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Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi
Kitaphaber olarak 2011 yılında başlattığımız serüvenimiz bu
gün 10 yılını geride bırakmıştır. Bu 10 yıllık serüven içerisinde
binlerce kitaba dokunmak, yüzlerce yazarla görüşmek ve yine bir
o kadar da dergilerin seyrini takip etmek büyük emek isteyen bir
iş ve uğraş olarak durmaktadır. Yayın dünyasının baş döndürücü
hızı karşısında temiz bir yayıncılığı kendisine ilke edinmiş olan
Kitaphaber, kendi özgün yapısını bozmadan, sahip olduğu ilkelere
bağımlı kalarak, kitaba ve kitabî olanı önemseyerek yoluna devam
ediyor.
Kitaba ve kitabî olanı önemsemek, kitabı önemsemek ve kitabı
savunmak anlamına gelir. Kitaphaber olarak bizler, kitabı
savunuyoruz. Yayıncı, yazar ve okur üçgeninde kitapların
irdelenmesi hem yayıncı, hem yazar hem de okurlar için büyük
önem teşkil etmektedir. Bu bakımdan Kitaphaber, kitaba bağlı
kalarak eserleri nesnel ölçütler dahilinde, özgün bir biçimde
irdeleyen yazılara yer vererek “bilinçli bir okur” kitlesi elde etmeye
çabalamıştır. Kamu yararı gözettiğimiz platformumuzda, bu güne
kadar üç binden fazla kitap değerlendirmesi, dergi yazısı, söyleşi
ve kültür sanat alanında içeriklerle okurlarımıza hitap etmeye
çalıştık. Bu çabamız, sürekli yeni içeriklerle güncellenerek devam
etmektedir. Her yazının editöryal incelemeden sonra yayına
girmesi, yazılar üzerine “ödev” mantığıyla yaklaşılması ve en iyi
şekilde yayınlanması hususunda hem Kitaphaber yönetiminin
hem de yazarlarımızın büyük payı vardır.
10 yılını geride bırakmış bir kitap değerlendirme platformu olarak
faaliyet gösteren Kitaphaber, senede iki sayı yayınlanacak “hibrit”
dergiyi de okurların ilgisine sunmanın heyecanını yaşamaktadır.
Dergimizin ilk sayısı, web sitemizden bağımsız bir biçimde
irdelenen yazılardan oluşmaktadır.
Kitaba olanla bağımız ve temasımız devam edecektir. Yazılarıyla ve
çalışmalarıyla katkı sağlayan tüm yazarlarımıza teşekkürlerimizi
sunarken ortaya koyduğumuz bu çalışmanın muhatabını bulmasını
diliyoruz.
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İLIŞKISI ÜZERINE
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Din ile felsefe arasındaki ilişki her zaman
sorun olmuştur. Bu soruna cevap vermek üzere
İbn Rüşd tarafından yazılan “Faslu’l-makâl fî-mâ
beyne’l-hikmeti ve’ş-şeriati min’el-ittisâl” kitabı
alanındaki en doyurucu eser olma vasfını hâlâ
taşır. Fakat sorun şu ki modern felsefeye geçiş
köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiş ve
sorunlar daha da çoğalmıştır. İlk olarak metafizik
değerini kaybetmiş ve insan özne olarak
merkezde yerini almıştır. Öznenin icadı ise yeni
bir insan anlayışı ortaya çıkarmış ve aşkınlık
fikrinin yitirilmesi ile sonuçlanmıştır. Hakikatle
irtibat kurmak için insanın kendini değiştirmesi
ve dönüştürmesi metodu rafa kaldırılmış ve
yerine insanın aklıyla hakikate erebileceği
öngörülmüştür. Yani insan anlamı, dışarından
değil kendinden yola çıkarak oluşturabilir hale
gelmiştir. Bu sebeple Faslu’l-makâl tarzı eserler
günümüz felsefesi göz önünde tutulara yeniden
yazılmalı ve yeni özgün cevaplar bulunmalıdır.
Her şeyin insanın aklına indirgendiği bir vasatta
din ile felsefe ilişkilerinin tekrar ele alınması
elzemdir.
İbn Rüşd’ün Faslu’l-makâl adlı eserinin
yazılış amacını bir cümle ile ifade etmek istesek
sanırım vahiy ile felsefenin birbirine karşı
konumunu ortaya koymak, diyebiliriz. Çünkü
insan, aklıyla diğer varlıklardan ayrılan bir
canlıdır. O halde aklını geliştirmesi ve hayatına
onunla yön vermesi insanın insan olmasının
gereğidir. İşte burada akıl ile vahiy çatıştığı
zaman insanın ne yapacağı sorusu son derece
önemlidir. İbn Rüşd bu soruya şöyle cevap verir:
“Hikmet, şeriatın arkadaşı ve sütkardeşidir. Ona
mensup olanlardan gelen eziyet ise eziyetlerin
en şiddetlisidir. İkisi arasında düşmanlık, nefret
ve çekişme olmasına rağmen bu ikisi tabiatları
bakımından dostturlar; cevher ve özleri açıdan
da karşılıklı sevgiye sahiptirler.”
İbn Rüşd, kitabına felsefenin tanımı ile
başlar. Felsefe yapmak, mevcudatı araştırmak

ve onları yaratıcıya delaleti bakımından
incelemekten daha fazla bir şey olmadığına
göre yaratılanların bilgisi yaratıcıya delalet
eder. Şeriat da mevcudatı incelemeyi teşvik
ettiğine göre felsefe yapmak dine göre vaciptir.
İbn Rüşd böylece felsefe yapmanın dinen
caiz olduğunu kanıtlamış olur. Ayrıca şeriat
Allah Teâlâ’yı ve diğer varlıkları bilmeyi ama
burhan ile (kesin bilgi) bilmeyi teşvik etmiştir.
O halde araştırıcının burhanın türlerini bilmesi
gerekmektedir. Çünkü burhan, incelemeye
başlamadan önce edinilmesi gereken araçlar
mesabesindedir. Akıl yürütme bunlar ile yapılır.
Bir fakih “hakkında açık hüküm bulunmayan bir
meselenin hükmünü, aralarındaki ortak özelliğe
veya benzerliğe dayanarak hükmü açıkça
belirtilen meseleye göre belirlemek” denen fıkhi
kıyası bilmek zorunda ise ârif de var olanları
açıklamak için aklî kıyası bilmek zorundadır.
Burada bir itiraz gelebilir. Aklî kıyasın İslam’ın
ilk dönemlerinde olmadığı söylenebilir ama
fıkhî kıyas da aynı sorun ile maluldür, eğer bu
bir sorunsa! Böylece burhanın meşruluğunu
açıklayan İbn Rüşd; burhanı öğrenmek için
de filozofların kitaplarının mütalaa edilmesi
gerektiği sonucuna varır. Burada yine bir eleştiri
söz konusudur. Felsefe kitaplarını okuyan
kişilerin yoldan çıktığı iddiası. Filozof bu iddiaya
söz konusu kişinin ya yaratılışında bir eksiklik,
ya araştırmasında bir yanlışlık, ya hırsına
mağlubiyet ya da hocasız yola çıkmak gibi bir
sorun olduğunu söyler ki burada altta alta İmam
Gazali hazretlerini de eleştirmektedir. Çünkü
İmam Gazali, kendi başına felsefe talim ettiğini
el-Munkız’ında söylemektedir. Yine su içerken
boğazına takılıp ölen biri sebebiyle nasıl ki su
içmek toptan yasaklanmıyorsa, felsefi kitapları
okumak sebebiyle sapıtan kişilerden dolayı da
felsefe toptan reddedilmemelidir.
İbn Rüşd, insanların farklı akli seviyelere
sahip olduğunu ve hakikati tasdik etme
noktasında üç gruba ayrıldıklarını söyler. Vahyi
ve felsefeyi algılama karşısındaki ilk grup fikirleri
ancak delille kabul edenler ki bunlar “burhan
yöntemiyle” ikna edilir. İkinci grup tartışarak ikna
edilenler ki burada “cedeli yöntem” kullanılır.
Üçüncü grup ise dinleme sonucu ikna olanlar
ki bunlar da “hatabi yöntem” söz konusudur.
O halde her gruptaki kişiye seviyesine uygun
bir şekilde hakikat anlatılmalıdır. Fakat burada
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önemli bir mesele vardır ki o da şudur: Burhan
ehline açıklanan konular aynı şekilde diğer
insanlara anlatılmamalıdır. Burada filozof, İmam
Gazali ve İbn Sina’yı eleştirir.
Daha sonra İbn Rüşd, burhani yöntemin
şeriatın açıkladığına ters bir sonuca
gitmeyeceğini söyler. Çünkü hak hakka
zıt olmaz. Burada karşımıza birkaç ihtimal
çıkmaktadır. Şeriat bir konuda bilgi vermiştir
ya da vermemiştir. Eğer vahiy bir bilgi
vermişse, aklın verdiği bilgi buna uyuyorsa
sorun yoktur. Ama vahiy ile akıl çelişirse, bu
durumda tevil yoluna gidilir. İbn Rüşd tevili
şöyle açıklar: “Tevilin manası, lafzın delaletini
hakiki delaletinden çıkarıp mecazi delaletine
götürmektir. Bu da bir şeyi benzeriyle
veya sebebiyle ya da sonucuyla veyahut
karşılaştırıldığıyla yahut da mecazi söz
çeşitlerinin tarifinde sayılan şeylerin dışında
isimlendirerek Arap dilinin geleneklerini ihmal
etmeksizin yapılmalıdır.” Nasıl ki fakih, dini
hükümleri çıkarırken gerektiğinde tevil yoluna
gidiyorsa, burhan yöntemini kullanan filozof da
böyle yapabilir. Kısacası akıl ile vahiy arasında
çelişki varsa nass tevil edilir. Kaldı ki Müslüman
âlimler tevil hakkında icma etmişlerdir. Sorun ise
hangi ayetlerin tevil edileceği meselesindedir.
Bunu da ilimde derinleşmiş olanlar
belirleyecektir. Bir diğer önemli mesele ise
tevilin, insanların farklı algı seviyesinde olmaları
sebebiyle herkese açıklanmamasıdır.
İbn Rüşd kitabını felsefe ile dinin iki arkadaş
ve ya sütkardeşi olduğunu söyleyerek bitirir. Bu
sonuca varmak için önce felsefenin tanımından
başlar. Sonra burhan yönteminin gerekliliğinden
ve insanlar algı seviyesinin farklılığından
bahseder. Sonra ise tevil meselesini genişçe
açıklar.
Filozof burhan yönteminin filozoflara,
cedeli yöntemin kelamcılara ve hatabi yöntemin
ise halka, hakikati anlatma noktasında
kullanılmasını gerektiğini yoksa felsefe ve dinin
uyuşmasının görülemeyeceğini belirtir. Çünkü
insanların akli seviyeleri bir değildir. O halde
onlara farklı yöntemlerle hakikat anlatılmalıdır.
Kur’an-ı Kerim her sınıfa idrak seviyesine
göre hitap eder. Böylece İbn Rüşd felsefe ile
dinin yoldaş olduğunu söyler sadece araçları
farklıdır ki bu da herhangi bir sorun oluşturmaz.
Felsefe ve din farklı amaçlara hizmet etmediği
gibi aslında aynı şeyi savunmaktadırlar. Aynı
zamanda bir fakih de olan İbn Rüşd bunun için
8

pek çok delil öne sürer ve tezini kanıtlar. Çünkü
ona göre hakikat birdir.
İbn Rüşd hem bir İslam filozofu ve
âlimi (kadı), hem Aristo’nun önce gelen
şarihlerindendir. Batı, Aristo’yu İbn Rüşd
üzerinden tanımıştır. Yazdığı farklı seviyelerdeki
şerhlerle Aristo’yu anlaşılır hale getirmiştir.
Faslu’l-makâl ve diğer eserleri sebebiyle çeşitli
itham ve tacizlere maruz kalmıştır. İlahi mesajın
yapısını çoğul olarak açıklaması ve böylece her
seviyeden insana hitap ettiğini delillendirmesi
üzerinde durulması gereken bir tespittir. Kendi
görüşünden olmayanları sapıklıkla ve yoldan
çıkmakla suçlayanlar ise Kur’an-ı Kerim’in
mesajını doğru anlayamamış demektir. Zaten
din ile felsefe arasında bir uyuşmazlık olduğunu
söyleyenlerin, aslında din ve felsefe hakkında
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ifade eder İbn
Rüşd.
İslam felsefesinin gerilemesinin 14. yüzyılda
başladığı kabul edilir. Gerekçeleri ise siyasi
nedenler, selefiliğin artması, müspet bilimlerin
gerilemesi ve de İmam Gazali’nin yanlış
anlaşılması olarak birkaç maddede özetlenir.
Bu sebeplerin üzerine gidilmedikçe durumun
düzelmeyeceği ise aşikârdır. İşte İbn Rüşd
kendine düşen görevi yerine getirmiş ve din ile
felsefenin uzlaştırılması noktasında tezlerini
ortaya koymuştur.

DÜŞÜN/FELSEFE

Uğur Cumaoğlu

İnsanlığın
Hikâyesini
Filmlerle
Aramak
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yakalamaya çalıştığı da bu akış içerisinde
insanın ve onun hikâyesinin yerini belirlemek
veya tespit etmektir. Zira film dediğimiz
her kurgu da bu bahsettiğimiz çerçeveye
sığdırılmaya çalışılan maceranın parçalarıdır
ve bu parçalar bir araya geldikçe resmin büyük
hâli ortaya çıkacak, böylece her hikâye bu
büyük resimdeki yerini ve değerini daha iyi
kavrayacaktır.
Hayat, Uzun Metrajlı Bir Filmdir
Eduardo Galeano, Hikâye Avcısı adlı
kitabında meşhur eseri Aynalar’ı gördüğü
bir rüya üzerine yazmaya karar verdiğini
söyler. Galeano, rüyasında bir taksiye biner
ve taksiciye ‘beni Fransız İhtilali’ne götür’ der
ve taksici de onu 1789 yılına götürür. Daha
sonra bu rüyada başka tarihlere ve yerlere
de yolculuk yaparak tarihin önemli anlarına
tanıklık eder. Böylece bir rüya, insanlığın birçok
önemli anını kesitler halinde bir araya getiren
bu önemli eserin, gerçek hayatta yazılmasına
ve hikâyesinin başlamasına vesile olur. Bir
hikâye başlatmak ve insanlığın bu ihtişamlı
hikâyesinden bize kesitler sunmak filmlerin
de kendi üslubuyla gerçekleştirebildiği bir
çabadır. Üstelik bunu görselliği kullanarak
yapar ve kurguladığı zamanı ve hikâyeyi daha
gerçek ve görünür kılar.
Nitekim uzun yıllardır bir zaman gezgini
olarak zamandan zamana yolculuk yapan
Doktor Who, sezonluk film serisi olarak
serüvenini sürdürmektedir. Doktor Who’nun
meşhur telefon kulübesi Tardis, onu bu
yolculuğunda Galeano’nun taksisi gibi
zamandan zamana taşır. Üstelik sadece
insanlığın hikâyesi ile de sınırlı kalmadan, onu
evrenin birçok farklı yerine götürerek insanlığın
hikâyesine uzaylıları da katar. Doktor Who,
bu serüvende karakter olarak değişen ancak
görevi değişmeyen ölümsüz bir ruh gibidir.
Tıpkı süregelen ve bize kadar ulaşan insanlığın
hikâyesinde o büyük düşü, büyük hikâyeyi
arayan insan gibi. Hayatın ve tarihin baş
aktörü insanı yine insana anlatmak ve ona bu
büyük rüyasını ve hikâyesini hatırlatmak için
çabalayan filmler gibi.
Hayatın ve tarihin büyük akışı içerisinde
her insan teki bu akışın bir kesiti olarak kabul
edilebilir. Ya da her insan kendi hikâyesi
ile yaşadığı her anın ve kesitin bir toplamı
veya sonucu olarak görülebilir. Bir kadrajın

‘Hayat ileriye doğru yaşanır, fakat geriye
doğru anlaşılır’ der Kierkegaard. Bu özdeyişe
filmler aracılığıyla odaklanırsak, filmlerin
de geçmişte kalmış veya unutulmaya yüz
tutmuş hikâyeleri kurgulayan ve yaşadığımız
zamana taşıyarak bu hikâyeleri bize tekrardan
hatırlatan bir çaba olduğunu fark ederiz.
Filmler, sadece bir hikâye değildir; çünkü her
ne kadar bir hikâyeye odaklansa da filmlerin
kendisinin de bir hikâyesi vardır. Filmler, bir
hikayeden bağımsız ve bir sorunu göstermeye
çalışan spesifik konularla kurgulanabileceği
gibi toplumsal atmosferin aktarcısı ve dili de
olabilmektedir.
Filmler, bilinmeyen bir dünyanın ve tarihin
mitolojik kurgusu, psiko/sosyal travmaların
dramatik krizleri, ideolojik ve politik
çekişmelerin perde arkasındaki veya perdeye
yansıyan gerçekliği, anlam arayışının sanatsal
ve estetik döngüsü, bir mağara alegorisi
yanılsaması, gelecekte olması muhtemel bir
dünyanın dijital evreni, ütopyaları mümkün
kılan sıra dışı bir ekran deneyimi, toplumsal
ve bireysel hafızayı yenileyen ortak bir değer
veya bu hafızayı deforme etmeye çalışan
bir tehdit olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Filmler, toplumun ve bireyin bilinçaltında
gizlenen psikanalitik örgünün bilinçdışında
ifade bulmasıdır. Çünkü insanlığın hikâyesi
aynı zamanda onun bilinçaltıdır ve filmler
bilincin kendisi olarak görev üstlenirken
aslında bilinçdışında fark edilmeyen birçok
aktörün de gün yüzüne çıkmasını sağlar.
Böylece baş aktör olan insan, tüm dramatik
hallerini dışarıdan izleme ve onları cesaretle
keşfedip kabullenme ve düzeltme imkânı da
elde etmiş olur.
Bir film asla sadece bir değildir. Fakat
tüm bu sayılanları görmemizi, fark etmemizi
ve anlamamızı sağlayan ve bunu bir kurgu
üzerine inşa edebilen yegâne yoldur. Biz,
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bir filmde her ne kadar sanat, estetik ve
nihayetinde bir hikâye arasak da sonuçta
karşımıza çıkan en önemli çıktı toplumsal
değişim ve dönüşümdür. Çünkü insanlığın
ürettiği her şey gibi filmlerde insanlığın
hikâyesinin bir parçası ve bu döngünün bir
aynasıdır.
Film, Uzun Metrajlı Bir Hikâyedir
Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü adlı
eserinde geçen bilgiye göre Ortodoks
kilisesinden ayrılmış ve eski dinine dönmüş
kişiler o zamanın Rusya’sında ‘raskolnik’
olarak adlandırılıyordu. Dostoyevski’nin
meşhur eseri Suç ve Ceza’nın başkarakterinin
adı ise ‘Raskolnikov’ idi. Dostoyevski’nin
dünya görüşü ve meşhur karakterinin adı
bir arada düşünüldüğünde yazarın kendisi
karşımıza çıkmaktadır. Elbette bu bilinmeyen
bir malumat değil, lakin Suç ve Ceza’yı
okuyan ve bunu ilk olarak öğrenen her
okurun o eserle olan hikâyesi de bu ayrıntıyla
değişecektir. Üstelik Suç ve Ceza’yı film
olarak izlediğimizde de karşımıza bambaşka
bir etkili hikâye çıkacaktır. Bir film, hayatımıza
ve zihnimize işlediğinde onun kendi hikâyesini
gerçek kıldığını varsayarız. Çünkü bu gerçek
etkiye ulaştığı için iz bırakmıştır. Başka bir
deyişle filmler, kurguladıkları hikâyeye ve
elbette hayata yeni bir yorum katar ve bunu da
kitaplardan okuduğumuz veya söylencelerde
dinlediğimiz hikâyeleri görselliğe
dönüştürerek yapar. Sherlock Holmes (2009)
filminde ‘Apaçık bir gerçek kadar yakalaması
zor bir şey yoktur’ deniliyordu. Her film/hikâye
aslında gerçeğin peşine düşmek veya onu
aramak için karşımıza çıkan sebeplerdir. Bu
gerçeği ararken beklenen, insanın hep başka
hikâyelerde yitip gitmesi veya kendi hikâyesini
ve gerçeğini ıskalaması değildir. Sonuçta
bize ulaşan her hikâye/film, kendi hikâyemize
kattığımız ve bizi gerçeğimize ulaştıracak
yön tabelalarıdır. Zira bu yolculukta fark
ettiğimiz her ayrıntı bize dairdir. Fakat en
önemlisi de yarına kalacak bir hikâyemiz
olduğunda bu hikâyeyi alıp yarınlara ve daha
da ileriye taşıyacak ve yepyeni hikâyeler
inşa edebilecek bir hayat yaşamaktır. Before
Sunset’te de (2004) denildiği gibi ‘Hayatta
en büyük lüks yarına dair cümleler kurmaktır.
O cümleler yarına ulaştığında ise tek gerçeğin
dündür.’ Yani hikâyemizdir.
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sihirli dünyada bir seçenek değildir. Taylor, tinsel
güçlerin geçirgen failleri etkilediği toplumsalın
temelinde kutsalın ve seküler zamanın temelinde
yüksek zamanların yattığı bir dünyayı temsil
ettiğini söylemektedir. Kabaca “sihirsizleşme”
olarak adlandırılan bu dönüşümle sekülerliğin
görünür olması şaşırılacak bir durum değildir.
Özellikle 21. Yüzyıl ve milenyum sonrasına
tekabül eden süreçte seküler düşünce,
sosyal bilimler açısından bir mihenk taşı
olmuştur. Bu anlamda kimi düşünürler farklı
çizgilerde bulunsalar da bu sürecin seküler
düşünce açısından önemi noktasında hemfikir
görünmektedirler. Bu hemfikirliğin buluştuğu
nokta ise sekülerizmin din olgusunun ötesinde
tarihsel bir süreç olduğu ve bu sürecin din
olgusuyla ilişkisellik arzettiği gerçekliğidir.
Taylor’a göre “modern öncesi” diyebileceğimiz
süreçte toplum tasavvuru mutlak bir tanrı
inancıyla ilişkilenmiştir. Ve fakat sonrasında
oluşan modern batı toplumuyla beraber yeni bir
oluş söz konusudur. Bu bağlamda Taylor, yeni
oluşu ilk sekülerlik biçimi olarak anlamaktadır.
Özellikle yeni kamusal alanlarla beraber kilise,
politik alanın dışında kalmış ve inanma eylemi
bireyselleşmiştir. Dolayısıyla öncesinde din,
topluma ve mekânsal olarak her alana tekabül
ederken artık modern kamusal alanda rasyonel
bireyin eylemliliği dolayısıyla daha farklı alanlara
tekabül etmektedir. Oluşan bu sürece göre
Taylor son tahlilde, dinin artık bir seçenek olduğu
durumunu ifade etmektedir.
Taylor’a göre eski toplumlar tamamen
bir kozmos içinde yaşamaktaydılar. İnsanlar
sihirli bir dünyada (Bu durum aslında Weber’in
Protestan Ahlakı analizinden mülhem bir durum
tespiti olarak görülebilir) yaşıyorlardı. Kutsalın
dışına çıkış ise modernite ile beraber olmuştur.
Bilim ise ortaya koyduğu argümanlarla gizil
olanın önüne geçmiş ve pozitivist bir bağlama
oturmuştur. Bu durum dinin sihrini sorgulama
durumunu ortaya çıkarmıştır. Bilim; insanın hem
inancını etkilemekte veya pekiştirmekte hem
de inançsızlığını, dolayısıyla kozmosta sadece
insanlarda zihin bulunduğu ve düşüncelerin,
hislerin de bu sınırlı zihinlerin içinde
konumlandığı bir yerdir. Bu durumun çıkış noktası
ise rasyonel ve radikal düşünme eylemliliğidir.
Bu anlamda Taylor’a göre, Tanrı’ya karşı gelmek

İncelediğimiz bu kitapta, Taylor, değişim
olgusuna odaklanmaktadır. Spesifik olarak
da Avrupa/batı merkezli (bu yönüyle geneli
varsayabileceğimiz gibi spesifik olarak
karşılıksız kalacağı durumlarda gözden
kaçmamalıdır) bir sekülerleşme sürecini ele
almıştır. Taylor’a göre toplumdaki sekülaritenin
yükselişinin bilimden kaynaklanması bir
sorunsaldır. Bu bağlamda Taylor, sekülarizmin
dinden kopuş (bu durumu “büyük kopuş”
olarak kavramsallaştırmaktadır) olarak
görülebilecek bir süreç olduğu durumunu
basit olarak görmekte ve açıklayıcı olmadığını
düşünmektedir. Taylor, tarihsel olarak Orta
Çağdan modern seküler çağa ortaya çıkan
değişikliklere odaklanmakta ve bir perspektif
çerçevesinde değişim olgusunu görünür kılmaya
çalışmaktadır. Taylora’a göre Orta Çağ büyülü bir
dönemdi. İnsanlar, Tanrı’ya inanıyordu ve oluşan
şartlar doğrultusunda bu çağ; bireyler ve toplum
üzerinde gizemli bir gerçeklik etkisine sahipti.
Bir bakıma toplumu ortaya çıkaran ve vücut
bulduran şey din olgusudur. Dolayısıyla çoğu
insan Tanrı’sız bir bakış açısını düşünmüyordu.
Ve fakat kültürün değiştirme gücü oluşan
sürecin değişim şekli, (Aydınlanma Rönesans,
Reform vb.) ve şartlarını belirlemede etkili
olmaktadır. Taylor, oluşan bu değişimi Deizmin
üç ana başlığıyla açıklamaktadır.
Birinci aşama, doğa ve insan ekseninde
ortaya çıkan insan merkezli bir değişim, ikinci
aşamada, tanrısal düzen ve üçüncü aşamada
ise, din olgusunun yalnızca akıl yoluyla
anlaşılması gerektiği düşüncesi üzerinedir. Bu
bağlamda doğa ve insanın ayrışması ancak bir
rasyonel durumla açıklanabilir. Taylor seküler
çağı açıklarken asıl odaklanılması gerekenin,
kamusal alanın sekülerleşmesi, inanma
eğiliminin azalması, (bu durum batı merkezli
bir durumdur.) ve kültürel formasyonlara bağlı
olarak değişen din anlayışının uygulanabilirliği
sorunu çalışmanın ana eksenini oluşturmuştur.
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Taylor, eserinde modern batı toplumunu
merkeze almış olmasına karşın eser, bütünsel
anlamda seküler düşüncenin genel geçer bir
tespiti üzerine odaklanmıştır. Özellikle gelişen
bilim ve türevi etkinlikler bir yeniden üretim
sağlayarak din dışı bir toplum tasavvurunu
göz önüne sermiştir. Dolayısıyla eser aslında
tarihsel bir bağlamda seküler öncesi ve sonrası
durumu analiz etmekle beraber görünür kılmıştır.
Bu görünürlüğü çeşitli temellendirmeler üzere
açıklar; kamusal alan Taylor’a göre tanrıdan veya
mutlak varlığa göndermenin olmadığı yerdir.
Dinden ve dinsel olan ritüellerden uzaklaşma ve
son olarak din artık tercih edilen bir alandır. Bu
temellendirmeler Taylor’un seküler düşünceyle
alakalı temel perspektifini belirlemiştir. Sonuç
olarak, sekülerleşme düşüncesi, dinsel
olandan kopuşu ifade eder. İnsanın dinsel
olana eğilimi sorunsal bir hale bürünmektedir.
Taylor’a göre günümüzde temel odak
noktası birey ve deneyimleridir. Tinsel olan
bu deneyimlerle bağlantılıdır. Böylesi bir
durum spiritüaldir ve genel olarak dinin
karşısına konumlandırılır. Spirütuellik, içsel bir
duygudur ve öznel olarak nasıl algılanıyorsa
öyle algılanabilir. Bu bağlamda tek bir şekilde
inanmak zorunda değiliz. Taylor, spiritüelliğin
özellikleri öznelciliği benliğe ve onun
bütünlüğüne odaklanması hislere önemle
beraber birçok kişiyi toplumsalda yükselen yeni
ruhsal arayış formlarını temelde önemsiz veya
özel durumlar olarak görmeye itmiştir. İnsanların
isteğinin azalacağını azalacağı görüşünü kabul
etmezsek dinin uygulanması ve daha derinden
benimsenmesi nasıl olacaktır?
Her insanın kendi tinsel yaşamında ilgi
duyacağı çeşitli pratik formlar vardır. Çoğulcu
bir dünyada yaşadığımızı düşündüğümüzde
birçok inanç ve inançsızlık formu çatışıyor ve
dolayısıyla birbirlerini zayıflatıyor. Bu bağlamda
oluşan dünyada inanma durumu, inancı bariz
itiraz edilemez kılan toplumsal parçalardan
uzaklaştırdı. Elbette tamamı değil ve fakat bazı
sosyal çevrelerde inanç varsayılan bir çözüm
olmaktadır. Aynı zamanda inançsızlığında
çözüm olarak varsayıldığı sosyal çevreler vardır.
Bu bağlamda bütünsel olarak bir zayıflamadan
söz edilebilir. Bireysel anlamda din, bireyin
kiliselerden çok yakın çevresinde yaşadığı
hem bireysel olarak hem de çevremizdeki
mekânlar ile nesnelerin özelliklerinin son derece
uzak olana yönelik evrenselci kaygıya karşılık
olarak Tanrı’nın imgesi ve suretini hayatlarımızı
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paylaşan belirli insanlarda bulup yüceltmeyi
hedefler. Taylor, eserinde özellikle batı merkezli
değişimi ve dinsel temelde ise Hristiyanlığa
birçok vurgu yaparak temellendirmelerini
yapmıştır. Hali hazırda ortada olan
düşüncelerden farklılığını tarihsel bir anlatıyla
metaforlar ve örneklemelerle açıklamaya çalışır.
Temelde anlattığı durumu değişimi görme olarak
ifade edebiliriz. Bu bağlamda sekülerliğin nerden
ve nasıl ortaya çıktığı sorusu başat durumdadır.
Taylor’un ele aldığımız Seküler Çağ adlı eseri,
ele aldığı konular bağlamında çağa ışık tutan
önemli bir eser olmasının yanında, analizleriyle
birlikte geniş açıklamalarda bulunması ve
dil problemi nedeniyle eserin anlaşılmasını
zorlaştırmaktadır.
Taylor, C. (2014). Seküler Çağ. (D. Körpe,
Çev.) İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

K I TA P

KENDİNİ BUL, BAŞKALARI
BULMADAN!
Resul BULAMA

15

Yazmak kitabında belirttiği gibi, “Okur ilgisi de
çatışmayla ayakta duruyor daha çok. Çatışma
gövdesel/fiziksel olarak düşünülmemeli
sadece. Düşünce ağırlıklı da olur.” (Mert, 2015,
s. 109) Bu eserde ise hem düşünsel anlamda,
hem de fiziksel anlamda yaşanan çatışma
okurun dikkatini zinde tutuyor.
Bir okurun tarihi romandan beklentisi neler
olabilir? Öncelikle o dönemi etkili bir şekilde
günümüze aktarabilmesi ve tarihi gerçeklerle
uyumlu olması elbette. Bu tarihsel yönüyle
ilgili bir beklentidir. Okurla yazar arasındaki
ilişkiyi Roman Terimleri Sözlüğü’nde Hakan
Sazyek şöyle değerlendirir. “Popüler nitelikli
olanlardan elit eserlere kadar her romanın
okurla kurduğu bir ilişki düzeyi vardır. Bu ilişki,
okura –aşk, polisiye, gerilim gibi- hoşlandığı
bir ‘macera’ sunmak, ona – propagandadan
ajitasyona genişleyen bir alanda- mesaj
verip etkilemek, duyarlılık yaratmak gibi
yazar tutumlarını kapsar.” (Sazyek, 2021, s.
134) O halde tarihsel tutarlılık noktasından
sonra, olay örgüsü ve karakterlerle romanın
nasıl işlendiği noktasına yoğunlaşmamız
gerekecektir. Dolayısıyla bu yöntemle tarihi
olay ve olguları aktaran romanlar, tarihsel
olanın kamuda daha ayrıntılı yer edinmesini
sağlayacaktır. Ortaya konulan eserler, abide
şahsiyetler yahut önemli olayların biraz kurgu
biraz hayal ile birleşmesiyle olayın zihinlerde
canlandırılmasını sağlayacaktır. Bu eserlerden
biri de Aydın Hız’ın yeni çıkan “Benim Gönlüm
Bir Kuştur” adlı eserdir. Eserin tarihteki
kırılganlığın çok yoğun olduğu bir dönemi
anlatması dolayısıyla romandaki mesajların
nasıl aktarıldığı konusu ön plana çıkmaktadır.
Aydın Hız, Büyük Selçuklu Devleti’nin
ekranlarda boy gösterdiği bir dönemde
Müslümanlığı kabul eden Türkmenlerden değil
de, Karahıtay’ların küçük bir boyundan esere
giriş yapmayı tercih etmiş. Verilmek istenen
mesajlar, aynı tarihi bilgiler ışığında Müslüman
bir beylik gözüyle de anlatılabilirdi. Bu kadar
etkili olabilir miydi? Kanımızca tek yanlı bir
bakış açısı ortaya çıkmış olurdu. Şaman bir
Hıtay Bey’inin oğluyla Ahmed Yesevi’nin ana
karakterler olarak seçilmesiyle ortaya çıkan
çatışmanın romancılık açısından etkili bir tercih
olarak göze battığını düşünüyoruz. Böylelikle
romandaki olay örgüsünü zıtlıklar üzerine
kurduğunu söyleyebiliriz. Necati Mert’in Öykü

Anadolu’yu Türkmen yurdu yapmak için
manevi tohumları atan Hoca Ahmed Yesevi’nin
ne kadar zor bir yükün altına girdiğini ve her
beyliğin hayatta kalmak için verdiği yaşam
mücadelesini bu eserde görme imkânı
buluyoruz. Yazar, bu zorluğu şu sözlerle aktarır
bize, “Anladım ki bir yeri yurt edinmek öyle
kolay değil. Kılıçla alınan toprağın ruhuna
sinmeden fetih tamamlanmış olmuyor.”
(s.233) Özellikle irşat vazifesiyle gönderilen
halifelerin eski dinle olan farklılıklara değil
de ortak, kuvvetli alanlara dikkat çekmesi
ve İslam dininin Türk görenek ve inançlarına
yatkınlığının ön plana çıkarılması çok
öğreticiydi. Yazar, bu yöntemin büyüklük
iddiası ile değil, toprak gibi tevazuuyla
yapıldığını göstermek için, “Toprak insanın
gönlü gibidir; onun da söyleyecekleri vardır,
dinle onu,” dedirtir kahramanına. (S. 83)
Yesevi’nin Türk inanç ve yaşayış
biçimine yaptığı derin ve kapsayıcı etki,
kuvvetli bir olay örgüsüyle beraber yürüyor.
O dönemdeki beyliklerin yaşam mücadelesi
verdiği ve düşmanlık algısının keskin olduğu
yapıya rağmen akıcı bir anlatımla, didaktiğe
düşmeden mesajların verilmiş olması dikkat
çekicidir. Tarihin bu dönemine tanıklık eden
iki ana aktör, eserin olgunlaşma döneminde
nehir kenarında bir araya getirilerek verilmek
istenilen mesajlar suya atılan bıçak sembolüyle
tamamlanmış oluyor. Bu noktada dikkatimizi
çeken farklı bir sembol kullanımının ise, nefisbuğday benzetmesi olduğunu söyleyebiliriz.
Belli bir aşamaya gelinceye kadar nefsin
mertebeleri ve buğdayın olgunlaşma
döneminin paralel şekilde işlenmesi son
derece dikkat çekicidir.
Bölüm başlarıyla birlikte tercih edilen geri
dönüş ve olay zamanı arasındaki geçişler
hikâyenin anlaşılması ve roman bütünlüğü
açısından olumlu değerlendirilebilir. Geri
dönüşler romana nasıl bir bütünlük katabilir?
Birkaç örnekle bunu pekiştirmeye çalışalım.
Eserdeki ana karakterin Cerme’nin çocuğunu
kurtarması, daha sonra bu yaptığının toyda
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karşısına çıkarak vurgulanması. Kutalmış ile
Aras’ın çocukluklarında huş ağacının dalına
astıkları meşalenin hikâyenin olgunlaşma
döneminde tekrar buluşma noktası haline
gelmesi ve Alaca ile iki tayının final
sahnesinde tekrar buluşması gibi örnekler
neden-sonuç ilişkisi açısından son derece
önemliydi. Ana metne ve akışa katkı sağlayan,
yapılan geri dönüş ve hatırlatmalarla romanda
bir bütünlük oluşturan bu düğümlerin esere
değer kattığı düşünüyorum.
Bu tür çalışmaların en zor ve değerli yanı
kaynak taraması ve o güne ait eşya, kavram ve
ritüellerin aslına uygun olarak yansıtılmasıdır.
Aydın Hız, bu konunun bilincinde olarak
edebiyatın emek ve araştırma kısmına dair
güzel örneklerle çıkıyor karşımıza. Tasavvuf
dili, dervişlik ve dergâh adabı gibi İslami
kavramların yanında şaman dini ve eski
Türk göreneklerine dair arka planda güçlü
bir okuma listesi göze batmaktadır. Tarihin
bu dönemine ait eşyalar, bozkır yaşamına
dair yazılı olmayan, katı kurallar, şaman
adetleri, büyü, şifacılık, ticaret malları, oyunlar
ve hayvan hastalıklarına kadar geniş bir
kaynakçaya ihtiyaç duyulduğu düşünülürse
vurgulamaya çalıştığımız emek boyutu daha
iyi anlaşılabilir. Ayrıca Ahmed Yesevî’nin farklı
diyarlara gönderdiği halifelerden malumatları
mektuplar aracılığıyla aldığı ve o farklı
beldelerdeki halifelerine karşılaşılan güçlükleri
yine mektuplar aracılığıyla aktardığı gerçekliği
bu eserde de örnekleriyle gösterilmiştir.
İbn-i Arabi ve Hallac-ı Mansur ile
başlayıp Ahmed Yesevi ile devam eden bu
değerli serinin arkasının gelmesini ümit
ederek bir küçük tavsiyeyi de dostlukla
buraya not düşmek istiyorum. Konuşur gibi
rahat ve akıcı kullanılan dil, getirmiş olduğu
doğallığın yanında anlatım yönünden edebi
sakıncaları da barındırmaktadır. Bu açıdan
ilk dikkatimizi çeken zarf ve bağlaçlarla
sonlanan cümleler oldu. Örnek vermemiz
gerekirse, cümle başlarındakiler hariç olmak
üzere 22 cümle “çünkü” bağlacıyla nihayete
eriyor. Bu bağlaçtan daha yoğun kullanım
olarak ana karakter ön plana çıkmaktadır.
Eserin başlarından itibaren “Aras” ismiyle
biten cümlelere rastlıyoruz. Hal eki alanlar
hariç olmak üzere 65 cümle bu kelimeyle
sonlandırıldığını söylemek isteriz. Birinci
anlatıcının tercih edildiği bölümlerde kahraman
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konuşturulduğunda bu durum fazla göze
batmasa da, ilahi anlatıcıya dönüldüğünde bir
süre sonra tekrara düşülmüş olması okuma
keyfini azaltıcı bir etken. Bu sorunun sadece
bir gözden kaçma ve dil alışkanlığı olduğunu,
yazarın da istediğinde bunu rahatlıkla
çözebileceğini görüyoruz. Hikâyenin uzun
bir bölümünde bu tekrarların kullanılmadan
aynı akıcılığın devam ettiğini görmüş olmamız
bunun göstergesidir. Elbette her hikâyenin
bir merkezi olmalıdır ve diğer tüm olay ve
karakterler bu merkeze hizmet etmek için
fon vazifesi görür. Bu anlamda ana karakterin
yoğun olarak anlatılması kaçınılmazdır. Ne
var ki bu tür tekrarlara düşülmeyecek bir dil
işçiliği aracılığıyla. Yayınevi açısından ise;
kapak tasarımından baskı tercihlerine kadar
kitabın görsel yönünün iyi olduğunu fakat
redakte bakımından az da olsa yazım yanlışları
olduğunu söyleyebilirim. Daha özenli olsa
güzel olurdu demeden geçemeyeceğim.
Son Söz
Konumuz dervişlik olunca Derviş ve Ölüm
adlı Meşa Selimoviç’in kitabıyla bu eseri
peş peşe okuduğumu vurgulamak isterim.
Orada güç ve iktidar ilişkilerinin savurduğu
bir dervişliğe şahit olunca, bu eserde Ahmed
Yesevi’nin Allah’tan başkasına eğilmeyen
başı ve bu özelliğiyle Türk obalarında ve
gönüllerde yer edişi daha iyi anlaşılabilir.
İbrahim Kalın’ın, “Ahmet Yesevi ve onun temsil
ettiği hakikat insanın sadece aklına değil,
aynı zamanda ruhuna da hitap ediyor,” (Kalın,
2016, s. 29) diyerek ifade ettiği bu gönül
birlikteliğinin romanda iyi işlenmiş olduğunu
düşünüyorum. Bu okumayla birlikte, Türklerin
İslam’la tanışmalarından sonra onların manevi
mürşidi olan Yesevi’nin neden bu kadar önemli
olduğunu daha yakından görme imkânı bulmuş
oldum.
Kaynakça
Kalın, İ. (2016). https://www.ayu.edu.tr//static/
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Resul Bulama, Aydın Hız ile Son
Romanı, Benim Gönlüm Bir Kuştur adlı eseri
üzerinde konuştu.

Abide şahsiyetleri romana taşıyarak
hem o ismin farklı yanlarına vurgu
yapıyorsunuz hem de o isimler etrafında
dönen olay ve olgulara dikkatleri
çekiyorsunuz. Bu bir yöntem mi ya da
bununla tam olarak neyi hedefliyorsunuz?
Kimse yaşadığı şartlardan bağımsız
değildir. Bir insanı anlamak için biraz da
doğup büyüdüğü coğrafyayı, yaşadığı
çevrenin siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik
özelliklerini de bilmek gerekiyor.
Ben romanlarımda anlatmaya çalıştığım
abide şahsiyetleri, önce anlamaya çalışıyorum.
Geçmişe gidip yaşadığı olayları ve onun
misyonunu kavramak istiyorum. Bunun
için dönem okumaları yapıyorum bol bol.
Özellikle akademik çalışmaları irdeliyorum.
Yaşadığı dönemin özelliklerini bilirsem,
onun tarihi kişiliğini daha iyi anlayacağımı
biliyorum çünkü. Yazdığım diğer romanlarda
da aynı yöntemi kullandım. Romanlarımın
sonları da pek alışık olmadığımız “göz
önünde bulundurduklarım” listesi ekleyerek
faydalandığım eserleri okurla paylaşıyorum.
Şamanlığın günümüz toplumuna
etkileri konusu benim dikkatimi çeken bir
alandır. Bu konuyla ilgili Fuzuli Bayat’ın
“Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı” kitabını
okumuş ve çok faydalanmıştım. Oradaki
şamanların kullandığı eşyalar da özellikle
ilgimi çekmişti. Fakat bunların arasında
muska yoktu. Sizin eserinizde bir taşın
sarılı olduğu muska değişik yerlerde
geçiyor. Tabii siz bu konuyla ilgili çok
daha geniş bir okuma yaptığınız için
günümüzde halen geçerliliğini koruyan
benzer inanışlar hakkında neler söylemek
istersiniz?
Müslüman olmadan önce Türk boyları ve
Orta Asya toplumları arasında yaygın olarak
görülen inanışlardan biri de Şamanizm’di. Ben
romanımda eski bir şaman olan Hıtay boyuna

ait Aras’ın iç yolculuğunu anlatıyorum. Bu
bakımdan bir dönüşüm hikâyesidir. Fakat
hiçbir inanış bir anda kaybolmaz, ataların
manevi mirası yeni inanışa da karışır bir
şekilde. Boyut değiştirir, yüklenen anlam
farklılaşır fakat eski inanışa ait bazı öğeler yeni
dine de taşınır.
Şamanizm’e ait bazı unsurların Türk
boyları ve Orta Asya toplumları tarafından
devam ettirilmesinin önemli bir gerekçesi
var. Şamanizm’de doğa kültü çok güçlüdür.
İnsanın tabiatla kurduğu ilişkiye mistik bir
anlam yükler. Daha çok hayvancılıkla uğraşan
bozkır insanı için doğa, sıradan bir şey
değildir. Havanın, toprağın, ağacın ve göğün
dilinden anlaması gerekir. Yaşamı ve ölümü
bu unsurlarla birlikte anlamlandırır. Tabiattan
bir parça taşımak, onun tılsımına inanmak,
ondan güç anlam sık görülen bir totemdir
Şamanizm’de. Ben romanı kurgularken
muskayı bu anlayışın bir parçası olarak
kurguladım. Çünkü bugün de geleneksel dini
yaşamda, Anadolu’da önemli bir unsurdur
muska. Buna benzer başka unsurlar da
bulunabilir. Türklerin tabiatla kurduğu ilişki,
mevsimlerin döngüsü, gökyüzüne yüklediği
anlam çölde yaşayan Müslümanların
kurduğu ilişkiden elbette farklıdır, bu
anlaşılabilir bir şeydir.
Türbelere çaput bağlamak, ölünün
ardından bazı bölgelerde cenaze sahibi
tarafından yemek dağıtılması gibi
geleneklerde Şamanizm’den izler bulmak
mümkündür.
Hoca Ahmed Yesevi’nin bu topraklar
üzerindeki İslam dininin yayılması ve
yorumlanmasında derin etkileri olduğunu
biliyoruz. Tasavvufun bu coğrafyada
yayılmasında da en büyük etkenlerden
biridir. Tarikatı, dergâhı ve nefis terbiyesi
hakkında vurgulamak istedikleriniz
nelerdir?
Sizin de belirttiğiniz gibi Hoca Ahmet
Yesevi’nin Anadolu üzerinde etkisi
derindir. Bununla ilgili farklı yorumlar ve
değerlendirmeler olsa da, onun manevi
mirası göçerler tarafından, seyyah dervişler
aracılığıyla bu topraklara taşınmıştır.
Müslüman Türklerin Anadolu’da tutunmasını
sağlayan maya da ona aittir. Neden peki?
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Anadolu çok zengin bir kültürel tarihi
dokuya sahiptir. Gelen Türkmen boyları
buradaki halklarla, inanışlarla, toprakla
ilişkilerini metafiziksel bir derinliğe sahip
olmaksızın kursalardı, buralara tutunamazlardı.
Kılıçla fethetmek bir başlangıçtır, gönülleri
fethedemezseniz kalıcı olamazsınız. Hoca
Ahmet Yesevi’nin Orta Asya’da temellerini
attığı tasavvuf hareketi, Anadolu’ya gelen
Türkmenler için rehber olmuştur. Yesevi
hareketinin özünde Allah’a gönülden
bağlanmak, paylaşmak, hoşgörü sahibi olmak,
affetmek ve üretmek vardır. Fethetmek için
“alp” olmak yetmez, “eren” de olabilmelisiniz.
Bunların içerisinde dervişlerin bir mesleği
olması, çok önemlidir. Toplumdaki diğer
insanlarla iletişim kurmasını sağlar. Hem
üreticidir hem de paylaşır.
Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatını
araştırırken şunu fark ettim. Buhara’da Hace
Yusuf Hemedani’nin yanında iyi bir eğitim
alıyor. Hatta hocasının vefatından sonra
onun işaretleriyle üçüncü kimse olarak
dergâhın postnişinine oturuyor. Daha sonra
Nakşibendiliğin kurumsal yapısı içinde,
Peygamberimize uzanan silsilenin bir
parçası olabilecekken, dergâhı Abdülhalik
Gücduvani’ye bırakıyor, Yesi’ye dönüyor.
Buhara’daki dergâhın uygulamalarını, bozkır
insanın yaşayışına uyarlıyor. Çünkü oradaki
toplumsal yarayı görüyor, çare olmak istiyor.
Dergâhta musiki faktörü var mıdır
ve Mevlevilikle benzer yönleri olduğunu
düşünüyor musunuz?
Mevlevilik üzerindeki etkisini kesin
olarak bilmiyorum doğrusu, araştırmak lazım.
Fakat ikisinin de Anadolu insanının manevi
dünyasında büyük bir etkisi olduğunu da
biliyoruz. Müzik üzerinden bir değerlendirme
yaparsak şunları söyleyebiliriz belki.
Hoca Ahmet Yesevi, Buhara’dan ayrılıp
Yesi’ye gelince tarikatın unsurlarını, din
dilini, eğitim yöntemini bozkır insanının
yaşayışına uyarlıyor. Siyasi bakımdan
Karahanlılar ikiye bölünmüşler, Selçukluların
eski güçleri yok, şaman olan Karahıtaylar
bölgeyi istila ediyorlar, Oğuz boyları hem
siyasi karmaşadan hem de yaşanan doğal
afetlerden dolayı göç ediyorlar. Çapulculuk
çok yaygın. Bu karmaşanın ortasında bir
sükûnet adası oluşturmak istiyor Hoca Ahmet

Yesevi. Birliği ve dirliği sağlayacak, insanları
maneviyat etrafında toplayacak bir ruhun
peşinde. Buhara’dan gelip dergâhı kurunca
ilk değiştirdiği şeylerden biri zikirdir. Zikri hafi
(gizli zikir) bozkır insanının coşkulu yapısına
uymadığını görüyor. Tabiatın haşin şartlarıyla
mücadele eden kimseler için bozkırın
özgürlüğünü çağrıştıran, göğün sonsuzluğuna
uzanan bir tarz olarak “zikri erre”yi uygular.
Ruhlarındaki coşkuyu dile getirmeye daha
müsaittir çünkü. Sonra kopuz geleneği vardır
bozkır insanında. Kopuz sadece bir çalgı
değildir onlar için. Atalarından ruhuyla ilişki
kurmalarını sağlayan mistik bir enstrümandır.
Şamanizm’de de karşılığı vardır. Hoca Ahmet
Yesevi, Buhara’da Farsça ve Arapça eserleri
okumuş olmasına rağmen, tasavvufun imgesel
anlatımlarını tercih etmez. Çünkü bozkır
insanıyla böyle iletişim kuramaz. Din dilini
basitleştirir, sadeleştirir. Konargöçerlerin
akıllarında kalmasını sağlayacak şiirler söyler,
Divan-ı Hikmet böyle oluşur. Bir müzik aleti
olarak kopuzu da kullanır burada. Çünkü
mistik bir anlamı vardır kopuzun. Sohbetleri
sırasında, zikirden önce kopuz çalındığını,
hikmetli sözlerinin okunduğunu biliyoruz. Bu
uygulamayı, müritleri uzaklara da taşıyorlar.
Yeseviliğin müzikle kurduğu ilişki,
Türk boylarının tabiatla kurduğu ilişkiyle
açıklanabilir. Bunun da dergâhtaki en önemli
iki yansıması zikir ve kopuzdur. Mevlevilik
daha şehirli ve kentli bir yaşamı temsil eder.
Atın üzerinde özgürlüğe koşan bozkır insanın
ruhunu temsil eden kopuz yerine, daha içe
dönük ve zarafeti çağrıştıran neyle karşılaşırız
Mevlevilikte.
Kitabın adı, “Benim Gönlüm Bir
Kuştur.” Siz de gönül ve kuşa farklı
yerlerde vurgular yapmış ve kitabın
başlığına taşımışsınız. Neden turna?
Romanı kurgularken, Hoca Ahmet
Yesevi’nin Anadolu’ya etkisini bir şekilde
göstermek istiyordum. Çünkü diğer iki
romanımın bir anlamda devamı olarak,
Anadolu Müslümanlığını oluşturan en güçlü
karakter olarak Hoca Ahmet Yesevi’nin
misyonunu anlatmalıydım. Kuş bir metafordur
elbette; bozkır insanının ruhunda özgürlüğü
temsil ettiği gibi, yolculuğu da çağrıştırır.
Uzaklara gitmek, manevi utkuyu başka
insanlara taşımak, sonsuzluğa kanat açmaktır
bir bakıma.
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Neden turna diye sorarsanız, mitolojik bir
göndermedir aslında. Turna birçok toplumda
anlamı olan bir kuş olmakla birlikte Hoca
Ahmet Yesevi’nin manevi mirasını Anadolu’ya
taşıyanlardan biri olan Hacı Bektaşı Veli’ye ait
menkıbevide turna donuna girerek anlatılır.
Turna Anadolu’da sıradan bir göçmen kuş
değildir, onunla ilgili yakılmış türküleri
inceledim, yazılmış akademik çalışmaları
okudum. Bunlardan hareketle Hoca Ahmet
Yesevi’nin gönlünü Anadolu’ya doğru kanat
çırpan bir kuş olduğunu düşündüm.
Kitap yeni yayınlanmış olsa da biten
bir eserdir. Bu yüzden her biten eser yeni
bir eser için vesiledir. Bir sonraki isim kim
olacak, yeni çalışmalarınız nelerdir?
Masamda birçok farklı dosyalar ve
kurgular var. Siz de takdir edersiniz ki,
yazının da bir kaderi var, bazı şeyleri
siz belirlemiyorsunuz. Bir vesile ile bu
dosyalardan, isimlerden, abide şahsiyetlerden
biri ön plana çıkıyor. Aklımda tarihi ve
tasavvufu önceleyen fakat bugünle de
irtibatını kurabileceğim kurgusal çalışmalar
var, ama ne olur bilmiyorum. Ya nasip
diyebilirim ancak.
Aydın HIZ:
1976 Ordu, Kumru doğumlu.
Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde tamamladı. Kitaphaber, Yolcu,
Yedi İklim, Yenişafak Kitap Eki, Yarın, Ayraç,
Arka Kapak, Dergâh, Hece gibi edebiyat ve
düşünce dergilerinde deneme, kitap tahlili,
düşünce ve biyografik yazılar kaleme aldı.
2014 yılında Hallac-ı Mansur’un hayatını
anlattığı ilk romanı Aşk Kapını Ben Geldim,
2018 yılında ise “İbn Arabi’nin İzinde”
alt başlığı ile Hayal Denizi adlı romanı
yayımlandı. Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatını
anlattığı “Benim Gönlüm Bir Kuştur” Yazar’ın
yayınlanmış üçüncü romanı.
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Hikâyenin Öyküsü
Ethem Erdoğan
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Yesevi’den sonra amacı şiir olmayan öncüler
tahkiyeyi yöntem olarak kullandılar. Zor konular
kolayca anlatılır, akılda kalıcı özellik olarak
da nazmın o günkü olmazsa olmazlarından
faydalanılırdı.

Hikâyenin gelişimi, dönüşümü, yönelimleri
oldukça önemlidir. Buna mukabil alandaki
kuramsal çalışmalar oldukça azdır. Belki, gelişimi
tamamlanmadığından net kuramsal ifadeler
yoktur. Oysa geçmişi insanlık tarihi ile özdeştir.
Asıl kaynaksa yine hikâyedir. “…öykü geçmiş
birikimine yaslanarak kendi içsel dinamiğiyle
gelişimini, arayışını sürdürecektir.”1
Hikâye bitimsizdir. Geleneğe
bakıldığında bitmeyen, hep okuyucu/dinleyici
muhayyilesinde yeniden kurgulanan, varyantlar
kazanan, tekrar oluş-turul-an metinler görülür.
Kahramanlar üzerinden yaşatılan değerler
canlıdır çünkü. Anlatılarda değerler üzerinden
kurulan çatışmaların hayat devam ettikçe
varlığını sürdürüyor/ sürdürecek oluşu bunun
açıklamasıdır. “…anlatılan yazarın hissettikleri ve
gördüklerinden ibarettir. Görünenlerin sınırları
genişledikçe anlatının sınırları da genişler.”2
Hikâyenin hayat tarafında çatışmalar ve çatışma
üzerinden üretilen iyilik, cömertlik, mertlik
vb. değerler insanları ‘öğreti’liyor. Destanlar,
efsaneler, halk hikâyeleri bu örneklerle doludur.
Hikâye, tarihin derinliklerindedir. Kutsal
kitaplardaki kıssalar bu nevidendir. Hikâye
anlatmanın kutsal bir yanı da vardır. Kur’an’da
“… bu, Kur’ân ile en güzel kıssaları sana
anlatıyoruz”ayeti bunun içindir. “Ahsenilkasas”,
yani en güzel kıssa lafzı önemli bir
projeksiyondur. Çıkış noktası, insanın eğitimi
için anlatının kullanılabilmesidir. Modellenen
davranış ve karaktere göre şekil alır çünkü insan.
Hikâyeyi oluşturan nüve tahkiyedir. Tahkiye;
hikâye etme, hikâye (gibi) anlatma demektir.
Tahkiye sürekli anlatı, sürekli harekettir. Olaylar
birbirini tetikler, üretir. Bir durumdan/sahneden
diğerine geçilir. Olayların gelişimi, düğümlenişi
hareketledir. Geleneğimizde tahkiye ve anlatı,
eğitim yöntemidir. Büyük öncüler; hayat tarzını
ve “öğretilemeyi”, dikte yerine, manzum hikâye/
menkıbelerle ibrete dayandırarak sağladılar.

Attâr ve Sa’dî Kuran’daki tekniği
modellemişlerdir. Asıl başarıyı Mesnevî’siyle
yakalayan Mevlânâ’dır. Bu teknik sonraları edebi
birikimimizde amacı sanat olanlarda da görülür.
Önce mesneviler, sonra en güçlü şiir damarı
olan gazeller bile tahkiye tarzını kullanarak
devrin algısını anlatmıştır. Tanzimat döneminde,
Avrupai hikâye yazılırken de bu yöntem devam
eder. Örneğin “Ahmet Mithat, kıssadan hisse
bağlamında değerlendirilecek ibret hikâyeleri
yazar.”4 Hatta o dönemde ‘roman ve hikâyenin
birbirinin yerine kullanıldığı’ da bir vakıadır. N.
Nazım bu duruma karşı şu cümleleri ediyor:
“Hikâye, vakanın sadece nakil ve rivayetinden
ibarettir. Tafsilata tahammülü yoktur. Adeta
hikâye bir romanın hülasası demektir.5” Mit,
destan, Halk hikâyesi, Masal, Mesnevi çizgisi
tahkiyenin ilk dönem; Tanzimat sonrası Avrupai
dönemi ise modern dönem sayılır bu anlamda.
Tanzimat hikâyelerinde kıssadan hisse,
duyumsama, izlenim aktarımı, hatırlatma
ve doğruya sevk vardır. Servet-i Fünun
hikâyelerindeki realist bakışta, konak entrikaları,
bozulan sosyo-kültürel yapının aykırı tiplerini
görüyoruz. Milli Edebiyatta, milli duyarlık
ve mekân genişlemesi var. Özellikle Ömer
Seyfettin; vefa, hamiyet, mertlik ve bilinç
aktarımı şeklinde amaca müteallik hikâyeler
yazıyor. Cumhuriyet döneminde, M. Ş. Esendal
ve Sait Faik’in olağanı hikâye etmesi, bir ânı
tespiti, bir duruma derince bakmaya çalışması
bu dönem için yenidir. Bu aşamada öykünün
hikâyeden ayrılan/ ayrılması gereken yanına
bakmak, bilimle sanatın ayrışmasına inmek
gerekiyor. Schiller, şunları söylüyor: “Bir
yanda geniş denemeler ve belli düşünceler,
bilimlerin birbirinden daha kesinlikle ayrılmasını
gerektirince../.. İçgüdülü ve kurgulu us, şimdi
birbirine düşmanlıkla başka alanlara ayrıldılar;
sınırlarını da güvensizlik ve kıskançlıkla
beklemeye başladılar.”6
Öykü ‘öztürkçe’ salgınıyla dile katılan
ve tutan bir kelime. Hikâye-öykü arasındaki
sınırsa belirsiz. Yazarların girmek istemedikleri
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nokta burası. Atilla Özkırımlı ‘Geçmişteki
örnekler hikâye, çağdaş örnekler öykü’; Tomris
Uyar ‘Yazıya dayalı, yazılan örnekler öykü;
anlatılan örnekler hikâye’; Murat Yeşil ‘Hikâye
bir olay anlatımı, öykü ise… daha geniş bir
edebi tür’; Feyza Hepçilingirler ‘Bu iki sözcük
dilimizde beraber yaşayacaksa anlam alanları
belirlenmeli’; Doğan Aksan ‘Eş anlamlı kelime
yoktur.’ Vb. N. Mert “Türler arası ilişki/alışveriş
–ya da geçişkenlik diyelim- bir türü ortadan
kaldırır mı? Sanmıyorum.”7
Hikâye-öykünün durumu; Modernizmin
durumuyla koşut. Açık olarak görülebilen husus;
modernizm sonrası, hikâye yeniden oluş(turul)
an bir türdür. Buna modernizmin akıl/bireyi
kutsayan yanlarından doğan yeni hayat tarzı etki
etmiş ve hikâye dönüşerek, öykü, kısa öykü ve
benmerkezci öyküye yol açılmıştır.
Hikâyenin tabiatı öyküde genelde
yoktur. Hikâyenin öğreti amacı, zincir olaylar,
kişi-zaman-mekân unsurları öyküde yok
sayılabilmiştir. Olay anlatısı hikaye, enstantaneân-kesit anlatısı öykünün öncülü olan durum
hikayesidir. Hikâyede, anlatıya hâkimiyet,
öyküde çağrışım-imge esastır. Öyküde
modern-post-modern zamanın bunalımları,
açmazlar, yalnızlıklar vardır. Modernizm,
sıkıntılara kendince bir çözüm sunarken postmodern yaklaşım sıkıntıları kutsar ve meydan
okuma sayar. Çünkü bağlam ya da kuramlar
post-moderni bağlamaz. İlginç olan şudur:
“Postmodernde diyalektik yoktur.”8 Yani
diyalog ve etik kural dışıdır. Sentez ve ortak
değerlerin inşası söz konusu değildir. Anlatma
yerine işaret, çağrıştırma ve kültürel donanımı
anlatıya boca etme, sınır aşımı, türler-arasılık…
Bu anlamda deneme ve sohbete kayan metinler
bile öykü nevinden sayılmaktadır. Gelinen
nokta; sosyal çözülme-yabancılaşmadır.
Modernizmin dayattığı hayat, geleneğe bağlı
insanı zorlamaktadır. Bu, gelenekle bağ kurmak,
tasavvufu anlatmak ve yerlilik vurgusu şeklinde
bir direniş gerektirir. Çözülen ve aradığını
bilmeyen her adrese gidebilir çünkü. Bu
adreslerden olmak üzere tasavvufa yakalanırlar.
(R. Özdenören, M. Kutlu)
Hikâye/Öykü Ayrımı
Hikâye-öykü ayrımı için post modern
felsefeden söz edilebilir. Post-modern
manifestoyu yazan Lyotard’ın ‘büyük
anlatıların bittiği’ önermesi kısa öyküye bir
legallik kazandırmıştır. Böylece kısa öykünün
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‘öykünün alt türüdür’ adlandırma kolaycılığı
bitmiştir. Sonra tanım ve isim anlaşmazlıkları
başlar. Kısa öykü, ‘modern/hızlı/akli hayatın
ihtiyacı ve okurun bu sebeple tercih ettiği’, bir
algıdır. Hikâyenin, öykünün ve kısa öykünün
farklı formlar olduğu kabulündeyse sınırlar
belirlenmeye çalışılmış fakat kısa öykü için
kalıcı bir tarif oluşmamıştır. Çünkü kısa öykü
gelişmeye devam etmektedir. “Kısa ya da uzun
olsun; şiirsel olsun ya da olmasın; ister kurguya
ister betimlemeye ağırlık versin; soyut ya da
somut olgulardan söz etsin kısa öykü tanımı
gereği ele avuca gelmez bir türdür.”9
Kısa öykü için kelime sayısı tanımları
yapılmıştır. Oysa mesele niteliktir. Mesela
Ratcliff “Yani, bir ya da birkaç olayın gelişigüzel
anlatıldığı sıradan bir anlatı değil de, sanatsal
değeri olan anlatı…” der.10 Carl Grabo ‘Kısa
öykü, şiir formatında olmayandır, Ulysees de
bir uzun öyküdür’; D. Head ise ‘MrsDalloway
de Ulysees de birer kısa öyküdür,’ demişler.
Durum karışık fakat açıklama var. ‘Her iki kitap
da tek bir olay üzerine kurgulanmış’. Olay; C.
Dalloway’in partisi için çiçek almaya çıkması
ve Leopold Bloom’un bir cenazeye katılmak
için sokağa çıkmasıdır. Ulysees’in 730 sayfa
Mrs Dalloway’ın 192 sayfa olması kısa öykü
olmasına engel değil. Kısa öykü kısa mıdır?
Ernest Hemingway’in meşhur şu öyküsü
teorileri alt üst ediyor: ‘Satılık bebek patikleri,
hiç giyilmedi.’11 ‘Odak noktası tek olaydır’,
‘yılların panoramasıdır’, ‘kelime sayısı vardır’
görüşlerinden sonra, “Literature” kelimesinden
türetilen kısa öykü “Twitterature” çıkıyor batıda.
Bizde isimlendirmeye yönelik çalışmalar oluyor:
Ramazan Korkmaz, kısa öyküye “küçürek öykü”
demiştir. “Küçürek öykü bir çığlık! 100 sözcüğü
geçmeyecek anlatıları ancak küçürek öykü diye
adlandırabiliriz”. Tabi çözümsüzlüğü, savunanlar
var. Necati Mert: “Ömer Seyfettin klasiktir. Evet,
anlatır. Edebiyat, anlatır çünkü. Sait Faik’inki çok
farklı elbette. Sait Faik, hissettirir. İmada bulunur.
Dolaylı söyler. O da böyle anlatır.”12
Kısa öykünün kısalığının, açıklığa
kavuşturulması gerekiyor. Kurgusundan mı,
kendiliğinden mi kısadır? Kelime sayısı yanılgı
mıdır? Tek olaya dayanma teorisi de kısa öyküyü
anlama ve tanımlama açısından yetersiz. Bu
durumu çağdaş insan ve hayat açısından
ele almak gerekir. Kısa öykü yazarı, yaşantıyı
sembolik anlatır. Çünkü çağdaş insanının
zaman sıkıntısı var. Durum, görüntü ve emojiye
indirgenmiş. Belirtke-göstergeleri hız ve süre

bağlamında düşünmek için çok sebep var.
Okumak için zaman az. Dolayısıyla ‘fastfood’
bir tarz olarak sadece yemek kültürü, değildir.
Bu duruma uygun anlatı türü olarak da elde kısa
öykü olması mantıklı bir açıklama. Ancak hız,
kısıtlı süre ve kısa öykü denklemi nihai değil.
Kısa öykü sürüyor ama M. McLuhan’ın “Global
Köy” anlatımı ve “ev dışılığın” yeni hayat tarzına
kapı açması Citta-slow (yavaş şehir) kavramı ve
kültürünün oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Dipnotlar

Meseleyi inceleyip anlamaya çalışırken
gözden kaçırmamak gereken husus; yazardaki
yaratıcı özdür. “Bu durumda yaratıcılık, bireylerin
değişken miktarlarda sahip oldukları ve
durumlara bağlı olarak az çok ortaya çıkmaya
elverişli bir tür özellik olarak alınmıştır. Taylor
sıralanmış beş yaratıcılık düzeyini ortaya
koyar; ilki “bireyde en orijinal olan anlatımsal
(exspressive) yaratıcılık.”tır.13 Şahsi kanaatim;
hikâye geleneksel, öykü moderndir. Kısa öykü,
benmerkezci öykü, twitterature, çerçeve öykü
ironik başkaldırı anlamında post-moderndir.
Bu meselede kuramsal metinler net ifadelerle
sonuca varmamıştır. Bunu post-modernin
bağlamsızlığı ile açıklamak gerekir sanırım.
Çünkü “Neredeyse tarif edilemez ve kesinlikle
tuhaf eserler.”dir.14

6 Schiller,İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar,
MEB, 1965

Sonuç Olarak
Hikâye, öykü ve kısa öykü, sınırları
çizilemeyen, farklı anlatılardır. Bu üç anlatı,
romandan ve birbirinin içinden uç verseler
de vardıkları nokta farklıdır. Yazıyı Bates ve
Hilmi Yavuz alıntılarıyla bitirelim: “Sone kadar
kısıtlama getirmeyen, fakat roman kadar da
özgür olmayan kısa öykü, ../.. hem sınırlı hem
sınırsız olanaklar sunar; zaman, yer ve hareket
gibi unsurları zorunlu olarak sınırlıdır ve tıpkı
drama gibi anıştırmalara, dolaylı anlatıma ve
sembolizme dayanmaktadır.”15 Edebi ürün için,
hiçbir bilgi, yazarı göz önünde tutmanın ötesine
geçemiyor: “Kısa öykü yazarı, bir romancının
dikkatini çekmeyecek kadar küçük olayları
ve ayrıntıları görebilir, bunları kendine konu
edinebilir.”16 “… artistik üretim sürecinde, üretim
araçlarının, tekniklerinin, kullanılan gereçlerin;
yazarın kurmacaya ilişkin tasarımının da
belirleyiciliğini unutmamak gerekir.”17

1 Tosun, Necip, Modern Öykü Kuramı, Hece Yay. S. 33
2 Özsaray, Yunus Emre, Hikâyeden Öyküye Toplumsal
Değişim, İz Yay. S. 7
3 Yusuf Suresi-3
4 Tosun, Necip, Türk Öykücülüğünde Rasim
Özdenören, İz yay. 1996, S.12
5 Birinci, Necat, Nabizade Nazım, Kültür ve Turizm Bk
Yay. S.16

7 Mert, Necati, Hece 134
8 Hutcheon, Linda, Postmodernizmin Poetikası, Hece
Yay. S. 13
9 Bates, H.E., Kısa Öykü, Bilge Kültür S.Yay. S. 11
10 Wells, H.G, Short Storiesby,
11 Hemingway, Ernest; Forsale: Babyshoes. Neverworn
12 Hikâye De, Öykü De; Hece Öykü Dergisi, 70, Sayı 70
13 Rouquette, Michel-Louis, Yaratıcılık, İletişim Yay.
1992, S.14
14 Hutcheon, Linda,PostmodernizminPoetikası, Hece
Yay. S. 24
15 H. E. Bates, Kısa Öykü, Bilge Kültür Sanat Yay. S. 171
16 H. E. Bates, Kısa Öykü, Bilge Kültür Sanat Yay. S. 172
17 Yavuz, Hilmi, Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, YKY,
S. 24
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PORTRE

Portrecinin
Portresi
“PORTRE YAZARI VE HOCA OLARAK: FAHRI TUNA”

Tuğba Yavuz
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Günümüz teknoloji çağının insanı daha
bencil, daha yalnız ve daha çıkarcı hâle
getirmesi ile kendinden başkasını görmeyen
insanın, iyiliğe, güzelliğe, yardım etmeye pek
de vakti kalmamış, sürekli” kocaman” kendisi
ile meşgulken “küçücük” başkalarına bakmak
zül gelmiştir. Saatlerce kendini anlatabilen
“ben buyum, ben şuyum, ooo ben var ya ben”
diyen insanoğlu, iş başkasını anlatmaya geldi
mi birkaç cümlenin ötesine geçemez. Hele
hele kendiniz dışındaki birinin güzelliklerini
anlatabilmek her baba yiğidin harcı değildir.
İnsanın insana yük geldiği bu çağda her güzellik
biraz aşınmış ve bencilleşmiştir. Hani insan
insanın aynasıydı?
Bu karmaşık dünya düzeninden edebiyat
da nasibini almış, yeni türler oluşurken eski türler
değişmiş, dönüşmüş yahut unutulmuştur. Kadim
kültürümüzdeki tercüme-i haller ve tezkireler
zamanla yerini biyografilere bırakmış, kişilerin
hayatı, sanat anlayışları, eserleri halka bu vesile
ile tanıtılmıştır. Biyografilerden ayrılan portreler,
zaman içinde müstakil bir tür halini almıştır.
Bir insanı tüm yönleri ile anlatmak, kişinin fiziki
ve ruhi tahlilini yapabilmek deyim yerindeyse
kelimelerle insan tablosu çizmek oldukça güçtür.
Bu nedenle roman, hikâye ve şiire nazaran portre
yazarları edebiyatımızda bir elin parmağını
geçmez. Bu türün en üretkenlerinden kalemi
Fahri Tuna hem portreye getirdiği yenilikler hem
de türün tanınıp gelişmesine gösterdiği katkı
ile günümüz edebiyatında önemli bir isimdir.
Portrecinin portresini yazmak güç olsa da
Fahri Tuna ve portre yazarlığını birkaç başlıkla
irdeleyeceğiz.
Kimlerin Portreleri Yazılır? Peki, Ya Fahri
Tuna Kimleri Yazar?
Türk edebiyatında biyografi ve portre
yazarları genellikle herkesin bir yönüyle
tanıdığı isimleri anlatır. Hem onları anlatmak

daha kolaydır hem de bu şekilde daha çok
insana hitap edecektir diye düşünülür. Fakat
Fahri Tuna’nın portre yazarı olarak en orijinal
yanı güzellik yakaladığı her insanı okumuşokumamış, yerel-ulusal, tanınmış- tanınmamış,
kadın-erkek, büyük-küçük diye ayırmadan
yazmasıdır. Onun için portresini yazmak
istediği kişilerin illa yazar, şair, politikacı,
sporcu olmasına gerek yoktur. Kendi kıstasları
vardır. Çalışkan olması, merhametli olması,
mesleğinde çok iyi olması, yardımsever olması
velhasıl bir yönüyle “güzellik” yakalaması
şarttır. O “güzelliği” gördüğü her insanı konuk
etmiştir satırlarına.
“Kırk Güzel İnsan” eserinde anlattığı kırk
kişide de aynı ortak özellikler göze çarpar.
Esnaftan imama, memurdan öğrenciye,
ressamdan öğretmene kafanızı sokağa
çevirdiğinizde kimleri görüyorsanız onların
portrelerini aktarır. Birinin vicdan sesini işitti mi
onun yakasını bırakmaz. Bu çağın çirkinliklerini,
sığlığını, yozlaşmasını ancak “güzellik”
kurtaracaktır bilir. Bunun peşinden gider. Bazen
sokakta oturan birkaç kadının sohbetinde
yakalar bunu bazen bir şairin mısralarında.
Ekmek aldığı bir bakkalı da yazabilir, ardında
namaza durduğu imamı da. Yeter ki samimiyeti,
iyiliği, merhameti görsün. “Akşamın Aydınlığında
Portreler” eserinde Hakan Şükür, Yılmaz
Erdoğan, Peyami Safa gibi isimlerin arasına
Köfteci Yavuz’u, Ramazan Ustayı da ekler ve
onlarda yakaladığı güzellikleri de aynı lezzet ve
coşkuyla anlatır.
Tamam da Nasıl Anlatır?
“Akşamın Aydınlığında Portreler”, “Yaşayan
Portreler”, “Yaşayan Nasreddin Hoca: Hafız
Çolak”, “Kırk Güzel İnsan” gibi biyografi ve
portre eserlerinde ve dergilerdeki tüm portre
yazılarında hep aynı üslup özellikleri göze
çarpar: Yalın, şiirsel, mizahi ve samimi. Portre
yazmak için evvela iyi bir gözlem gücü olması
şarttır. Kıvrak bir dille gördüğünüz kişinin fiziki
yahut ruhi temel özelliklerini anlatmak ve
anlatırken de öyle romandaki, hikâyedeki gibi
lafı dolandırıp sanat yapmak telaşına düşmeden
net, açık ve belirgin bir tavır sergilemek gerekir.
Tam da bu netlik vardır Tuna’nın üslubunda.
Mizahını yalınlığıyla harmanlamış duru dili onun
Türkçeye olan hâkimiyetinin de işaretidir. Türkçe
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konuşur, Türkçe düşünür Türkçeyi sever, korur,
kollar. Mustafa Turhan Ihlamur dergisinin Fahri
Tuna Özel sayısında şöyle der:
“Türkçemiz üzerine titreyen dertli bir
adamdır o.Din diye bir sevdası ve dil diye bir
davası vardır. Eşi Gülseren Hanımefendiden
sonra, onun ikinci aşkı güzel Türkçemizdir
dersek yeridir.”
Türkçe sevdalısı olmak sadece duru bir dille
yazmak değildir Fahri Tuna için. Balkanlarda
yaşayan ya da yaşama çabası veren Türkçenin
de peşindedir. Yayın yönetmenliğini yaptığı
Balkan Türküsü dergisi büyük oranda buna
hizmet etmiştir.
“Balkan Türküsü dergisi hem bu
coğrafyadaki Türk şair ve yazarları
birbirinden haberdar etmeye çalışmış hem
d e geleneksel ve modern Türk edebiyatının
örneklerini sayfalarına taşıyıp kopan tarihsel
bağı Türkçeyi önceleyerek yeniden inşa
etmeye yönelmiştir”(Selçuk Küpçük, Ihlamur
dergisi,84. Sayı)
Fahri Tuna dili demek en çok noktalı
virgül, biraz virgül ve çokça uzatılmış cümleler
demektir. Kısa kısa cümlecikleri zincir gibi
birbirine ekler. Onun yalın anlatımında ilk
eserinden itibaren dikkat çeken bu husus
zamanla Tuna’nın dili olmuştur. “Kırk Güzel
İnsan” eserinde İzmitli Kadir Tunca‘yı tanıttığı
portresinde anlatımı şöyledir:
“İçli, düşünceli, duygulu adamdır;
kimse üzülmesin diye hep içine atmıştır
olumsuzlukları; bunun sonucunda iki kez mide
kanaması geçirmiş, 1990 senesindeki ilk
kanamada kendisine kan vermek gerekmiş, o
ise gözlerini açar açmaz, ağabeyi Mükremin’e:
“Müko, Adapazarı’na git, Fariliko’yu bul. Onun
kanı bana uyuyor. Otuzumdan sonra onun
bunun kanını alıp da kumarbaz, ayyaş olmak
istemiyorum.” demiş hassas ve titiz biridir.”( Kık
Güzel İnsan, s. 113)
Fahri Tuna’nın bir diğer dil özeliği ise
tekrarlardır. Art arda sıraladığı kelimler zaman
zaman şiirsel bir tını, lirik bir atmosfer, estetik
bir duyuş uyandırır. Özellikle de portrelerinin
girişinde tercih ettiği bu yinelemeler daha
çok “üçlemeler” şeklinde karşımıza çıkar. Bu
üçlemeler okurda portre, şiir, müzik tadının
karışımını hissettirir. “Kışın doğdu, kışın
yaşadı, kışın öldü.”( Akşamın Aydınlığında
Portreler, s.57)/“Dilediğim gibi, dilediğim kadar,
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dilediğimce bir kırk yıl yazdım.”( Kırkikindi, s.5)
Üçlemeler zaman zaman basamaklara
döner o vakit okurun da hem tekrardan hem inen
satırlardan aklı döner mi bilinmez.
“Hakkarili çocuk./Hakkarili esmer çocuk./
Hakkarili esmer becerikli çocuk/Hakkarili esmer
becerikli komik çocuk./Hakkarili esmer becerikli
komik yazar yönetmen çocuk.”( Akşamın
Aydınlığında Portreler, s.161)
Şehir Portreleri ve Bir Seyyah Olarak
Fahri Tuna
“Anıların en aşırı inceliğe ulaştığı bu
yerde incelmiş ruhlara ait belgeleri yalnızca
şairlerden bekleyebiliriz” der Bchelard Mekânın
Poetikası’nda. Anıların sindiği sokaklar, tarihin
yazıldığı surlar, halkın soluklandığı çeşmeler,
şadırvanlar, medreseler, hanlar, çarşılar ve
dahi bir şehre ait her ne varsa o şehrin canıdır,
kalbidir, ruhudur. Bunu bilen Fahri Tuna sıklıkla
şehir portreleri yazmıştır. Şehir portresi yazmak
kişi portrelerinden oldukça farklıdır elbet.
Gezmek, tanımak, görmek, hissetmek, öğrenmek
gerektirir. Fahri Tuna da gezen, tanıyan, gören
ve en mühimi hisseden bir kalemdir. Hangi
şehre gitse o şehrin ruhunu taşır, o şehirli
olur, orada doğmuş, büyümüş ve hep orada
yaşarmış gibi sahiplenir. O şehre dair az bilinen
ne varsa onları çok bilir. Tarih sevdalısıdır, kadim
medeniyetin bugün hangi kentte ne kadar izi
varsa sürmek peşindedir. Mezarlar, anıtlar,
kalıntılar, medreseler hepsi ondan sorular. Ne
zaman yapılmıştır, hikâyeleri nelerdir, önemi
nedir… Tüm bunları ne zaman nasıl öğrenmiştir
bilinmez. Belki de çok gezen mi çok okuyan mı
bilir, sualinin cevabıdır Fahri Tuna.
Balkanlara âşıktır. Onun bu sevdasını
bilmeyen yoktur. Balkanlarda Türkçeyi yaşatmak
ister. Balkan Türklerinin Anadolu’nun yaşayan
Türkçesinden kopmaması için kendi payına
düşenin fazlasını yapar. Edirne’de vali danışmanı
olarak görev yaptığı yıllarda bu amaçla pek çok
projeyi hayata geçirmiş, balkan şehirlerinde
edebiyata hevesli gençleri Edirne’ye,
Çanakkale’ye ve İstanbul’a davet ederek
edebiyat ortamı kurmuştur. Hem o gençlerle
Türkçe bilincini aşılamak hem de Türkiye
Türkleriyle bağlarını kuvvetlendirmek için azami
gayret sarf etmiştir.
Fahri Tuna balkanlarda da Mardin’de de
Edirne’de de görev yaparken oralılardan daha
çok o şehirleri sahiplenmiş, hanelerine konuk,

camilerine cemaat olmuştur. Prizenli Şair Zeynel
Beksaç, Fahri Tuna’nın yalnız bir seyyah değil
gezdiği şehirlerin ruhunu da taşıyan bir gönül
adamı oluşunu şöyle ifade eder:
“Fahri Tuna’da bir Balkan sevdası var
ki demeyin gitsin. Sizin anlayacağınız hal
hatırımızı soranlardandır. Ama sormuş olayım
diye değil, eski bir tanıdık, eski bir dost edasıyla
yanaşan dostlardandır. Bazen bir grupla,
bazen iki üç kişiyle Şadırvan’da Taşköprüde,
Halveti Tekkesinde, Sinan Paşa’nın arka
bahçesindeki çaycıda ya da Menta’da ona
rastlarsınız. Bilemediniz Doğru Yol Derneğinde,
Aluş’ta karşılaşmanız mümkündür. Bir okulda
öğrenciler arasında doyumsuz sohbetiyle, çok
sevip saydığı Seza ve Şükran öğretmenlerin
evlerinde bir kahvaltıda, topli ve şarpeynirinin
eksik olmadığı bir sofrada derin muhabbetin
içinde görürseniz şaşmayın. Bu adam ister
inanın ister inanmayın Prizen’i benden daha iyi
biliyor.”( Ihlamur Dergisi, 84. Sayı)
Fahri Tuna Değil Fahri Ağabey Ya Da
Fahri Hoca
Fahri Tuna yazar olması yanında atölyeler
yöneten, projeler yürüten bir öğretmendir de.
Onun Portre atölyelerinde pek çok genç bu
türün ne olduğunu, nasıl yazılması gerektiğini,
güçlüğünü ve inceliğini öğrenir. Fahri Tuna
atölyelerin Fahri hocasıdır. Arada birkaç kuşak
olmasına rağmen gençlerin nabzını tutmasını
bilir. Kâh fıkra anlatır kâh jest ve mimikleriyle
onları güldürür; bazen tatlı sert eleştirir kimi
zaman hadi bir türkü söyleyelim, der rahatlatır.
Onun atölyelerinde her şeyden evvel Türkçenin
önemi, gelenekleri tanımak, yaşadığı şehrin
ruhuna dokunmak konuları hâkimdir. Her
derste Yahya Kemal’in “Kökü mazide olan bir
atiyim” cümlesini gençlere hatırlatır. Okuyan,
hevesli hele hele de yazan birini yakaladı mı hiç
bırakmaz. Vefayı büyük küçük demeden kendi
gösterir, örnek olur gençlere. Hiç kibirlenmez,
arar sorar öğrencilerini. Ona Fahri hocam
diyenler ondan çekinmezler, makam mevki ile
işi olmadığından onu bir öğrencisi ile valilik
bahçesinde kuşları yemlerken de görebilirsiniz
bir taksi şoföründen helallik isterken de.
Hep Mi İyi Ya Hu?
Elbette değil. Fahri Tuna’nın en zor ve
en çekilmez yönünü sona bıraktım: Disiplin.
Fahri Tuna tam bir disiplin insanıdır. Belki de
öyle olmasa pek çok kaprisli sanatçıyı büyük

organizasyonlarda memnun edemezdi. Fakat
bu disiplin onda evvela fazla çalışma sevdasına
sonra da zamanı unutmasına yol açtığından
onunla iş yapanları bu durum oldukça zorlar.
Fahri Tuna ile çalışacaksanız kolunuzdan saati
atın, zaman mefhumunu unutun. Onun için
önce iş, sonra yine iş olduğundan herkesten
aynısını ister. İtiraz ya da mazeretler pek geçerli
görülmez. Hep çalışır, savaşır gibi çalışır,
durmak, yorulmak onun lügatında yoktur. Bu
durmak bilmezliği belki de onu bu kadar üretken
bir seyyah yapmıştır.
“Meriç Hikâye Günleri”ni düzenlediğimiz
vakitlerde akşamın dokuzunda tüm görevlileri
arayıp kitaplar ulaştı hemen gelin düzenleyelim
ve bir toplantı yapalım, dediğinde benim eşim
var çocuğum var işim var demenize fırsat
vermez. Derseniz ne olur? Kızar mı, azarlar mı?
Hayır. Onlar da gelsin der. Siz de bu cevabı
bildiğinizden paşa paşa gider gece yarılarına
kadar çalışırsınız. Sabah saat altıda size bir
mail geçer: “Bu yazının dokuza kadar tashihi
tamamlanmalı”, sizin belki de dokuzda uyanıp
göreceğinizi düşünmez. O iş dokuza kadar
bitecektir. Yorulmaz. Yorulmamak kötü bir
huy mudur kendisi için bilemem ama onunla
çalışanlar için zordur bunu iyi bilirim. Henüz bir
projeyi yeni bitirirken şöyle bir arkanıza yaslanıp
soluklanmak isterseniz durun bakalım öyle kolay
değil! Hemen bittiği gün yeni bir işle, projeyle
ve taptaze bir hevesle karşınıza çıkar. Torpil
geçmez. Yaptığınız işi beğenmediyse bir çırpıda
çizer üstünü. Emekçidir fakat vasata tahammülü
yoktur. Onun hem öğrencisi hem de onunla
çalışan biri olarak bu müşkülpesent yanından
çokça nasiplenmişimdir.
Portrecinin Portresi
Fahri Tuna Türk edebiyatında henüz körpe
bir tür olan portreye çok emek vermiş, bu türün
gençlere tanıtılmasına, sevilmesine, okunmasına
ve yazılmasına vesile olmuştur. Yazdığı kişiler
ve şehirler türlü hanelere onun vasıtası ile
ulaşmıştır. Bu yazımla ben de talebesi olarak
ondan öğrendiklerimle onu yazdım. Tereciye
tere satmak haddimize olmasa da sınıfta ödevini
yapan çalışkan öğrenci gururunu da hissetmiyor
değiliz. Yine onun üçlemesiyle noktalayalım:
“Okuya’sınız,/Okuyaz’sınız,/Okuyaza’sınız.”
(Kırkikindi,s.5)
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EDEBIYATIN DESTURSUZ GIRILEN BAĞI;

‘ÇOCUK EDEBIYATI’
Enes Can
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Ülkemizde çocuk edebiyatı, edebiyatın
diğer alanlarında verilen eserlere nazaran geç
gelişim gösteren bir alan olarak uzun bir süre
ihmal edilmiştir. Nitekim Cumhuriyetin 1940’lı
yıllarına kadar öğretmenler öğrencilerine kitap
tavsiye ederken epey zorlanmakta ve çoğu
çevirilerden oluşan kitaplarla yetinmek zorunda
kalmışlardır. (Oğuzkan, 2013) Bu sebepten
çocuk edebiyatı kavramı ülkemizde yeni yeni
olgunlaşmaya başlamış bir kavram alanıdır
(Temizyürek, 2016).
Çocuk edebiyatıyla ile ilgili geçmişten
günümüze birçok tanım ve kavram ortaya çıksa
bile henüz bir görüş birliğine varılamamıştır
(Şirin, 2019). Nitekim hangi kitapların çocuk
kitabı özelliği gösterdiğiyle ilgili süregelen
tartışmalar güncelliğini hala korumaktadır. Meriç,
(1983)’e; göre çocuk edebiyatının sınırları ve bir
çerçevesi yoktur. Çocuk edebiyatı, çocuklar için
yazılan bütün eserleri kucaklasa da büyükler için
yazılan kitapları da kapsar. Taşdelen, (2005)’e;
göre ise çocuk edebiyatı, çocukların anlatım
tarzını ve düşünce sistemini yine çocukların
anlatım tarzı ve düşünce sistemi ile ifade
etmektir. Ayrıca çocuk edebiyatında asıl önemli
olan husus çocuklara özel olan dil ve düşünce
sisteminin, yetişkinlerin diline ve mantığına
çevrilerek bozulmamalıdır.
Yetişkin edebiyatı ve çocuk edebiyatı
kavramlarıyla ilgili geçmişten günümüze gelen
bu tartışmaları ortak noktada buluşturan ana
unsur çocukların biricik, değerli ve kendine
has özelliklere sahip bireyler olmasıdır. Bu
biricikliğin doğal sonucu olarak çocuk edebiyatı,
çocukların kendine has dünyası ve psikolojik
farkındalıklarını temele alan yaklaşımıyla yetişkin
edebiyatından ayrılıp, kendine has bir konu
alanı oluşturmuştur. Çocuk edebiyatı bu ayrım
sonucunda, konu alanı ve asıl gayesi çocuk
olan, çocukların düşünce ve imge dünyasına
hitap eden, kullandığı dilde çocuk bakış açısını

yansıtan ve çocuğa görelik ilkesine sahip bir
geçiş dönemi edebiyatı özelliği göstermektedir
(Şirin, 2019). İlk çocukluk döneminden ergenlik
dönemine kadarki kısmı kapsayan bu dönemin,
duygusal ve zihinsel özelliklerine uygun
nitelikteki ürünleri içeren yazılı sözlü bütün
eserler, çocuk edebiyatı kapsamına girmektedir.
(Oğuzkan, 2013; Sever, 2015).
Çocuk edebiyatında çocuğa görelik
ilkesinden hareketle çocuğun bütün algıların
açık olduğu zaman, oynarken, kahkaha atarkenki
hali olduğu unutulmamalıdır. (Sever, 2016
v.d). Çocuklar yapısı gereği en çok eğlenirken
öğrenirler. Çocukların ilk dönem psikolojik ve
sosyal gelişim aşamlarına bakıldığında harekete
dayalı ve birden çok uyarıcıya birden hitap eden
konuları daha iyi kavradığı görülmektedir. Çocuk
kitapları erken dönem çocukluktan itibaren
eğlendirerek öğrenmeyi sağlamakla beraber,
çocukların görsel ve yazılı araçlarla iletişim
kurmasının ilk basamağını oluşturur. Çocuklar
renkler, çizgiler, resimler ve sözcüklerle temas
ederek ilk estetik gerçekliklerle de temas
halinde olurlar (Karagül, 2018). Bu sebeple bu
edebiyat alanında, çocuk yaş ve pedagojik
düzeylerine uygun bir dil kullanımı dikkat
edilmesi gereken önemli hususlardan biridir
(Karatay, 2007). Ayrıca yazılacak eserlerin dil
uygunluğunun temelini oluşturan konu ve tema
seçimi yapılırken, çocukların güncel hayatı ile
doğrudan ilgili ve gerçek hayattan örnekler
sunmalıdır. (Karagül, 2019) Bu durum çocukların
hayal kurarken zihninde bir temel oluşturma
olanağı sunacaktır. Ayrıca çocuğun bazı soyut
kavramları ve iletişim kuramadığı bazı gerçekleri
algılayabilmesi için de çocuk kitapları önemli bir
işlevi üstlenmektedir (Dillidüzgün, 2018)
Fiziksel-biçimsel
özellikler(büyüklük(ebat), kapak, kağıt
cinsi, punto, resimler, sayfa düzeni),
çocukların kitaplarla ilk temasını kurduğu ve
çocukların kitaplara karşı kuracağı olumlu
bağın ilk aşamasıdır. Çocuk kitaplarında
kullanılan kağıt, parlak olmayan mat cinste bir
kağıt ve birinci ya da ikinci hamur kalitesinde
kağıt olmalıdır (Temizyürek v.d, 2016; 28,
Oğuzkan, 2013; 368). Çocukların resimleri ve
yazıyıı algılayıp, sıkılmadan takip eddebilmesi
için kullanılan kağıt türünün kalitesine dikkat
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edilmeli, daha küçük yaş gurubu için hamurun
gramajı artırılıp, üzerine naylon kaplanmalıdır
(Temizyürek v.d, 2016; 28). Çocuk veyahut
yetişkin edebiyatı farketmeksizin kapak, bir
kitabın biçimsel anlamda en önemli öğesini
oluşturur. Okul öncesi resimli kitaplarından
sonraki dönem çocuk kitaplarına kadar,
kullanılan kapağın ciltlenme kalitesi, tasarım
kompozisyonu ve renk uyumu çocukların
ilgilerini çekecek şekilde düzenlenmelidir. Kapak
kâğıdı kalın kağıttan yapılmalı yıpranmaya
karşı da koruyucu kaplanmalıdır. Çocukların
algı düzeyleri ve bulundukları yaş aralıklarına
göre tek ebattan oluşan kitaplar yerine farklı
ebatlardaki kitapları okumaktan daha çok zevk
alırlar. Buna göre okul öncesi çağı için kitaplar
iki kucak genişliğinde ve hafif olmalı, okul çağı
çocukları içinse kitap boyutu ağırlığı ve hacmi de
dikkate alınarak 16*23 cm boyutunda olmalıdır
(Temizyürek v.d, 2016; 31). Çocuk kitaplarındaki
dikkat edilmesi gerekn biçimsel özelliklerden bir
diğeri olan yazı pontusu, ilkokul birinci kademe
için en az 12 punto, ilkokul ikinci kademe içinse
en az 10 punto olmalıdır (Oğuzkan, 2013; 368).
Çocuk kitaplarında kullanılan resimler, özellikle
okul öncesi ve ilkokul birinci kademedeki
çocuklar için önemli bir uyarıcı görevi
üstlenmektedir. bu sebeple kitaplarda kullanılan
resimler çocukları eğlendiren, düşündüren ve
aynı zamanda anlatılan olayla ilgili bütünleyici
parçalar içeren resimler olmalıdır. Çocuk
kitaplarında iyi yazar kadar iyi bir çizerin
de sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır
(Temizyürek v.d, 2016; 28). Resim yazı ve diğer
birleşenlerin uygun bir birliktelikle kullanılması
sayfa düzenini olulturur. Yazılar ve resimler
kitaba uygun boşluklar ve satır aralıklarıyla
yerleştirilmeli, satırların başlama hizası aynı
olmalıdır (Temizyürek v.d, 2016; 29). Ayrıca
parağraflar kısa tutulmalı ve sayfada geniş
boşluklar bırakılmalıdır (Oğuzkan, 2013; 368).
Çocuk kitaplarının temel öğelerinden
bir diğeri olan içerik özellikleri (konu,
tema, kahramanlar, plan ve ana mesaj)
çocukların kitaplarla kurduğu bağın daha
etkili bir şekilde sürmesi ve çocuklarda okuma
isteğinin oluşmasını sağlamak için dikkat
edilmesi gereken diğer önemli husustur. Çocuk
kitaplarında ele alınan konuların seçiminde
çocuğun bulunduğu yaş ve psikolojik durum göz
önünde bulundurulmalıdır. Yetişkin edebiyatında
konu sınırı olmayan durum, çocuk edebiyatına
gelince belirli bir kalıbın ve çerçevenin etrafında
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şekillendirilmeye çalışılmalıdır. Seçilen
konuların çocukların dünyasına yabancı
olmamasına dikkat edilmeli (Gönen, v.d, 2012),
çocukların ilgisini çekecek kadar ilginç ama
takip edebileceği kadar basit kurgulanmalıdır.
Ayrıca konular kültürel, evrensel ve ahlâkî
değerlerin çocuklara aktarılmasında bir aracı
olmalıdır (Erkmen, 2017). Doğa, yurt, hayvan,
orman, ağaç, uzay, gezegenler arkadaşlık,
iyilik, hoşgörü, aile, yardımlaşma, erdemlilik,
görev ve sorumluklar, sağlıklı beslenme gibi
konular çocuk edebiyatında sıkça işlenmesi
gereken konulardır. Konuların mikro ölçekte
özeti olan tema, yazarın eserde anlatmak
istediği temel ve yan düşünceleri içeren ana
mesajlardır (Oğuzkan, 2013; 370). Ana ve
yan düşünceleri içerinde barındıran temalar,
çocuklara aktarılmaya çalışılırken esneklik ilkesi
göz önünde tutularak işlenmelidir. Çocuğa bir
mesaj verme zorunuluğuyla değil neden sonuç
ilişkisi kurararak (Temizyürek, 2016; 29), ana
düşünceyi kendisinin keşfetmesine olanak
sağlamalıdır. Çocuk kitaplarındaki bir diğer
önemli birleşenlerden biri olan kahramanlar
seçilirken, çocukların gelişim özelliklerine uygun
olup olmadığına dikkat edilmelidir (Temizyürek,
2016; 29). Çocukların kahramanlarla olumlu
bir bağ kurabilmeleri için yakın çevresinde ve
yahut ulaşılabilir çevresinde olmasına dikkat
edilmelidir. Kahramanlar çocukların kitapla
kuracağı bağın, en önemli lokomotifidir. Kitapta
çocuklar kahramanın yapacağı yolculukla bir
çok kavramı öğrenecek, giremediği dünyalara
da bir giriş olanağına bulacaktır. Bu öğelerin
tümünün bütünlüğünü oluşturan düzenlemeler
planı oluşturur. Plan eserin bir bütünlük
içerinde, konunun ve temaların belrilenmesinden
(Oğuzkan, 2013; 372), giriş, gelişme ve
sonuç bölümlerindeki akışının nasıl olacağına
kadar tüm aşamaların önceden planlanması
(Temizyürek, 2016; 29) ve plana uygun hareket
edilmesini içerir. Planlama aşamasının içerinde
olan ana mesajın neler olacağını ve bütünlüğün
içerisinde nerede bulunacağı çocukların gelişim
düzeyleri dikkate alınarak uygun bir düzende
işlenmelidir.
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KADIN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ÖYKÜDE
KADIN KARAKTERLERI
Ayşe Bağca
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Kadının üstün gözlemci gücünün öyküyle
buluşması veya kadının öyküde bir karakter
olarak hayat bulması “kadın ve öykücülük”
bahsini önümüze getiriyor. Kadın yazarların,
bakış açısı, olayları analiz ve tetkik etme
becerilerini göz önünde bulundurursak öykü
türüne önemli ölçüde katkı sağladıklarını asla
yadsıyamayız. Yazma eyleminin kendine has
medeniyetinde kadın öykücü ne kadar yol kat
etmiştir ve nerede durmaktadır, işte bu konu
hakkında küçük bir incelemede bulunalım.
Dönemsel olarak kadın öykücülüğünü ele
alırsak; klasik yazın ve çağın etkin üst söylemi
olan postmodernizmin etkisinde gelişen daha
felsefik ve imgesel, metafizik yönü ağır basan iki
öykü seçeneği ile karşılaşırız.
Klasik Yaklaşım
Klasik öykü karakterleri, daha çok dışsal
etkenlere maruz kalmış ve bunun sonucunda
kendilerine anlam yüklediğimiz ve çıkarımlarda
bulunduğumuz insan prototipleridir. Örneğin,
kocasının fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz
kalmış bir kadın, sevdiği ile evlenmesine
müsaade edilmemiş bir genç kız, bütün ailenin
yükünü omuzlayan bir anne, aldatılan bir eş
veya ikinci kadın olma durumu, eğitim hakkı
tanınmama vs. gibi durumlar klasik öyküde
karşımıza çıkacak karakteristik özelliklerden
ve unsurlardandır. Bu özellik ve unsurlar öykü
anlatımlarında genellikle melankoli ve dramın
yanı sıra hiciv, ironi gibi renkleri de kimi zaman
ustalıkla içinde barındırır. Gerçekliğin ağır bastığı
klasik aktarımların ise konu bağlamı güçlü olsa
da anlatı yönü zayıf kalmaktadır. Bu durum da
postmodernizmin grift yapısı dolayısıyla
dilde gerçekleştirdiği deformasyondan
ve bireylerin toplumsallıklarını yitirip
daha bireyci yaklaşımlar sergilemesinden
kaynaklanmaktadır. Öykülerdeki kadın
karakterlerin güçsüzlüğü ve acizliği tek başına
öne sürülürken, toplumsal olanın hakikati göz

ardı edilir. Ataerkil yapıdaki bir topluluk da dahi
olsa kadın ve erkeğin ortak çaba ve gayretiyle
inşa edilmiş yapının problemli taraflarının sadece
kadına doğrultulmuş bir namlu görüntüsüyle
yazınsalda ifade edilmesi gibi bir hataya
düşülmektedir. Bu bakımdan “kadın” olgusu
feminist, muhafazakâr ya da diğer bir düşüncenin
ve bakış açılarının hamili pek çok yazar için
yazdıklarına etki eden önemli bir manipülatör
olgu olarak işlenmektedir. Bu durum özellikle
2000’den sonraki öykülerde yoğun biçimde
gözlemlenmekte, kadının toplumsala olan
vurgusu, kimi zaman gündeme ve siyasete dair
görüşlerle/muhaliflikle irdelene gelmektedir.
Postmodern Yaklaşım
İmge ve felsefe yönü ağır basan, gerçekliğin
aşılıp metafizik bir mekana dönüştürüldüğü,
sınırlarını çok da çizemediğimiz,
postmodernizmin kaos ve kargaşasından
nasibini almış bir öykü anlatımıyla karşılaşıyoruz
son dönem öykülerinde. Bu yaklaşımda
öykünün dışşal etkenlerle oluşmasından ziyade,
karakterin kişiselliği ön plana çıkartılarak
“birey merkezli” anlatılar yeğlenmektedir.
Anlatıcının ya da karakterin gerçek üstü ya da
anlamlar üstü anlatımında yeniden bir varoluşu
müşahede eder okur. İmgesel zenginlik ve
anlatının sınırlarını aşan mevziinde karakterden
çok kelimelerle karşı karşıya kalırız. Üst üste
imge katmanlarının adeta bir toz bulutu
halinde anlatılmak isteneni sardığını görürüz.
Postmodern anlatının çok ustalıkla örülmüş
örneklerini görmek mümkündür fakat bir öykü
okuru olarak yazarın imge ve çok katmanlı
anlatımında kelimelerin kendini savurmasından
arınarak ayakları daha yere basan bir öykücü
görmek bir tercih meselesidir. Okura çok da
kapı aralamayan ve sunulanı kabul etmesi
istenilen bu yaklaşım daha çok “durum
anlatısı” olarak görülmektedir. Mekânsız,
kahramansız, zamansız öykülerin ortaya
çıkması, denemevari anlatıların öykü olarak
sunulması söz konusudur. Kelimeler her ne
kadar esrarlı ve ışıltılı bir şekilde metni sarmış
olsa da bir okuyucu ne anlatılmak istendiği
konusunda fikir sahibi olmak ister. Esrarlı ve
kapalı bir telmihe işaret etmeyen savruk bir
yazından sanatkâr çıkarmaya çalışmak yazarın
düştüğü en büyük yanılgıdır.
35

Öykücülük zaman içerisinde pek çok şekle
ve içeriğe bürünerek her dönemde okunurluk
düzeyini muhafaza etmiştir. Çünkü insanlar;
anlatıya sığınır. Bu durum geçmişten bu güne
devam etmiştir. Anlatı geleneği, olaylara hikmet
nazarıyla bakanlar için “bir hisse” çıkartma
durumudur. Fakat öykü de içerisinde bir işareti
taşıdığı bir evrensel hakikati barındırdığı
sürece gerçek değerini bulacaktır. Öykü
sadece görüneni değil, çevresel izlekleriyle de
anlatıldığında yavanlıktan kurtulup, entelektüel
birikime bir katkı sağlayacaktır. Buradan
kadın öykücülüğüne baktığımızda ne yazık ki
karakterin biricikliğinden çıkılamamış, çevrenin
ve toplumsal uyarımların ötelendiği bir bakış
açısını buluruz. Bir başka nokta da öykünün
muhatabı olacak kitleye hitap ederken o kitlenin
kodlarını iyi okuyabiliyor muyuz? Değişen dünya
ve beraberindeki nesil – biz buna “z kuşağı”
da diyoruz- gerçekliğin acı yüzünden kaçıp
daha olağanüstü bir dünya kurguluyor kendine.
Burada değişkenliğin gerçekliğine bigâne
kalamaz öykücü. Artık, kadın olgusu konusunda
dram ve trajedilerinin yerine güçlü kimliklerin
var olduğu, haklarının farkında olan bir dünya
tasavvurunu düşleyerek kalemle hemhal
olmalıdır öykücü. Ve kadını, yaşadığı toplumdan
ayrı bir zeminden kopartıp ele almak yerine
onu doğup büyüdüğü toplumun kodlarıyla ele
almalı, toplumsal kabulü sorgulamalı, ahlak/
etik değerlerle birlikte sahip olunan değerler
bağlamında irdelemelidir.
Sonuç Olarak
Hikâye belki bin yıllardır mesaj taşıyan,
anlam yükleyen, geçmişle gelecek arasında
ünsiyet kuran, kutsal metinlerden felsefi ve
sosyolojik alanlara kadar etki alanı yüksek bir
yazınsal tür olarak karşımıza çıkar. Hikâye,
zaman içerisinde anlatım biçimiyle öyküye
evrilirken, kadın öykücü ve kadın karakterleriyle
literatürün önemli bir merkez noktası olarak
hayatiyetini sürdürmüş, edebî eserlere “kadın
bakışı” en çok anlatı türleriyle girmiştir. Hikâye
ve öyküde geçmişin bize öğrettiği en mühim
noktayı yani hikmeti belki başka bir deyişle
mesajı daima görmek isteyeceğiz. Kadın
öykücülüğünde de aynı minval üzere toplumsal
olanın izleğinde bir tutum geliştirilmesi
gerektiğini salık verebiliriz. Hayatın en ince
ayrıntılarından binlerce rengi yaşama işleyen
kadınlar, en güzel öyküyü de onlar yazacaklardır.
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sınırsızdır. Otobiyografik unsurları hikâye
konusu haline getirmiştir. Bu yüzden baskın
karakterleri çok fazladır. Kendi gerçeklerini
hikayeleştirmektedir. Bireysel yeteneği ve
doğal yazma gücüyle Türk hikâyeciliğinde;
iyileştirme dönüşümünü gerçekleştirmiştir.
1. Sait Faik hikâyeciliği ve hayatındaki gelişim,
değişim ve kendini bulduğu üç evreyi
hikâyeleri üzerinden masaya yatırmak
mümkündür. İlk dönem hikâyelerinde,
geleneksel hikâye biçimi; olaya, çatışmaya
dayanan, mesaj verme kaygısının hâkim
olduğu, idealize edilmiş kahramanlara yer
vermektedir. İkinci dönemi ise olay yerine
yaşamın içinden herkesin ve her şeyin
hikâyeye konu olabilmesidir. Hikâyeleri
deneme türüne yaklaşması ve şiirsel üslubu
bu dönemde belirginleşmiştir. Son dönem
hikâyeciliğinde gözlemci- gerçekçi, tahlilcigözlemci, sürrealist ve bağımsız anlayışıyla
hikâyelerini yansıttığı görülmektedir. Realist
ve objektif olduğunu mütevazı, merhametli
ve duyarlılığı eserleriyle yaşamaktadır
2. Sevgi, eserlerine hâkimdir ve onun dünya
görüşünü ifade eder. Bütün unsurları
gerçekten alınmış fakat gerçek dışı bir
dünya kurar. Hikâyelerinin çoğunda
kahramanlardan biri kendisidir. Hikâyelerini;
insan toplum, insan tabiat, insan psikolojisi
konuları açısından samimi bir şekilde insan
sevgisi üzerine kurgulamaktadır.
3. İnsanı anlamak ve anlatmak derdindedir.
İnsan, hayalleri, mutlulukları ve korkularıyla
hikâyenin kahramanıdır. Toplu; insanı
anlatmak için kullandığı bir sahnedir.
4. Evrensel bir sevgiye sahiptir. Dil, din
ve millet farkı gözetmeden insana;
hikâyelerinde sevgiyle yaklaşmıştır.
Hikâyelerinde Rumlardan Çingenelere kadar
birçok farklı etnik yapıdaki insanlara yer
verir. Şehrin üst tabakasından çok şehrin
bütün o koşuşturması içinde kaybolan çoğu
zaman güçsüz insanları anlatmaktadır.
5. Dramı duygusallığıyla yoğurup herkese
mal etmiştir. Hatıralar baskın ve bol
çağrışımlıdır. Biyografik öğeleri kullanımı

6. Özgün bir öykü dili oluşturmuştur. Günlük
konuşma dilinden, halkın arasında
konuşulanlardan yararlanmıştır. Bu şekilde
anlatım dilini tekdüzelikten kurtarmıştır.
7.

Sait Faik, hikâyeciden çok şairin ruhuna
sahiptir. Şarklı, şair ve aristokrattır. Hikâye
gibi şiir yerine, şiir gibi hikâye yazmayı tercih
etmiştir.

8. Onu “bir mıknatıs hızıyla kendine çeken”
insanları sevme arzusuyla sokağa çıkar,
çoğu zaman. Hasta bir çocuğu sever,
kucaklamak ister. Hikâyelerindeki
hayali kahramanlar, metafizik kaygılarını
yansıtmaktadır.
9. Şehrin insana ve insanın şehre etkileri
üstünde durur. Şehir insanda, insan da
şehrin ruhunda yaşar adeta. Okuyucunun,
zihninde mekânı canlandırır. Okuyucu,
mekâna göre bir tutum takınır; düşlemini o
yönde harekete geçirir; o yönde bir beklenti
içine girer. Mekân unsuru anlatılan olayların
sahnesi durumundadır.
10. Sait Faik’in hikâyelerinde karakterlerin
zamanla hayata ve insanlara karşı bakış
açısının değiştiği, metafizik olguları
haline geldikleri ve insan dışı varlıklardan
seçildikleri görülür. Hikâyelerinde kendi
ruhsal durumunu da yansıtır. Sait Faik’teki
değişimle kent ve doğa da değişir. Hayal
dünyasında dünyayı güzel yönleriyle
canlandırır.
11. Hikâyelerinde işçinin, emekçinin, yoksulun
hakkını savunduğu kadar yeri geldikçe
işverenin, zenginin devlet ricalinin hakkını
da savunmaktadır. O, şehrin kendiyle değil
insanlarıyla ilgilidir daha çok. Gözü, şehrin
doğal güzelliklerinden çok insanlarında
görür güzelliği. Hayatın içinde yer alan
İstanbul’un kendine ait güzelliklerini çok
iyi bilir ve bu güzelliklerle doğrudan ilgilidir.
Ona göre kent “umutların, tesadüflerin,
tehlikelerin, gürültülerin içinde her zaman
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elinin altında bulunan bir sergüzeşt
tombalasıdır.”
12. Eserlerinde kahramanlar; hak, adalet,
terbiye, emek, arkadaşlık, sevgi gibi yüksek
değerlere sahip kişiler olarak sunulur. İyileri,
kahramanları, namusluları, hak yemezleri,
birbirine fedakârlık ederek yaşayanları hazla
seyreder. İstanbul, birçok yöreleri ve çok
çeşitli insanları ile gözlemlerini besleyen
hikâyeleri bu kaynağa dayanır. Çevre ve
sosyal sorunlara eğilerek gündelik hayatı
eserlerine yansıtır.
13. Sait Faik deyince ilk akla gelen
özelliklerinden biri onun doğaya duyduğu
sevgidir. Yazar doğayı bir dost, bir baba
olarak nitelendirerek doğaya verdiği
önemi belirtmektedir. Bu durum aynı
zamanda yazarın insanlarda bulamadığı
samimiyeti, dostluğu tabiatta bulduğunun
da bir göstergesidir. Sait Faik’in doğayı
babaya benzetmesini onun yaşamıyla
ilişkilendirmek mümkündür. Bu durumun
tersi de karşımıza çıkar doğayı yüz vermez
bir babaya benzeten yazarın denizi yüz
veren bir anneye benzettiği görülmektedir.
Bu da hayatı boyunca annesinin kendisini
hep desteklediği, annesi Makbule hanıma,
çok kuvvetli bir bağı olduğu bilinmektedir.
Ancak denizin bu kadar yüz verici olmasını
doğru bulmadığını belirterek tembelliğe
yönelttiğini bu güvenin etkisi olarak
hissettirmektedir.
14. “Kaybettiğim her şeyi; insanlığı, cesareti,
sıhhati, iyiliği, saffeti, dostluğu, alın terini,
sessizliği yeniden bulacak; belki yeniden
bir adam olmasam bile bir temiz hayatın
içinde hayran, meyus ve mahcup ölümü
bekleyecektim.” (1994-178 “Haritada Bir
Nokta”) der Sait Faik. Bu alıntıda; kaybettiği
özelliklerden duyduğu rahatsızlığı dile
getirmektedir. “Ne yapayım, benim
zanaatım da bu, yazı yazmak. Yazı yazıp
ekmek yemek, yazmak demek aklına ne
gelirse, kâğıda geçirmek değil elbet. Ama
ben aklıma ne eserse yazan cinsindenim;
ne yapayım? Bu zanaat pek geçmiyor.
Doyurmuyor. Ama bir defa tutulmuşuz.”
(1994-220 “Haritada Bir Nokta”) Yazar,
gördükleri karşısında susamadığını ancak
yazarak rahatladığını, bu tutkuyu terk
edemediğini belirtir. Hikâyenin sonunda
meşhur, şiirsel sözlerine yer verir. “Söz
39

vermiştim kendi kendime: Yazı bile
yazmayacaktım. Yazmak da, bir hırstan
başka ne idi? Burada namuslu insanlar
arasında sakin, ölümü bekleyecektim; hırs,
hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum
tütüncüye, kalem kâğıt aldım. Oturdum.
Adanın tenha yollarında gezerken canım
sıkılırsa küçük değnekler yontmak için
cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi
yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm.
Yazmazsam deli olacaktım.” (1994.182
Haritada Bir Nokta”)
15. Yazı yazması için çiçek, kuş hürriyeti değil,
içindeki aşkın, deliliğin, oturmaz düşüncenin
hürriyeti lazım diye düşünüyordu. Küçük
hürriyetler de değil, alabildiğine yüz verilmiş
bir çocuk hürriyetine ihtiyaç duyuyordu.
Sonuç olarak hikâyelerini kaleme alırken
genel olarak kahramanlarıyla bütünleşen,
onlar üzerinden kendini anlatan Sait Faik,
birçok hikâyesinde de doğrudan kendisini
anlatmaktadır. Sait Faik okurlarının onu
daha yakından tanımasını sağlayacak birçok
bilgiyi açık yüreklilikle eserlerinde dile
getirmektedir. Bütün yaklaşımlar ışığında
baktığımızda Sait Faik’in hem hayatının son
dönemlerinde hem de son eserlerinde, belki
de baştan beri var olan, yalnızlık ve kaçış
duygularının ağırlığı hissedilmektedir. Kentin
ve taşranın taşıdığı anlam evrenin tüketildiği
noktada Ada hayatı, gürültü yerine
sessizlik, beden yerine ruha ulaşmasını
sağlamaktadır. Hayallinin alabildiği kadar,
kahramanları gibi yaşamıştır. İnsanlığın
yaşamı için yazma içgüdüsüne yenikti.
Dünya görüşü ve sanat anlayışıyla insanlığa
kucak açmıştı. Karakterler gerçek hayatta
olduğu gibi farklı statüde ve farklı değer
yargılarına sahiptir. O bir gönül adamı, ruh
işçisi ve sevgi ışığıydı.

M Ü Z I K V E H AYA T
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“kendimi
radyonun
içinde
hayal ederdim”
Röportajı Yapan

Necla Dursun

MEHMET ÖZKAYA HAKKINDA:
Türk Sanat Müziği ile ilgili çalışmalarına Ankara Türk Müziği Derneğinde başlayan
müzisyen, besteci, ses sanatçısı, müzik eğitmenidir. 1990 yılında açılan sınavla
TRT’de başlayan müzik yolculuğu TRT Ankara Radyo’sunun ardından TRT İstanbul
Radyosunda devam etmiştir. TRT Müzik kanalında “Lacivert” adlı programı Ömer
Önder ile birlikte hazırlayıp sunmuş, TRT İstanbul Radyosunda Türk Sanat Müziği
Çocuk ve Gençlik Koroları eğitmenliği yapmıştır. Türk Müziğine çağdaş bir yorum
getirme amacında olan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi-İTÜ’de verdiği ve geliri
burslu öğrencilere aktarılan konser kayıtlarından oluşan “Senfonik Türk Sanat Müziği
Konseri” albümü ile Avrupa Gazeteciler Derneği’nin 2010 yılı en iyi Türk Sanat Müziği
Sanatçısı, 2011 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 3.The First, 2018 yılında 3.
Antalya Altın Nota Yarışmasında “Kelebek Ömrü” isimli bestesiyle 1. lik, 2020 yılında
5. Antalya Altın Nota Yarışmasında “Her Sözün Aşk Kokuyor” isimli bestesiyle
küresel salgın nedeniyle final etkinliği yapılmaması kararı alındığından derece almaya
layık görülen ilk 10 eser içinde yer alarak ödüllendirilmiştir. “Çağdaş Müzik Orkestrası
Konseri” adlı 2. Konser albümünün ardından çoğunlukla kendi bestelerinden oluşan
“Aşk Mevsimi” isimli 3. albümü 2016 yılında yayımlanmıştır. Son albümünde Azeri bir
Tango ’ya yer veren sanatçının tüm eserleri Azerbaycan’da yoğun ilgi görmektedir.
2019 yılında TRT ‘den emekli olmasının ardından kurduğu “Mehmet Özkaya Akademi
Stüdyo” da eğitmen kimliğini devam ettirirken aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi,
Halk Bankası, Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, Şehr-i İstanbul
ve Mehmet Özkaya Türk Müziği Topluluğu ayrıca yurt dışında Hamburg Türk Müziği
Korolarını çalıştırmaktadır. Haliç Üniversitesi Türk Müziği Bölümünden “Amatör
Korolarda Ses ve Nefes Çalışmalarının Sağlıklı Ses Üretimine Etkisi” konulu yüksek
lisans tezini yazarak mezun olmuştur.
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Müzik nedir? Doğa seslerinin taklidi mi
yoksa kültürel harmoni içerisinde insanların
zamanla icat ettikleri bir dinlence/eğlence
çabası mıdır?
Müzik duyguların en güzel ifade şeklidir. Müziğin
oluşması için gerekli olan ses ve ritim unsuru
hayatın içinde yer alan en temel oluşumlardır.
Dolayısıyla müzik, hayatın bizatihi kendisidir.
Doğal seslerden etkilenen insan bunu bir
iletişim aracı olarak kullanmıştır. Duyguları
en hızlı harekete geçirdiği için de dinlence
ve eğlencenin vazgeçilmezidir, hatta odak
noktasıdır..
Müziğin ruhu dinlendirdiği şeklinde artık
klişeleşmiş bir yaklaşım söz konusu. Müzik
tam olarak insanda neye tekabül ediyor?
Kültürlerin kendi müziğini icat etmesi, müzik
ve sosyoloji bağlamında nasıl anlaşılmalıdır?
Türk müziği hakkında neler söylersiniz?
Müziğin ruha hitap etmesi çok doğru bir
yaklaşım olmakla birlikte müzik hayatın
vazgeçilmezi adeta yaşam kaynağıdır. Canlı
ve cansız varlıkların çıkardığı uyumlu seslere
tabiatın müziği dendiği gibi Müzik aslında
bir uyumun ve ahengin simgesidir. Müziğin
beyin ve sinir sistemi üzerindeki etkileri
kadim zamanlardan beri bilindiği için çeşitli
medeniyetlerden günümüze kadar müzik
tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Eski
Türklerde tedavi ve rehabilitasyonda kullanılan
müzik, sosyal hayatta ve mistik alanda
önemli bir yer edinmiştir. Türk musikisinde
kullanılan makamların çeşitli hastalıklara iyi
geldiği bilinmektedir. Bunun için Müzikle
tedavi merkezleri oluşturulmuştur. İslam
felsefecilerinden Farabi (870-950) ise bir
çalışmasında makamların ruha etkisini şöyle
sınıflandırmıştır:
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*

Rast makamı: İnsana sefa (neşe, huzur)
verir.

*

Rehavi makamı: İnsana beka (sonsuzluk
fikri) verir.

*

Küçek makamı: İnsana hassasiyet
(duyarlılık) verir.

*

Büzürk makamı: İnsana havf (çekinme,
sakınma duygusu) verir.

*

İsfahan makamı: İnsana hareket kabiliyeti
ve güven hissi verir.

*

Neva makamı: İnsana lezzet ve ferahlık
verir.

*

Uşşak makamı: İnsana gülme “dilhek”
verir.

*

Zirgüle makamı: İnsana uyku “nevm” verir.

*

Saba makamı: İnsana şecaat (cesaret,
kuvvet) verir.

*

Buselik makamı: İnsana kuvvet verir.

*

Hüseyni makamı: İnsana sulh (sükunet,
rahatlık) verir.

*

Hicaz makamı: İnsana tevazu (alçak
gönüllülük) verir.

Çocukluk hayalleriniz arasında müzik yer
alıyor muydu?
Çok klasik olsa da müziğe ilgim çocukluk
yıllarımdan itibaren başlamıştı. İlkokul
müsamerelerinde sahneye sürekli assolist
olarak çıktığımı hatırlarım. Bir de çocukluğumda
radyo dinlenirdi. Özellikle müzik programlarını
dinlerken çok keyif aldığımı bir gün benimde bu
ortamda olacağımı düşünür, kendimi radyonun
içinde hayal ederdim.
İlham sizce nedir, ne zaman gelir? Beste
yaparken hangi enstrümanınız size eşlik
ediyor?
İlham kelime anlamıyla üretme ve yaratma
gücü olsa da, benim için piyanonun başına
oturduğumda nasıl bir şarkı üretmem gerektiğine
odaklanıp bunu ortaya çıkarma sürecidir. Türk
müziğinde söz unsuru önemli olduğundan şiirin
bende bıraktığı etkinin ilhamımı tetiklediğini
söyleyebilirim.
Albümlerinizde seslendirdiğiniz Azeri
Tango “Ne Demişem” ve “Ayrıldık” isimli
eserleri evrensel müziğin zenginliği olarak
nitelersek, sizin “evrensel” müzik tanımınız
nedir?
Azerbaycan’a 10 defa gittim. Geleneksel
müziklerini korumuş, Batı müziği eğitimlerini Rus
ekolü ile üst düzeye taşımışlar ve değerli müzik
adamları yetiştirmişlerdir. 2. albümümde yer alan
“Ne Demişem” ve 3. albümümde okuduğum
“Ayrıldık” adlı Azerbaycan şarkılarının sözleri
yakın dostum Şair Xayal Rza’ya, besteleri
ise geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz Naile
Mirmemmedli’ye aittir. Bana özel bestelenen bu
şarkıların unutulmaz anıları vardır.
Müzik insanların ortak dilidir. Müziğin dili dini ırkı
yoktur. Evrensel müzik tüm farklı kimliklerden
arınmış sadece duygulara hitap eden müziktir.

Eğer yaptığınız müzik farklı ülkelerde de
dinleyici buluyorsa evrensel müziğe ulaştınız
demektir. Ayrıca yaptığınız müzik melodi ve ritim
boyutunda dünyanın her yerindeki insanları
etkileyebilir.
21. yy da sanatçı olmak sizce ne anlama
geliyor? Sizin için sanat nedir ve sanatçı
kime denir?
Günümüzde sanat yapanların büyük bir bölümü
sanatçı tanımına uymayanlardır. Sanatçı
bireyin yaratıcı bir kimliğe sahip olması gerekir.
Bunun için de emeğini ortaya koyması, çağının
tanığı olabilmesi için de ortaya kalıcı eserler
çıkarmasıdır.
En son hangi kitabı okudunuz, ne tür kitaplar
okursunuz?
En son okuduğum iki kitap Erdal Demirkıran’ın
“Ben Dünyanın En Akıllı İnsanıyım” isimli kitap
oldu. Yakın bir arkadaşımın armağan ettiği
Süleyman Doğan’ın “Mesnevi’den Pedagojik
Telkinler” ise diğer son okuduğum kitaptır.
Her iki kitapta çok mutlu etti beni. İnsanın
her dönemde gelişmeye ve öğrenmeye açık
olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kişisel
gelişim kitaplar ilgimi çekiyor.
Şu anda okuduğum kitap ise; Dr. Bekir
Mutlu’nun çok bilinen bir Türk Sanat Müziği
eseri olan “Bir İlkbahar Sabahı Güneşle Uyandın
mı Hiç?” adlı şarkısını kendisi için yazdığı eşi
Tülay Mutlu’nun “Seni Arıyordum” isimli ilk
eseridir.
Kitap okurken olmazsa olmazınız var mıdır?
(kahve, müzik, açıkhava vb.)
Daha çok tatilde yani iş yoğunluğumun olmadığı
zamanlar kitap okuyorum. Kitap okurken sessiz
ortamları ya da gece sakinliğini tercih ederim.
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D Ü N YA E D E B İ YA T I

HARUKI MURAKAMI ÖYKÜLERI
HAKKINDA MALUMUN İLAMI
Sabri Ünal
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Yaklaşık 10 yıldır Haruki Murakami okurum.
Türkçeye çevrilmiş tüm kitaplarını okumuş
olduğum gibi İngilizce öğrenme sürecimde aynı
kitapların bir kısmını tekrar İngilizce olarak da
okuma fırsatım oldu. Haruki Murakami seveni
olduğu kadar sevmeyeni de çok olan bir yazar.
Fantastik romanlar yazdığı gibi realistik romanlar
da yazmaktadır. Şahsen ben fantastik değil
realistik yazdığı romanları yeğlemekteyim.
Neyse ki bu yazımızın konusu Haruki
Murakami’nin az bilinen diğer bir yönü ile, Haruki
Murakami öyküleriyle ilgili olacak. Başta, bu
yazı için okurdan özür dilemek durumundayım,
çünkü Japonca yazan bir yazar olarak Haruki
Murakami’nin öykü seçkilerinden sadece
bir tanesi henüz dilimize kazandırılmış olup,
gerisi ticari kaygılar arasında kaybolup gitmiş
durumdadır. Ve bu yazı Japonca yazan bir
yazarın İngilizce öykü seçkileri hakkında Türkçe
kaleme alınmıştır.
***
Haruki Murakami öyküleri, bazen öykü
olarak başladıkları yolculuklarına daha yazım
aşamasındayken roman olarak devam edebilir.
Türkçeye “Renksiz Tsukuru Tazaki’nin Hac
Yılları”1 buna örnektir ve yazar bu konuya
“Mesleğim Yazarlık”2 kitabında kısaca değinir.
Aynı şekilde yazar bir öyküsünü alıp onu bir
roman olarak ortaya koyabilir. İngilizcesi “Firefly”
olan öykünün “İmkânsızın Şarkısı”3 romanına
dönüşmesi böyledir.
Haruki Murakami’nin yayınlanmış 5 öykü
derlemesi bulunmaktadır.
“The Elephant Vanishes” Japonca (Zō
no shōmetsu) ilk defa 1993 yılında yayınlanmış
ve ilk defa 2001 yılında The Harvill Press
tarafından UK’da basılmıştır. Japonca baskısı
İngilizce baskısından çok sonra 2005 yılında
yayınlanmıştır. 1980-1991 yılları arasında
yazılmış 17 öykü içermektedir:5
4

*

The Wind-up Bird and Tuesday’s Women

*

The Second Bakery Attack6

*

The Kangaroo Communiqué

*

On Seeing the 100% Perfect Girl One
Beautiful April Morning

*

Sleep7

*

The Fall of the Roman Empire, the 1881
Indian Uprising, Hitler’s Invasion of Poland,
and the Realm of Raging Winds

*

Lederhosen

*

Barn Burning8

*

The Little Green Monster

*

Family Affair

*

A Window

*

TV People

*

A Slow Boat to China

*

The Dancing Dwarf

*

The Last Lawn of the Afternoon

*

The Silence

*

The Elephant Vanishes

“After The Quake”9 Japonca (Kami no
kodomo-tachi wa mina odoru) ilk defa 2000
yılında yayınlanmış ve 2002 yılında The Harvill
Press tarafından UK’da basılmıştır. Japonca
baskısı İngilizce baskısından 2 yıl önce 2000
yılında yayınlanmıştır. Bu kitap, merkezine
deprem olgusunu sıkıştıran öyküleriyle bir
bütünlük arz etmektedir. 1999-2000 yılları
arasında yayınlanmış 6 öykü içermektedir.10
*

UFO in Kushiro

*

Landscape with Flatiron

*

All God’s Children Can Dance11

*

Thailand

*

Super-Frog Saves Tokyo

*

Honey Pie

Kitapta şu cümleye yıldız koyma gereği
hissetmişim: “No matter how far you travel, yo
can never get away from yourself. It’s like your
shadow. It follows you everywhere.”12
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“Blind Willow, Sleeping Woman”13Japonca
(Mekurayanagi to nemuru onna) ilk defa 2006
yayınlanmış ve 2006 yılında The Harvill Press
tarafından UK’da basılmıştır. Japonca baskısı
İngilizce baskısından 3 yıl sonra 2009 yılında
yayınlanmıştır. 1980-2005 yılları arasında
yayınlanmış 24 öykü içermektedir.14

*

Yesterday

*

An Independent Organ

*

Scheherazade

*

Kino

*

Samsa in Love

*

Blind Willow, Sleeping Woman

*

Men Without Women

*

Birthday Girl

*

New York Mining Disaster

*

Airplane: Or, How He Talked to Himself as If
Reciting Poetry

*

The Mirror

*

A Folklore for My Generation: A Prehistory
of Late-Stage Capitalism

*

Hunting Knife

*

A Perfect Day for Kangaroos

*

Dabchick

*

Man-Eating Cats

*

A ‘Poor Aunt’ Story

*

Nausea 1979

*

The Seventh Man

*

The Year of Spaghetti

*

Tony Takitani17

*

The Rise and Fall of Sharpie Cakes

*

The Ice Man

*

Crabs

*

Firefly

*

Chance Traveller

*

Hanalei Bay

*

Where I’m Likely to Find It

*

The Kidney-Shaped Stone That Moves
Every Day

*

A Shinagawa Monkey

15

16

“Men Without Women”18 Japonca
(Onna no inai otokotachi) ilk defa 2014 yılında
yayınlanmış ve 2017 yılında The Harvill Press
tarafından UK’da basılmıştır. Japonca baskısı
İngilizce baskısından üç yıl önce 2014 yılında
yayınlanmıştır. 2013-2014 yılları arasında
yayınlanmış 7 öykü içermektedir.19
* Drive My Car
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İlginç şekilde bu kitap Haruki Murakami’nin
dilimize çevrilmiş tek ve biricik öykü seçkisidir.20
“First Person Singular”21. Japonca
(Ichininshō Tansū) ilk defa 2020 yılında
yayınlanmış ve 2021 yılında Harvill Secker
tarafından UK’da basılmıştır. Japonca baskısı
İngilizce baskısından 6 ay kadar önce 2020
yılında yayınlanmıştır. 2018-2020 yılları
arasında yayınlanmış 8 öykü içermektedir.
*

Cream

*

On a Stone Pillow

*

Charlie Parker Plays Bossa Nova

*

With the Beatles

*

Confessions of a Shinagawa Monkey

*

Carnaval

*

The Yakult Swallows Poetry Collection

*

First Person Singular

Haruki Murakami’nin öyküsü olup
kitap olarak yayınlanmasına rağmen Fırın
Saldırısı23 ve The Strange Library24 öykü
seçkileri arasında yer almaz. İlaveten İngilizce
ve Japonca yayınlanmış olmasına rağmen,
henüz kitaplarında yer almamış öyküleri de
bulunmaktadır. İşte bu kadar çok Haruki
Murakami öyküsü arasında hiçbirine detaylı
olarak değinmemiş olmak benim kusurum kalsın
sayın Okur!25
Yazı bittikten sonra fark ettim ki, 2021
yılı içinde Haruki Murakami öykülerinden
esinlenme/uyarlaması bir film daha gösterime
girecekmiş; henüz gören olmamış.26 İlaveten
Haruki Murakami’nin “Spagetti Yılı”27,
“Düşmüş Krallık”28, “Şarpi Keklerinin Yükselişi,
Çöküşü”29 ve “Yengeçler”30 öyküleri de dilimize
kazandırılmış.
İyi okumalar.

Dipnotlar

en.wikipedia.org/wiki/Tony_Takitani (Son erişim:

1 Renksiz Tsukuru Tazaki’nin Hac Yılları, Haruki
Murakami, Doğan Kitap, 2016 Yay, TR, Japoncadan
Çev: Hüseyin Can Erkin, 320 Sh.

tt0420260/ (Son erişim: 18 Nisan 2021)

2 Mesleğim Yazarlık, Haruki Murakami, Doğan Kitap,
2020 Yay, TR, Japoncadan Çev: Ali Volkan Erdemir,
208 Sh.

18 Nisan 2021) ve https://www.imdb.com/title/
18 Men Without Women, Haruki Murakami, Vintage
Books, 2018 Yay, UK, Japoncadan Çev: Philip Gabriel &
Ted Goossen, 228 Sh.

3 İmkansızın Şarkısı, Haruki Murakami, Doğan Kitap,
2004 Yay, TR, Fransızcadan Çev: Nihal Önal, 352 Sh

19 https://en.wikipedia.org/wiki/Men_Without_

4 The Elephant Vanishes, Haruki Murakami, Vintage
Books, 2003 Yay, UK, Japoncadan Çev: Alfred
Birnbaum & Jay Rubin, 330 Sh.

(Son erişim: 18 Nisan 2021)

Women_(Haruki_Murakami_short_story_collection)
20 Kadınsız Erkekler, Haruki Murakami, Doğan Kitap,

5 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Vanishes
(Son erişim: 18 Nisan 2021)

2016 Yay, TR, Japoncadan Çev: Ali Volkan Erdemir, 224

6 Fırın Saldırısı ismiyle dilimize kazandırılmış öykünün
devamıdır. Henüz Türkçe yayınlanmamıştır.

21 First Person Singular, Haruki Murakami, Harvill

7 Dilimize de çevrilmiştir. Uyku, Haruki Murakami,
Doğan Kitap, 2015 Yay, TR, Japoncadan Çev: Hüseyin
Can Erkin, 90 Sh.

Sh.

8 Özgün olarak 1983 yılında The New Yorker
dergisinde yayınlanmış bu öykü 2018 yılında Burning
ismiyle Kore sineması tarafından uyarlanmıştır. İlaveten
Parşömen Fanzin tarafından İngilizce aracılığıyla
tercüme de edilmiştir. https://parsomenfanzin.
com/2019/02/12/ahir-yakmak/ (Son erişim: 18 Nisan
2021)

Sh.
Secker, 2021 Yay, Japoncadan Çev: Philip Gabriel, 250
22 https://en.wikipedia.org/wiki/First_Person_Singular_
(short_story_collection) (Son erişim: 18 Nisan 2021)
23 Fırın Saldırısı, Haruki Murakami, Doğan Kitap, 2017
Yay, TR, Japoncadan Çev: Ali Volkan Erdemir, 76 Sh.
24 The Strange Library, Haruki Murakami, Harvill
Secker, 2014 Yay, UK, Japoncadan Çev: Ted Goossen,

9 After the Quake, Haruki Murakami, Vintage Books,
2002 Yay, UK, Japoncadan Çev: Jay Rubin, 132 Sh.

78 Sh.

10 https://en.wikipedia.org/wiki/After_the_Quake (Son
erişim: 18 Nisan 2021)

yok sayılmıştır. Bunun en temel nedeni, varlıklarını

11 Aynı isimle bir filme uyarlanmıştır. https://www.imdb.
com/title/tt0847214/ (Son erişim: 18 Nisan 2021)
12 After the Quake, Haruki Murakami, Sayfa: 10.
13 Blind Willow, Sleeping Woman, Haruki Murakami,
Vintage Books, 2007 Yay, UK, Japoncadan Çev: Philip
Gabriel & Jay Rubin, 436 Sh.
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_Willow,_
Sleeping_Woman (Son erişim: 18 Nisan 2021)
15 Henüz yayınlanmadığı için Pierre Földes imzalı
animasyon film uyarlaması dikkate alınmamıştır. http://
www.pierrefoldes.com/film/blind-willow-sleepingwoman (Son erişim: 28 Nisan 2021)
16 Dilimize de çevrilmiştir. Doğum Günü Kızı, Haruki
Murakami, Doğan Kitap, 2019 Yay, TR, Japoncadan
Çev: Ali Volkan Erdemir, 68 Sh.
17 Aynı isimle bir filme uyarlanmıştır. https://

25 Tüm yazı boyunca filmlere atıf yapılırken kısa filmler
ve öyküler ile olan ilişkilerini nesnel olarak ölçmenin
imkânsızlığını kendime mazeret olarak sunarım.
26 https://www.imdb.com/title/tt14039582/ (Son
erişim: 18 Nisan 2021)
27 https://www.ishakedebiyat.com/post/öykü-harukimurakami-spagetti-yılı (Son erişim: 18 Nisan 2021)
28 https://nedenseymour.wordpress.
com/2020/09/28/haruki-murakami-dusmus-krallik
(Son erişim: 18 Nisan 2021)
29 https://www.ishakedebiyat.com/post/öykü-harukimurakami-şarpi-keklerinin-yükselişi-çöküşü (Son
erişim: 18 Nisan 2021)
30 https://www.ishakedebiyat.com/post/öykü-harukimurakami-yengeçler (Son erişim: 30 Nisan 2021)
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B I R K I TA P L A YO L C U LU K

S. Çelebi

Bir Kitapla Yolculuk:

Mekkeye Giden
Yollar ve Biz
1934 yılında müzeye dönüştürülen
Ayasofya, eski işlevlerini kaybetmiş
fakat hala onlardan izler taşıyan
eşsiz bir kültür mirası olarak varlığını
sürdürmektedir.
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En masrafsız ve oldukça istifadeli bir
seyahat biçimi olan okumak ile Mekke’ye Giden
Yol’a revan olmak nasip oldu bu kez. Benim
rehberim, genç ve keşfetmeyi seven bir adam
olarak çıktığı yolda kendisine büyük kolaylıklar
sağlayan, gazeteci kimliğiyle ilerleyen, Mısır’dan
Pakistan’a Rusya’dan Türkiye’ye pek çok
coğrafyaya uğrayan Leopold Bey idi onun
rehberi ise Zeyd idi.
Yolculukların çoğunda olduğu gibi, yolun
sonunda, başında olduğumuzdan az ya da çok
farklı kişilerdik. Şüphesiz en büyük değişimi
Leopold olarak başladığı yolculuğu Muhammed
olarak sonlandıran rehberim yaşamıştı. Hoş
yolculuk esnasında Deh-Zengi köyünde
tanıştığımız hâkim, Esed’e “Siz Müslümansınız;
ama bunun farkında değilsiniz”1 zaten demişti;
ancak, bilincin ve muhabbetin eşlik ettiği
bir şehadet olmadan ‘Müslüman değil ama
Müslüman ahlakına sahip’ tezinin Hak katında
geçer bir akçe olduğuna dair bir teminata sahip
değiliz. Bu sebeple bu şehadet hepimizi oldukça
sevindirdi. Esed’in Müslüman ülkelerine, özelde
Arap Coğrafyası’na dair sosyolojik tespitleri,
dönemin tarihi olaylarına zaman zaman bir
aktörü de olarak yakinen şahitliği ve tüm bu akıp
giden yollarla birlikte iç dünyasına dönüşlerle
bereketlenmiş dolu dolu bir yolculuktu bu.
Rehberimin değişimini izlerken bu yolculuğun
bende bıraktığı tesirleri de sık sık kontrol etmeyi
ihmal etmedim. Şimdi dönüp baktığımda bu
seyahatten bana kalan en belirgin şey nedir
sorusuna net 3 cevap verebildiğimi görüyorum.
Esed’in içine doğduğu Yahudi toplumuna,
arayış içerisindeyken diğer dinlere, Müslüman
olmadan önce İslam’a, olduktan sonra
Müslümanlara yönelik yerinde ve asla
kötü bir niyet taşımayan sadece olayları
anlamlandırmaya çalışan adeta bir bilim adamı

serinkanlılığı ile yaptığı eleştirileri zihnime
kazınan ilk imajın önyargısız bir eleştirellik
olmasını sağladı. Onun bu inanca iman
etmesini sağlayan şey ne yazık ki “Bugünkü
Müslümanların İslami öğretiyi uygulamaktaki
başarısızlıkları ya da uyuşuklukları değil,
bizzat bu öğretinin içinde taşıdığı gizli gücün,
dinamizmin kendisiydi.”2 Esed bunları söylerken
her birimiz adeta başımız önde önümüzdeki kum
tanelerine neredeyse kafamızı gömecek birer
deve kuşlarıydık.
Muhammed Esed’in saldırgan olmayan ve
hakkaniyetli bir eleştirel bakışa sahip olması
onun kavuştuğu nimetlere ulaşmasını sağlayan
belki de en mühim özelliğiydi. Herhangi bir
ideolojinin, şahsın, ırkın fanatik savunucusu
olmanın insanı kaçınılmaz olarak sürüklediği
körlüğe yakalanmamıştı Esed. Ve ondan
bana kalan en tesirli 2. haslet olan toptancı
olmamak tutumu da belki de bu duruşla dolaylı
yoldan bağlantılı bir vasıftı. Örneğin kral İbn
Suud için “ona dostum diye hitap etmekten
hoşlanıyordum; çünkü bütün hatalarına
rağmen (ki pek de az hatası yoktu) iyi bir
insandı o.”3 Derdi. Hayatta bu parantezi açmayı
başaramadığımız ‘Ya hep ya hiç ya sev ya terk
et’ gibi sloganlarla hayatımıza yön verdiğimiz
için ne çok şeye düşmanca sırt çevirip öte
yandan pek çok şeye de körü körüne sarıldığımız
acı gerçeğini rehberimi izlerken sık sık hissettim.
O konuğu olduğu bedevî Müslümanlara
bir yandan hem Müslüman olduklarını söyleyip
hem de İslam’ın değerlerinden nasıl bu kadar
kopuk olduklarını cesurca sorarken, onların içine
düştükleri bu halin garabetinden bahsederken,
aynı zamanda sahip oldukları kıymetli değerleri
takdir etmeyi de ihmal etmiyordu. Esed’in
“Çöl insanı batı kadar gelişmemiş ama bu
uğurda ruhunu da elden çıkarmamıştı henüz”4
diyebilecek artıyla eksiyi aynı anda tespit
edebilen bir yaklaşımı vardı.
Sayın Esed’i izlerken beni en çok etkileyen
ve dahi üzen 3.mevzu ise zaten biraz biraz
varlığını hissettiğim ama tam olarak adını
koyamadığım bir mevzuydu; Türkler olarak
İslam Coğrafyası ile ilişkilerimizdeki sağlıklı
olmayan durum; Araplarla ilgili cehaletimiz,
İslam’ı en güzel biz yaşarız sanrısının eşlik
ettiği bazen gizli bazen açık bir kibir... Bugün
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üniversite mezunu haydi üstüne bir de dindar
olduğunu düşünen ille ideoloji lazımsa üstüne
ümmetçi bile olduğunu iddia eden insanlarımızın
yarıdan fazlasının Arap kimdir? Kimler Arap’tır?
sorusuna dahi Suudi Arabistan dışında cevabı
olmayacak olamayacaktır. Yazar “Bir Arap’ın
konuğu olmak”5 tabirini Avrupa’da bir ilkokul
öğrencisinin bile işitmiş olduğunu söyleyip
bunun bir kaç saatliğine de olsa sizin bacınız
kardeşiniz olmak isteyen insanların hayatına
girmeniz anlamına geldiğini söylüyor. Avrupa’da
bile duyulan böyle bir tabiri bu yaşımıza
kadar duymamış olmamız içler acısı değil mi?
Öyle ya en misafirperver millet biziz... Haydi,
kabul misafiri en güzel Türkler ağırlasın. Peki
Arap deyince dizilerimizde, filmlerimizde,
hikayelerimizde ve dahi tarih kitaplarımızda
çizilen imaj bu denli sığ mı olmak zorundaydı?
Beyaz elbiseli Arap iş adamları, zengin sofralarda,
etrafları güzel kızlarla çevrili bir haldeyken ‘ayva
ayva’ dışında tümcesi dahi olmayan insanlar
mı olmalıydı. Kilolu ve yüzü kömürle boyanmış
kocaman dudaklarıyla evin dadısı rolünü oynayan
kadınlar ve hatta kadın kılığına girmiş erkekler.
Dersimiz Tarih, Avrupa gibi tarihini işlemeye
değmez ama(!) bahis açılırsa Araplar haindir bizi
İngilizlere satmıştır deyip geçiniz efendim. İşte bu
kadar. Bu kadar... Mesela kaçımız 1919 doğumlu
Kral Abdulaziz’in oğluna Turki (Türk) ismini
verdiğini biliyoruz. Bilmiyoruz çünkü Arap hain.
Başka da bilgiye gerek yok.
“Dükkâncılar arasında esen, riyadan ve
hesapçılıktan uzak güler yüzlü komşuluk
havası... Ne zaman ihtiyacı olsa komşusuna
dükkanını bırakıp gidebilen esnaf”6 Yok hayır
ulu Osmanlı Medeniyetinden değil Arap
coğrafyasından bir kare bu. İslam ahlakını
yansıtan ancak bize Osmanlı Ahlakı olarak
öğretilen. Ecdat ahlakını yüceltmeyi ve iyi
hasletleri bizim milletimize indirgemeyi,
İslam Ahlakını anlatmaya yeğleyen bir tarih
yazıcılığının sonucu olarak hiç birimizin
duymadığı daha nice erdem...
Siyasi ayrılıkların ve batılılaşma sevdasının
baltaladığı ümmet bağlarımızın olumlu
gelişmelere rağmen bugün dahi sağlıklı bir
zeminde kurulmuyor olduğunu görmekse daha
acıydı. Arap dünyası ve İslam Coğrafyasına
bize muhtaç küçük aciz kardeşler gözüyle
bakmadığımızı iddia edebilir miyiz? Onlardan
almaya muhtaç olduğumuz şeyleri, eşit
şartlarda ortaklıklar kurabileceğimizi (ticari
ortaklıklar dışında), kendilerine ait bir kültürleri,
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değerleri olup bunun da kıymetli olduğunu,
İslami değerlerin bizim tekelimizde olmayıp
kültürümüzden dine kattıklarımızı Allah’ın emri
gibi görmeye başlamadığımızı, sırf diğerleri
bunları uygulamıyor diye içten içe kınamadığımızı
iddia edebilir miyiz? Velhasıl Mekke’ye Giden
bu uzun mu uzun yolculuktan sonra bizim
Mekke’ye gitmek için Mekke’yi ‘görmek’
için hiç bir özel çabamız olmadığı gerçeğiyle
yüzleşmiş oldum. Havaalanlarımızda başlayan
konforlu yolculuklarımızdan sonra yerleştiğimiz
bizim ‘standartlarımızda’ otellerden, klimalı
servislerimizle, ırkdaşlarımızla gittiğimiz ziyaret
mekânlarında en makbullerimizin bile sadece
tebessümle uzaktan selam verdiği koca bir
ümmetle tavafta yanlışlıkla çarpışmamız
dışında ‘temas’ etmeden döndüğümüz kutsal
yolculuğumuzu saymazsak...
Sonuç Yerine
Birlikte çıktığımız bu yolculukta kendi içimdeki
acı gerçeklerle yüzleşirken rehberimin ufuk açıcı
tespitlerini kaçırmamak adına dikkatle dinledim
onu. Mesela Esed, İran’ın ehli beyt için düzenlediği
acı dolu törenlerinin, bu abartılı yas gösterilerinin
kaybolan eski İran ihtişamına duyulan üzüntünün
bir ifadesi olduğu fikrini paylaştığında ilginç bir
tespit yaptığı kadar, olayların farklı okumalarını
yapmanın dersini de veriyordu.
Yol Mekke’ye gitse de bizim daha evvel
ayrılmamız gerekmişti maalesef. Mücahidin için
neler yapabileceğini yerinde tespit etmek ve
Ömer Muhtar ile buluşmak için Sirenayka’ya
giderken artık yollarımızı ayırmamız gerektiğini
söylemişti, yolun geri kalanı çok daha
tehlikeliydi. Oysa bu tehlikeye atılmak için bir an
bile düşünmemişti endişelerimi dile getirdiğimde
bunun kendisi için “Namaz gibi terk edilemez bir
ibadet”olduğunu söyledi.
Dolan gözlerimle her şey için teşekkür edip
yolculuğun geri kalanında yaşananları da bilmek
istediğimi söyledim. Bildireceğine dair söz verdi.
Sözünde duracağını biliyordum.
Esed M. (2014) Mekke’ye Giden Yol (çev.
Cahit Koytak), İnsan Yayınları, İstanbul
Dipnotlar
1 Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol, İnsan
Yayınları, 21.baskı, İstanbul ,2014, s.365
2 A. g. e., s.373, 3 A. g. e., s. 26, 4 A. g. e., s. 131
5 A. g. e., s.144, 6 A. g. e., s. 156, 7 A. g. e., s.396
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“Bu bela, sana aptallığından gelir;
çünkü nükte ve işaretleri anlamadın.
Kötülükten gönül kararıp koyulaşırsa,
anla; burada şaşırmak yaraşmaz.
Yoksa o karanlık bizzat bir ok olur;
o şaşkınlığın cezası sana erişir.” (Mevlânâ, s. 544)

“Dedik ki: ‘Ey dem! Sen ve eşin cennete
yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin,
ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden
olursunuz.” (*) Böylece başladı insanoğlunun
imtihanı. Yaratılışından ölümüne kadar da
devam edecek. Peki ya bu sınanma dünyasında
insanoğlu ne yapacak? “Bütün demoğulları
günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise
tövbe edenlerdir. (*) diye buyuran Peygamber
(s.a.v)’in sözlerine kulak verip af dileyip tövbe
mi edecek, yoksa nefsine zulmedenlerden olup
tövbe etmemekte ayak mı direyecek?
İşte İran sinemasının ünlü yönetmenlerinden
Majid Majidi’de sanki Horatius’un “Ne
gülüyorsun? Anlattığım senin hikâyen!”
sözlerine “Ne kızıyorsun? Anlattığım senin
hikâyen!” şekliyle nazire ediyormuşçasına bu
dünyadan bir kesit sunuyor izleyenlerine. İran
kültüründe büyük etkisi bulunan Mesnevi-i
Şerif’i ise hissettirmekten kaçınmıyor. Hatta tam
bir Mesnevi şöleni sunuyor desek mübalağa
yapmış olmayız herhalde diye düşünüyorum.
İsterseniz gelin filme kısaca bir bakış atalım ve
kararı siz verin.
Yusuf (Parvis Parastui) sekiz yaşında
havai fişek kıvılcımlarının gözüne gelmesi
sonucu görme yetisini yitirmiştir ve otuz sekiz
yıl hayatını bu şekilde idame ettirmiştir. Bir
üniversitede Mesnevi dersleri vermektedir. Bu

yolda en büyük yardımcısı ise ‘Bir de meleklerin
yalnızca cennette olduklarını söylerler!’ diye
latife ettiği eşi Rüya’dır (Roya Taymourian). Yusuf
eşiyle, kızıyla mutlu bir hayat sürdürmektedir
lakin yüreğinin derinliklerinde büyük bir
arzu yatmaktadır: Dünyayı kendi gözleriyle
görebilmek… Bu dileği dile getiren: “Sen
söyle. Daha ne zamana kadar gizleyebilirim?
Kimseye bir şey söylemeden. Bir gün mü? Bir
hafta mı? Bir ay mı? Bilmiyorum, kendim için
mi endişelenmeliyim, yoksa onlar için mi?”
sözleriyle karşılar ilk sahnede film bizleri.
Amcasının yardımıyla tedavi olmak amacıyla
Fransa’ya gider. Yola çıkmadan önce de “Sana
söylemem gereken bir şey var. Yoksa beni
tamamen unuttun mu? Ben Yusuf. Yarattığın
bütün güzelliklerden mahrum olup asla şikâyet
etmeyen kişi…” diye başlayan duasını kaleme alır
ve Mesnevi-i Şerif’in sayfalarının arasına koyar.
Gittiği hastanede Yusuf, Murtaza
(Mohammad Amir Naji) ile karşılaşır. Bu
karşılaşmada Majidi demoğlunun iki kutbuna (
âlâ-yı illiyin/esfel-i safilin ) gönderme yaparak
tasavvufi iki metaforla karşı karşıya koyar bizleri:
Ceviz ağacı ve söğüt ağacı.. Bilindiği üzere
ceviz meyve veren bir ağaçtır. Beyaz bir meyvesi
vardır, ‘İnsan-ı Kâmil’ i simgelercesine beyaz…
Sufi anlatımında ceviz yalnızca hakikati değil
hakikate giden yolu da simgeler. Mevlana’da
Mesnevi-i Şerif’inde cevizden şöyle söz eder:
“Canlarında çok istek olsa da sahabe
arasında hafız kimse azdı.
Çünkü iç, dolup olgunlaşınca, kabuklar çok
incelip çatlar.
Ceviz, fıstık ve bademin de kabukları, içleri
dolunca azalır.
Bilginin özü artar, kabuğu azalır; çünkü âşığı
sevgilisi yakar.” (Mevlânâ, s. 346)
Söğüt ağacı ise meyve vermeyen bir ağaçtır.
Sâdi’nin sözleriyle ifade edecek olursak:
“Bulutlar bengisu yağdırsa da
Söğüt dalından asla meyve yiyemezsin.”
(Şirâzî, s. 240)
Murtaza’da ameliyat olacaktır ve onun da
kör kalma ihtimali vardır. Fakat o bunun üzerinde
çok fazla durmaz. Yusuf’a sorar:
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“-Heyecanlı mısın?
-Bilmiyorum. Hem heyecanlıyım, hem de
korkuyorum.
-Görmemekten mi korkuyorsun?

Emredicisi akıl olan göze ne mutlu! Sonucu
görür, bilgili ve gözbebeğidir.

-Belki de görmekten. Otuz sekiz
yıldır başka bir dünyada yaşıyorum. Neler
olabileceğini bilmiyorum.” diyerek yüreğindeki
korkuyu ona açar.

Çirkin ve güzelin farkını akılla belirleyin;
siyahtan ve beyazdan söz eden gözle değil.

Her ne kadar yüreğinde korku olsa da Yusuf,
Allah’a yeniden görebilmeyi nasip etmesi için
yakarmaya devam eder:

Arzuları gören göz, kuşun afetidir; tuzağı
gören akıl kuşun kurtuluşudur.

“Hatalı olduğumu biliyorum. En büyük
hatam Senin büyüklüğünü bilmemekti. Şimdi
anlıyorum ki Sen beni merhamet kitabından
silip atmadın. Beni unutmadın. Sen benimlesin
ve beni korursun. Bir de lütufların tamamlansa.
Mademki elimden tuttun yalvarırım, yolumu
aydınlat. Yalvarırım. Işığa başka herkesten daha
fazla hasretim. Eğer bu karanlıktan çıkabilirsem
daima Seninle birlikte olacağım.”
“…daima seninle birlikte olacağım” ne kadar
da tanıdık bir cümle, değil mi?
Yusuf’un duaları kabul olmuştur, ameliyat
başarılı geçmiştir. Yusuf artık görebilecektir. O
kadar sabırsızlanmıştır ki gözlerindeki bandajları
ertesi günü bekleyemeden kendisi çıkarmıştır.
İlk gördüğü şey ise yükünü taşımakta olan
bir karıncadır. Majidi bu sefer de bir karınca
metaforuyla seslenir. Mesnevi-i Şerif’in Altıncı
Defter’ inde şöyle yer edinir kendine karınca:
“Bir karınca yoldan bir arpa aldı; başka bir
karınca bir buğday alıp koştu.
Arpa buğdaya doğru koşmaz; ama evet,
karınca bir karıncaya doğru gelir.
Arpanın buğdaya gitmesi, tabi olucudur/
istek dışıdır; kendi cinsine dönücü olan
karıncaya bak.
Sen, ‘Buğday arpaya doğru niçin gitti?’
deme; gözün hasma dik, rehin olan değil.
Siyah karınca kara keçe üzerinde; karınca
gizli taneyse yol üzerinde görünmekte.
Akıl göze, ‘İyi bak; tane, tane götüren
olmadan hiçbir şekilde gider mi?’ der.
Bu nedenle köpek Ashâb-ı Kehf’e geldi;
suretler tanedir, kalpse karınca
Ondan dolayı İsa gökteki temizlere gider;
kafesler farklıydı, ama yavru bir cinsti.
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Bu kafes açıkta, ama o yavru gizli; kafesi
götüren olmaksızın kafes nasıl gider?

Göz pislikteki yeşilliğe aldanır; akıl, ‘Bizim
ölçümüze vur onu’ der.

Aklın almadığı başka bir tuzak vardır, gaybı
gören vahiy ondan dolayı bu tarafa koştu.
Aynı cins olanla olmayanı akılla
tanıyabilirsin; suretlere doğru hemen koşmak
yaraşmaz.” (Mevlânâ, s. 834)
Bilindiği üzere Yusuf, üniversitede Mesnevi
hocasıdır. Majidi’de bundan yola çıkarak bu
dizeleri akla getirip Yusuf’ a hem nasihatte hem
de uyarıda bulunmak ister sanki: Gözle gelen
imtihanın başlayacak aklını dinle arzuları gören
gözü değil ve böylelikle tuzağa düşme…
Ayrıca bu metaforla, bu dizelere atıfta
bulunarak, başka bir noktaya dikkat çekildiği
düşüncesine kapılıyor insan: İlmin zekâtını verip/
veremeyeceği... Zira ilmin zekâtı, en başta,
kişinin öğrendikleriyle amel etmesini gerektirir.
Bu hususta da bir imtihandan geçecektir Yusuf.
Ve artık Yusuf için eve dönüş vakti gelmiştir.
Havaalanında ailesi başta olmak üzere,
öğrencileri, dostları onu karşılamaya gelmiştir.
İnsanlar arasında annesini tanıyabilmiştir fakat
eşini tanıyamamıştır ve gözü sürekli başka bir
kadın üzerinde takılı kalır: Peri. Peri yani TDK
Güncel Sözlükte yer alan manası ile çok güzel,
alımlı, becerikli kadın… Yusuf o andan itibaren
eşi Rüya ve Peri arasında gelgitler yaşamaya
başlar içinde.
Artık Yusuf dışarıda istediği gibi
gezip dolaşabiliyordur. Evine kendi gidip
gelebiliyordur. Kimsenin yardımına gerek
duymadan her istediğini yapabiliyordur. Braille
alfabesinden sonra yeni alfabeyi öğrenmeye
çalışır. Kızının yardımı ile renkleri keşfetmeye
başlar. Kısacası Yusuf dünyaya gözlerini
yeni açmış bir bebek gibidir. Daha önceden
‘melek’ olarak nitelendirdiği eşine artık ihtiyacı
kalmamıştır. Rüya onun için –tıpkı isminin sözlük
anlamı gibi- bir ‘düş’ olmak üzeredir. Eşinin
Peri’ye olan ilgisini fark edince de onu terk etme

kararı alır. Elindekinin kıymetini bilmeyen Yusuf
onu kaybeder. Daha önce ‘Yarattığın bütün
güzellikleri görmekten mahrum olup asla şikâyet
etmeyen kişi’ olarak nitelerken kendini şimdi
kendisiyle konuşmaya gelen annesinin: “Yusuf,
hayatını ne hale getirmeye çalışıyorsun?”
demesinin üzerine isyanını haykırır:
“Ne hayatı? Hiç kimse geçen onca sefil
yıllara, tek bir söz etmeden nasıl katlandığımı
biliyor mu? Herkes benim için üzüldü. Sen,
karım, çevremdeki herkes. Artık kimseye
ihtiyacım yok. Hakkım olan hayatı istiyorum.
Hayatımın en güzel yılları heba oldu. Etrafına bir
bak, sahip olduğum şeylere bak. Buna yaşamak
diyebilir misin? Bir avuç dolusu hiç! Dört ağaç ve
bir evin küçük bir cennet olduğunu sanıyordum!
Bu cennetten sıkıldım. Kendi hayatımı yaşamak
istiyorum! Bunu anlayabilir misin? Anlayabilir
misin, söyle!”
Bu sözler, bu isyan aslında Allah’adır. Ve
şu Ayet-i kerimeyi akıllara getirir: “Kahrolası
(inkârcı) insan! Ne nankördür o!” (*) Majidi insan
nefsini gözler önüne sermektedir. Bu üzüntüyle
annesi hastalanır. Elindeki her şeyi, herkesi bir
bir kaybetmektedir Yusuf.
Amcası da olanlara anlam veremez. Hastane
çıkışında onunla konuşmaya çalışır:

“Suret, elbise ve sopa gibidir; resimler
ancak akıl ve canla salınır.
O karınca da Allah’ın dönüştürmesi olmadan
aklın ve gönlün, cansız bulunduğunu bilmiyordu.
Bir zaman ondan ilahî yardımı keser; zeki
akıl ahmaklıklar yapar.” (Mevlânâ, s. 586)
dizelerine atıf yaparcasına…
Majidi bir gerçeği kendi yorumuyla sermiştir
gözlerimizin önüne: Engel gözlerde değil
kalplerdedir. Buyurmaz mı Allah (c.c) “…kalpleri
vardır onlarla düşünmezler…” (*) diye. Üzerinde
uzun uzun düşünülesi bir noktadır. Hakkıyla
anlayabilmek temennisiyle…
Kaynakça
*. (tarih yok). Abese Suresi, 17.
*. (tarih yok). A’raf Suresi, 179.
*. (tarih yok). Bakara Suresi, 35.
*. (tarih yok). İbn Mâce, Zuhd, 30.
Mevlânâ. (2013). Mesnevî. (P. D.
Karaismailoğlu, Çev.) Ankara: Akçağ Yayınları.
Şirâzî, S. (2015). Bostân ve Gülistân. (O.
Koca, Dü.) İstanbul: Beyan Yayınları.

“Sana yepyeni bir hayat bahşedildi. Bunu
iyi kullan!” diyerek nasihatte bulunmaya çalışır
fakat Yusuf amcasını da dinlemez.
Geçmişinden tamamen kopmak istercesine
evindeki bütün kitapları yakar. Bir kısmını da
havuza atar. Küllerin uçuşunu seyrederken
yerde duran mektup gözüne çarpar. Mektup
Murtaza’dandır. “…Bana görebilmenin ne demek
olduğunu söyle, bende sana körlüğün ne
olduğunu söyleyeyim…” der. Mektubun yanına
da Yusuf’un hastanede kaldığı zamanlarda
söğüt ağaçları altında çektirmiş olduğu fotoğrafı
iliştirmiştir. Bu fotoğraf Yusuf’un görebildiği son
görüntü olur. Artık yeniden göremiyordur.
Önceleri yanından ayırmadığı, üzerine
dersler verdiği Mesnevi-i Şerif’i görmeye
başladıktan sonra hiç eline almamıştır. Hatta
havuza atılan kitaplar arasında o da vardır. Bu
duruma tekrar düşünce aklına Braille alfabesi
ile yazıp Mesnevi-i Şerif arasına koyduğu duası
gelir. “Allah’ım. Yeni bir hayata başlamak için bir
şans daha istiyorum.” Bu duanın ardından Majidi
bizleri yeniden karıncayla baş başa bırakır:
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Bir Resmi
Görebilmek:
Varoluşsal Tehcir
Yunus Özdemir
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kitleler halinde Batı ülkelerine göç etmeleri,
hicret ile varoluşsal tehcir arasında paradoksal
bir zemin oluştuğunu söyler. Bu zeminin temel
taşlarından bir kaçı dizi, film ve sosyal medya
gibi Batı yanlısı propagandalarla “yeryüzünün
cenneti” yanılgının algılarını şekillendirerek
kendilerine ait ne varsa olumsuz, Batı’ya dair ne
varsa olumlu olarak görmelerini sağlamaktadır.
Kitabın verdiği bu mesajla, birinci bölüm başlığı
tamamlanmaktadır.

İnsanın doğadaki konumu zihin işlevi ile
birlikte her zaman var olma potansiyeline sahip
olmuştur. Varoluş, dış ortam ile bireyin zihin
dünyasındaki mücadele sahası olmuştur. Özne
dediğimiz varlık, doğası gereği tek ve biricik bir
eylem halinde olmak için nefes vermektedir.
Ruprecht-Karls Heidelberg Üniversitesi’nde
Felsefe ve Siyaset Bilimi bölümlerinde lisans
ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ömer
Kemal Buhari, Malezya Uluslararası İslâm
Üniversitesi’nde Malezyalı âlim Prof. Dr. M.
Kemal Hassan danışmanlığında “Batı’nın
İslâm Düşmanlığının Kök Sebepleri: Yahudilik,
Hristiyanlık ve Seküler” doktora tezini
tamamladı. İslâm-Batı ilişkileri, bilim felsefesi,
tasavvuf, dinler tarihi, teopolitika gibi konularda
çalışmalarını devam ettirmekte. “Varoluşsal
Tehcir – Yeni Batı ve Dönüştürücü Şiddet”
kitabında yedi bölüm ile birçok alt başlıkla,
küresel kimliklerin birey ve toplum üzerinde
etkilerini sorgulayıcı bir üslupla kavramlar sunar.
Bu kavramların en dikkat çekeni “Varoluşsal
Tehcir” olgusudur.
“Varlığın sömürgeciliği, beyin yıkama,
psiko-siyaset” gibi kavramların ortak noktaları
dönüştürme olgusudur. Buhari, psikolojik ve
sosyal konularda ele geçirmek ve hâkimiyet
kurmanın amacı çerçevesinde dönüştürme
olgusu ile varoluşsal tehciri zihni bir kavrama
çalışması yapmaya çalışmaktadır.
Buhari, tehcir manasını güncel meselelerle
okur için anlaşılması kolay bir hale getirmeye
çalışarak; günümüzde Müslüman bireylerin

“Varoluşsal Tehcir” vakıası kitabın ikinci
bölümünde Buhari; küresel faili: Batı olarak
görmekte ve bu kavramın tarihi süreçteki
dönemlerini kimlik oluşumunu anlatmaktadır.
Bu çerçevede Üç Batı: “Eski”, “Modern” ve
“Yeni” kavramlarının kimlik analizlerini yapmaya
çalışmaktadır. Üç madde şeklinde Batı’nın üç
kimlik analizi şöyledir:
-

“Eski Batı”: 5. ile 15. yüzyılı kapsayan Orta
Çağ Batısı, Ruhban Teokrasisi tahakkümüyle
otorite sağlamış, İslâm’a karşı savunmacı bir
tavır göstermiştir.

-

“Modern Batı”: 15. yüzyıl ile 11 Eylül 2001
dönemlerini kapsayan Rönesans – Yeni
Dünya Düzeni olarak adlandırılır. İdeolojik
ve tahakküm şekli: Kapitalizm, liberalizm,
demokrasi, emperyalizm, ırkçılık ve
sömürgecilik şeklinde olmuştur. Sekülarizm
ve hümanizm bakış acısıyla, kendi toplumları
için; disiplin toplumu, biyo-siyaset. Öteki
toplumlar için; fiziksel, kültürel ve yapısal
şiddet tarzında güç göstermişlerdir. İslâm’a
karşı aslı tavır ise; ele geçirici, tahakküm
edici, sömürücü ve dönüştürücü olmuştur.

-

“Yeni Batı”: Yeni Dünya Düzeni olarak
adlandırılan ve 11 Eylül 2001’den sonu
daha belirlenmeyen bir dönemi kapsar. Bu
dönemin mekânı: sanal dünya ve coğrafi
dünyadır. Zayıf inançlılar ile Apateist
sekülerlik hâkimdir. Küreselcilik, kapitalizm
ve neoliberalizm, teknokratik totalitarizm
gibi yönetim ve tahakküm hakimdir. Bu
dönemde Modern Batı’nın 18. yüzyıl sonrası
yönetimleri ve psiko-siyaset güç tarzı vardır.
İslâm’a karşı asli tavrı iki özellik taşımıştır:
yok edici ve dönüştürücü olmuştur.

Buhari, varoluşsal tehcirin küresel faillerini
anlattıktan sonra kitabın üçüncü bölümü olan
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“Varoluşsal Tehcirin Yerel Faili: Batıcılar”
başlığında Türkiye’nin kuruluşundan günümüze
ortaya çıkan birey ve toplumun kimlik değişim
ve dönüşümünü ele almaktadır. Hegemonya
aktörü yeni Batı, İkinci Dünya Savaşı ve 11 Eylül
dönemleri arasında varoluşsal tehcirin arka
planındaki sosyo-psikolojik düzlemde kendi
değerlerini ve seküler dünya görüşünü biricik
ve evrensel gören, kendisinden olmayanları
ötekileştiren ve onlara kendisini şiddet yoluyla
dayatıp farklı bir varoluş fırsatı tanımayan bir
durum söz konusudur. Buhari, bu başlığında
Türk modernleşmesi/Batılılaşması konusunu
anlamak için tarihsel sürecin temel taşlarını
sıralıyor. Batı’nın küresel ve yerel gücü
sentezleyerek global bir güce erişmesi yine bu
başlığın anlaşılmasında geçiyor.
Varoluşsal Tehcir’in özünde “şiddet”
kavramı vardır. Batı’nın yeni kıta keşfiyle
başlayıp, coğrafi zenginlikleri şiddet yoluyla
sahip olduğu kölecilik imparatorluklarının
kurmalarıyla başladı. Batı’nın şiddet silahı makro
kapsamında beden üzerindeki hâkimiyeti, mikro
kapsama geçerek zihin üzerindeki hâkimiyete
geçti. Kitabın bu dördüncü bölümü: “Varoluşsal
Tehcirin Asli Aracı: Şiddet” başlığıyla şiddet
kavramının tanımlanması, tahribat, Varoluşsal
Tehcir ve Batı alt başlıklarıyla şiddet ve
aktörlerini, sınırlarını anlatır. Şiddetin süreç
olarak birikmesi; yeni kolektif bir saha oluşturur;
kendini ve çevresini anlama biçimleri ve
şekillerini oluşturur. Bu gizemli ve dinamik gücün
birey ve toplum üzerinde ki etkisi yadsınamaz.
Buhari, şiddet kavramını birçok analiz
hakkında bilgi vererek, konunun anlam yönünü
güçlendirmektedir. Şiddet kavramın enine
boyuna anlaşılması için anlatılan verilerden
sonra asıl anlatılmak istenen; Şiddet ve Batı
konusundur. Bu konuda zengin bir dipnota
sahip bir anlatımla sorgulayıcı kritikler yer
almakta. Üç alt konu üzerinde durularak, Batı ve
Şiddet hakkında tarihsel süreci tamamlamaya
çalışmaktadır. Bunlar: Şiddet ve Yahudi –
Hıristiyan Geleneği, Şiddet ve Modern Batı ve
Şiddet ve Yeni Batı.
Şiddet kavramının varoluşsal yönünün
sosyal sahadaki teorik anlatımı ve anlaşılırlığını
kitabın beşinci bölüme kadar tamamlamaktadır.
Besinci bölüm, şiddet sahasının birey ve toplum
üzerindeki etkisini bedensel, zihinsel ve kimliksel
açısından ele almaktadır. Tüm bu alanların bir
arada yaşandığı çağımızda Batı’nın yozlaştırma
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ve dönüştürme gücü olarak kullanmaktadır.
Şiddet gücünün yöntem, araç, algı özelliklerinin
tek tek ele alındığı bu başlıkta, beden şiddeti
üzerinden; fiziksel, biyolojik ve cinsel şiddet ele
alınır. Zihinsel yönden ise psikolojik, bilişsel,
eşik altı, siber, şehevi, sanatsal, epistemik ve
epistemolojik şiddet türleri anlatılır. Birey ve
toplumun kimlik üzerinden ise yapısal, kültürel,
sembolik, siyasi, ekonomik ve mikroagresyon
şiddet türlerinin etkilerinden bahsedilir.
Varoluşsal Tehcir kitabının varoluşsal
meselesi, bu varoluşsal faillerin ne olduğu
ve şiddet aracının ne anlama geldiğini altıncı
bölüme kadar ele alınmaktadır. Çözüm
konusuna dair son iki başlık ise özeleştiri ve
öneriler üzerinde durmaktadır.
Varoluşsal iki vatan sahasından oluşuyor,
diye biliriz. Birincisi biyo-ortam dediğimiz hayat
şartları dâhilinde insanî bir ortamdır. Diğeri ise
psikolojik bilinç temelinde hür irade ve doğasına
uygun zihni işlevlerdir. Buhari, varoluşsal varlığın
kendine özgün bir yapıya sahip olması ve her
türlü tehlikeye karşı korunması için bireyin
özeleştiri ahlakını kazanması gerekmekte
olduğuna dikkat çeker.
Ömer Kemal Buhari, “Varoluşsal Tehcir”
çalışması güncel küresel psiko-siyaset okuma
deneyimine giriş mahiyetinde bir niteliğe
sahiptir. Varoluşsal bir süreç içinde olduğumuz
aşikârdır. 18 yüzyıl öncesi devletlerin sınırları
değişiyorken, 19 yüzyıla kadar ticari güç ve
sanayi kaynakları değişiyor iken, günümüzde
ise birey ve toplum zihin kodlarının bağlantısı
olan her alan ve konum değiştirilmekte ve
dönüştürülmektedir. Zannedersem, varoluşsal
değişim ve dönüşüm; zorunlu bir ihtiyaç
olmasına binaen yeni bir disiplin olarak üzerinde
durulacak bir konu olacaktır. Bu çalışma bu
konunun güncel bir girişi olma mahiyetindedir.
Ömer Kemal Buhari, Varoluşsal Tehcir
– Yeni Batı ve Dönüştürücü Şiddet, İnsan
Yayınları, 1. Baskı, Aralık-2020, İstanbul.

TA R İ H

Tarihi ve Toplumsal
Bir Karakter:
Şehit Enver Paşa
Ömer Ertürk
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Türk tarihinin en çok tartışılan figürlerinden
biri hiç şüphesiz Enver Paşa’dır. Kimilerine göre
o bir kahraman, kimilerine göre hayalperest,
kimilerine göre hain… Kırk bir yıllık ömründe,
birbirine zıt bu sıfatlarla anılmak elbette
hayatının her anındaki dinamizmin bir işaretidir.
Enver Bey, 1881 yılında, Hacı Ahmet Bey ile
Ayşe Dilara Hanımın beş çocuğundan en
büyüğü olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
1893’te Manastır Askerî Rüştiyesinden,
1896 yılında Manastır Askerî İdadisinden
mezun olduktan sonra, aynı yıl girdiği Harp
Okulunu 1899 yılında bitirir. 1902 yılında Harp
Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun
olan Enver Manastır’a gönderilir. 1906 yılında
Kolağası olan Enver Bey, Manastır’da zorlu
çete savaşlarında bulunur. “Bazen bir ay sonra
bir çetenin takibinden döndüğümde hemen
yeni vazifelere gönderilirdim. Ve hiçbir zaman
yorgunluk yahut hoşnutsuzluk göstermedim”
diye anlatır o günleri.
1908 yılı Haziran’ında Meşrutiyet’in tekrar
ilan edilmesi için dağa çıkar. Onu Resneli Niyazi
Bey takip eder ve nihayet 24 Temmuz 1908’de
Sultan II. Abdülhamid yeniden Meşrutiyeti ilan
eder. Enver artık Hürriyet Kahramanıdır. Osmanlı
Devleti I. Cihan Harbi’ne girdiğinde Enver
Paşa artık Harbiye Nazırı ve Başkumandan
vekilidir. Burada 3. Ordu kumandanlığını
üstlendiği ve Sarıkamış Harekâtına komuta
ettiği görülmektedir. Nitekim yurtdışına
çıktıktan bir süre sonra Turan hülyasıyla Türk
Ordusunu mahvetti diyerek onu hayalperestlikle
suçlayacaklardı. Türkiye’den ayrıldıktan sonra

bir süre Almanya’da kalır ardından yeniden bir
mücadelenin içine girer ve Moskova, Bakü,
Gürcistan en nihayetinde Buhara’ya kadar bu
mücadeleyi sürdürür. 1922 yılının 4 Ağustos
günü Rusların bir saldırısında şehit düşer.
Bu mücadelesi göz ardı edilerek yıllar sonra
Sultan II. Abdülhamid’i tahttan indirdiği için
bazı çevrelerde ihanetle suçlanacaktır. Farklı
zamanlarda farklı sıfatlarla anılan; ama her
halükârda tam anlamıyla, ideali, olaylara bakış
açısı ve hepsinden önemlisi kendi yaşam
portresi ya tam ele alınmaz ya da belli bir ideoloji
dahilinde ortaya koyulur. Hakkında birçok eser
ve makale kaleme alınır. Biz bu yazıda Nevzat
Kösoğlu’nun Şehit Enver Paşa isimli eserini
tahlil etmeye çalışacağız.
Kitap isminden de anlaşılacağı üzere, Enver
Paşa’nın bir şehit olduğu, dolayısıyla isminin iftihar
edilecek bir sıfatla anılması gerektiğini baştan
ortaya koyuyor. Kitap toplam üç bölüm ve seksen
dört başlıktan oluşuyor. Kösoğlu kitabın girişinde
Enver Paşa öncesini ana parametreleriyle aktarır
ve dönem analizinin Enver Paşa ve faaliyetlerinin
anlaşılması için son derece önemli olduğunu
verdiği bilgilerle ortaya koyar.
Trablusgarp ve Gayri Nizami Faaliyetler
Enver Paşa’nın hem korkusuz hem de ne
kadar vatanperver olduğunun bir kanıtı olarak
Trablusgarp Harbi’ne dair mektupları onun
kişiliğini ve idealini ortaya koyması açısından
son derece önemlidir. Savaş, Enver Paşa
Berli’nde ateşemiliterken çıkar ve bunu haber
alır almaz yurda dönme kararı alır. Selinik’e
gelir gelmez arkadaşlarıyla Trablusgarp’ta
ne yapılacağına dair beş saatlik bir görüşme
yapar ve şu kararı kabul görür: “Eğer Hükûmet
İtalyanların karşısında çekilmeye zorlanırsa, biz
önce Trablus’ta geçici bir hükûmet kurarak,
sonra da her şeyi boykoy ederek düşmanlığı
devam ettireceğiz.“
Kendisine resmî bir görev tevdi
edilmemişken Almanya’dan çıkıp gelen Enver
Paşa, bunun bir vatan borcu olduğunu sözleri ve
tutumuyla ortaya koyar. “Vazifem bu sefer beni,
hiçbir maddî netice alamayacağım bir amaca
doğru götürüyor. Trablus, zavallı memleket,
şimdilik kaybettik* -belki de ebediyen-, peki, o
zaman niye gidiyorum? İslâm dünyasının bizden
beklediği bir ahlakî görevi yerine getirmek için…”
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Okullarımızda okutulan tarih kitaplarında
Trablusgarp Harbi iki-üç sayfayla Enver Paşa da
bir iki satırla anlatılırken; Nevzat Kösoğlu Enver
Paşa’nın buradaki hemen bütün faaliyetlerini
hem de en ince detayına kadar verir. Ve Enver
Paşa’nın burada nasıl bir kahraman addedildiğini
açıkça gözler önüne serer. Bu bölümde verilen ve
genel muhtevası “Vatan” ve “İslâm” kavramları
etrafında şekillenen bilgiler aslında Enver Paşa’nın
gerek daha sonra Sarıkamış’ta gerek Orta Asya’da
yapacağı mücadelenin hep aynı çıkış noktasından
kaynaklandığının da bir kanıtıdır adeta.
Sarıkamış: Soğukla Savaşın Adı
93 Harbinde Kars, Ardan ve Batum Rusların
eline geçmişti.1 Kasım 1914’te ise Ruslar bu
bölgelerin ötesine geçmek ve daha iç bölgeleri
işgal etmek için Türk Ordusuna karşı taarruza
geçmişti. Tüm şartlar karşısında Enver Paşa
Ruslara karşı bir hareket başlatılması gerektiğini
dile getirmiş ve fakat 3. Ordu Kumandan Hasan
İzzet Paşa bu karara şartların yetersiz olmasını
gerekçe göstererek karşı çıkmıştır. Enver Paşa
bunun üzerine Hasan İzzet Paşa’yı İstanbul’a
göndermiş ve kendi 3. Ordu’nun başına geçerek
22 Aralık’ta Sarıkamış Harekâtını başlatır.
Nevzat Kösoğlu bu harekâtı gün gün hem
Türk hem Rus kaynaklarından detaylarıyla
aktarır. Sarıkamış harekâtının aslında doğru
planlamış ve Enver Paşa’nın emirleri uygulanmış
olsa başarılı bir hareket olacağını dile getiren
Kösoğlu, harekâtın başarısız olmasının Enver
Paşa’ya ayak uyduramayan bazı komutanların
hatalarına bağlar. Rus General Maslovski ve
yine bir Rus General Nikolski’nin şu ifadelerini
aktararak bu tezini doğrular.
“29. Tümenin Sarıkamış’a hücum etmemek
suretiyle vakit kaybetmemesi bizim için gerekli
olan zamanı kazandırmıştır. IX. Kolordu komutanı
İhsan Paşa da aynı şekilde hareket etmiştir.”
(Maslovski) “Türklerin 29. Tümen komutanı (Arif
Baytan), Sarıkamış’ta Ruslara çok sayıda takviye
kuvvetleri gelmekte olduğu neticesine vararak
ve bağlı olduğu IX. Kolordunun diğer tümeninin
de (17. Tümen) gelmekte olduğunu düşünerek,
bu tümenin gelişine kadar ertelemeye karar
vermiş ve bu karar sayesindedir ki, Sarıkamış
kurtulmuştur.” (Nikolski)

Kitapta aynı zamanda, Türkiye’de daha
sonra oluşacak ve Sarıkamış algısının ilk kaynağı
olarak kabul edilen Şerif İlden’in Sarıkamış
hatıratının eksik ve yanlış yönleri de önemli
kaynaklar ve çıkarımlarla ortaya konulmuştur.
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Enver Paşa ve Mustafa Kemal
“Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa’nın sürekli
bir rekabet halinde olduğu yolunda avamî bir
söylem yaygındır. Tabiî ki, böyle bir rekabet fiilen
söz konusu olamazdı. Her Şeyden önce Enver
Bey, Erkân-ı Harbiye’yi Mustafa Kemal Bey’den
iki sen önce bitirmiştir… Ayrıca Enver Bey, bilinen
sebeplerle “Hürriyet Kahramanı” olarak ilan
edilmiş ve orduda hiç kimsenin ulaşamadığı bir
şöhret ve sempatiye kavuşmuş; ordu mensupları
her zaman ondan bir şeyler beklemişlerdir.”

sözleriyle, bu iki isim arasındaki rekabetin
şartlar itibariyle söz konusu olamayacağını
belirterek konuya başlayan Kösoğlu, yine de
ikili arasında baştan beri bir soğukluk olduğunu
belirtir. Bu soğukluğun sebepleri arasında gerek
Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesinden Enver
Paşa’ya çektiği mektuba bir cevap alamaması
gerek Enver Paşa’nın Çanakkale ziyaretinde
Mustafa Kemal’i ziyaret etmemesini zikreder.
Enver Bey Trablusgarp’tan İstanbul’a
döndüğünde, bazı kimselerin Derne’de olduğu
gibi burada da bir takım düzenler kurduklarını,
ama bunları aşacağını söyler. Derne’de yahut
İstanbul’daki düzenleri kimlerin kurduğu
hakkında bir açıklama yapmaz. Ancak, Enver
Bey’in Savaş Bakanı olması üzerine, Mustafa
Kemal Bey’in rahatsızlık duyduğu ve karşı
oluşunun sadece bu işin yöntemiyle ilgili
olduğunu bazı kişiler söylediği bilindiğine
göre, adı zikredilmeyenler içinde Mustafa
Kemal Bey’in de olduğu anlaşılmaktadır. Daha
sonraları, yurtdışına çıktıktan sonra, Mustafa
Kemal Paşa’ya yazdığı son mektuplardan
birindeki, “Derne’deki huyun değişmemiş”
mealindeki satırlar, sözü geçenlerin içinde
Mustafa Kemal Bey’in de olduğuna işaret
etmektedir. Bu başlıklar dışında; 31 Mart Vakası,
Enver Paşa’nın Ermeni Meselesine Bakışı,
Kûtü’l-Ammare Zaferi, Türkistan Faaliyetleri,
Basmacılar Hareketi, Buhara vb. birçok önemli
konuyu içeren bu eser, Türkiye’de oluşan ve
daha çok olumsuz yönde gelişen Enver Paşa
portresinin aksini ortaya koyması bakımından
da son derece önemlidir. Herkesin okuyacağı
bir üslup ve sadelikle yazılması da kitabın edebî
yönden değerini göstermektedir.

Şehit Enver Paşa
Nevzat Kösoğlu
Ötüken Yayınları
688 Sayfa

H A S S A S M I YA R

Kedi Felsefesi:
Kediler Bize Ne
Öğretebilir?
Mustafa Buğaz
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“Pek çok filozof ve birçok kediyi inceledim.
Kedilerin bilgeliği sonsuz derecede üstündür. “
- Hippolyte A. Taine
“Hayatın sefaletinden kaçmanın iki yolu vardır:
müzik ve kediler.”
-Albert Schweitzer

Doğada insanlara en yakın varlıklar kimdir
dediğimizde tabii ki aklımıza hayvanlar gelir.
İnsanlar şüphesiz bitkilerle ve diğer varlıklarla
da ilişki halindedir. Ama hiçbiri hayvanlar kadar
içimize, yani evimize girip bizimle bu denli
hemhal olmamıştır. Bitkiler de evimize girer
başköşemizde yerini alır. Fakat hayvanlar kadar
bizimle bağ kuramazlar, dost olamazlar. Çünkü
bireysellikleri yoktur, ayrıca hareket edemezler.
Hayvanla kurduğumuz ilişki, duyumsayan,
hisseden, bilinçli bir varlıkla kurulan bir ilişkidir.
O yüzden hayvanlar, diğer canlılara göre tarih
boyunca hayatımızda her zaman ayrıcalıklı bir
konuma sahip olmuştur.
Hayvanların bir aklı var mı? Ruhu var mı?
Acı çekerler mi? Bu gibi sorular artık geçmişte
kaldı. Günümüzde hayvanların acı çekmeyen,
otomat ya da makinemsi varlıklar olduğunu
savunmuyoruz. Ya da onların insanların
kullanımına sunulmuş eşyalar olduğunu
da düşünmüyoruz. Hayvanların da içinde
yaşadığımız gezegenin bir üyesi olarak, aynı
bireyler gibi yaşama hakkı, acıdan kaçınma hakkı,
beslenme ve barınma hakkı gibi birtakım hak ve
çıkarlara sahip olması gerektiğini savunuyoruz.
Çünkü postmodern çağda genel kabul gören
düşünce, içinde yaşadığımız gezegenin sadece
insanlar için değil bütün canlılar için yaratıldığını,
insanın evrende eşi ve benzeri olmayan, diğer
canlılardan üstün, ayrıcalıklı bir konuma sahip bir
varlık olmadığını iddia eder.

Son zamanlarda hayvanlar arasında bir
tür var ki belki de günümüzde onun kadar
hayatımızın içine giren, anlamı ve neşesi olan,
bizimle sıkı bağlar kuran, başka bir canlı yok
gibidir. Evet, kedilerden -o küçük, sevimli
yaratıklardan- bahsediyoruz. Doğrusunu
söylemek gerekirse günümüzde abartılı biçimde
bir kedi çılgınlığı yaşanıyor diyebiliriz. Öyle ki
interneti sadece kediler dolduruyor. Onların
sevimli, yaramaz, çocuksu oyunlarını kameraya
alıp paylaşıyoruz. İlgi çeken her hareketini
fotoğraflıyoruz. Çocuk gibi giyindirip besliyoruz.
Evlatlık ediniyoruz. Mirasımızı bırakıyoruz. Onlar
için cenaze merasimleri tertip ediyoruz. Adeta
ortaya bir kedi fetişizmi çıktı desek yeridir. Peki,
kediler son dönemde neden bu kadar ünlü
oldu? Kediler hayatımızda ne gibi bir boşluğu
dolduruyor? Acaba kedilerin stresli ve yalnız
hayatımızda bize gizlice öğrettiği bir felsefe mi var?
Kedilerin bilge-filozof bir hayvan olduğunu
söyleyebiliriz. Onların sürekli neşeli birer canlı
olmaları, olaylar karşısındaki umursamazlıkları,
geleceği düşünmek yerine anın tadını
çıkarmaları, stresli ve yalnız hayatımızda
bize mutlu bir hayat felsefesi sunabilecekleri
ihtimalini ortaya koyuyor. Ama nasıl olabilir de
bir hayvan, hayatımızı nasıl yaşayacağımız
konusunda bize filozofluk yapabilir? Cevabı çok
basit: “İnsan hayatının içinde başka bir varlık
olarak!’’ Bir kere kediler, birlikte yaşadıkları
insanların dünyasına diğer evcilleştirilmiş
hayvanlardan daha fazla girerek, insanların
kendi dünyasının dışına çıkmasını, sorunlarını
unutmalarını ve başka şeylere odaklanmalarını
sağlar. Biz insanlar yaşadığımız sorunları
bir öznellik çerçevesi içinde görüp sürekli
kendimize yönelik olarak değerlendiririz.
Burada yapmamız gereken, içinde yaşadığımız
öznel hayatımızın dışına çıkıp, başka dünyaları
keşfedebilmek!
Kediler her ne kadar evcilleştirilmiş
hayvanlar olsa da kendileri olarak kalmayı
başarırlar. Onlara muziplik olsun diye
sürekli insan kıyafetleri giydirsek de bu bize
kedilerin doğanın bir parçası olduğu gerçeğini
unutturmaz. Yani herhangi bir insan varlığından
başka bir hayatın varlığını temsil ederler.
Böylece bir anlamda bize başka bir dünyanın,
belki de çok uzun zaman önce unuttuğumuz bir
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dünyanın pencerelerini açarlar. Yani doğanın.
Kedi bu yönüyle biraz Zen ustalarını andırır.
Huzurun kaynağının doğada olduğunu telkin
ederek bir anlamda insana meditasyon yaparlar.
Zihnimizi temizlememize, rahatlamamıza ve
sakinleşmemize yardım ederek hayatın yükünü
bir nebze de olsun üzerimizden alırlar.
Kedilerin insanlara öğretilebileceği başka
bir öğreti de koşulsuz sevmenin iyileştirici
yanıdır. Modern hayatta maalesef en çok
açlığı çekilen duygu sevgidir. Çünkü ticarileşen
hayatımızda kimseyi koşulsuz sevemiyoruz.
Her yakınlaşmanın arkasında maddi bir
menfaat arama kuşkusu içinde yaşadığımızdan,
ötekiyle kurduğumuz hiçbir bağ samimi
olmuyor. Diğerleriyle bir bağ kursak bile hemen
karşımızdakine hükmetme arzusu içine giriyoruz.
Kedilerin böyle olumsuz huyları yoktur. Kediler
koşulsuz sever. Kedilerin sokaklarda, parklarda,
caddelerde tanımadığı insanların peşine takılıp
bacaklarına sürtünmeleri, sürekli okşanmak
ve sevilmek istenmeleri, karşısındakine çabuk
bağlanmaları, sevimli davranışlar sergilemeleri
onları hemen birer sevgi pıtırcığına dönüştürür.
Kedi lisanı haliyle insanlara “Herkesi, her şeyi
koşulsuz sev!” der gibidir.
Kediler çocuk gibidirler. Sürekli oyun
oynarlar. Oyunları evimize hareketlilik ve neşe
getirir. Elinize bir top ip yumağı alarak kedilerle
güzel vakit geçirebilirsiniz. Onlar yakaladıkları
en küçük bir fırsatı dahi kaçırmayıp oyuna
dönüştürürler. Onların bu fırsatçılığı hoşumuza
gider. Hareketsiz ve soğuk hayatımızda
hangi yaşta olursak olalım oyun oynamamız
gerektiğini hatırlatırlar. Çünkü insan, Johan
Huizinga’nın dediği gibi, bir “homo ludens”tir,
yani oyuncudur. Oyun kurgusal olduğu bilinen
ve gündelik hayatın dışında yer alan, bununla
birlikte oyuncuyu da tamamen içine çeken
gönüllü, özgür bir eylemdir. Kendimizden
geçmek, coşmak, başka bir dünyanın
imkânlarını tanımak istiyorsak sürekli bu eylemi
gerçekleştirmeliyiz.
Kediler sıradan şeylerle mutlu olabilirler.
Yaşamadıkları hayatı özlemezler. Kendileriyle
barışıktır. Bir başkası olmak istemezler.
İnsanların yaptığı gibi başkasına bakıp
imrenmezler. İdeal hayatı kendisinin değil de
başkalarının yaşadığını düşünerek mutsuz
olmazlar. Sahip olduklarına odaklanırlar. Kafaları
nettir. İnsanlarınki gibi karışık değildir. Bu yüzden
kediler insanlara tavsiyede bulunmazlar. Onlarla
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konuşmazlar. Hayatı sorgulamazlar. Mutluluk
peşinde koşmazlar. Mutluluğun ne olduğunu
düşünmezler. Sadece hayatı yaşarlar. Bunu da
hal ve hareketleriyle gösterirler.
Kediler özgür yaratıklardır. Zaman zaman
bizi isteyebilirler ama aslında bize ihtiyaçları
yoktur. Buna karşın köpekler insanlara sürekli
yaltaklanırlar. Her zaman onları memnun etmeye
istekli olduklarını gösterirler. Köpeğin insanla
olan yaşantısı efendi-köle ilişkisi biçiminde
sürüp gider. Köpek, kayıtsız şartsız efendisine
itaat eder. Hiçbir zaman bizleri şaşırtmaz.
Kediler bizi şaşırtabilir. Çünkü onlar bağımsız
hareket etmeyi severler. Bizi istemediklerinde ya
da ilgi görmediklerinde çekip giderler.
Kediler rahatlığın uzmanlarıdır. Nerede
rahat edileceğini iyi bilirler. Bu yüzden uyumayı
pek severler. Bulundukları her yer uyumak için
bir fırsattır onlar açısından. Sık sık onları en
umulmadık yerlerde uyurken yakalarız. Bazen
bir ağacın tepesinde, bazen bir otomobilin
üzerinde, bazen de küçücük bir sepetin
içinde hep uyurken buluruz. Belki de en çok
da kucağımızda uyumalarını severiz. Onların
bu hallerini izlerken bütün gerginliklerimizi
üzerimizden atarız. Tıpkı bir bebeğin uyuması
gibi bize huzur verirler. Her zaman bir bebek
gibi uyumazlar tabii. Bazen de bir ergen gibi
delicesine uyurlar. Ayaklarını havaya dikip sere
serpe uzanırlar. Uyurken çıkardıkları seslere
bayılırız. Hırıltılarını dinlerken, doğal bir melodi
gibi, bizlere şifa verdiğini hissederiz.
Kediler hayatın nasıl yaşanacağını doğuştan
bilirler. Bunu sonradan öğrenmemişlerdir. Onların
doğuştan birtakım gizil güçlere sahip oldukları
bütün kültürler tarafından kabul edilmiştir.
Zaten Mısırlıların kedileri kutsal saymaları ve
onu tanrılaştırmaları çok manidardır. Mısırlılar
kedilerin hastalıkları ve kötü ruhları toplumdan
uzaklaştırdığına inanıyorlardı. “Bastet” adında bir
de tanrıçaları vardı. Ortaçağ boyunca da kedilerin
doğaüstü güçlerle telepati yapabildiğine
inanılmıştır. Hristiyanlıkla birlikte, özellikle
kara kediler diğer kedilerden renkleri yönüyle
ayrıldıkları için karanlıkla, büyücülerle ve şeytanla
ilişkilendirilmiştir. İslam’da ise kediler kutsallığını
korumuşlar, temizliğin, bereketin, merhametin ve
uğurun simgesi olarak görülmüşlerdir.
Sonuç olarak, dünyada kedilerin yaşadığı
rahatlığa ulaşamayız belki ama onların
örneklerinden yararlanarak hayatlarımızı nasıl
daha az kaygıyla geçireceğimizi öğrenebiliriz.

Hayatın kendisinden bizzat zevk almak ve gelecek
kaygısını kafamızdan atmak için kediler bizim
öğretmenimiz olabilir. Özellikle bu salgının ve
yaygın belirsizlik durumunun ruh sağlığımızı
derinden etkilediği zamanlarda önyargıdan,
nefretten, açgözlülükten uzak olan bu zeki,
barışsever, dört ayaklı arkadaşlar bir gün bize bir
şeyler öğretebilir. Ben şahsen onlardan çok şey
öğrendim. Sizin de öğreneceğinizden kuşkum yok.
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Yeni Dini
Hareketler
Ansiklopedisi
Ferhat Özbadem

hakkında verilen bilgiler daha ayrıntılıdır.2
Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi özel konulu
ansiklopedilerdendir.

Belli yöntemlere göre düzenlenen, bütün
bilim, sanat, uğraş dallarının tüm bilgilerini
ayrıntılı olarak bir arada ya da bu dalları tüm
bilgileriyle tek tek veren, çok geniş kapsamlı,
genellikle birkaç ciltten oluşan kitap, bilgilik.1
Ansiklopediler ihtiva ettikleri konulara göre
genel konulu ansiklopediler ve özel konulu
ansiklopediler olarak ikiye ayrılır. Bunlardan
genel konulu ansiklopedilerde konu sınırlaması
yoktur ve tespit ettikleri oranlar dahilinde her
konudan bahsederler. Bu özelliklerinden dolayı
genel konulu ansiklopedilerin madde sayısı
diğerlerine göre daha fazla, ancak maddelerde
verilen bilgiler daha sathî ve geneldir. Bu
türe örnek olarak Encyclopaedia Britannica,
Encyclopedia Americana, Türk Ansiklopedisi
ve Meydan Larousse gibi ansiklopediler
sayılabilir. Özel konulu ansiklopediler ise belli
bir veya birkaç ilim dalı ile ilgili bilgilere yer
verirler. Bu sebeple madde sayıları genel konulu
ansiklopedilere göre daha az, ancak maddeler
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Bir sosyal hareket veya sosyal grup
incelenirken hareketin oluşumu, liderlik,
kurumsallaşma, hareketin veya grubun geçirdiği
dönüşümler, parçalanma ve yeni hareketlerin
veya grupların çıkışı gibi olgulara dikkat etmek
gerekir. Gerek tarihsel büyük dinler gerekse
küçük ölçekli yeni dini hareketlere bir bütün
olarak bakıldığında benzer yönlerinin olduğunu,
benzer süreçlerden geçtiğini görürüz.
Batı’da ortaya çıkan yeni dini hareketler
çeşitli biçimlerde tasnif edilmiştir. Sosyolojik
perspektiften bakıldığında dünyayı reddeden,
dünya ile uzlaşan veya dünyayı kabul eden
hareketler şeklinde bir ayrım yapılır. R. Wallis’in
bu ayrımına göre, dünyayı reddeden dini
hareketler seküler (dünyevî) olan herhangi bir
yapılanmaya karşıdırlar. Tavizsiz bir akideye ve
ahlakî prensiplere sahiptirler. Bir dini otoritenin
önderliğinde yakın ilişkilerin olduğu bir cemaat
hayatını sürdürürler. Hare-Krişna hareketi ve
Moonculuk bu tür hareketler olarak kabul edilir.
Dünyayı tasdik eden dini hareketler dünya
ile gündelik bağlarını koparmadan zihinsel,
psikolojik ve fiziksel problemleriyle baş etme,
daha huzurlu bir hayat peşindedirler. İnanç,

ibadet hayatı ve cemaat oluşturma konusunda
rahat bir görüntü sergilerler. Transandantal
Meditasyon bu anlayışa örnek verilebilir. Dünya
ile uzlaşan dini hareketler ise manevî ve dünyevî
hayat tarzı arasında bir ayrım yaparlar. Dini
bireysel bir hayat tarzı olarak görüp modern
dünyada maneviyat eksikliği olduğunu iddia
ederler. Temelde karşı çıktıkları nokta işlevini
tam yerine getirmediklerini düşündüklerini
yerleşik dini kurumlardır. Yeni-Pentekostalistler
bu anlayışa örnektir.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren
dikkatleri çekmeye başlayan yeni dini hareketler,
özellikle Batıyı ele aldığımızda on dokuzuncu
yüzyıla kadar uzanır. Bu hareketlerin hızlı
bir şekilde modernleşen, buna bağlı olarak
geleneksel değerlerinden gittikçe kopan

toplumlarda kabul gördüğü bellidir. Bunun
yanında hızlı değişimin kendisi, ahlaki endişeler,
insanlığın nereye gittiğine dair endişeler bu
hareketlerin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Yine çok önemli bir faktör olarak kitle iletişim
araçlarındaki muazzam gelişme dini hareketlerin
çok farklı toplumlarda ve geniş bir coğrafyada
kolaylıkla mesajlarını duyurmalarına izin
vermektedir.
Yeni Dini Hareketlerin Sosyolojisi
Bugün modern sosyolojide yeni dini
hareketler veya yeni inançlar olarak ele alınan
gruplar esas olarak Batı dünyasında ortaya
çıkmıştır veya orada gelişme göstermiştir.
Köken olarak Batı dışında olanlar ise çoğunlukla
Uzakdoğu’ya dayanır. İslâm dünyasında
ortaya çıkan ve Batı’da etkin bir şekilde faaliyet
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gösteren yeni dini hareket örneği bulmak güçtür.
İslâm kökenli bazı dini gruplar ise yeni dini
hareket kavramı altına sokulamayacak
niteliktedir. Çünkü İslâm’ın yorum dairesinden
keskin bir şekilde ayrılmazlar. Aşağıdaki yeni dini
hareketler hem tipik özellikler gösterdiklerinden
hem de misyonerlik faaliyetleri ile ülkemizde de
bilinmelerinden dolayı seçilmiştir. Hareketler
verilirken inanç konularından ziyade ilk oluşum,
liderlik, örgütlenme gibi konulara temas
edilmiştir. Bu örnekler genel olarak incelendikten
sonra sosyolojik değerlendirmeler daha kolay
anlaşılacaktır.3
Son paragrafa kadar verilen bilgiler genel
kabul görebilecek olan bilgiler. Fakat son
paragrafta yer alan, yeni dini hareketlerin Batı
merkezli olduğu ve islam dünyasında yeni
dini hareket olarak lanse edilebilecek veya
değerlendirilebilecek hareketler olmadığı
düşüncesi eksik ve hatalı bir yaklaşımdır.
Yeni dini hareket söylemi yeni din olarak
algılandığı için belki biraz ürkütücü veya
itici bir durum ama siz bunun adına yeni
dini hareket değil de yeni dini tarikatlar,
yeni dini mezhepler, yeni dini ekoller veya
yeni dini anlayışlar olarak isimlendirip islam
dünyasındaki örnekler üzerinde de durulabilir.
Misal olarak Kadıyanilik tam da yeni bir dini
hareket olarak değerlendirilebilecek bir hareket.
Şu gerçekliği de unutmamak lazım; hangi
ekol veya anlayışı yeni dini hareket olarak
tanımlarsanız, o hareketin sempatizanları ve
üyeleri tarafından taşa tutulur, linç edilirsiniz.
Bu açıdan bakıldığında biraz cesaret isteyen bir
konu ama neticede İslam dini merkezli yeni dini
hareketlerin olduğunu da ifade etmek gerekiyor.
Kitabın Muhteviyatı ve Önemi
Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi bir ekip
çalışması. Üniversite hocaları, öğretim üyeleri
ve lisansüstü öğrencilerin katkıları ve emekleri
ile teşekkül etmiş bir eser. Yeni dini hareketler,
yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan
hareketlerdir. Bu hareketler her ne kadar yeni
olarak isimlendirilse de ekserisi Hristiyanlık,
Hinduizm, Budizm ve Şintoizm içinden çıkan
akımlardır. Yeni dini hareketler, geleneksel
dinlerin veya dini kurumların zayıfladığı yerlerde
genel olarak ortaya çıkıyorlar. Bireyselcilik,
hazcılık ve ekonomik etkenler Yeni dini
hareketlerin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır.
Yeni dini hareketlerin bir kısım ortak
özelikleri vardır. Sentezcidirler. Eklektiktirler.
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Senkretiktir. Olağanüstü güçlere sahip lider
kültü vardır. Kutsal metinleri vardır. Dünyevi
ve uhrevi kurtuluş garantisi verirler. Üyelerini
yeni bir öğrenme/bilinçlendirme sürecine tabi
tutarlar. Yeni bir dünya düzeni inşa edeceklerini
empoze ederler. Kıyametin kopma zamanının
yakın olduğuna inanılır. Mesih/kurtarıcı anlayışı
hâkimdir. Bireyselcilik ön plandadır. Sadakat
ve bağlılığa önem verilir. Ezoterik ve gizemli
görünmeye çalışırlar.
Lorne L. Dawson, Yeni dini hareketleri beş
kategoride ele alır. A) Doğu ve Güneydoğu Asya
dinlerinden çıkan felsefi ve mitsel hareketler. B)
Amerika’da yerleşik dini inanışlara isyan ederek
ortaya çıkan hareketler. C) Batının Hristiyanlık
öncesi folklörünün ve Neo-Hristiyan ezoterik
anlayıştan ortaya çıkan hareketler. D) Yahudilik,
Hristiyanlık ve İslam gibi dinlere dayanan
hareketler. E) Ufolara ve uzaylılara öğretileri
dayanan hareketler.
Uyarılar ve Yaklaşımlar
“Yeni dinî hareketler üzerinde yapılan
araştırmalardan elde edilen veriler, 19451985 yılları arasında İngiltere’de yaklaşık 400
yeni dinî hareketin ortaya çıktığı gerçeğini
ortaya koymuştur. Bu sayı, ABD’de 1987-1988
yıllarındaki rakama eş değerdir.”4
Yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasında
önemli etkenlerden biri de dinin toplum
hayatından bir şekilde soyutlanmasıdır.
Modern zamanlarda dinin bir gereklilik olarak
görülmemesi, insanın esas varlığını tanımlayan
manevi yönünün yok sayılması ve dinin birey
merkezli anlaşılmasının sonucu olarak bir boşluk
oluşmuştur. Oluşan bu boşluğu kendisini din
veya dini hareket olarak tanımlayan “kurtarıcı”
ve “rahatlatıcı” organizasyonlar doldurmaya
çalışmaktadır.
Yanlış/hatalı/sorunlu din anlayışlarının yeni
dini hareket olarak tanımlanması da ayrıca
tartışılması gereken bir konu. Literatürün bu
kavramsallaşma yerine yeni bir kavram bulması
gerekiyor. Bu hareketler dini olarak değil de
felsefi, düşünsel, fikri veya sosyal hareketler
olarak tanımlanabilir.
Bahse konu ansiklopedide yer alan yeni dini
hareketlerin Türkiye’de etkinliği olup olmadığına
bir vurgu yapılmamış. Bu noktada esas üzerinde
durulması gereken konu Türkiye’de faaliyet
halinde olan ve daha çok misyonerlik çalışması
olarak tanımlanabilecek Batı, Hint ve Asya

merkezli yeni dini hareketlerin Türkiye’de ne
kadar etkin olduğu ile ilgili nerdeyse elimizde
hiçbir bilginin olmamasıdır. Bu hareketlerin
Türkiye uzantıları ve çalışmaları da başlı başına
bir ansiklopedik çalışma konusudur.
*
Kitapta 242 hareket hakkında bilgi var. Yeni
dini hareketler ansiklopedisi, Din sosyolojisi
dersinin notları olarak da değerlendirilebilir,
ders kitabı olarak da değerlendirilebilir. Aynı
konuyu ele alan Anadolu merkezli kitaplar, Din
sosyolojisi ders notları veya ders kitabı olarak
neşredilmiş.

Dipnotlar
1 TDK, 2 TDV ansiklopedisi
3 http://www.bingol.edu.tr/media/231530/1DiNSOSYOLOJiSi-Yeni-Dini-Hareketler-14-sayfa.pdf
4 Vejdi Bilgin, “Batıda Ortaya Çıkmış Yeni Dini
Hareketler”, Din Sosyolojisi (Eskişehir: Açıköğretim Yay,
2010), 195

*
Verilen emek ve zengin içeriği ile istifade
edilebilecek bir eser. Bu eserden ilhamla islam
dini merkezli yeni dini hareketler ansiklopedisi
kültür ve düşünce dünyamız için büyük bir
kazanım olacaktır.
Bu Konuda Neşredilmiş Bir Kısım Türkçe
Eserler:
Yeni Dini Hareketler, Özlem Uluç, Yarın
Yayınları
Yeni Dini Hareketler ve Opus Dei, Ali
Serdar Demirci, Eftalya Yayınları
Yeni Bir Dini Hareket Olarak Bahailik Ve
Türkiye’de Bahailer, Yasin İpek, Kimlik
yayınları
Yeni Dini Hareketlerin Psikolojisi: Birey ve
Hareket Açısından, Muhammed Kızılgeçit,
STS yayınları
Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi, M. Ali
Kirman, Birleşik Dağıtım

Yeni dini hareketler ansiklopedisi
Süleyman Turan (Editör)
Emine Battal (Editör)
Okur Akademi
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K I TA P

Necla Dursun
•

3 Vezir, 3 Konsolos,
1 Şehir

Türkçe kelimeler bulunması ve her kitabının
sonuna eklenen Sırpça’da bulunan kelimeler
dizininde bu gerçekliğin vurgulanmasıyla sanki
bir Türk yazarın kitabı okunuyormuş hissiyatını
uyandırmaktadır. Okuyucunun kelime haznesine
eklenecek çok sayıda kelime öğrenilebilir. Tıkız,
kopil, kavas, fevkalbeşer, morlak ve terzil gibi.
Travnik Kronika
Bu yazımızın konusu yazarın önemli
eserlerinden biri olan “Travnik Günlüğü” dür.
Ülkemizde ilk olarak “Gün Batarken” ismiyle
yayınlanan eserin orijinal adı “Travnik Kronika”
dır. Andriç bu kitabını yazmak için konu alacağı
dönemin tarihine yeteri kadar nüfuz edebilmek
adına Viyana Dış İşleri Bakanlığı ve Fransız
Dış İşleri Bakanlığı’nın arşivlerinde tafsilatlı bir
araştırma yapmış, odaklandığı konu itibariyle
konsolosluk raporlarını inceledikten sonra
yazmaya başlamıştır. Balkanlardaki toplumsal
değişimin ele alındığı sayfalar dolusu anlatımla
Bosna tarihine ayna tutulan eserde; tarih,
kültür, dil, gelenekler, inanç dünyası ve Osmanlı
vezirleriyle şehirde görev yapan başka ülke
konsoloslarının gerçekçi portreleri kişilerin şahsi
nedenleriyle yoğrularak gelişen olayları ele alan
karşılaştırmalı bir anlatım bulunmaktadır.
Travnik Neresidir?

Dünya çapında tanınmıştır bir yazardır İvo
Andriç. Eserleri birçok dile çevrilmiştir. Kendine
has anlatım tarzıyla okuyucuya eserin mekânını
ve zamanını hayal ettirme anlamında adeta
nefes aldıran, çağının en büyük yazarlarından
birisidir. İçinde yaşadığı toplumun zengin tarihi
ve etnik çeşitliliği onun mürekkebine bambaşka
bir perspektif bürünmekte bu durum onun
kalemini besleyen en önemli kaynaklardan birini
teşkil etmektedir.
Andriç, bir “Balkanlı” yazardır. Balkan
milletlerinin tarihi boyunca biriktirdiği özellikleri
anlattığı eserlerini Türk okuyucular olarak
bizler kolaylıkla özümseyebilmekteyiz. Ele
aldığı konuların kültürel geçmişimizin parçaları
olması, soy yakınlığının etkileriyle kitaplarındaki
paşaların, beylerin ve çok sayıdaki karakterin
isminin Türk ismi olması, eserlerin orjinalinde
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Bosna’nın Travnik kenti, tarihi ve doğal
güzellikleri ile ünlü bir şehridir. Osmanlı
döneminde çok sayıda vezire ev sahipliği
yaptığından “vezirler şehri” olarak anılmıştır.
Günümüzde peynirlerinin lezzetiyle turistlerin
gönlünde taht kuran Travnik ’in Dolac Köyü
Andriç ’in doğduğu yerdir. Kendisini gençlik
yıllarında Hırvat, sonrasında ise Sırp olarak
tanımlayan Andriç, hayatının büyük bölümünü
Bosna’da geçirmişti. Bu gün şehrin en önemli
tarihi eserlerden biri Nobel Ödüllü yazarın evidir
ve müzeye dönüştürülmüştür. Oldukça ilgi
gören müzenin yakınında konaklamak isteyen
gezginler için otel arama sitelerinde “Andriç
Müzesi’ne yakın oteller” başlığı altında armaya
yapmak mümkündür.
Gürül gürül akan Sumeç Deresi’nin alt
yanında yüzyılı aşmış geçmişiyle hala var
olan, birçok sultanın ve vezirin adı unutulsa
da onunkisi unutulmayan, kasabanın en
yaşlısının bile sahibini hatırlamadığı Lütfiya’nın

Kahvesi’nden bilgiler vererek başlar Travnik
Günlüğü. Giriş bölümünün ilk cümlesine mekân
olan kahve, yörenin ileri gelenlerinin şehre bir
konsolos geleceğinin duyumunu alarak bundan
sonra neler olacağına dair fikir paylaşımında
bulunduğu bu sahneye ev sahipliği yapar. Bu
sahne; akıllarda tazeliğini korurken iğne oyası
gibi işlenerek anlatılan 7 yıl, değişen 3 vezir ve
3 konsolosun ardından kitabın bitiş mekânı yine
Lütfiya’nın Kahvesi olur.
509 sayfadan oluşan kitabın başlangıç ve
bitiş noktasının aynı mekân olması; konuyu ele
aldığı zaman diliminde anlatılanların tümünün
büyük bir çemberin sınır çizgisinde hareket
ederek yine ayı noktaya gelindiğini düşündürse
de esas olan; ülke ve dünya gündemi ile sosyal
hayatın o çemberin gidişatına göre nasıl eğilip
bükülerek -her şeye rağmen- çizgide kalmaya
uyum gösterdiğidir. Sumeç Deresinden akan
su kaynaklarından biri olan Dokuz Suyun
kenarındaki Lütfiya’nın Kahvesi, salkım
söğütlerin altında bu gün hala ziyaretçilerine
kahve ikram etmektedir. Yanında lokumuyla
beraber.
Travnik’te 7 Yıl
Eserde mekân Osmanlı’nın Bosna eyaletinin
başkenti Travnik, zaman ise 1807-1814 yılları
arasındaki süredir. Belli başlı mekânlardan
kısa anlatımlarla bahsedilmiş ise de olayların
yoğunlaştığı mekânlar; şehirdeki Osmanlı Vezir
Konağı, Fransız Konsolosluğu ve Avusturya
Konsolosluğu’dur. Andriç eserlerinin birçoğunda
Osmanlı Dönemine ait vezirlerden, paşalardan,
beylerden, ağalardan, kaymakamlardan,
tüccarlardan bahsetmektedir. Yazarın “iyice
düğümlenmiş bir yumak” (Andriç, 2020,
s. 25) olarak tanımladığı etnik çeşitlilik, bu
eserinde Travnik ’teki hayatı paylaşan Sırp,
Hırvat, Arnavut, Levanten, Yahudi, Fransız ve
Avusturyalılar yörenin kimlik zenginliğine dikkat
çekerken, Osmanlı idaresindeki birçok toprakta
bulunan çok kültürlülük panoramasının bir
örneğini Travnik-İstanbul-Paris-Viyana hattında
açılan bir kapısının aralığından sergilemektedir.
Dağların arasına sıkışmış bir bölge olması
nedeniyle “Travnik Çukuru” olarak adlandırılan
şehrin çetin coğrafyası diğer yerleşim
yerleri ile bağlantısının gelişmesine mani
olmuştur. Bu nedenle dönemin mahrumiyet

bölgesi olarak görülmüş bir bakıma resmi
görevle şehre gelenler için sürgün yeri olarak
nitelendirilmektedir. Bu sıfatlara ek olarak
kitaba konu dönemde şehirde açılan Fransa
ve Avusturya Konsoloslukları nedeniyle anılan
süreç “Konsoloslar Dönemi” olarak anılmıştır.
Vezirlerin konsoloslarla olan ilişkileri,
dini ve etnik bakımdan çeşitli olan toplumun
yaşayışı kitabın her bölümünde akışa dâhil
olan yeni karakterlerle bağlantı kurularak
Osmanlı’nın başkentindeki siyasi gelişmeler,
taht kavgaları, isyanlar, dedikodular, entrikalar
bu akışa eklemlenmiştir. O sırada tüm Avrupa’yı
tehdit eden Napoléon’un yapmayı planladığı
söylenegelen seferin çeşitli etkileriyle saldığı
korku, Sırbistan ayaklanmaları, Osmanlı Sultanı
III. Selim’in tahttan indirilişi ve idamı toplumun
her kesiminin gözünden ele alınarak Travnik’te
yaşayanlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
Vakanüvis Ayarında…
Osmanlı İmparatorluğunda saltanatın tarihi
olaylarını kaydetmekle görevlendirilen saray
çalışanları bulunmaktaydı. Her yılın sonunda
o yıl içinde vefat eden önemli kimselerin
biyografilerini not alarak saraya rapor eden
bu devlet görevlilerinin adı “vakanüvis” tür.
Vakanüvis ayrıca tarih yazıcıları olarak da görev
yapmaktadır. Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi bilinen
en ünlü “vakanüvis” lerdendir. Bu noktadan
hareketle kronolojik bir tarihi kurguyla süregelen
olaylar dizininden ötürü yazarın bu eserinde
“vakanüvis” titizliği ve bilgeliği sergilediği
söylenebilir.
Fransa Konsolosu Jean Daville ve Avusturya
Konsolosu Mitterer’in ülkelerinin Dış İşleri
Bakanlığı’na gönderdiği gerçek raporları, bu
coğrafyada bulunan eski manastır günlüklerini
ve kayıtlarını incelemesinin yanı sıra günümüzde
canlı tarih tanığı niteliğindeki kaynaklarıyla
anlatıla gelen yerli rivayetleri hayal gücünün
muhteşem katkısıyla ortaya koyan yazar bu
eseriyle tarihe not düşmektedir.
Reformcu kişiliği ile Hüsrev Mehmet Paşa
birinci, kaderci felsefesiyle İbrahim Paşa ikinci,
faydasız sertliği ile Arnavut İbrahim Paşa ise
kitapta konu edilen üçüncü vezirdir. Büyük
İskender hakkında kitap yazmaya çalışan ölçülü
kişiliğe sahip Jean Deville Fransız Konsolusu,
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eskinin aktif sınır subayı iken şimdinin
acemi bürokratı Albay Joseph von Mitterer
Avusturya’nın bu şehirdeki ilk konsolosu,
Almanlaşmış Zagrepli varlıklı aile mensubu ve
askeri geleneğe sahip annesi sayesinde seçkin
bir askeri eğitim alan Yarbay von Paulich ise
Mitterer’den sonra Avusturya’nın Travnik’teki
ikinci konsolosu olurken, kitabın ise üçüncü
konsolosu olur.
Napolyon’un sözcüsü ve Fransa Konsolosu
Daville’nin tuttuğu bir günlükmüşçesine
kurgulanarak yazılan kitapta birbiri ardınca
şehirde görevlendirilen vezirler, onların şahsi
ve politik tavırlarıyla mahiyetinde çalışanlar
üzerinden zamana ait gündelik hayat,
gelenekler, görgü, yaşayış, kültür, sosyal hayat
gibi konularda sayısız bilgi aktarılmaktadır.
Bu aktarımlar arasında Osmanlı insanının
batılılaşma karşısındaki tutumu ve bir anlamda
bu konudaki direnişi de kendisine yer bulmuştur.
Ait oldukları ülkelerin siyasi temsilcileri,
halkın ileri gelenleri, cemaatlerin mümessillerinin
kişisel hikâyelerine karışan sorumlulukları,
görevleri, çeşitli sosyal ve dini grupların
hemfikir olduğu veya ayrı düştüğü konulardaki
anlatımların beşeri yönleri tarihi gerçekliklerle
bağdaşmaktadır. Eseri Türkçeye çeviren Tahir
Alangu bu anlatım çeşitliliği sebebiyle kitabı
“Balkan İnsanları Kataloğu” olarak tanımlarken
çok doğru bir tespit ve sıfatlandırmada
bulunduğu söylenebilir.
Sonuç
Konusu itibariyle öncelikli olarak siyasilerin
ve devlet adamlarının okuma listesinde yer
alması gerektiğini düşündüren bir kitaptır.
Bu gün kantonlara ayrılarak yönetilmekte
olan Bosna Hersek devletinin Merkez Bosna
Kantonu’nun başkenti, Osmanlı Devleti’nin
Bosna eyaletinin başkentliğini yapmış olan
Travnik şehri geçmişten bu güne önemini daima
korumuştur. Konsoloslar gözünden Osmanlı
vezirlerinin karakter tahlillerinin derinlemesine
incelenerek tasvir edildiği ve kurulan yeni
ilişkilerle birlikte 7 yıla sığan tarihsel arka
plan nedeniyle yavaş okunması gerektiğini
düşündüğüm ve her sayfasında bir belgesel
izliyormuşum gibi hissettiğim kitap oldu Travnik
Günlüğü.
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İtiraz edilebilecek birkaç ifadeye rağmen
tarihten ilham alınarak, arşiv taraması ile
destek gören ve Andriç’in eşsiz hayal gücüyle
günlük olayların çeşitli karakterlerle örülmesi
sonucunda okumaya doyulmaz bir tarihi roman
ortaya çıkmış.
Kaynakça
Andriç, İ. (2020). Travnik Günlüğü. İstanbul:
İletişim Yayınları.
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Mustafa Atalay
•

Bellatin’in
Akvaryumundan
Güzellik Salonu

akvaryumda balık beslemekten hoşlanan ve
güzellik salonunun sahibi olan adam olarak
tercih edilmiştir. İç monolog tarzında başlayan
ama sonrasında bilinç akışı tekniğine dönen ve
sade bir dille ele alınan eserde anlatıcı, güzellik
salonunun hangi evrelerden geçerek bakım
evine dönüştüğünü aşama aşama okuyucu ile
paylaşmaktadır.
Akvaryumu seven ve rengârenk balıklarla
güzellik salonuna dekor vererek hayatını
güzelleştirmeye çalışan biridir eserin kahramanı.
Farklı cinsel eğilimleri olan, kendi içinde soruları
bulunan ve hayatı tek düze yaşamaktan
hoşlanmayan bir karaktere sahiptir: “Balıklara
dönecek olursak, çok geçmeden lapistes
ve sarı prensesten sıkıldım. Sanırım bu,
kişiliğimdeki bir bozukluktan kaynaklanıyor.
Beni cezbeden şeylerden çok çabuk
sıkılıyorum. (S.13)”
Hayatı Dekore Etmek

Herkesin bir hikâyesi vardır. Kendine
özel, kendi kalp kırıklıklarını barındıran, arzu
ve isteklerini yansıtan, hayatının hülasasını
özel fanusunda korumaya aldığı, geçmişine
ayna tuttuğu veya geçmişiyle bütün bağları
kopardığı bir hikâyesi vardır. Kimi insanlar en
çok kendilerini severken yorulurlar. Kendisiyle
baş başa kalmaktan çekinen insan için,
kendisini sevmek kadar zor olan şey yoktur.
Bu tür insanlar varlığının yansımalarından
yüz çevirdikçe, kendisini bir şeylere adama/
verme isteğinin hâkimiyeti altına girer. Varlığını
unutturacak her şey kendileri için bulunmaz
fırsattır.
Meksikalı yazar Mario Bellatin’in kaleme
aldığı Güzellik Salonu, bir güzellik salonundan
bir revire dönüşüm hikâyesini ele almaktadır.
Eserde anlatıcı; kadın kıyafetleri giyen,
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Güzellik salonu tasarımı yaparken,
güzelleşmeye gelen kadınların berrak bir suyun
altındaymış gibi hissedeceği ve su yüzeyine
çıktıklarında güzelleştiklerini ve gençleştiklerini
görecek bir yapı istiyordu. Akvaryum düşüncesi
biraz daha bu düşünceyle de birleşince
olgunlaştı ve akvaryum deneyimi böyle başladı.
Kendi güzelliklerini yıllar geçtikçe toprağın
altına gönderenlerin, suyun yüzeyine çıktıkça
güzel görünmeye dair yaptıkları yatırımın geçici
olduğu kimsenin umurunda değildi. Bu kişilerin
bir akvaryumun balıklara camlardan çizdiği sınır
misali, kendi duvarları içinde güzelleştiklerini
görmeye aldanıp, bu sınırları aşınca ölüm ile
nasıl yüz yüze gelebilecekleri bir ironi olarak
ortaya konulmaktaydı. Balıkların bakımı insanlar
kadar zordu. İnsanlar birbirlerini canlı canlı
çekiştirerek yerlerken, balıklar ancak ölülerini
yem olarak kullanmaktaydı. Akvaryumda ölmek
kolaydı, gömülmek zor: “Bazı balıkların ölüme
karşı verdiği tek tepki ölü balığı yemekti. (S.63)
Akvaryumdaki balıklar gibi değildi hastalar.
Gelen bir salgın ile “ölüm evine” dönen bu
yere hayatta kalanlar değil, artık ömrünün son
demlerinde olanları kabul etmekteydi. Hastalar
arasında on beş günü bulmayan bir sürede
değişim gerçekleşiyordu. Oysa akvaryum öyle
değildi. Son zamanlarda bakım yapılmasa da,
balıklar inatla yaşama tutunmaya çalışıyorlardı.

Hangi şey kolaydı ki? Bu ölüm evine bakmak
da zordu. Salondan hastalığın yayıldığı iddiasıyla
şikâyetler başlamış, kapıya kadınlar gelmiş fakat
sadece hasta olarak erkeklerin eve alınacağı
söylenmiş, polisler denetime gelmiş, fakat bütün
bu olumsuzluklara rağmen ölüm evi görevini
yapmaya devam etmekteydi.
Hasta var Hastadan İçre
Hastalıklar çok çeşitli bir seyir
göstermekteydi. Hangi hastalık olursa olsun, bu
evin ziyaretçileri çok uzun zaman kalmamalıydı.
Herkes en güzel rolünü oynayıp, verilen
emeklere mukabil aylarca bir yatağı işgal
etmemeliydi: “Ne ben ne de konuklarım sonu
gelmez bir ölüme varız. (S.57)”
Hastalık her zaman bir başkasına değil, artık
anlatıcıya da yakışmaya başlamıştı. Yanaklarında
çıkan içi irin dolu yaralar büyümekte ve yüzünü
kaplamaktaydı. Yıllarca ölüm evinde baktığı
hastalar gibi kendi de artık son zamanlarda
yaşadığı enerji kaybının ne olduğunu görmeye
başlıyordu. Akvaryumdaki balıklar gibi, kendi
akvaryumu olan ölüm evinde kendine yer var
mıydı: “Artık kendimi mantarlar tarafından istila
edilmiş, yağmacılarının bile kendisinden kaçtığı
balıklar gibi hissediyorum. (S. 60)”
Hastalık ilerlerken ölümün varlığını
sorgulamak, istemeden de olsa düşüncelerinde
filizleniyordu. Ölüm evinde, en iyi de ölümün
ne olduğu bilinse de, bu durum ölümü sadece
seyredenler içindi. Ölümün öznesi olmaktan
kaçınanları ölüm ile yüzleştiren hastalık olgusu,
artık ölümü tanımlarken olabildiğince fütursuz
ve acımasız davranabiliyordu: “Sayısız konuğun
öldüğünü görmüş olsam da, şimdi ölüm benim
için geldiğinde neler olacağını bilmiyorum.
(S.62)”

Sonuç
“Salonun ortasında bir başına yitip giden
bir ben (S.68)”olmamak için, herkes bulunduğu
yeri ve konumu tekrardan gözden geçirmek
zorundadır. Yalnızlığın alacakaranlığında, her
şeyin güzel olmasını beklemekten ziyade,
birlikteliğin ışıltılı dünyasında umutları
yeşertecek idealleri gerçekleştirmek için var
gücüyle çalışmalıdır.
Genel anlamda insanın ruhuna yapılan
yolculuğu, akvaryum ve balık örneği üzerinden
vermeye çalışan yazar, kendi yanlışları ile
doğruyu bulmak için gösterilen çabanın
ancak bir akvaryumla sınırlı ve kısıtlı kaldığını
göstermeye çalışmaktadır. Bittabi akvaryum
içinde olanları önemseyen balıkların, akvaryum
dışında olan bitenden habersiz olmalarına
atfen; insanın içinde olanlara dönük bir yüzünün
olması gerektiğini, dış dünyadan gelecek seslere
kulak tıkamasını ve kendi gerçekliğini kimsenin
yorumları üzerinde inşa etmemek gerektiğini de
hatırlatmaktadır.
Mario Bellatin
Güzellik Salonu
Notos Kitap
72 Sayfa

İnsanın yaşadığı hayatı sorgulaması,
kavramlarını ve umutlarını yerli yerince koyması,
hatıralarında acı yerine mutluluk kadrajından
çıkan fotoğrafların kalması, bir ideal uğruna
yaşarken kendisini unutmaması ve bütün bu
süreci bir bütün olarak bir resme sığdırması
o kadar zordu ki: “Soğukkanlılıkla oturup
düşündüğümde anlıyorum ki, belki de bir an
için kendimi ölümsüz sandım ve gelecek için
hazırlık yapmayı bilemedim. (S. 71)”
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Şerife Saliha Buğa
•

Dar Kapı’ya Felsefe
Penceresinden
Bakmak

Nietzsche, Deccal’in Önsöz’ünde “bazıları
gömüldükten sonra doğar.” (Nietzsche, s.
7) der. Kendisi için de öyle olmuştur; Alman
filozof, ölümünden sonra, ortaya koyduğu
düşünceleriyle pek çok ismi etkilemiştir. Andre
Gide bu isimlerden sadece biridir. Nietzscheci
romanı olarak nitelendirilen Ahlaksız için “Onu
keşfettiğimde, ‘Ahlaksız’ı yazdım. Benim için
ne büyük bir baş belası olduğuna bilmem kim
inanır.” (Behler, s. 23) der. Fakat Nietzsche
etkisinin görüldüğü tek eseri bu değildir.1909
yılında yayımlanan, özyaşamöyküsünden
esintiler taşıyan Dar Kapı romanı bu etkinin
hissedildiği romanlarındandır.
Gide, iki gencin aşkı etrafında şekillendirdiği
romanında erdem ve ilahi aşk kavramlarını
irdelerken Nietzsche’nin sürü insanını da
dikkatlere vermekten geri durmaz. Sürü insanı,
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kısaca, kişinin özgürlüğüne ket vuran moral
değerlere sahip insandır ve kendi içinde ana
moral değer yargılarının farklılık göstermesinden
dolayı; sıradan insan, cılız insan ve orta insan
olmak üzere üçe ayrılır. Cılız insan, “hayattan
yüz bulamayan, tabiatın onlara cimri davrandığı,
sürekli olarak anlamdan yoksun bir acı çeken
insanlar” (Kuçuradi, s. 37) olarak tanımlanırken
eserde Alissa karakterinin bu tip insan portresi
çizdiğine tanıklık ederiz.
Kuzeni Jerome’la birbirlerine karşılıklı, derin
hisler beslerler. Fakat onun bu duygusunun
önünde bir engel vardır: Moral değerler. Bu tip
sürü insanı için “baş moral değerler yakınını
sevme –bu arada düşmanını da sevme-,
altruizm ve acı çekmedir.” (Kuçuradi, s. 38) Bu
değerlendirme sonuna kadar götürüldüğünde
ise “ideal olarak melek, bilmeyi gereksiz bulan,
kansız bilge, genç kız kalma ideali ortaya çıkar.”
(Kuçuradi, s. 38) “Burada; bakış fizyolojik
gelişime karşı yöneltilmiştir ve bir yandan da
nasipsizlikten, benliksizleşmekten, kendini feda
etmekten zevk alınır ve bunlarda zevk aranır.”
(Nietzsche, s. 84) Alissa’nın içinde bulunduğu
durum tam olarak böyledir. Jerome’la hisleri
karşılıklı olmasına rağmen kardeşinin Jerome’a
karşı hislerini öğrenince kendisi aradan çekilmek
ister. Bu onun için fedakârlıktır ve bundan zevk
duyar. Jerome, erdeme onunla ulaşabileceğini
düşünürken o bunun aksini iddia eder;
kendisinin Jerome ile Tanrı arasında bir engel
olduğunu, aradan çekilmezse Jerome’un erdemli
olamayacağını düşünür ve ondan uzaklaşarak
kendince fedakârlıkta bulunur. Bir melek gibi
fakirlerin yardımına koşar, bu ise “bezginlikle
savaşma yollarından biridir” (Kuçuradi, s. 42)
sadece. Hayata karşı korku ile doludur, bu
durum onun özgürlükten kaçmasına, hayatı
kendi gözleriyle görmesine engel olur. Onun
bu düşüncelerinin temelinde ise bu tip sürünün
sürü başı olarak nitelenen ‘rahip’in vaazlarının ve
dini kitapların telkinlerinin rolü büyüktür. Papazın
İncil’den okuduğu “Dar kapıdan girmeye
çabalayın. Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı
büyük ve yol geniştir. Bu kapıdan girenler çoktur.
Yaşama götüren kapı ise dar, yol da çetindir. Bu
yolu bulanlar çok azdır.” (Gide, s. 22) ayeti onun
düşün dünyasını etkiler ve o dar kapıdan tek
başına geçilebileceğine inanır, “Hepimiz Tanrı’ya
tek başımıza ulaşmak zorundayız.” (Gide, s. 29)

der. Aslına bakılacak olursa papazın vaazında
kastettiği geniş yolun kişiyi günaha girmeye
sevk edecek yollar olduğu, bu yola kolayca
sapılabileceği ve pek çok kişinin de bu duruma
düşeceğidir. Bu yola girmekten sakınanlar yani
günahlardan sakınanlar ise zor yolu seçenlerdir;
Hakka, hakikate giden yol çetindir, imtihanlarla
doludur. İnsanın günah batağına düşmeden,
düşse bile tevbe ederek, o yolu izlemesi gerekir.
Dar kapı metaforu burada akıllara Necip Fazıl’ın,
“Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan
geçilmez;
Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan
geçilmez.” (Kısakürek, s. 134)
dizesini getirmektedir. Kapı tasavvufi bir
metafordur, fakat bilinmektedir ki tasavvufta da
kapılar vardır: Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat
olmak üzere dört kapıdır. Her bir kapı Hakka
götürür; kişi elinden geleni yapmakla, tevbe
etmekle yükümlüdür. Kaldıramayacağı yük
kimseye yüklenmez. Ancak bu husus Alissa’da
bir hakikat kırılması şeklinde tezahür eder;
erdemli olmak, Tanrı’ya yani hakikate ulaşmak
ister fakat anlaşılan odur ki kaldıramayacağı
bir yük yüklenir. Bu durumda ısrarcıdır; ısrar
etmesinde ise başta da ifade etiğimiz üzere
moral değerlerin ve telkinlerin rolü büyüktür.
Başta Jerome olmak üzere hayata ‘hayır’ der.
Fakat bu “‘hayır’ın içinde birçok ‘evet’ler vardır.”
(Kuçuradi, s. 39) Yüklendiği bu yük nihayetinde
artık kaldıramayacağı bir hal aldığında ise içinde
bulunduğu ikilem onun şu sözleri söylemesine
yol açar: “Beni her şeyden yoksun bırakan
kıskanç Tanrım, kalbimi de al benden. Bundan
sonra bütün sıcaklığını yitirdi ve hiçbir şey
ilgilendirmeyecek artık onu.” (Gide, s. 149)
“Neden onun önünde erdemimi hiç
durmadan abartıyorum? Bütün kalbimle inkâr
ettiğim bu erdemin bana nasıl bir değeri olabilir
ki?” (Gide, s. 149) diyen Alissa da içten içe bazı
şeylerin farkındadır fakat böyle bir zihniyete
sahip sürü insanının kendini yenmesi o kadar
kolay değildir; çünkü insanların alıştıkları bir
şeyden kopmaları çok zordur. “Ah Tanrım! Küfre
düşmeden sonuna kadar gidebilecek miyim?”
(Gide, s. 153) Alissa’dan okuduğumuz son
sözlerdir; Tanrı’ya kavuşmuştur artık. Fakat
Jerome ondan sonra evlenmez, çünkü onun dar
kapısı Alissa’dır.

“Eşi Madeleine’e olan sevgisi, kendi
deyimiyle yaşamında “mistik bir yöneliş”
sağlamıştı, ama bu kadar yakın, sürekli
bir ilişkinin, özgürlüğüne ve her türlü
deneyimi yaşama isteğine engel olduğunu”
(Turkedebiyati.org, 2007) düşünen Gide
hayatının bu dönemini sıkıntı içinde geçirir.
“Katoliklik kabul edilir gibi değil, Protestanlık ise
çekilmez; gene de kendimi koyu bir Hıristiyan
olarak hissediyorum.” (Turkedebiyati.org, a.g.m)
diyerek yaşadığı döneme hâkim mevcut moral
değerlerin onu ruhsal bunalıma sürüklemesiyle
arayışa girer. Çoğunlukla mektuplar ve Alissa
öldükten sonra Jeroma’un eline geçen günlüğü
etrafında biçimlenen, birinci şahıs anlatıcının
hakim olduğu, yalın bir üsluba sahip eserinde
de “okuyucusuyla işbirliği yaparak bu kurgusal
dünyayı ve onu oluşturan öğelerini tartışmaya
açmaya ve sorunsal hale getirmeye çalışır.”
(Boyacıoğlu, s. 138); yani bu arayışına okuru da
dahil etmek istemektedir. Bunu ustalıkla başarır;
okur bir anda kendini bu sorgulamanın, arayışın
içinde bulur. “Sadece tekrar tekrar okunmak
için yazıyorum” (Boyacıoğlu, s. 138) diyen
yazar; okuru metne ve arayışına dâhil eden
ustalıklı anlatıma sahip bu eseriyle tekrar tekrar
okunmayı fazlasıyla hak etmektedir.
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K I TA P

Sueda Kurt
•

Yeni Bir Kitap: Benden
Başka Herkes

“Benden Başka Herkes” Sıddık
YURTSEVER’in ilk öykü kitabı. 2020 İz
Yayıncılık çıkışlı kitap, “Hep Eksik” ve “Hep Hiç”
başlıklarında toplanmış öykülerden oluşuyor.
Yazarın öykü ve yazılarını: Mahalle Mektebi,
Hece, İtibar, Muhayyel gibi önemli edebiyat
dergilerinden de tanımaktayız.
Kitap ismi ile başlayan ben kavramının
geri plana atılması, öykülerin hemen hepsine
sirayet etmiş durumdadır. Zaten taşra da
merkezin dışında kalan, biraz da ötede olan bir
yer... Yaşadıkları mahalin özelliğine bürünen
öykü kahramanlarının hemen hepsi, hayatta
etkin özneler değildir. Yerine göre nesne ve
özne, akışkan bir durum içerisinde dönüşüm
yaşayabilir.
Öykü kitaplarına artan ilgi ile beraber,
postmodern türde öykülere oldukça sık
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rastlamaktayız. Bu tür öykülerde geleneksel
kurgunun ve zaman algısının belirgin olmayışı,
okurları çoğunlukla yormaktadır. Yazarların, daha
aktif bir okur kitlesini hedeflemesi bazen de iç
dünyalarındaki flu kurgu, anlam bütünlüğünü
dağıtmakta, yazıdan istifade geleneğini
zedeleyebilmektedir. Bu çerçevede “Benden
Başka Herkes” öykülerine taşranın tanıklık
ettiği sade öyküler diyebiliriz. Hatta hikâye
kelimesini kullanmak daha doğru olacaktır.
Hikâyeleri okurken, uzun bir aradan sonra
öykü dilinden, eski hikâye dillerine kavuşmuş
olmanın mutluluğunu hissettim. Köy hayatının,
define aramanın, kız istemelerin, muhtarın,
dostlukların bazen karamsar taşra çıkmazının
hikâyesi… Tanık olduğunu anlatan, ağdasız
bir dille, akıp giden hikâyeler… Kahramanlar
çoğunlukla erkek. Hatta bu erkekler sevdiği
kızı alamayan, çocuğuna sevdiği kadının adını
veren, Müslümcü, Tayfurcu erkekler çoğunlukla.
Taşra öyküleri kapsamında bu umutsuz erkek
profiline çoğunlukla rastlıyoruz. Çünkü bu
profil, toplumda yeri olan bir gerçekliği ifade
ediyor. Yine de kitap satırlarının arasında sıklıkla
rastladığımız Müslüm şarkılarının bizleri biraz
yorduğunu ifade etmek isterim.
Hikâye geleneği toplumumuzda yüzyıllardır
olan bir gelenek. Dolayısı ile bu türe artan
ilgiye şaşırmıyorum. Özellikle taşrada geçen
anlatı ve söz sanatları yazı diline geçirilmese
dahi kendi içinde, istemsizce gerçekleşen bir
durum. “Benden Başka Herkes” kitabında da
sıklıkla günlük konuşma dillerine ve o yöreye has
tabirlere rastlıyoruz. Bu durum tanık olunan şeyin
yazılmasını gerektiriyor ki hikâyenin inandırıcılığı
da bu sayede artmış oluyor. Okuduğum çoğu
hikâyenin bayramlarda ziyaret ettiğim babaanne
evimde akıyormuş gibi geldiğini söylemeliyim.
Örneğin “Vebal” hikâyesinde “Sen de bir şey
desene Remziye. Abartıyor muyum? Sen nerden
biliyorsun da konuşuyorsun? Elektrikler de tam
gidecek zamanı buldu.” Günlük bir konuşma
diline Nihayetsiz Tövbe Teknikleri öyküsünde
de rastlıyoruz: “ O sıralarda Nurettin askerden
gelmişti. Askerde biriktirdiği parayla teyp almış.
Yanına nereden bulmuşsa Müslüm’ün son
kasetini de iliştirmiş.” Konuşmalar son derece
tanıdık ve gündelik. Bu durum taşra hayatının
sade, duru ve biraz da olaysız durumunu gözler
önüne sermektedir.

Edebiyatın canlı olduğunu, günümüz
konuları ve tabirlerinden bolca nasibini aldığını
söylemeliyiz. Özellikle internet gibi bir imkânla
birlikte ilçeler, köylerde dahi artı ve eksileri ile
dilde gerçekleşen bir değişim söz konusudur.
Sadece dil değil, günlük olay kurgusunda da
ciddi değişimler gerçekleşmektedir. Kitaptaki
hikâyelerin bu güncellikten biraz uzakta kaldığını
da söylemeliyiz. Okuma yaparken sıklıkla basım
yılına bakma ihtiyacı hissettim ki bu durum
bende, edebiyatın taşrada –nedense- durağan
bir zamanda kaldığı hissini uyandırdı. Bu durum
belki de bir başka tartışma konusunu gündeme
getiriyor. Taşrada zaman çağımızın gerisinde bir
hızla mı akıyor? Taşranın konusu halen büyük
şehirlere duyulan özlem, başkasının hayatına
duyulan merak, gece oturmaları şeklinde mi
devam ediyor? Globalizmin ulaşmadığı hangi
muhit kaldı diye soruyorum kendime. Bu çaresiz
bir soru da değil. Taşranın duru yaşam öyküsünü
güncel bir dille aktarmayı başarmalıyız diye
düşünüyorum. Elbette en büyük görev ânı
kaleme alan öykücülere düşüyor. Okuru bol bir
kitap olması temennisi ile…
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ÇOCUK OKURLAR

Elif Dursun
•

Kitaplığımın En Anlamlı
Üyesi

7. doğum günümde hediye olarak aldıklarında
çok mutlu olmuştum.
Kitaba adını veren çocuk yani Osman’ın
başından geçenler anlatılıyor kitapta. Osman
evinde oyun oynarken kaçırılıyor. Kaçırılma
sonrasındaki olaylar 128 sayfalık kitapta
anlatılıyor. Okurken heyecan veren bir kitap.
Oldukça da etkileyici. Hatta bir karesinde
kitabı yatmadan önce okumuştum ve rüyamda
görmüştüm.
Ben Bir Küçük Osmancık Vardı’yı okurken
eski zamanlarda ne kadar zorluklar yaşandığını
öğrendim. Çünkü iletişim imkanlarının az olması
nedeniyle çocuk kaçırılma olayının ne kadar az
duyurulduğunu okudum. Bu gün bu tür olaylar
çabucak duyuluyor ve iyi sonuçlar alınabiliyor.
Bu gün; ‘’Bir Küçük Osmancık Vardı’’
isimli kitabımı, kitaplığımın en güzel yerinde
bebekliğimden bir hatıra olarak saklıyorum.
Bir Küçük Osmancık Vardı
Hasan Nail CANAT
Genç Timaş Yayınları
128 sayfa

Merhaba ben Elif DURSUN. On yaşındayım
ve İstanbul’da yaşıyorum. Okuduğum kitabın
isimi ‘’Bir Küçük Osmancık Vardı’’. Ben bu
kitabı okurken çok duygulandım çünkü bu
kitabın benim için özel bir önemi var. Çünkü
ben henüz 1,5 yaşındayken kitapçıda ailem
alışveriş yaparken elime bu kitabı almışım ve
bırakmamışım. Ailem kitabı elimden alamayınca
kitapçıdan satın almışlar.
Bu kitabı yıllarca okuyor gibi yapmışım. Hiç
elimden bırakmamışım. Küçücük parmaklarımla
sayfalarını çevirerek resimlerine bakmışım. Bazı
videolarımda kitabı ters tutup okur gibi yaptığımı
gördüğümde kendime gülüyorum. Anlaşılır
şekilde konuşmaya başladığımda; “Okumayı
öğrendiğimde ilk bu kitabı okuyacağım.’’
diyormuşum. Fakat okuma yazma öğrenene
kadar kitabı çok eskitmişim, lekelemişim, bazı
sayfalarını yırtmışım. Sonra kitabın yenisini ailem
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ÇOCUK OKURLAR

Zeynep Dursun
•

Ninni Şiirli Kitap: On
Küçük Zenci

Merhaba ben Zeynep. İstanbul Maltepe
Fen Lisesi’nde onuncu sınıf öğrencisiyim.
Bahsedeceğim kitabin ismi “On Küçük Zenci.
Kitabın adından da anlaşılacağı üzere ilginç
bir kitap. Bu kitabı bir okul arkadaşımdan
duydum. Sınıfımızdaki bir aktivitede her
hafta bir kişi okuduğu bir kitabı tanıtıyor ve
kitaba ait değerlendirmesini ve düşüncelerini
paylaşıyordu. Küresel salgın öncesinde zevkli
geçen yüz yüze eğitim günlerimizden birinde
arkadaşım bu kitabı tanıttı ve özellikle kitabın
başındaki tekerlemeyi okudu.
“On küçük zenci yemeğe gitti.
Birisi boğuldu, kaldı dokuz.
Dokuz küçük zenci pek geç yattı.
Birisi uyanmayı unuttu, kaldı sekiz.
Sekiz küçük zenci adada gezmeye çıktı.
Birisi dışarıda kalmayı istedi, kaldı yedi.
Yedi küçük zenci bir küçük baltayla odun kesti.
Birisi iki parça oldu, kaldı altı.
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Altı küçük zenci kovana dokundu.
Birisini arı soktu, kaldı beş.
Beş küçük zenci kanunu tetkik etti.
Birisi avukat oldu, kaldı dört.
Dört küçük zenci denize girdi.
Birisini balık yuttu, kaldı üç.
Üç küçük zenci hayvanat bahçesini dolaştı.
Birisini ayı boğdu, kaldı iki.
İki küçük zenci güneşte oturdu.
Birisini güneş çarptı, kaldı bir.
Bir küçük zenci tek başına kaldı.
Gidip kendisini astı, tamam!”
Arkadaşım okurken bütün sınıf pür dikkat
dinliyorduk bitirdiğinde herkesin içine bir merak
dolmuştu. Birkaç gün sonra bir baktım bütün
sınıf bu kitabı okuyoruz. Merakla okunan kitap
sebebiyle teneffüslerde sınıftan çıt çıkmıyordu.
On kişiye aynı anda gelen mektupta;
güzel bir adada konforlu tatil hediye edildiği
söylenmekteydi. Tüm davetliler bu tatile
giderken bunun kendilerinin son tatili
olduğundan habersizdiler. Başlarına gelen
gizemli olaylar, birbirlerinden duydukları şüphe
ile ilerleyen sayfalar okuyucuya kitabın sonunu
merak ettiriyor. Fakat asla ve asla aklımıza
bile gelmeyecek bir şekilde bitiyor. Kitabı
bitirdiğimde yazarın ne kadar iyi kurguladığını ve
hiçbir detay atlamadan yazdığını düşünmüştüm.
O kadar etkilenmiştim ki anneme ve babama
ısrarla okutturdum. Onlarda kitaba bayıldı ve iki
günde bitirdiler. Bir gün geç bir saatte televizyon
izliyorduk. Bir tiyatrocunun röportajında “on
küçük zenci “dediği duyduğum anda aniden
televizyona döndüm ve dinledim. Meğer kitap
bir tiyatro oyunu olarak sahnelenmekteymiş.
Hemen internetten biletlere baktık ve yakın bir
tarihte olduğunu gördük. Fakat o yakın tarih
salgın sebebiyle yaklaşık 2 yıl ertelendi :’(
Tüm dünyanın hayatını durma noktasına
getiren salgın bitince tiyatrosuna ve (çekilirse)
sinema filmini izlemeyi çok isterim. Bu
kitabı tüm kitapseverlere öneririm çünkü
meraktan çatlatacak ve uykularınızı çalacak
kadar mükemmel. Zaten bu işin piri Agatha
Christie’den başka türlüsü beklenemezdi.
On Küçük Zenci
Agatha Christie
Altın Kitaplar
224 sayfa

Tenkid Nasıl Olmalı?
İsmail Erünsal
Nesil Aylık Fikir Dergisi Yıl 4.
Sayı 39/41 s. 108 Yıl. 1979

Bizde hiç anlaşılmayan meselelerden biri tenkidir. Biz bir kitabın nasıl tenkit
olunabileceğini bilmiyoruz bizde tenkid, ilimden, müşâhededen tedkik ve düşünceden
evvel gelen bir nev’i yazı oyunudur. O suretle ki, çocuklar nasıl hayata oyun ile başlarsa,
yeni yazı yazanlar da tenkit ile işe girişirler. Halbuki tenkid, kuvvetli bir müşâhede, hakiki bir
ilim ister. Faydalı tenkid iyi veya kötü demekle değil, bir eserin iyi cihetini göstermek ve onu
tamamlamakla mümkündür.
İctimai hayatımızda nasıl kuvvetli bir efkâr-ı umumiye yoksa, ilmi hayatda da
aksülameller yapacak kuvvetli bir fikir ceryanı mevcut değildir. Eğer böyle bir fikir ceryanı
olsa, selahiyetli kimselerin yazmadı tenkidler kimse tarafından okunmaz. Kıymetli tenkidler
de Eser sahiplerine, ale’l-ıtlak o ilimle iştiğal edenlere faydalı rehberlik eder.
Bir kere tenkid, bir eserin ne medhi demektir ne de zemmi. Bilakis tenkid, eserin
mevkiini, faydasını, kıymetini göstermeyi istihdaf eylemelidir. Eserin hiç kıymeti yoksa
ondan bahs etmeğe ciddi bir münekkid tenezzül eylemez. O halde tenkid edilen her eserin
behemehal bir kıymet ve te’siri melhuz olmalıdır. İlmi eserlerde tamamen menfi ve muzır
te’sirât mevzubahs olamayacağı için bu nev’i eseri tenkid edenler, kitabın kıymetini, müspet
te’siratını araştırmak mecburiyetindedir.
Şu halde münekkid evvel emirde tenkid edeceği eserin kıymetli noktası neresidir;
cemiyete faydalı olan cephesi hangisidir; bunu araştıracaktır.
Bundan sonra, bu kıymetli nokta tamam mıdır; Eserin faydası nasıl artabilirdi; Münekkid bu
noktaları göstermeğe mecburdur. Böylece eserin nakıs olan cihetlerini ortaya koyar ve eksiğini
tamamlar. Böyle bir tenkid, kitabın müellifine ve bütün ilim adamlarına ne kadar hizmet eder.
Bunu yaptıkdan sonra yanlış olan kısımları bulmak gerekir. Münekkid, gerek usulde,
gerek esasda bulduğu yanlışları gösterirken, onların doğruları hakkında muayyen fikri olmalı,
hakikata mutabık cihetlerini göstermelidir. Bu suretle tenkid başlayınca ilim adamları arasında
mütekabil hürmet mütekabil muhabbet baş gösterir. Hakiki ilim tesanüdü vücuda gelir.
Bunun içindir ki, herhangi bir mevzuyu henüz kavramamış olanlar yazı tecrübesine
kalkacakları zaman, tenkid ile başlamasınlar deriz. Çünkü bu yolda hareket evvel emirde
ilme karşı lakayıtlıklarını gösterir.
Diğer cihetden memleketde ilim ile iştigal eden herkes için bütün neşriyatı takip bir
vazifedir. Bilmeliyiz ki, her ilim müntesibi diğerine yardım ile mükellefdir. En iyi yardım
da kendi bildiği mevzuya dair bir neşriyat hakkında usul-i dairesinde yapacağı tenkid ile
mümkündür. Bu nev’i tenkiddir ki ilim adamları arasında tesanüdü ve uhuvveti arttırır. Eğer
münekkid aynı zamanda ansiklopedik, yani ma’lumat-ı ilmiyeyi takibe kudretyap ise onun
tenkid ve tahlil süzgecinden geçen âsârın kıymeti herkesçe daha kolay anlaşılır. Her gün
yüzlerce intişar eden asarın kaffesinin mütalaaya değmediği meydana çıkar. Ve bihakkın
müfid kitapların hangileri olduğu ehl-i tetebbua malum olur.
Müderris Mehmet Emin Bey

