; evlerin odalarında 
konuşulan hususlar dışarıdaki gündemden farklı 
değildi. Dönemin zenginlerinden Hacı Ferhat 
Efendi ve Hafız İshak Efendi’nin konaklarında da 
konuşulan gündem tam da İspanyol gribi ve bu 
gripten korunmaydı. 

Bulundukları muhitte açlıktan kıvrananlar, 
hastalıktan çaresiz kalanlar ve temizlik için 
malzeme bile temin edemeyenler bulunurken; 
bu iki konakta lüks içinde yaşamalar, türlü 
türlü yeme içmeler ve oldukça titiz bir yaşam 
vardı. Gripten korkan bu iki konak sahipleri aynı 
zamanda dini bütün diye tabir edilen, güya 
İslami konularda hassas ve detaycı davranan 
yani “suyu üfleyerek içen” şahıslardı.

Eser dönemin zenginlik algısını iki konak 
üzerinden sunarken, çevrede yaşananları 
aktarmayı da ihmal etmiyor. Bir salgın döneminin 
sadece zengin konaklarda yaşananlara bakan 
yönünü değil, çaresizlik içinde savaştan çıkmış 
mazlum yüreklerdeki izlerini de ele alıyor. 
Elbette eserde muhtaç insanların dillerine vuran 
cümlelerin, iki konak ve yaşayanları için pek de 
hayır olmadığını belirtmeliyiz.

Din vurgusu ve algısının özellikle 
zenginlik ile bir araya getirilmesi beraber 
değerlendirildiğinde, salgın dönemlerindeki 
çaresizliğin sadece “kader inancı” etrafında 
kurgulanmadığı görülmektedir.  Bu tür yaklaşım 
bazı salgın eserlerinde, zengin insanların 
bulundukları yerden başka bir yere göç etmesi 
veya kendini başka bir yerde karantinaya alması 
şeklinde kurgulanır. Ele aldığımız eserde ise 

İspanyol nezlesi/gribi, influenza virüsünün 
insan vücudunu istirahatgâh edinmesi 
neticesinde 1918 ve 1920 yılları arasında dünya 
nüfusunun yaklaşık olarak üçte birini etkilemiş 
bir pandemidir. İnfluenza virüsü genel olarak kuş 
türlerinde bulunur. Bu virüsün insanlara geçişi 
ise domuzlar üzerinden gerçekleştirir.

Salgının İspanya’da başlamamasına rağmen 
İspanyol nezlesi olarak adlandırılmasının 
sebebi İspanya’nın, Birinci Dünya Savaşı’nda 
yer almamış olmasıdır. Bu dönemde askerî 
sansür nedeniyle diğer Avrupa devletlerinde 
salgından mevzu bahis edilmezken, İspanyol 
basını salgın konusunu ilk kez gündeme getiren 
ülke olmuştur. Ayrıca salgın ABD’de Kansas 
City şehrinde ortaya çıkmış ve kısa sürede tüm 
dünyayı etkisi altına almıştır.
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“Kaderi değiştirmek için imkân” olarak kullanılan 
parasal güce sahip olanların, bulundukları 
mahalleden ayrılmadan, dini argümanlarla 
kendilerini ve ailelerini İspanyol Gribinden 
kurtarmaya çalışmaları aktarılır. Bu durum 
batı edebiyatının salgın edebiyatı ekseninde 
kaleme alınmış iki kült eser olan Veba Günlüğü 
ve Decameron’da öne çıkan temaların bir araya 
getirilmesi olarak yorumlanabilir.  

Eserde İspanyol Gribi hakkında çok detaylı 
bilgiler verilmemesini, dönemin hükümet 
gücünün eleştiri zemininden uzak profiliyle 
ilintili olduğunu düşünmekteyiz. Aynı zamanda 
eserin temel derdinin dolaylı anlatımla da olsa 
hükümetin acziyetini ortaya koymak olarak 
da görebiliriz. Yerel halkın çaresiz durumu, 
batıl inançları, hastalık karşısındaki zayıflığı, 
sağlık önlemleri açısından imkansızlıklar, 
salgın tedbirlerinin yeterli olmaması ve 
karantinanın pek uygulanmaması aslında eserin 
derinliklerinde dolaylı olarak anlatılmaktadır. 

Dili akıcı, betimlemeler yer yer fazla 
olmakla birlikte genellikle kıvamında ve sıkıcı 
olmayan bir boyuttadır. Belli bir türün kalıplarına 
sığmayan, giriş-gelişme ve sonuç bölümleri 
arasında bağlantı kurulmadan üç ayrı bölüm 
gibi sunulan, konular hakkında ayrıntıya 
girilmesi gereken yerde birden kesintiye 
uğrayan, ama kendi içinde de bir dinamizm 
yakalayan eserdir Hakka Sığındık.

Ahlak ve Hakka Sığındık
Özellikle Hacı İshak Efendi’ye Abdal Veli 

Efendi tarafından gönderilen şantaja dayalı 
tehdit mektubu, dönemin İspanyol Gribi’nin 
etkilerinin dışında, bu gripten korunmak için 
bile olsa ahlaki değerlerin ne denli yozlaşmış 
olduğunu gözler önüne sermektedir. Abdal 
Veli Efendi’nin konaktakileri korumak için 
istediği para, dinin insanlar üzerinde bir 
mit gibi sorgulanmaz boyutunu da ortaya 
koymaktadır. Asıl parodi ise parayı götürecek 
kişinin namazlı, abdestli, namazını kaçırmaz, 
yaşlı ve dini bütün bir kimse olma isteğidir: 
“Düşünüyorum, düşünüyorum. En çok Tanrı 
adamı gibi ibadet edenlerin hırsız, rüşvetçi 
oldukları şu zamanda bu nazik işi vicdanına, 
doğruluğuna, dinine ısmarlayıp emanet 
edecek bir adam bulamıyorum. Ne fena 
zamanlara kaldık! (S. 54)”  

Hacı Hurşit Efendi’nin parayla gönderilmesi 
ve yolculuğuna müteakip, özellikle eserin 
dokuzuncu bölümünün son paragrafında paşa 
isimleriyle anılan ve bir dönemler meşhur 
olan o semtlerde yaşayanların şimdi “diri 
mezar” hüviyetinde kalmaları özellikle aktarılır. 
Durumlarının perişanlığını anlatacak takati 
kalmayan bu insanların, şehirlerin kraliçesi 
hükmünde olan bir kentte, ortaçağ karanlığına 
terk edilmesi bir kader miydi?

İnsanların ahlaki normlardan uzaklaşması, 
Hurşit Efendi’yi araçla götüren hizmetçilerin bile 
kendi içinden hesap yapmalarını, zenginleşme 
hayalleriyle kurguladıkları dünyadan gerçek 
dünyayla kesişecek bir argüman edinmeye 
çalışmalarına yol açmaktaydı. Hayallerinin bir 
izbelikte yeşermesini bekleyen bu hizmetçilerin, 
şehvet ve ahmaklıklarla dolu bir dünya isteği, 
dönemin örnek alınan hayatını da ortaya 
koymaya yetiyordu: “Bozulma kendi kendine 
oluyor, iyi ahlak ve huylar insandan insana zor 
geçiyor. Lakin ahlak kokuşukluğu ne çabuk 
bulaşıyor. Memleketleri, soyları berbat ediyor, 
bitiriyor. (S.132)”

Polisiye Roman
Eserin onuncu bölümünden sonraki 

süreç ilk bağlamdan koparılarak bir polisiye 
roman şeklinde sunulmaktadır. Bu bölümlerde 
İspanyol Gribinden hiç bahsedilmeyerek, genel 
olarak Abdal Veli’nin araştırılması, gönderilen 
mektupların izinin sürülmesi ve oluşturulan 
oyunun arka planının araştırılması ele alınır. 
Diğer bölümlere göre hızlandırılmış bir anlatım 
tarzı, ikili diyalogların artırılması, konakta 
yaşananlara yer yer dönüş yapılması bir süreç 
halinde ele alınmaktadır.

Sürecin kesintiye uğraması, bütün 
araştırmaların bir çıkmaza girmesinden sonra 
“Bitiş” bölümüyle olmaktadır. Daha yumuşak 
bir geçiş bekleyen okuru birden gerçeklerin 
kucağına atan yazar, “sır” perdesini bütün olayı 
kurgulayan bir yazarın dilinden okura aktarır. 
Komisere durumu açıklayarak bu olayların 
arkasında yatan sebebi açıklayan yazar Nüzhet 
Ulvi, vicdan-ahlak-adalet üçlemesinde sıkışan 
insanlığın yine kendi adalet sistemini oluşturup, 
ahlaki norma uygun vicdani bir duruşla 
hakkaniyeti sağlamaya çalıştığını ifade eder. 
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yer olmamasına rağmen eski Türkçe kavramlara 
daha aşina olmamız gereken bir dönemden 
geçtiğimizi de unutmamak gerekmektedir.

Hakka Sığındık
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Özgür Yayınları
150 Sayfa

Ayrıca bütün olayların çözümlenme 
sürecini dindar bir karakter üzerinden ortaya 
koymak yerine, bira meclisinde mezeleri 
bir bir götürürken adaletten ve vicdandan 
bahseden bir karakter ile ortaya koyar Hüseyin 
Rahmi. İnsanın dini ile değil, ahlaklı duruşu ile 
değerlendirilmesi gerektiğini satır aralarında 
belirten yazar, toplum hakkında şu cümleleri 
serdeder: “İnsan toplulukları, kurulduklarından 
beri, birtakım kötülükler altında ezilmektedir. 
Kanunlar bir azınlığın mutluluğunu sağlamak 
bakımından düzenleniyor…Kötülüklerin en 
önemli kısımları, daima olduğu gibi bırakılmak 
yoluyla kanun düzenlemesine çalışılır. Yani 
egemen sınıflar samimi olmadıkları için sorunlar 
çözülemiyor. (S.129)”

Son Hikâye 
İnsanların fakirlikle imtihanına ek 

olarak hayat şartları içinde maruz kaldıkları 
meselelerden başarıyla sıyrılması her zaman 
mümkün olmuyor. Düşüncelerin karmaşıklaştığı, 
hayatın bütün yalnızlıkları yağmur gibi 
getirdiği bu denklemde çaresizlik insanı kendi 
karakterinden vazgeçmeye itiyor. Hüseyin 
Rahmi’nin ifade ettiği gibi, dünyadaki bütün 
kötülüklerin yüzde doksan dokuzu yoksulluktan 
ileri gelmekteydi. 

İnsanların karakterlerinin on kuruşluk 
eksikliklerde ortaya çıkması, iyiliklerin her zaman 
bir karşılık ekseninde yürütülmesi ve düşenin 
bir türlü dostunun olmayışı toplumun sürekli 
kanayan yarasını da açık ediyor.

Sıklıkla televizyon ekranlarında şahit 
olduğumuz psikiyatrik dizilerin, hayatın bir 
parçası olmaya başlamasını son zamanların 
dağınıklığına yakıştırırken, yüz yıl önce 
bu kurgunun birebir yapılmasını hayatın 
değişmeyen yüzü olarak yorumlayabiliriz. 
İspanyol gribiyle başlayan eser, bir ahlak ve 
vicdan muhasebesine dönüşmekte, böylelikle 
insanı öldüren şeyin aslında bu tür bedeni 
salgınlardan ziyade, manevi salgınların olduğu 
belirtilmektedir. 

Eseri çeviri açısından değerlendirirsek, 
günümüz Türkçe’si yerine, bazı kavramların 
orjinalinde olduğu gibi bırakılıp dipnot olarak 
kavramın açıklamasının yapılmasının daha iyi 
olacağını düşünmekteyiz. Çeviride sırıtan bir 
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İçten Dışa İnsanın 
Eğitim Serüveni 

•

rağmen günümüzde eğitim mefhumu bir kalıp 
ve sınıra girmeyerek o anın şartlarında varlığını 
sürdürmektedir.

Kadim eğitim anlayışı, insanın kendine 
hâkim olma meselesi iken kendini geliştirme 
ve aşma kademesine kadar gelmiştir. Zihin 
ve beden birlikteliğiyle insan ruhunun engin 
potansiyelini ortaya çıkartmak ve bütün 
imkânları keşif ve kavrayış kazanmaktır. Kendini 
bulma ve anlamlandırma maksadıyla eğitimin 
içsel bir süreç halini yaşamaktır.

Leeds Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 
“Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi ve Kürt 
Meselesi” doktora çalışmasını tamamlayan 
ve öğretim görevlisi olan Adem İnce, eğitim 
sosyolojisi konusunda “Eğitilmiş İnsanın İmali 
– Günümüz Eğitim Anlayışı Üzerine Deneme” 
kitabın yazarıdır. İmal edilen insanın mahiyeti ve 
süreç dâhilinde eğitim algısı konularını anlaşılır 
bir zemine oturtulmayı hedefleyen bu kitap, 
ilk kısmı “Eğitimin Hâl-i Pürmelali Üzerine”, üç 
kısımdan oluşan diğer başlıklar ise “Kapitalizm 
ve Homo Economicusun İmali”, “Neoliberalizm 
ve Performans Süjesinin İmali” ve “Öğretmen 
ve Okul”dur. 

Eğitim ve Devlet Kurumu
Devletin birey üzerindeki etkisi ve toplumu 

değiştirme aygıtı: eğitim kurumu üzerinde 
olmuştur. Adem İnce, söz konusu eserinde; 
devletin benimsediği kapitalizm ve neoliberalizm 
olguları bireyin ve toplumun üzerinde yoğun 
etkiye sahip eğitim alanı içerisinde ele alır. 
Birinci kısım on başlıkla, Karl Marx, Antonio 
Gramsci, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Ken 
Robinson ve John T. Gatto kişilerin kapitalizm 
temelli eğitim anlayışlarını ele almaktadır. Marx, 
toplumun altyapı – üstyapı ayırımında eğitimi 
üstyapıda zihinsel faaliyetlerini yönlendirme 
şeklinde konumlandırır. Esasında kurumsal bir 
kapitalist düzenin kurulması hedefiyle eğitim 
sistemini İnce, bu başlıkla anlatmaya çalışır. 

İnce, kitabın ikinci kısmında birey merkezli 
bir eğitim anlayışının ortaya çıkışı, etkileri ve 
sürecin işleyişini ele alınmaktadır. Kitabın 
birinci kısmında kurumsal ve toplum merkezli 
bir eğitim anlayışı ele alınırken ikinci bölüm 
daha çok eğitimin etkileri üzerine odaklanır. 
Eserin dikkat çeken tarafı; insan eğitimi 

Takdir etme duygusuyla sınırları çizilen 
kabul görmüş, benimsenmiş her türlü hâl ve tavır 
“eğitim” dediğimiz olguyu ortaya çıkartmıştır. 
Sınırları irade kuvveti göstermek olan eğitim 
mefhumu; insanlığın çabasıyla sistematize 
edilmiştir. 

Eğitim mefhumu bireyin muhatap olduğu 
en küçük yapı olan aileyle başlar. Eğitimin 
oluşumu birey ve toplum uyumuyla kendine 
hâs bir karakter kazanır. Genel geçer kabul 
görmüş olgular, eğitimi birey, aile ve çevre ile 
dinamikliğini gösterir. Birey ve toplumu yönetme 
gerekliliği eğitim mefhumunu devlet idaresiyle 
tanıştırmıştır. Devlet aygıtının etkisi milli bir amaç 
ile eğitimi kamulaştırmıştır. Kamusal eğitim, 
insanlık tarihinin son üç yüzyıllık bir sürecin 
kavramıdır. Bundan önceki eğitimin tekeli sivil 
toplumun cemaat ile sınırlıydı. Tüm bunlara 
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hakkında kendisine has yeni bir düzene 
dikkatleri çekmesidir. Neoliberal düşüncesinin 
dinamiklerini, dönüşüme uğrayan insan 
hakkında ve performans süjesinin imali 
üzerindeki etkilere, sonuçlara değinerek, bu 
ana başlık çerçevesinde neoliberal yönetim 
anlayışında eğitimin rolü ve öğrencinin inşası 
konusunda Michel Foucault’u ele alır. Sessizlik 
kültürü ile yabancılaşma meselelerinde 
geleneksel eğitime getirilen tenkitleriyle Paulo 
Freire ve öğrenci merkezli eğitim düşüncesine 
eleştirel yaklaşımda bulunmaktadır. Neoliberal 
düşüncenin eğitim olgusunda bireyi ve toplumu 
inşa hareketinde fikirsel arka planın analizlerini 
yapmaktadır. 

İnce, ikinci kısmın son meselesini ekolojik 
dengenin bozulmasına ayırarak eğitim ve 
ekoloji ilişkisini çağdaş eğitim yaklaşımıyla 
irdelemektedir. Kitabın son kısmı olan üçüncü 
kısımda ise eğitim olgusunun iki aktörü olan 
öğretmen ile öğrencilerin durumları irdeleniyor. 
Eğitim tarihi süreci içerisinde öğretmen ve 
öğrenci ilişkisi verimlilik ve kalite bağlamında 
gözle görülmeyen bir öneme sahiptir. Bu 
sessiz güç, kendi içinde değişim ve dönüşüm 
dinamiklerini barındırmaktadır. Hassas gözlerin 
görebileceği bu sessiz güç, yönetilmesi bu 
duruma göre derecelenmektedir. 

Adem İnce, Eğitilmiş İnsanın İmali – 
Günümüz Eğitim Anlayışı Üzerine Deneme, 
İnsan Yayınları, 1. Baskı, Aralık-2020, 
İstanbul.
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Monet ve Nilüfer Gölü
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Monet’in tüm eserleri bugün hala 
canlılıklarını ve parlaklıklarını korumaktadır. 
Resmetmekten hiç vazgeçmeyeceği dağ, su, 
köprü teması, ot yığınları, gelincik tarlaları, 
zambaklar... Işığın kutsallığına olan inancıyla; 
değişen ışık kırmalarının peşinde ışık neşterini 
doğru açılardan kullanarak izler bırakır 
eserlerinde. Doğrudan renk kütleleriyle, anlık 
izlenimlerinin bakış boşluğunu ortaya koyarak; 
uzaklık ve sonsuzluk hissi uyandırmaktadır 
eserleri. Bunun sebebi, tablo izleyicisinin 
beyninde devamını sağlaması, bütünü algıda 
tamamlamasıydı. Nilüfer Gölü tablosuyla sarı, 
pembe, yeşilin kusursuz uyumunu yakalar. 
Tablo beyaz nilüferi, berrak suları ile tablo, 
yaşamı ve güzelliği anlatmaktadır. Cenneti 
resmetmiş diyebilirim. Giverny’de devasa 
boyutlara getirdiği botanik bahçesindeki 
Nilüfer Gölü bahçesi, Fransa’nın en büyük tarihi 
bahçesi olarak ziyaretçileri için olduğu gibi 
korunmaktadır.  

Ömrümüz bin yıl da olsa hiçbir zaman 
doyamayacağımız bir Nilüfer Gölü manzarası 
tuvale şaheser olacak şekilde nasıl resmedilir? 
Claude Monet’in tuvalinde şahesere dönüşen 
doğa manzaralı tablolarıyla anlamaya çalışalım. 
Ressam bu eserlerini ortaya koyana dek nasıl 
bir yaşamı olduğuna bir bakalım: Fransız 
empresyonist izlenimci ressam olarak tanınır. 
14 Kasım 1840’da doğan ressam Oscar Claude 
Monet’in izlenimcilik terimi Gün Doğumu 
adlı tablosundan gelmektedir. İzlenimcilik, 
modern resim sanatındaki ilk büyük devrimci 
harekettir. Monet, tablolarında fırça darbeleriyle 
oluşturduğu değişik renklerde noktalarla 
istediği izlenimi uyandıracak renk ve ışığın 
etkili büyüsünü oluşturmayı başarır. Adolphe 
ve Louise-Justine Monet’nin çocuğu olarak 
Paris’te dünyaya geldi. 1845’te, yani Monet 
beş yaşındayken, aile Normandiya’daki La 
Havre’a taşınır. Monet, Notre-Dame-de-Lorette 
kilisesinde Oscar-Claude olarak vaftiz edildi. 
Babası onun aile mesleği olan bakkallığa 
devam etmesini istiyordu, fakat annesi şarkıcı 
olan Claude sanatçı olmasını istiyordu. 1851 
nisanında, Monet Le Havre’da ortaokula 
başladı. Önceleri 10-12 Fransız frangı’na sattığı 
karikatürleriyle çevresinde tanındı. İlk çizgi 
derslerini, Jacques Louis David’in öğrencisi olan 
Jacques Francois Ochard’dan aldı. Bu dönemde, 

Bir tablo izleyicisi nelere dikkat etmelidir? 
Tablonun derinliği, masumiyeti, simetrisi tabloda 
anlatılanı anlamak için yeterli mi? Hayır. Renkleri, 
insan ve silüetleri, mekânı, kent panoraması, 
doğası, ufku, köprüleri, gelincikleri, zambakları 
ve nilüferleriyle kusursuzluğuyla görmesi yeterli 
olur mu? Hayır. İnsan doğaya üstün hale geldi. 
Bu durum modernizmin bir çabasıydı. Kentlere 
ve doğaya bakışı, tuvalin renk olarak beliren 
görüntüsü; gerçeklerin fiziksel temsili, bir sanat 
eseri manzarası olarak adlandırabilir. 

Monet’in Nilüfer Gölü’ne bakışı tuvalin 
tamamındaydı. Resim, sanatı sevmeyi öğretir. 
Tablolara baktığında görmeyi öğrenirsin. Ve 
görmeye yeni başlarsın. Görmeyle körlüğün 
sinsi görünmezliğinden kurtulur, keşfedersiniz. 
Neler görür şu kısa hayatında insan ya da 
görüp yaşadığını zanneder. En kırmızısından 
bir karanfili görür mü karanlığın içinden? Duru 
geceye saklanmış güneşi de görür mü? Göle 
serpilmiş nilüferlerin suya yansımasını görür 
mü sahi? Gözlerinin perdelerini açıverir, Nilüfer 
Gölü tablosu içine ve ruhunu kamaştıran yoğun 
anlam huzmesiyle doluverirsin. Tabloyu görmek 
yeterli mi? Hayır. Tablonun tamamında bir anı 
yakalayan, izlenim görmeden çok algılamanın 
sonucu anlam doğurur. Görmek için değil 
algılamak için bakılmalıydı tabloya. Nilüfer Gölü 
tablosunu otuz yıl resmeder. En doğru gün ışığı 
ve renk canlılığını yakalayana dek 250 farklı 
Nilüfer Gölü resmi yapar. 
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önemli serisi olan Parlamento ve Charing Cross 
Köprüsü resimlerini hazırladı. Alice Claude 
Monet çocuklarla beraber 1881’de Poissy’e, 
1883’te Vernon’a taşındılar ve son olarak 
Mayıs 1883’te Paris’ten 80 km. mesafedeki 
Giverny’e yerleştiler. Monet, burada bir ev ve 
bahçe kiraladı. Geri kalan ömrünün büyük 
kısmını sonradan satın aldığı bu yerde yeşerttiği 
bahçeyi resmederek geçirdi. İlk önce Ot yığınları 
serisini yaptı. Farklı yönlerden ve günün farklı 
saatlerinde ot yığınlarını resmetti. Son olarak 
da bahçesinin resmettiği Zambaklar serisini 
hazırladı. İkinci eşi Alice 1911’de, oğlu Jean 
1914’te ölmüştü. Monet, 5 Aralık 1926’da, 86 
yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle ölmüş 
ve Giverny kilisesi mezarlığına gömülmüştür. 
Claude Monet, Japon Köprüsü ve Nilüfer Gölü, 
1899, Tuval üzerine yağlı boya, 89.2 x 93.3 
cm, tabloladığı Nilüfer Gölü eseri Philadelphia 
Museum of Art, Philadelphia, ABD.

Eugene Boudin’le tanıştı. Boudin, Monet’ye 
yağlı boya kullanmayı ve açık ortamlarda resim 
tekniğini öğretti. 28 Ocak 1857’de annesi 
öldüğünde 16 yaşındaydı, okuldan ayrıldı ve dul 
teyzesinin yanına yerleşti.

Louvre’u ziyaret etmek için Paris’e 
geldiğinde, pek çok ressamın eski ustaları taklit 
ettiğine tanık oldu. Monet, bir pencerenin yanına 
oturup gördüklerini resmetmektense, gereçlerini 
yanına alıp dışarıda resim yapmayı öylece 
tercih etti. Paris’te geçirdiği yıllarda pek çok 
empresyonist ressamla arkadaş oldu. Bunlardan 
biri Edouard Manet idi. Haziran 1861’de Monet, 
yedi yıllık bir sözleşmeyle orduya katıldı, fakat 
görevinin ikinci yılında teyzesi Madame Lecadre 
sözleşmesinin feshedilmesini sağladı. Ancak 
Madame Lecadre’in bir koşulu vardı: Monet’nin 
üniversitede sanat eğitimi alması. Monet’in 
de Alman ressam Johan Barthold Jongkind’ın 
teyzesini bu fikre teşvik etmiş olması 
muhtemeldir. 1862’de Paris’te Charles Gleyre’in 
öğrencisiyken, üniversitedeki geleneksel resim 
anlayışı Monet’de hayal kırıklığı yarattı. Bu 
dönemde Pierre Aguste Renoir, Frederic Bazille 
ve Alfred Sisley ile tanıştı. Birlikte resme yeni 
yaklaşımlarını paylaştılar, ışığın açık havada 
yarattığı etkiyi resme parçalanmış renkler ve seri 
fırça darbeleriyle aktardılar. Bu daha sonraları 
empresyonizm olarak adlandırıldı. Monet’nin 
tanınmasını sağlayan 1866 tarihli Camille ya da 
Yeşil Elbiseli Kadın (La Femme à la Robe Verte) 
adlı eseri, gelecekteki eşi Camille Doncieux’nun 
Monet tarafından yapılan pek çok resminden 
biriydi. Kısa süre sonra Doncieux hamile kaldı 
ve ilk çocukları Jean dünyaya geldi. 1868’de 
Monet, Seine nehrine atlayarak intihar etmeyi 
denedi. İkinci çocukları Michael’in doğumu 
ile iyice zayıf düşen Madame Monet 5 Eylül 
1879’da tüberküloz sebebiyle öldü. Monet, 
onu ölüm yatağında resmetti. Camille’in 
ölümünden sonra Monet, Alice ile Vétheuil’de 
yaşamaya devam etti. Alice, kendi altı çocuğuyla 
birlikte Monet’in çocukları Jean ve Michael’e 
bakmaktaydı. 1891’de eşi Ernest’in ölümünden 
sonra Monet ile evlenmeyi kabul etti. 1892 
yılının Temmuz ayında evlendiler. Camille’in 
ölümünden sonra yas içindeki Monet, bir daha 
asla yoksulluk batağına düşmeme kararını 
vermişti ve en güzel eserlerini yaratmak üzere 
çaba harcamaya başladı. 1883-1908 yılları 
arasında, Akdeniz’i dolaştı ve pek çok doğa 
resmi yaptı. Önemli bir resim serisini İtalya 
Venedik’te yapmıştır. Ayrıca Londra’da iki 
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•

Ece Karaca

Ç O C U K  O K U R L A R
Gelelim Hikâyeye
Deli Dumrul kuru çayın üstüne bir köprü 

yaptırmış. Geçeninden 30 akçe, para vermek 
istemeyenlerden döve döve 40 akçe alırmış. 
Neden böyle yapıyormuş peki? “Onun için 
ki benden deli, benden güçlü er var mıdır ki 
çıksın benimle savaşsın der idi, benim erliğim,  
bahadırlığım, kahramanlığım, yiğitliğim Rum’a, 
Şam’a gitsin ün salsın der idi.” Büyük bir 
çoğunluk Deli Dumrul’u “cesur” olarak görebilir. 
Ama bence bu hikâyede cesaret kavramını 
Deli Dumrul’un eşi taşıyor. Allah Teâlâ Azrail’e 
nida eyleyip “Madem deli kavat benim birliğimi 
bildi, birliğime şükür kıldı, ya Azrail, Deli Dumrul 
can yerine can bulsun,  onun canı azat olsun.” 
deyince, Deli Dumrul için hiç düşünmeden 
canını vermek isteyen eşi cesaret ve sevgi 
kavramlarını bize bu hikâyede çok güzel bir 
şekilde ifade etmektedir.  Dumrul’un eşinin; 
“Kadir Tanrı şahit olsun / Benim canım senin 
canına kurban olsun.”  demesi ne kadar cesaretli 
olduğunu ve Deli Dumrul’u ne kadar sevdiğinin 
göstergesidir.

Deli Dumrul bize bu hikâyede dini değerleri 
temsil eder bence. Azrail’e “Bre Azrail aman 
/  Tanrının birliğine yoktur güman.” dese de 
hikâye başında Allah’a ve meleğine kafa 
tutması onun inançsızlığını gösterir. Onun bu 
inançsızlığı görmez gözler ve tutmayan ellerle 
cezalandırılır. Neredeyse günümüzdeki çoğu 
insan gibi darda kalınca inançlı birine dönüşen 
Deli Dumrul, karabaşı bunalınca Azrail’e 
yalvarır. Azrail’de ona; “Bre deli kavat, bana 
ne yalvarıyorsun, Allah Teâlâ’ya yalvar.” der. 
Asıl can alıp can verenin Allah Teâlâ olduğunu 
öğrenen Deli Dumrul Allah’a yalvarmaya ve 
güzel sözler söylemeye başlar. Görelim hanım 
ne söylemiş: “Yücelerden yücesin / Kimse 
bilmez nicesin / Güzel Tanrı / Nice cahiller seni 
gökte arar yerde ister / Sen bizzat müminlerin 
gönlündesin / Daim duran cebbar Tanrı / Baki 
kalan settar Tanrı / Benim canımı alacaksan sen 
al / Azrail’e almağa bırakma.” Affedici  Tanrı bu 
güzel sözleri işitince Deli Dumrul’a tekrar şans 
verir ve başkasının canını getirmesini  ister. 
Ne annesi ne babası ona canını vermez. Eşi 
hiç düşünmeden canını vermek isteyince Deli 
Dumrul şöyle der: “Yücelerden yücesin / Kimse 
bilmez nicesin / Güzel Tanrı / Çok  cahiller seni 

Dede Korkut gelip destan söyledi deyiş 
dedi. “Bu destan Deli Dumrul’un olsun, 
benden sonra alp ozanlar söylesin, alnı açık 
cömert erenler dinlesin.” dedi. UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 
Temsili Listesi’nde yer almaktadır Dede Korkut 
Hikâyeleri.

Dede Korkut Hikâyeleri neredeyse herkesin 
evinde olan bir kitaptır bence. Kitap kurdu bir 
anneye sahip olarak söyleyebilirim ki bizde üç 
tane ayrı yayınevinden basımı var. Hepsi eski 
basım tabii. Benim elime alıp okuduğum siyah 
kalın kapaklıydı ve altın harflerle “Dede Korkut 
Kitabı” yazıyordu. Tam da filmlerde ellerine alıp 
üstündeki tozları üfledikleri büyü kitaplarına 
benziyordu. Aslında içinde büyü var diyebiliriz. 
Büyünün adı olmuş destan burada.  Mevcut 
12 destandan “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” 
u seçtim. Hikâye kendini beğenmiş ve inancı 
düşük olan Dumrul’u konu alır. Günümüzde 
çokça karşılaşabileceğimiz, korkaklığını 
gizlemek için başkalarına kötü davranmayı, 
dayılanmayı savunma mekanizması olarak 
kullanan karakterlerden biridir. 

Bre Deli 
Dumrul
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gökte arar yerde ister / Sen bizzat müminlerin 
gönlündesin / Daim duran cebbar  Tanrı / Ulu 
yollar üzerine / İmaretler yapayım senin için 
/ Aç görsem doyurayım senin için /  Çıplak 
görürsem donatayım senin için / Alırsan ikimizin 
canını beraber al / Bırakırsan  ikimizin canını 
beraber bırak / Keremi çok kadir Tanrı.” Deli 
Dumrul bu sözleri söylerken hikâyenin başında 
olduğu karakterden çok daha farklı bir karaktere 
sahiptir artık.  Tanrı’nın varlığını ve birliğini 
sonuna kadar kabul eden bir yapıya sahiptir. 
Bu da bize dini değerler kavramını, eşinin kendi 
için ölmesini istememesi de sevgi kavramını 
ifade eder. Ayrıca her destanın sonundaki dua 
kısmının “Kadir Tanrı seni namerde muhtaç 
etmesin. “”Ak alnında beş kelime dua kıldık, 
olsun kabul. Derlesin toplasın günahımızı güzel 
Muhammed’e bağışlasın hanım hey..!” diye 
bitiyor olması ayrı bir dini değer örneğidir. 

Sonuç
Prof. Fuat Köprülü’nün, derslerinde 

söylediği bir söz vardır: “Bütün Türk Edebiyatı’nı 
terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür 
gözüne koysanız yine Dede Korkut ağır basar.” 
Dede Korkut Hikâyelerinin değerini anlatmak 
için bundan güzel söz yoktur bence. Dede 
Korkut Hikâyeleri Türk Edebiyatı’nın en büyük 
abidelerinin, Türk dilinin en güzel eserlerinin 
başında gelir.  Destan bir kişinin değil bir milletin 
mahsulüdür. Bir milletin kültürünün hazinesi, 
sosyal hayatının renkli tablosudur. Dede Korkut 
Hikâyeleri de bu şekilde bizim milletimizi en 
güzel renkleriyle resmetmiştir.

Korkut Dedem ne ileri görüşlü ne bilgi 
adamdır. Asırlar önce söyledikleri hala geçerlidir. 
Anlattığı destanların daha gerçeğe uygun halini 
günlük hayatımızda görebiliyoruz. 

Dua edeyim hanım:  “Bencil, kendini 
beğenmiş Deli Dumrul dersini aldı darısı diğer 
hak yiyenlerin başına.”  



Çizer: Burcu Köse



Bülbüller Niçin 
Kargaca Şakır? 

“Hikâye bu ya! Günlerden bir gün Karga Ülkesi, Bülbül Ülkesi’ni işgal eder; yönetimi ele 
geçirir ve kendisini buyurur: Bundan böyle ülkede hiçbir şey bülbülce icra edilmeyecektir: 
Bülbülce yürünülmeyecek, giyinilmeyecek, yenilmeyecek, içilmeyecek; hatta hiç kimse 
bülbülce şakımayacaktır. Bülbülistan’ın dinî, siyasî, iktisadî, hukukî ve kültürel bütün 
kuralları, gelenek ve görenekleri değiştirilir; yerlerine karga tarzı olanlar konur. Direnen bir 
avuç bülbül yok edilir; büyük çoğunluk can korkusu ve gelecek kaygısıyla yeni efendilerin 
koyduğu yaşama kurallarına itaat eder; zorlansalar da hayatı kargaca hissetmeye çalışırlar. 
Bir süre sonra ülke sakinleri, kargamsı davranan bülbüller halini alır.

Bütün olup bitenleri köşesinden seyreden yaşlı, güngörmüş bir bülbül heyecana 
kapılmadan, telaşlanmadan şu soruyu sorar kendine: Ne yapmalı? Kısa ve uzun vadedeki 
bütün şartları gözden geçiren yaşlı bülbül nihayet bir sonuca ulaşır: Elbette kargaların 
hâkimiyeti sonsuza kadar sürmeyecek; gün gelecek iç veya dış nedenlerle Bülbülistan’ı terk 
edeceklerdir. Öyleyse önemli olan mevcut durum değil; kargalar çekilip gittikten sonraki 
durumdur. Kargaca yaşamaya alışan bülbüller, onlar gittikten sonra bülbülce hayat tarzına 
nasıl döneceklerdir? Şu an mevcut bülbülce yaşama tarzını kayda geçirmek, muhafaza 
etmek; kargalar gittikten sonra da bir zamanlar kendilerini bülbül kılan değerleri merak 
edecek bülbüllerin önüne koymak en iyi çözümdür.

Ulaştığı çözümü uygulamaya koyan yaşlı bülbül, amacına en uygun yavru bir bülbülü 
ikna eder ve beraberce ıssız bir köşeye çekilirler. Bütün bildiklerini yavaş yavaş yavruya 
öğretmeye, aktarmaya başlar: Hayatın en ince ayrıntılarında bülbülce nasıl davranılır, nasıl 
yaşanılır? Bülbüllüğün faslı olan şakımak üzerinde özellikle durur yaşlı bülbül. Uzun zaman 
diliminde, sabırla Bülbül Ülkesi’nin bütün gelenek ve göreneklerini öğretir ve yavru bülbülü 
yetiştirir. Çünkü hayatta bir fikri, bir yaşama tarzını var kılmanın, ihya etmenin en iyi yolu, 
ortaya, o fikri, o yaşama tarzını temsil eden bir örnek koymaktır. Her ikisi de büyük bir iştiyakla 
kargaların hâkimiyetinin bitmesini beklerler. Kendi çağlarının gelmesini, bülbüllüğün yeniden 
dirilmesini, gökyüzünü bülbül şakımasının tutmasını…

Yaşlı bülbülün öngörüsü doğru çıkar ve kargalar Bülbülistan’ı terk eder, geldikleri gibi 
hızla çekilir giderler. Bülbüller bu duruma çok sevinir, kırk gün kırk gece kutlamalar yapar; 
karga hâkimiyetinden kurtulmanın coşkusuyla şarkılar söyler, eğlenir dururlar. Kırk gün 
dolduktan ve hayata döndükten sonra herkesin üzerine bir ağırlık çöker: İyi de! Kargalar 
gitti ama kargaca yaşama tarzı nasıl gidecek, nasıl terk edilecek? Tüm bülbüller samimiyetle 
karga olmaktan kurtulmak isterler; yaşlılar geçmişin derinliğinde unuttuklarını hatırlamakta 
zorlanır; karga hâkimiyetinde doğup büyüyen gençler ise şaşırıp kalırlar. Tüm bunları uzaktan 
izleyen yaşlı bülbül yıllardır emek verdiği öğrencisine döner ve “Artık senin çağın geldi. Haydi, 
çık ve şakı” der. “Şakı ki, bülbüller en derinlerinde gömülü bulunan bülbüllüğü hatırlasınlar.” 
Yavru bülbül yüksekçe bir yere çıkar ve taşıdığı iddianın bütün ihtişamıyla diklenir. O da ne? 
Yaşlı ustanın yıllarca emek verdiği yavru bülbül kargaca ötmeye başlamıştır…

İhsan Fazlıoğlu1
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İsmail Kara’nın Şeyh Efendinin Rüyasındaki Türkiye adlı eserinde “Bir Siyasî Rüyanın 
Tahkiyesi” başlığıyla kaleme aldığı yazının (İstanbul 1998, s. 73–75) oldukça tadil edilmiş 
şekli olan yukarıdaki hikâye, Türkiye’de muhtelif yönelimlere sahip iddia sahiplerinin 
durumunu en iyi biçimde tasvir eder. İddia sahibi olmak, ne anlama gelir? Her iddia, bir 
davettir: Mevcuttan farklı, daha iyi, daha doğru olduğu kabul edilen, yeniye bir çağrı. Her 
iddia, mevcudu kaldırmak; yerine farklı, ama mevcuttan daha iyi ve daha doğru olanı ikame 
etme işidir. Bu nedenle her iddia, yeni bir duruşu, yeni bir bakışı, yeni bir görüşü, yeni bir tarzı/
tavrı şart koşar. İddia’nın davet ve dava kelimeleriyle ilişkisi de bu şartın en iyi göstergesidir. 
İnsanların iddia sahiplerini dikkate alması ise, hiç şüphesiz, sahip oldukları teklif ve bu teklifin 
içeriğine bağlıdır. Bir teklifin içeriği mevcuttan daha kötü ise, tercih edilmez; aynı seviyede 
ise kurulu düzen değiştirilmez. Her halükarda bir teklif ancak ve ancak mevcuttan daha iyi, 
daha doğruysa tercihe şayandır. Elbette ki, hiçbir iddia veya teklif tek başına insanların ilgisini 
çekmez; tersine her iddia sahibinin şahsiyeti, ehliyeti, hatta tatbik sürecindeki samimiyeti 
tercih aşamasında rol oynar. Bu nedenledir ki, bir işi üstlenirken kişinin aklî kapasitesi, teorik 
birikimi, tecrübesi kadar ahlakî yeterliliği de son derece önem arz eder.

Mevcut bülbülün şakımasını eleştirenler, kendi sıraları geldiklerinde ya daha kötü, ya 
“eh fena değil!” cinsinden şakımakta; ancak pek az iddia sahibi mevcudu aşacak bir ceht ü 
gayretin içerisine girmektedir. Niçin? Kanımızca Türkiye’de iddia sahiplerinin pek çoğu yeni 
ve daha doğru bir şey yapmak için değil, toplumun ürettiği kolektif artı-değerden pay almak 
için iddia sahibi gibi görünmekte; bundan dolayı da savundukları iddiaları, -mevcudun 
yerine ikame edilmesini istemekten daha çok-, pay verilmesi için korkutma kabilinden 
dillendirmektedirler. Mevcut, bir biçimde pay vermeye yanaştığında sözde-karşıdakiler 
savundukları iddiaları terk etmeye başlamakta; vermenin şiddetine koşut şekilde terk 
etmenin de şiddeti artmaktadır. Taraflar kazanırken bu kör dövüşünde, acımasızca kullanılan 
ve sömürülen halkın anlam-değer dünyasının temel kavramları ve sembolleri aşınmakta; 
millet kan kaybetmektedir. Bu tespit yalnızca güncel siyasî, sosyo-kültürel hayat içerisinde 
cereyan eden hadiseler için değil, ilmî ve entelektüel hayat için de geçerlidir.

Temsil cihetinden anlatılan hikâye ve şimdiye değin yapılan yorumlar göstermektedir 
ki, önemli olan karşı çıkmak değil, karşı çıkılan mevcudun yerine ne ikame ediliyor ona 
bakmaktır. Karşı çıkmak için tavır alanlar, zekâlarını kendilerine has bir duruş, bakış ve görüş 
inşa etmek için değil, yalnızca başkalarının duruş, bakış ve görüşlerinin yanlışlarını bulmak 
için harcarlar. Bu tür insanlar daima, doğal olarak, kendilerine, karşı durduklarının görüşüne 
göre ayar verirler. Açıkça söylemek gerekir ki, önemli olan oyuna gelmemek değil, bizatihi 
oyun kurmaktır. Başkalarının kurduğu oyuna gelmemek için zekâsını sarf edenler; hiçbir 
zaman oyun kuramazlar.

Tanzimat’tan bu yana geliştirilen, dışarıya dönük yenilgi psikolojisiyle malul -izmler ve 
içeriye dönük çıkar psikolojiyle malul siyasî yaklaşımlar, yalnızca kanaat sahibi Osmanlı 
münevverleri ve Cumhuriyet aydınları tarafından formüle edilmiştir. Bu formüller içerisinde 
yetişen yavru bülbüllere fırsat verildiğinde ya da sıraları geldiğinde maalesef kargaca 
şakımaktan başka bir şey yapamamaktadırlar. Çözüm Türk bilgini olmak, kendine has oyunu 
bilgiyle kurmaktır.”

Anlayış Dergisi, 47. Sayı. 

 Bu yazı, Anlayış Dergisi’nin 47 sayısından iktibas edilmiştir. 
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