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SUNUŞ
2021 yılında başlattığımız Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi, kitaphaber.
com.tr çatısı altında yeni bir proje olarak sunuldu. Bu güne kadar birçok
derginin gerek kuruluş gerekse de yayım sürecinde mutfakta olan biri
olarak tedirginliklerle bu işe girişmiştik. Fakat derginin hibrit olması ve
Türkiye’nin bu kulvardaki bir ilki olması dolayısıyla heyecanlanarak bu
işe başladığımızı itiraf etmeliyim. 2011 yılında başlattığımız kitaphaber.
com.tr’nin 10 yıl sonra bir dergi olarak okurun karşısına çıkması, tamamen
sorumluluk bilinciyle oluşmuştur. Bu güne kadar sürdürdüğümüz “temiz
yayıncılık” ilkesini sürdürerek nice 10 yılları aşma temennisi taşıyoruz. Her
sene 2 sayılık hibrit dergi ile de bu çalışmamızı dergi yayıncılığı kulvarında
da devam etme niyetindeyiz.
2021 yılı birçok zorluklarla birlikte geçerken, 2022’nin güzellikler getirmesini
temenni ederken yaptığımız çalışmaların kamuoyuna nasıl yansıdığını da
görmek istiyorduk. Bu yansımalardan biri olarak Türkiye Yazarlar Birliğinin
(TYB) her sene çeşitli dallarda verdiği «Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları
Ödülleri» kapsamında kitaphaber.com.tr’nin yılın Elektronik Yayıncılık
ödülünü alması oldu. Aldığımız bu ödülün sevincini yaşarken bir yandan da
yükümüzün arttığının farkındaydık. Bu bakımdan yaptığımız işlere daha da
ciddi sarılarak bu ödülü motivasyonumuzu arttırıcı bir unsur olarak gördük.
2022’nin ilk, toplamda üçüncü sayımızı çıkartırken, yeni bir dosya ile
okurların karşısına çıkıyoruz. Bir kitap dergisi olarak belki de bu güne
kadar hiç yapılmamış bir işi sayfalarımıza taşıdık. Dergimizin bu sayıdaki
dosya konusu: “Şehadetinin 100. Yılında Enver Paşa” dosyası oldu. Dosyanın
editörlüğünü Tarih Bölümü Editörlerimizden Ömer ERTÜRK yaptı. Dosyada
yakın tarihimizde çokça tartışılan bir isim olan Enver PAŞA hakkında geniş
yazılara yer vererek tarih-kahraman bağlamında konuyu alanında uzman
isimlerce irdeledik.
Üçüncü sayı olmamıza rağmen, dergimizde belli başlı bölümlerimiz devam
etmekte. Bu da dergiyi hem bir kitap dergisi hem de kültür ve eleştiri
kategorisinde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bölümlerin devam etmesi,
yazarlarımızın büyük gayretleri ile gerçekleşmektedir. Kitap yazıları başta
olmak üzere, teori, müzik, sinema, ilahiyat, resim gibi alanlarda çeşitli
yazılarla dergimizin metin çeşitliliğini arttırarak okurlarımızın karşısına
tekrardan çıkmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Dergi hakkındaki görüş ve önerilerinizi:
adresinden bizlere iletebilirsiniz.

editor@kitaphaber.com.tr
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MODERN TÜRK ŞİİRİNİN
MUHTASAR HİKÂYESİNE GİRİŞ
Ethem Erdoğan
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Kültürel modernizmin, 19. yüzyılda
geleneksel olanın değersizliğini öne sürerek
çıkış yaptığı yaygın bir kanaattir. Edebi, sanatsal,
sosyal ve gündelik hayatın geçerliliğini yitirdiği
düşüncesini ileri sürerek ortaya çıkmıştır.
Hristiyan inancı üzerinden bir zümrenin
ortaçağda insanlara zulmü sebebiyle, bu inanç
hayatın dışına çıkarılmıştır. (Dağ başlarında
manastırlara hapsedilmiş ve şekil olarak sadece
Pazar ayinleriyle sınırlandırılmıştır.) Dinin hayatın
dışına çıkarılmasından sonra yerine akıl ikame
edilmiştir. Bunun yeterli olmaması üzerine
yanına bilim eklenmiştir.
Modern dönem olarak adlandırılan dönemin
arka planında din açısından reform, sanatbilim-felsefe açısından rönesans, ekonomik
açıdan coğrafi keşifler ve akıl-mantık özgürlüğü
açısından aydınlanma düşüncesi vardır. Bu
bileşimle şekillenen sosyal yenilik, bazı yeni
şartlar oluşturmuş ve bu şartlar tarihte farklı
bir sayfa açmıştır. Bu yeni döneme komple
“Modern Çağ” denir. Bu dönem, hayat
tarzındaki geleneksel anlayışın kırıldığı büyük
ölçüde radikal farklılaşmalara yol açılan bir
zaman dilimidir. Modern dönemin getirisi
olan modernist anlayış bilimde formel yapıyı
oluşturmuş ve teknoloji, endüstri, kentleşme
ve kapitalizm gibi alanların yanında güzel
sanatlar da etkilenmiştir. Bunların bileşkesi
de Modernizmdir. Bu ifade biçimi aslında,
yukarıdaki değişimlere paralel şekilde 20. yy’da
Batı sanatındaki değişimi anlatır. “Modernizm,
modernite/modernlik kavramıyla yakından
ilişkili olmakla beraber özellikle 20. yüzyılın
başlarından itibaren Avrupa’da ortaya çıkan farklı
bir sanat ve edebiyat anlayışını karşılamak üzere
kullanılan bir kavramdır” (Kacıroğlu, 2018).
Söz ettiğimiz değişimler sonucu ortaya konan
modernist şiirin, öne çıkan tarafı da; dil eksenli
oluşu ve söyleyiş seçeneklerinin genişliğidir. Bu
anlayışın özü; şiiri amacı kendisi olan bir estetik
mesele olarak görmektir. Bu anlamda modern
şair, şiirin estetik yanına ve serbest çağrışıma
yaslanan şiir diline istinat eder. Çünkü bunun bir
ayağı alımlama estetiğidir.
Türk edebiyatında modernizm, modernizmin
oluş şartları dışında ve farklı bir iklim olarak
başlamıştır esasen. Klasik şiirdeki yapı
korunarak ve yalnız tavır değişikliğiyle Türk
7

şiirinde modernizm başlamıştır. Özellikle son
büyük divan şairleri olan Nabi ve Şeyh Galip’te
böyledir durum. Yalnız bu iki şair üzerinden
durumu incelemek bile yeterlidir. Bu iki şairin
nazım sahasında şiiriyet dışında bir amaçları
yoktur öncelikle. Dil eksenli olmak bakımından
da divan şiirinin tamamında öne çıkarlar. Anlam
açısından klasik şiirin “mazmun” sistemine
bağlı olsalar da, şiirlerinin anlamı bu katmana
hapsedilemez. Hüsn ü Aşk mesela… Bu
mesnevideki alegorik anlatım ve dil genişliği
sadece divan şiiri mazmun sistemiyle izah
edilemez. Çünkü bu eser, Fransız sembolistlerinin
hiç biri henüz doğmadan yazılmış sembolikallegorik bir eserdir. Şeyh Galip ait olduğu şiir
anlayışının en büyüklerinden olduğu kadar,
modern şiirimizin de ilk ve en önemli halkasıdır.
Bu konuda Talat Sait Halman, “Bir de hep diyoruz
ki, divan edebiyatının son büyük şairidir Şeyh
Galib, ama onu söylerken unuttuğumuz bir nokta
var. Belki de modern Türk şiirinin ilk büyük şairidir.
Bence Türk modernizmi, Osmanlı modernizmi,
edebiyatta Şeyh Galib’le başlar.” (Halman, 1995)
İfadeleriyle bu şairin edebiyatımızdaki modernizm
açısından önemine vurgu yapar.
Şiirde modern anlayışın irdelenmesi için
yukarıda sıraladığımız ilkeler çerçevesinde şu
başvuruya dikkatle bakmalıyız. Bu cümlelerin
kapsamı aslında modern şiirin tanımıdır. “Şiirin
çıktığı bütün yollarda koşturduktan sonra
“hayâl şahini” şiir ceylanını avlamalıdır. Şair
dedikodularla uğraşmamalı, fikir şarabının
denizine dalarak inci çıkarabilmelidir. Aksi
halde kaş göz kelimelerini bir araya getirerek,
yerli yersiz Arapça kelimeler kullanmak şairlik
değildir. (Kaplan M. , 2007)
Şeyh Galip’in başardığı yeni şiirle ilgili
fazla ayrıntıya girmeden meseleye ilişkin bazı
başvurularımız olacak elbette. Mesela Şeyh
Galip’in bir estetiysen olması, poetika sahibi
olması vb. Hüsn ü Aşk bağlamında düşünürsek,
şair bu etkili şiire kolay ulaşmamıştır. ‘Ateşlerde
yanarak sözü “inci” kıvamına getirmiştir.’
Diğer yandan ona göre ‘şiirde, herkesçe
bilinmeyen, herkesin kullanmadığı kelimelerin
kullanılmaması gerekir. Şiirin okuyucusu, tanıdık
kelimelerden kurulu şiire daha yatkındır.’
“Galib, eserlerinde şiirin tanımını bir kilim
gibi ilmik ilmik dokur. Bir resmi tamamlar gibi

bu tarifi parça parça verir. Her şeyden önce söz
Allah’ın armağanıdır; insan bu hediyeye lâyıktır.
Şiir bir mu’cize, dil kılıç, kâğıt ise peygamberdir;
güzellik ülkesi bu araçlarla fethedilir. Şiir, kalpten
doğan bir gönül çocuğudur. Şiirde ilham ve
şairlik yeteneği her şeyden önemlidir. Galib,
“lafız”larının şişesinde hayal perisinin kanat
çırptığını söyler. Onun sözleri, hayal gücünün
ulaşabileceği en uç noktaya, sihir derecesine
ulaşmıştır: Kelimeler şişe, hayaller ise peri
çocukları. O, kelimelere yüklediği yeni anlamlarla
onları büyüleyici bir söyleyişe ulaştırır. (Kaplan
M. , 2007)
Şeyh Galip’in modern şiire kaynaklığı
açısından önemli başvurulardan birisi de
Memet Fuat’ın tespitleridir. Bu tespitlerde,
usul sıkıntılı olmasına rağmen –mistisizm
eksenlidir- şiirimizde çeşitli konular ve temler
ekseninde oluşan çizgiler de bir şekilde Şeyh
Galip’e dayandırılır: “Çağdaş Türk şiirini hem
getiren, hem de içinde süren çizgilerden biridir
bu. İkinci bir çizgi de şöyle çizilebilir: Şeyh Galip
- Haşim - Necip Fazıl - Fazıl Hüsnü Dağlarca.
(Fuat, 2013). Bu cümlelerde sıralanan şairlerin
birbirlerinden izlek hariç hemen her şeyiyle farklı
olmaları ilginçtir elbette. Sistemsel ve kasıtlı bir
şekilde ileri sürülen “mistik şiir” söylemi yönüyle
değer taşıyor görünse de bu cümleler, modern
şiiri oluşturan temeller (söyleyiş, dil, estetik,
genişlik, imge/sembol) göz önüne alındığında
kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü şiiri dönemlere,
izleklere göre sınıflandırmak oldukça yetersiz
bir tasnif çeşididir. Modern şiirin Şeyh Galip’e
dayandırılması hariç.
Ataç meseleye yeni şiir yerine “yeni şair”
üzerinden dâhil olur. Ona göre yeni şair şiire,
önceki şairlerin şiirlerinde olmayan “yeni öz”
getirmelerini şart koşar. Yeni şair için “onun şiiri
dıştan bakılınca, eski şiire tıpkı benzeyebilir.
Değişiklik özdedir.” Der. Bu açıklama ilk bakışta
Tanzimat şiirini hatırlatır bize. Ancak ilerleyen
aşamada “tüketilememe” ekseninde konuya
bakar. Tanzimat şiirinin tüketilmiş olmasından
dolayı bu hatırlama kadük kalıyor. Ataç, sözü
Galip’in modern şairliğine getiriyor: “Nedim
ile Galip edebiyatımızda birer yeni şairdir. Yeni
şairin başlıca vasfı (niteliği), eskimemektir.
Nedim eskiyemez, Villon, Hugo, Rimbaud
eskiyemezler, (Ataç, 1998)
Kimilerince ‘bir disiplin kurucusu’ şeklinde
anılan Mehmet Kaplan’ın da modern şiirle
alakalı tespitlerine bakmak istiyorum: ‘Bir
8

disiplin kurucusu’ adlandırması elbette,
edebiyat teorisi kapsamında görüşlerinin
önemli olmasını gerektirir. “Modern şiirin
özelliklerinden birisi, duyguları bütün karışıklığı
ile ifade etmektir. Bundan dolayı ona, hayatın
kompleksliğini, anlaşılmazlığını, hatta bazen
abesliğini hissettiren teferruat da karışır.”
(Kaplan M. , 1984, s. 273). Mehmet Kaplan’ın
bu tespitlerde yalnızca şiir içeriğini temel
aldığını ifade etmeliyiz. Şiire yaklaşırken
anlama odaklanmanın şiirin tamamını oluşturan
komplike yapı açısından mahzurlu yanları
olduğunu belirtmekle yetinmek istiyorum.
Modern şiir denilen kavramın arka planını
oluşturma meselesini de elbette içeriğe
odaklayamayız. Hayat şartları sonucu ortaya
çıkan kaos bu içerikten bir cüzü anlatacaktır
yalnız. Ancak bunun için var değildir. Kaplan’ın
modern şiire geçiş açısından bir önemi
olabilecek olan; Divan şiirindeki şekil ve
muhtevaya dönük tespitiyle kurulması gereken
bağlantıya bakacağım bu noktada: “Usta
şairler, şekil ve muhteva arasında öyle bir
denge kurarlar ki, şairlerin şekilden mi, yoksa
muhtevadan mı hareket ettiği anlaşılmaz.”
(Kaplan M. , 1984, s. 287). Usta şairi hareket
ettiren öğenin şekil ya da muhteva olma
meselesini de incelemeye gerek duymuyorum.
Şairi harekete geçiren asıl kaynak ya da temeli
düşünmemiz gerekiyor, şiirin kurgusunda yalnız
şekil-muhteva saplantısından da çıkmak. Divan
şairlerinin ustaları o müstesna gazelleri şekil ve
muhteva önceleyerek yazdıklarını düşünmek
deliliktir. Buna ek olarak “gerçek şiirde her
şey ana fikre bağlıdır” cümlesi de burada
bağlama katkı sunsun. Şiirden hem de gerçek
şiirden bahsederken ‘fikir’ ile bir zikretmek
baktığım yerden fazlaca eksik görünüyor. Şiire
bakışın bunca malul olması, aslında Kaplan’ın
modern şiire bakış hususunda da şiiriyete
yaklaşmadığını gösteriyor. Bütün bunların
üstüne onun, modern şiirin üslup özelliklerini;
“mana kaymaları, çağrışım ve şuur akışı” olarak
ele alması, modern şiire bakarken sadece
geleneksel anlayışta yaşanan kırılmayı temel
aldığını da belirtmek lazım.
Oysa modern şiir çevresinde neredeyse
ortak kabul haline gelmiş önerme cümleleri var.
Mesela; çarpıcı biçim ve biçem denemeleriyle
insanın evren karşısındaki konum ve durumunu
yeni bir bakışla ele almak… Akademisyen
Murat Kacıroğlu, Malcolm Bradbury ve James
McFarlane’e dayandırdığı bazı görüşlerle birlikte

ulaşılan sonuçları aktarır. “1-Temsili gerçeklikten
soyutu ve amacı kendinde olan (autotelic) sanat
formlarına doğru gelişim. 2-Estetik yönden
kendine yeterli olmanın en yüksek seviyesine
doğru gelişim. 3-Estetik yönden sürekli şaşırtıcı
yenilikler sunma. 4-Bilinen bütün dilsel ve
biçimsel geçerliliklerin kırılması. 5-Paradoks.”
(Kacıroğlu, 2018)
Sonuç
Edebiyat dünyasında da, aslında bütün
doğu dilleri ve toplumlarında bulunan; ad
vererek dondurma, isimlendirerek hareketi
zayıflatma alışkanlığı, vardır. Hatta “kendi
kavramını üretme” vb tavırlar da bu meyanda
değerlendirilebilir. Bir metnin kalite ve
kalibresine yönelik olarak çeşitli saiklarla
yargılarda bulunulurken somut verilere ihtiyaç
vardır oysa. Somut veriyi hazırlamak, çıkarımı
alıp işlemek ise zordur. Bunun yerine yeni bazı
değerlendirme ölçütleri oluşturulur. Bunlar
kavramlaştırılır. Bu kavramlaştırmalar önemli
addedilir. Bazı metinlerde başarılı da olur bu
yöntem. Ancak yöntemin spesifik olduğu -genel
geçer olmadığı- açıktır ama bu konu edilmez.
Oysa “modern” anlayışı her ne kadar buna açık
bir kapı bırakmış olsa da bizatihi bu demek
değildir. Türk edebiyatındaki modern kavramının
kaderi de bu olmuştur.
Esas olan bir anlayışın ya da metnin,
edebiyatta temsil yeterliliği olan kurallar ve
normlar üretmesidir. Bütün bunları çevreleyen
bir edebiyat teorisinden de söz etmeli elbette.
Edebiyat teorisi; edebiyatın sorularına cevap
aramaktır. En azından cevap arayışıyla oluşur. Bu
soruları neden, nasıl ve niçin ile sınırlandırabiliriz.
Bunlar uygulanacak kriterlerin araştırılması,
edebî üretim, edebî değer ve yöntemin
incelenmesini kapsar. Türk edebiyatında ise
modern kavramının altını doldurmak, edebiyat
teorisi oluşturmak ve üretmek yerine, spesifik
hatta şahsi kanaatler kural sayılmıştır. Bu
durum Kaplan ve Ataç gibi yazarlarda çıplak
şekilde ortadadır. Oysa modern şiire yaklaşma
konusunda bariz biçimde ortada duran “eksik
olma” olgusu, tamamlanabilir bir olgudur. Bu
meyanda son söz; modern şiire bakarken,
geleneğin kıstasını kullanmak, günümüz şiirinin
de en büyük sorunudur.
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15 Maddede
Peyami Safa
Ülker Gündoğdu
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1.

Peyami Safa’nın mücadeleyle doludur
yaşamı. Yazar ve gazeteci Peyami Safa,
2 Nisan 1899’da İstanbul Fatih’te doğdu.
Kadıköy’de 15 Haziran 1961’de hayata veda
etti. İsmini şair Tevfik Fikret koymuş. Küçük
yaşta başladığı yazın hayatını ölümüne
kadar sürdürdü. Babasını küçük yaşlarda
kaybedince annesi ve ağabeyi ile birlikte zor
şartlarda yaşadı. Sağ kolunda baş gösteren
kemik veremi hastalığının oluşturduğu
psikolojisini, otobiyografik romanı
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda işledi.

2. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında
psikolojik türde olan: Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
ve Yalnızız adlı eserleriyle ön plana çıktı.
Düşüncelerini, yaşamının değişimleriyle
hayatını eserlerine yansıttı. Okuduğu
eserlerinin bütününe en çok ruhunun
yansımalarıyla içli dışlı oldum. Takma adı,
Server Bedi ile birçok eser kaleme aldı.
Fransız yazar Maurice Leblanc’ın karakteri
Arsen Lüpen’den esinlenerek Cingöz Recai
tiplemesini oluşturdu. Ağabeyi İlhami Safa
ile birlikte Kültür Haftası gibi çeşitli dergiler
çıkardı. Vefa İdadisi’ndeki öğrenimi sırasında
ilk edebi eserleri ortaya çıkmaya başladı.
“Asrın Hikâyeleri” adı altında yayımladığı
hikâyelerinin gördüğü ilgi teşvik edici oldu.
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şanslıydı. Babası, Muallim Naci tarafından
“anadan doğma şair” olarak anılan ve
Trabzon kökenli bir aileye mensup olan
İsmail Safa’dır. Annesi Server Bedia
Hanım’dır. Peyami Safa’nın babası II.
Abdülhamid’e muhalif olan isimlerdendir.
Sivas’ta sürgünde iken ailesine maddi
anlamda hiçbir şey bırakamadan ölmüştü.
Ekrem Hakkı Ayverdi ve Elif Naci ile sınıf
arkadaşıydı. Ayrıca Hasan Ali Yücel ve
Yusuf Ziya Ortaç da lise arkadaşları
arasındaydı. İlk edebi tartışmalarını ve
ürünlerini o yıllarda verdi. İlk hikâye
denemesi “Piyano Muallimesi”ni ve ilk
roman denemesi Eski Dost’u lisedeyken
yazdı. Ayrıca bu dönemlerde yayımladığı
Sakın Bu Kitabı Almayın adlı ilk hikâye
kitabı merak uyandırdı ve birkaç gün içinde
tükendi. Lise eğitimine hastalığı ve ailesinin
yaşadığı geçim sıkıntıları yüzünden devam
edemedi. Babasının yakın arkadaşlarından
olan Abdullah Cevdet’in hediye ettiği
Petit Larousse’u ezberleyerek Fransızca
dilbilgisini geliştirdi. Edebi eserler dışında
tıp, psikoloji ve felsefe kitaplarına da ilgi
duymaya başladı. İlerleyen dönemlerde
tiyatroya olan ilgisinden ötürü Darülbedayi
sınavlarına girdi başarılı olmasına rağmen
devam edemedi. I. Dünya Savaşı’nın
seyrettiği dönemlerde annesine yardım
edebilmek için Posta ve Telgraf Nezaretinde
çalışmaya başladı. Daha sonra da
Boğaziçi’ndeki Rehber-i İttihad Mektebine
öğretmen olarak atandı 1917 ve bir süre
Düyun-ı Umumiye İdaresinde 1918’de çalıştı.

3. İlk tanıştırdığı ruhun yansımalarından
sonra eserlerinde, en çok durduğu aklın
düşünce akımlarından yansımalarıdır.
Eserleri üzerinden işlediği düşünce
akımlarını sorgulatan fikirlerine hak
vermeden edemedim. Yaşamında pozitivist,
materyalist, mistik, milliyetçi, muhafazakâr,
antikomünist ve korporatist tutumlar
sergileyerek çeşitli değişimler yaşadı.
Ağırlıklı olarak milliyetçi ve muhafazakâr bir
tutum içinde oldu. Fransızca bilmesiyle Batı
kültür ve yeniliklerini yakından takip etti. İlk
dönemlerinde Maupassant ve Rousseau
gibi yazarların da aralarında bulunduğu
eserlerin tercümelerini yaptı. Sonraki
eserlerinde mekân olarak hep İstanbul’u
seçti. Doğu ile Batı’nın sentez ve tahlilinden
hiçbir zaman vazgeçmedi. Cumhuriyet ve
Milliyet gibi gazetelerde eleştirel üslupla
yazılar yayımladı. Nâzım Hikmet ve Necip
Fazıl Kısakürek ile olan iyi ilişkileri zamanla
kalem kavgalarına dönüştü.

5. Peyami Safa, erken yaşlarıyla yazmaya
başlaması hayatının sonuna kadar sürecekti.
Ağabeyiyle beraber Yirminci Asır adlı
gazeteyi çıkarmaya başladı. Bu gazetede
“Asrın Hikâyeleri” başlığı altında yayımladığı
hikâyeleriyle dikkatleri üzerine çekmekteydi.
Ayrıca eleştirmenliğinin ilk kalem kavgasını
da Cenap Şahabettin’in Küçük Beyler
adlı uyarlama piyesine karşı yaptı 1919.
Alemdar Gazetesi’nin düzenlediği hikâye
yarışmasında derece alınca devrin önde
gelen yazarları tarafından daha çok
yazmaya teşvik edildi. Ağabeyi İlhami Safa
ile beraber çıkardıkları Yirminci Asır gazetesi
kapandıktan sonra Tercüman-ı Hakikat ve
Tasviri Efkâr’da yazmaya devam etti.

4. Eğitimi ve edebiyat ile ilk tanışması kolay
olmadı ama arkadaş çevresi bakımından

6. Cumhuriyetin ilanından sonra da Son
Telgraf, Son Saat ve Son Posta gibi

mecralarda gazetecilik mesleğine devam
etti. Ayrıca bu dönemlerde ilk romanı
olan Sözde Kızlar’ı geçim sıkıntısı çektiği
için yayımladı. Geniş yankı uyandıran bu
romanda devrin İstanbul sosyetesinde
yaşanan hayatla Anadolu’da verilen
büyük mücadele arasındaki tezat
vurgulanmaktadır. 1924 yılına gelindiğinde
ise Mahşer, Bir Akşamdı, Sürgünlerin
Gölgesinde ve İstanbul Hikâyeleri adlı
eserlerini yayımladı. 1925’te Halil Lütfü
Dördüncü ile birlikte Büyük Yol adında
kısa ömürlü bir gazete çıkardı. Yine bu
yıllarda hem “Server Bedi” hem de “Peyami
Safa” imzası ile Cumhuriyet Gazetesi’nde
yazmaktaydı. Cumhuriyet’le olan ilişkisini
fıkra yazarlığı ve edebiyat bölümü yöneticisi
olarak 1928-1940 yılları arası sürdürdü.
Hilal-i Ahmer dergisinde yayımladığı “Yeni
Edebiyat Cereyanları” adlı yazısı Ahmet
Haşim’le kalem kavgasına yol açtı 1928.
Peyami Safa gençliğinin ilk yıllarında
Abdullah Cevdet’in etkisi altında kalarak
pozitivist ve materyalist düşüncelerle
İçtihad Dergisi’nde yazılar kaleme aldı.
7.

Özellikle Abdullah Cevdet ve Celal Nuri
İleri arasındaki tartışmaya Zavallı Celal
Nuri Bey adlı broşürü yayımlayarak katıldı.
Peyami Safa Mütareke döneminde genel
olarak hem batıcı hem de milliyetçi bir
görünüm verdi. Mustafa Kemal Atatürk
döneminde gerçekleşen Harf Devrimi’ne
ise kuşaklar arasında kültürel kopukluklara
neden olacağını düşünerek endişeli yaklaştı
fakat ilerleyen dönemlerinde bu devrimin
tamamlayıcılarından biri hâline geldi ve dil
kurultaylarına katıldı.

8. Peyami Safa ile Nâzım Hikmet ilerleyen
dönemlerde Hareket Dergisi’nde beraber
görev aldı. İki isim arasındaki dostluk Peyami
Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı
eserini Nâzım Hikmet’e ithaf etmesiyle
devam etti. Nâzım Hikmet’e ithaf edilen,
yazarının hastalıkla boğuştuğu çocukluk ve
ilk gençlik yıllarının izlerini taşıyan bu küçük
roman büyük ölçüde otobiyografiktir. Bilinç
akışı tekniğinin ustaca kullanıldığı eser aynı
zamanda psikolojik roman olarak edebiyat
tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Nâzım
Hikmet ise bu roman hakkında Resimli
Ay’da, Reşat Nuri Güntekin’e ait Çalıkuşu’na
da atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:
“Ben, Peyami’nin bu son romanını üç defa
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okudum. Otuz defa daha okuyabilirim
ve okuyacağım... Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu’nu, Çalıkuşu’na ağlayanların
anlaması kabil değildir. Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu, on bin, yüz bin, bir milyon satardı.
Eğer ızdırabı, azabı ve neşeyi coşkun bir
ciddiyetle duyan öz ve halis halk kitleleri
okuma ve yazma bilselerdi.”
9. Zamanla Nâzım Hikmet’in onu komünizme
kazandırmak istemesi, kendisinin de Nâzım
Hikmet’i bu ideolojiden vazgeçirmek için
uğraşması sonucunda aralarındaki bu
dostluk büyük bir düşmanlığa dönüştü.
Nâzım Hikmet Tan Gazetesi’nde Orhan
Selim takma adıyla yazdığı Kahve ve Gazino
Entelektüelleri başlıklı yazısında Peyami
Safa’ya yönelik ithamlarda bulundu. Peyami
Safa da ağabeyiyle beraber çıkardıkları
Hafta dergisinde “Biraz Aydınlık” başlıklı
yazı dizisi altında Nâzım Hikmet’e cevap
verdi. Bu noktadan sonra Peyami Safa
ömrünün sonuna kadar antikomünist bir
dünya görüşünü benimsedi. Sonraki süreçte
ise Peyami Safa’nın Server Bedi imzası ile
verdiği eserleri ile Cingöz Recai tiplemesi ikili
arasındaki tartışmaların ana konusu oldu.
10. Peyami Safa Osmanlı İmparatorluğu’nun
yıkılışını İngilizlere bağlıyor, İngilizlerle
iş birliği içinde oldukları Fransızlara
da mesafeli yaklaşıyordu. Çınaraltı
Dergisi’ndeki yazılarını Millet ve İnsan
adlı bir kitapta topladı. Bu durumun
yansımalarını görebildiğimiz eserlerinden
birisi de Fatih Harbiye 1931. Yanlış anlaşılan
Batılılaşma’nın genç nesiller üzerindeki
olumsuz etkilerinin anlatıldığı romanda
Fatih-Harbiye tramvayının birbirine
bağladığı Fatih semti Doğu’yu, Beyoğlu ise
Batı’yı temsil eder. Peyami Safa, Batılılaşma
meselesinin tartışıldığı, mûsikide alaturka
ve alafranga mücadelesinin hızlandığı ve
Dârülelhan’da Türk Mûsikisi Bölümü’nün
kapatıldığı günlerde yazdığı bu romanda
Doğu ve Batı meselesini tartışmaktadır.
11. Bir Tereddüdün Romanı 1933’de kaleme
aldı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk
aydınlarının inanç buhranı, şüphe ve
tereddütlerinin anlatıldığı, yine otobiyografik
özellikler taşıyan bu romanda 1920’lerin
sonunda aralarında Peyami Safa’nın da
bulunduğu bir grup aydının yaşadığı bohem
hayatı tasvir etmektedir. II. Dünya Savaşı
dönemi Peyami Safa’nın fikir hayatında

arafta kaldığı bir dönem daha oldu. Bu
dönemlerde milliyetçilik, turancılık ve
mistisizm gibi konularda değişimler yaşadı.
Özellikle bir süre sonra üzerinde etkili olacak
olan mistisizmin ilk belirtileri bu dönemde
ortaya çıktı. Büyük Doğu’nun ikinci dönem
yazı kadrosunda yer alan isimlerden biri
oldu. Bu değişimlerin etkisinin yansıması
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 1949 kaleme
aldığı eseridir. Peyami Safa’nın parapsikoloji,
metapsişik ve ispritizma gibi meselelere
ilgi duymaya başladıktan sonra yazdığı bu
eser, bakış açısı ve merkez yansıtıcı gibi
bazı roman tekniklerinin büyük bir ustalıkla
kullanıldığı, Türk romancılığında önemli bir
eserdir. Romanda, birtakım olağan üstü
olaylar yaşayan ve bu olayları materyalist
ve pozitivist anlayışlarla açıklamayı
başaramayınca derin bir şüphe ve tereddüt
içinde nihilizme kayan Ferit’in özellikle
Matmazel Noraliya’nın günlüklerini okuduktan
sonra yaşadığı aydınlanma ve nihilizmden
mistisizme yöneliş süreci anlatılmaktadır.
12. Siyasetin dışında kalamayan Peyami Safa
önceleri Demokrat Parti’ye muhalif oldu
fakat partinin ilerleyen süreçte antikomünist
bir tutum sergilemesinden dolayı muhalifliği
bıraktı. Savaş döneminde ilgi duymaya
başladığı mistisizm, parapsikoloji metapsişik
merakını gazeteye de taşıdı. Türkiye’deki
demokrasi girişimlerine karşı çıkarak
Meşrutiyet Döneminden örnekler verdi. Onun
bu tavrı, Peyami Safa’nın hayatını büyük
ölçekte araştıran Beşir Ayvazoğlu tarafından,
yeni kurulan cumhuriyetin buna henüz hazır
durumda olmaması şeklinde yorumlandı.
13. Peyami Safa 1950 yılında Nâzım Hikmet
için açılan af kampanyasına şiddetle
karşı çıkarak mücadele etti. 1951 yılında
Yalnızız romanı yayımladı. Yalnızız eseri
yeni İstanbul’da tefrika edildikten sonra
kitap olarak yayımlanan bu romanda da
parapsikolojik ve metapsişik meseleler
irdelenmiştir. Eserin önemli özelliklerinden
biri Doğu ve Batı sentezi tezinin ayrıca bir
ütopya olarak işlenmiş olmasıdır. Simeranya,
romanın kahramanı olan ve yazarın
sözcülüğünü üstlenen Samim’in zaman
zaman sığındığı bir hayal ülkesidir ve bütün
zıtlıkların birbiriyle barıştırıldığı bir mutluluk
adası olarak tasarlanmaktadır. Bununla
birlikte Türk Düşüncesi’ni çıkarmaya
başladı. Ali Naci Karacan’ın davetiyle
Milliyet’te yazmaya 1 Ekim 1954 tarihinde
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başladı. Buradaki ilk yazısından sonra
kendisini ilk tebrik eden Adnan Menderes
oldu. Milliyet Gazetesi’ndeki “Objektif” adlı
köşesinde Aziz Nesin ve Çetin Altan gibi
isimlerle kalem kavgalarına girdi. Gazete
yönetim kadrosu sol kesime ilgi duyan
kişilere geçince Peyami Safa bu gazeteden
ayrılarak Tercüman’a geçti.
14. Peyami Safa’nın eseri Biz İnsanlar
1959 yayımlandı. 1937’de Cumhuriyet
gazetesinde tefrika edildiği halde önemli
değişiklikler yapılarak kitap halinde ilk
defa 1959 yılında yayımlandığı için Peyami
Safa’nın son romanı kabul edilen eserde
Mütareke döneminde aydınların gündemini
işgal eden materyalizm, sosyalizm,
mandacılık, milliyetçilik gibi fikirler
tartışılmaktadır. Bu yönüyle aynı zamanda
Peyami Safa’nın entelektüel düşünce
akımlarına olan bakışına ışık tutmaktadır.
27 Mayıs Darbesi’nden hemen önce Adnan
Menderes’in davetlisi olarak Eskişehir’e gitti.
Önceleri Demokrat Parti’yi desteklemesi ve
Adnan Menderes’le yakın ilişikleri olması
sebebiyle darbe sonrasında kurulan cuntacı
rejim kendisine zorluklar çıkardı. Türk Dili
Kurumu ve Türk Edebiyatçılar Birliği ile
olan ilişkisi kesildi. Çıkardığı Türk Düşünce
Dergisi’nin yayımına ara verdi. Havadis
gazetesi yazı kadrosuna girdi. Buradaki
yazıları yüzünden aleyhinde protestolar
düzenlendi. Sonraları Düşünen Adam ve
Son Havadis gibi yerlerde yazılarına devam
etti. Tüm bu süreç sonrasında çok yıprandı.
15. Peyami Safa, Erzincan’da yedek subay
öğretmen olarak görev yapan oğlu İsmail
Merve’yi 27 Şubat 1961’de kaybedince
büyük bir sarsıntı geçirdi. 15 Haziran
1961’de Çiftehavuzlar’da bir arkadaşının
evinde tansiyon yükselmesi sonrasında
beyin kanaması geçirdi ve hayatını kaybetti.
Gazeteciler Cemiyeti yazarın ölümünün
ardından bir bildiri yayımladı ve tüm
gazetecileri cenaze merasimine davet etti.
17 Haziran 1961’de ise Şişli Camii’nde kılınan
cenaze namazı sonrasında Edirnekapı
Şehitliği’nde toprağa verildi. Aile mezarlığında
1970 yılında ölen eşi ile kendisinden kısa süre
önce ölen oğlunun da mezarı yer almaktadır.
Not: Bu yazı, muhtelif kaynaklardan
derlenerek belirli bir kronoloji dâhilinde
irdelenerek ele alınmıştır.

PORTRE

Tuba Yavuz

İçinde Sesler
Olan Çocuk:
Abdullah
Harmancı
ABDULLAH HARMANCI MERHAMETI INSAN
V A S I F L A R I N I N B A Ş I N A K O YA R . Ç O C U K G I B I Ç I K A R S I Z ,
DÜMDÜZ VE SAF OLMANIN IMKÂNSIZLIĞINA ÜZÜLÜR.
BUNDANDIR KI DURUŞU, KONUŞMASI HEP GAMLI BIR
I FA D E Y L E D I R .
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yükü yahut tanık olduğu bir kırıklığı kurgu
perdesiyle aktararak yaşamaya daha kolay
tahammül ettiği kanısındayız.
Abdullah Harmancı’nın annesi ona sıkça
“İçimizde sesler var” der. Biz de onun içindeki
sesleri yazarak dışa vuruşunu görmek ve
göstermek gayesindeyiz. Bu fikrimiz ya da bu
tezimiz ekseninde “Baltan Taşa Değecek” teki
öykülerde Abdullah Harmancı ne hissetmiş
onu hissetmek ve bu öykülerin gerisindeki
yazar kimdir anlamaya çalışacağız.
Kimi yazarlar edebiyatı kelime işçiliği
olarak tanımlar. Masa başına oturur. Terzi
misali cümleleri keser biçer ve farklı
söyleyişlerle süsleyerek şekillendirir eserini.
Kimi yazarlar da sokaktadır. Kafasını yere eğip
gezmez onlar. Otobüse biner, durakta dolmuş
bekler, mahalle maçı yapan çocukların topu
kaçınca hemen oyuna dâhil olur, alışveriş
yaparken kasiyerin yüzündeki bezginliği görüp
içlenir, kahvehanede karısından dert yanan
emekli amcanın masaya bıraktığı kasketinin
rengini fark eder.
Hiç şüphesiz edebiyat en geniş manasıyla
insandır, hayattır. Hayatın estetik haliyle esere
girmesidir. İnsana, okura en çok dokunan
eserlere bakıldığında hepsinin pratik yaşama
dair meseleleri anlattığını fark ederiz. Post
modern çağda tekniğin yüceltilip gerçekliğin
ihmal edilmesi, okurla eser arasındaki
mesafeyi açarak sanatın duygu ve his yönünü
biraz arkaya attığı kanısındayım. Elbette işi
teknik bakımdan ele alanlar his yoksunudur,
okunmaz diye bir kastımız yok. Aman!
Sadece ikisinin de hayatı kavrama ve aktarma
biçimlerindeki yorum farkına işaret etmek
niyetindeyiz.
Abdullah Harmancı otuz yıla yaklaşan
edebiyat hayatında gözünü sokağa çeviren
yazarlardandır. Bakar, duyar, hisseder ve
yazar. Onun öykülerindeki samimiyet bu
duyuşun sonucudur. “Baltan Taşa Değecek”
Muhit Kitaptan çıkan son öykü kitabı.
Yazımızda eserde yer alan on bir öyküden
hareketle Abdullah Harmancı’yı görmek
ve onun portresini çizmek niyetindeyiz. Bu
işe kalkışırken de yazarın söyleşilerinde
sıkça dillendirdiği “mutlaka öykülerimde
hissettiklerimi yazdım “ cümlesinden
cesaret alacağız. Onun içinde taşıdığı derdi,
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İç Çekmek yahut Gamı Üflemek
Yazmak dünyanın ağırlığını biraz
hafifletme gayretidir belki. Ya da içimizden
çektiğimiz “ah”ların “tüh”lerin, “keşke”lerin
örtük halde dışa vurumudur. En çok da
iç çekiştir. Derince. Abdullah Harmancı
öykülerinde bunu okur çok iyi görür. Her
öyküsünde o gama tanık olur. O dertle
dertlenir. Kitabı kapatınca “okudum bitti”
diyemez. Kitap biter ama o iç çekişin sızısı
artık okuyana da geçmiştir.
Hayata gözümüzü çevirdiğimizde hayatta
olan edebiyatta da vardır ya da olmalıdır. En
azından benim gibi düşünen okurların daha
içten buldukları kalemlerde böyledir. Bu
bağlamda Abdullah Harmancı herkesin içinde
olan ne kadar kırık, sökük, yamalı yan varsa
onu ört bas etmeden öykülerinde yansıtır.
Beşerin zaafları, mecburiyetleri, sıradanlıkları,
kibri ve tüm acılarıyla en gerçek tutumları,
en samimi çelişkileriyle insanı öykülerinin
merkezine koyar. Her öykünün ortak yanı bir
insan olmanın yüklediği gamı taşımaktır. Türlü
sıkıntılara, haksızlıklara iç çeker Abdullah
Harmancı öyküleri. Bu iç çekiş bazen bir
doğum bazen bir ölüm içindir:
“Ah keşke dayım bunları yazmasaydı.
Biz bunlara alışmasaydık. Kahkahalara
boğulmasaydık. Ah keşke dayım bu kadar
güzel bir adam olmasaydı. Ah keşke… “(s.13)
Abdullah Harmancı merhameti insan
vasıflarının başına koyar. Çocuk gibi çıkarsız,
dümdüz ve saf olmanın imkânsızlığına
üzülür. Bundandır ki duruşu, konuşması hep
gamlı bir ifadeyledir. Onun insana yüklediği
değer ile dış dünyadaki insan çatışır. Belki
de bu öyküler bu çatışmanın sonunda
ortaya çıkıyordur, en azından çocuk kitapları
yazmasını buna bağlamak mümkün. Elbette

bu dediğimizden asık yüzlü bir adam tasviri
oluşmamalı zihinde, diğerkâm bir yazarın
durgun ifadesidir kastımız.
İç çekmekten bahsedince şu noktaya da
değinmeliyiz. İnsan hep kederden müteşekkil
değildir elbet. Heyecanlar, telaşlar, umutlar da
hayata dâhildir ve tabi edebiyata da. Harmancı
insandakini anlatırken tek yönlü aktarmaz
hiçbir hali. Kederin karşısına mutluluğu,
karamsarlığın karşısına umudu koyar.
Bazen heyecanına şahit tutar okurunu ve
kalbinin sesini işitmeye davet eder. İnsanın
kendi dışındakilerle olan bağını, bu bağın
oluşturduğu endişeyi de bize gösterir.
“Ne zaman topluluk içinde ansızın
konuşmam istense, dizlerimin bağı çözülür,
sesim kısılır, bakışlarım kısılır, kalbimin
gürültüsünden dünyayı duymaz olurum ve
dünya da beni duymaz olur.”(s.26)
Samimiyet / Özeleştiri
Popüler kültürün önüne katıp ağızlara
sakız ettiği değerlerden biridir “samimiyet”.
Herkes samimi olmak istiyor ve samimi
olanlara talip olduklarını iddia ediyor bu çağda.
Her sohbetin başında samimi söylüyorum
diye açıklama yapılıyor ve cümleler samimiyim
bak diye bitiyor. Bu kadar çok ispatlama
çabasına girdiğimiz samimiyetin aslı nedir?
Samimiyet yarıştırılabilir mi? İçinden samimi
olan dışından sahte olur mu? Bu devirde
hala sahte olmamak mümkün mü? Türlü
cevapların verileceği bu sorulara yazarımız
eserinde kendi dünya görüşüne göre cevap
vermiş. Abdullah Harmancı samimiyeti “idrak”
ile karşılıyor. Kendi içinde türlü çıkmazlar
yaşayan insanın dış dünyadaki hayatla
uyumsuzluğunu fark etmesi ve daha iyiye,
güzele, doğruya meyletmesi samimiyettir
yazarımız için. O idealize edilmiş iyilik ve
güzellik peşinde koşmanın gerçek hayatta
karşılık bulmayacağını bilir. Bu bakımdan
hayatı doğru kavramış insanın idrak ettiği
meselelerden, kötülüklerden uzaklaşması
samimiyettir diye düşünür.
“Baltan Taşa Değecek” gelecek zamanı
işaret eden ama gizli bir emir ifade eden
bir cümle. Kitabın içinde bu adla bir öykü
yok. Eserdeki tüm öykülerin göndermesi bu
cümledir demek iddialı olmaz. Çünkü insanın
samimi bir yola girmesi özünü keşfetmesiyle
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başlar yazarımıza göre. Beşer olmanın
zaaflarını fark etmesi önemlidir Harmancı
öykülerinde. Hatta bu zaafları kabullenecek
kalender meşrebe ulaşması gerekir. Elbet
bu öyle kolay değildir. İnsan kibre meyillidir,
ben demeyi sever. Kendi benini kusurlu
göründüğünü kusursuzluğun insana
verilmediğini bilmesi mühimdir. Bu nedenle
herkesin baltasının taşa değmesi gerekir.
Tüm bunlar bağlamında Abdullah
Harmancı öykülerinde samimiyet ne değildir
sorusunun cevabı bulunabilir. Kibir değildir,
kusursuz olduğunu düşünmek değildir.
“Baltan Taşa Değecek” te yazarımız bazen
kahramanlardan sazı alır. Kendi olur. Bu en çok
özeleştiri yapılan yerlerdedir. O, bu çağın bize
bulaştırdığı istesek de korunamayacağımız
kibirden ve bencillikten korkar. Sakınmak ister,
bundandır ki öykü kahramanları sık sık kendini
eleştirir, kendine bakar. İğneyi değil çuvaldızı
kendine batırır.
“Neden hep kendisine denk gelirdi
böyle acı sözler? Böyle kurşunlar? Acaba bir
yerlerde bir hata mı yapmıştı? Acaba insan
iddiasından vurulur, diyen şair bunu mu kast
etmişti?” (s.30)
Okurun eserle ve yazarla en sıcak ilişkiyi
yakaladığı yerler de bu iç hesaplaşmalardır.
Yazar öykü kahramanı olur, okur hem yazarı
hem kahramanı içinde bulur, hepsi bir olur:
“Peki ya ben? Peki ya benim sözlerimden
dolayı evine gidip de yalnız kalınca kalbine
pansuman yapanlar olmamış mıydı?
Pansuman yapanlar, yaptıranlar? Sütten
çıkmış ak kaşık mıydım? Ben âlemin şikarı
mıydım? Kibirli mi diyorlardı, kim bilir? Öfkeli
mi diyorlardı? Ukala mı? Övüngeç mi?” (s.53)
Samimiyetin sınırı yoktur yazarımızda.
Bu içtenlik doğal iç hesaplaşmaya, kendini
açmaya bazen de öylece okura kendi eksiğini
göstermeye kadar uzanır. Harmancı, yazarlık
tekniklerini de en çok bu iç hesaplaşmalarda
kullanır. Bazen iç monologla bazen bilinç
akışıyla insan zihnini okura açar. Düşüncenin
hızlı, hesapsız ve en samimi akışını dosdoğru
aktarır. Bu tutum kolay değildir. Olgunluk ister,
kalenderlik ister, tecrübe ister. Bu yüzleşme
biraz da can yakıcıdır:
“Beni çekilmez, beni zor, beni kibirli, beni
içten hesaplı, beni öfkeli, beni nanemolla

buluyorlardı belki de. Eksik olan âlemi eksik
görür. Kamil olan âlemi kâmil görür. Tamam
da nerde bizde kemalat… nerde bizde eksiği
görmeme olgunluğu? Nerde?”(s. 53)
Anne/ Çocuk/Aile
İnsan en çok çocukluğuna sığınır
masum yanlarını hatırlamak için. Yazarların
da bitmeyen hikâye havuzlarıdır anıları.
Çocuklukta yaşananlar evrilir, değişir, dönüşür
bir yerlere siner insanın gönlünde. Abdullah
Harmancı da çocuklara, aileye, anneye,
babaya sıkça yer verir öykülerinde. Kendisi
sakin bir çocuktur. Annesi herkesin iç sesi
olduğunu söylerken belki de annelik öngörüsü
ile oğlunun yazar olacağını seziyordu.
Abdullah Harmancı öykülerinde hep o
çocukluk iç sesini dinler. Onun peşinden gider.
O iç ses okuru da kendini de hiç yanılmaz.
Ortaokul yıllarında ilk şiiri henüz çocuk
yaşta bir gazetede basılmıştır. Tersten
basılan bu şiir belki de yazarımızın genele
meyletmeyen aksini de düşünen durumunun
ironik başlangıcıdır. Çatallı, zor, dolambaçlı
tavrın “moda” olduğu, anlaşılmazlığın önemli
sanıldığı devirde durudur, temizdir, pürüzsüz
ve anlaşılırdır Abdullah Harmancı. Sakince
konuşur bu telaş devrinin aksine. Gösterişe
değil sadeliğin zarifliğine meyleder.
Sorgulayan bir çocuk büyüdüğünde
sorgulatmak isteyen bir yazara dönüşür.
Doğrudan toplumsal meseleleri aktarmak
yerine sezdirir. Bazen üzerek bazen ağlatarak
bazen güldürerek.
Bambu Sandalye öyküsünde yazarımızın
çocuğa yaklaşımı okurun yüreğine derin bir
sızı gibi oturur. Abdullah Harmancı’nın bu
satırları sadece bir kurgu olarak anlatmadığını,
o yoksunluğun her an her yerde yaşandığını
bilir okur. Bildiği bir durumun bu öyküyle
hissedilmesi sarsıcıdır. Kendimiz dışındaki
kişilerin bizim acımıza, umudumuza,
isteğimize, mahcubiyetimize tanık olması;
bilmesi, hissetmesi insana iyi gelen bir şey
olmalıdır ki öyküyü okuyunca kendinizi
yalnız hissetmiyorsunuz. Abdullah Harmancı
öykülerinin çoğunda bu durum vardır. İnsanı
toplumdan soyutlayıp yalnızlaştıran değil
toplumun içinde ve bir parçası olarak ele
alan tutumu kişiyi daha güçlü kılıyor hayat
karşısında.
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Yazarımız dünyanın tüm çirkinliklerine
karşı çocukları kalkan yapıyor. Belki de bu
karanlık çağın tek aydınlık yanlarını okura
gösterip azıcık da olsa içimizi yeşertmek
istiyor. Büyüdükçe kirlenen, üstü başı
temizlendikçe içi kararan insanın gerçeğini
biliyor Harmancı. Bundandır ki büyümeye tanık
olmanın da bir iç çekiş olması yazarımızda:
“ Çocuğun yüzü insana bütün
davalarından vazgeçmek, gidip bu çocukla
bir dağ kulübesinde yaşamak hissi veriyordu.
Sonra da bunu düşünen kişi şöyle diyordu:
Ama büyüyecek…
Of ki büyüyecek…”(s.54)
Çocukluğun savaşı yoktur, çıkarı yoktur,
sahteliği yoktur. Kırmızı Balon hikâyesinde
farklı renkte, millette, dinde de olsa tüm
çocukların oyun paydasında birleşen masum
yanları anlatılır. Büyükler kavga eder çocuklar
oynar, büyükler ayrışır çocuklar oynar,
büyükler savaşır çocuklar oynar.
Anadolu İnsanı
Abdullah Harmancı Anadolu insanıdır.
Edebiyatla meşgul bir aileden gelir. Babası da
Edebiyat öğretmenidir. Konya’da Anadolu’nun
tam ortasında büyür. Orada yaşamanın
ona büyük katkısı vardır muhakkak.
Anadolu irfanını, görgüsünü, samimiyetini,
mahcubiyetini öykülerinde hisseder okur.
Fakat bu yerel bir öykücü olduğu manasına
gelmez. Yaşar Kemal gibi, Kemal Tahir gibi
ulusaldan evrensele uzanan yerelin imkânlarını
kullanarak genelin meselelerini anlatan
bir öykücüdür Harmancı. Yazımın başında
da belirttiğim üzere merkezine “insan”ı
aldığından evrensel değerleri, insanın öz
tutumunu aktarır.
Anlatım Yöntemi
Abdullah Harmancı’nın öykülerinde
aceleci bir tutum hissedilir. Okuru asla sıkmaz,
buna müsaade etmez. Hemen başlar, su gibi
akıp biter. Lafı gevelemez, söz oyunlarına,
ustalık gösterme yarışına girmez. Bu tutum
onun biraz da karakter özelliğidir. Roman
yazmaması da buna bağlanabilir. Tez canlıdır.
Konuya hemen giren ve uzunca tasvirler
yerine ayrıntıları okura aktarıp herkesin
gördükleriyle okuru yormayan bir tutum vardır

Harmancı’da. Yazarken de başladığı öyküyü
hemen bitirmek ister. Bu özelliği kendine
mahsus bir üslup kazandırır ona. Etkileyici,
kısa, duygusal metinleri böyle ortaya
koymuştur.
Akademisyen metinlerinde görülen
ağırlık onun öykülerinde asla yer bulmaz.
Öykücülükle akademisyenliği çok kalın
çizgilerle ayırabilmiş nadir isimlerdendir.
Duru anlatımını her kitabında muhafaza
eder. Giderek ne anlattığımızdan ziyade
nasıl anlattığımızın peşine düştüğümüz, söz
oyunlarının, ters düz anlatım biçimlerinin
rağbet gördüğü postmodern çağda o,
sadelikten yana tutumunu bozmaz.
Harmancı öykülerini sadece okumazsınız
onun öyküleri sizin kulaklarınıza da seslenir.
Tüm duyularınız hayatı, insanı ve tabiatı
anlamanız için hareket eder. İnsanı tabiattan
ayırmaz. Bir bütün olarak dünyayı konanın
göçeceği bir yer olarak görür. Çocukların
iç sesini, heyecanlı bir kalbin atışını işitiriz
eserde. Kitap konuşur, ağlar, dokunur, seslenir
size.
Son Söz
Abdullah Harmancı son yıllarda art arda
çıkardığı çocuk kitaplarıyla çocuk edebiyatının
da önemli isimleri arasında hemen yer
edinmiştir. Otuz yıllık sanat hayatının
tecrübelerini yansıtan öyküleriyle kendine has
üslubunu bildiğimiz, okurlarıyla sıkı bir bağ
kurmuş usta bir öykücüdür. Her eserinde tıpkı
Mustafa Kutlu da olduğu gibi sehli mümteni
sanatını görmek mümkündür. Sanki çok kolay
yazılmış hissi veren ama oturup yazılması
oldukça güç detaylarla örülü öyküleri hayatın
içinden okurun ruhuna dokunur. Harmancı’yı
okurken kendi çocukluğumuzu, Anadolu
insanını, yan komşuyu, mahalle bakkalını,
dedemizi, üniversitede hocamızı görürüz. Bizi
bunlardan mahrum etmemesi için Abdullah
Harmancı’nın çocuk edebiyatına dalıp yetişkin
okurları unutmamasını temenni ederim.
Harmancı, A. (2021). Baltan Taşa
Değecek. İstanbul: Muhit Kitap.
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SİNEMA

DON’T LOOK UP: OLUMLULUK
TOPLUMUNA BİR ELEŞTİRİ
Şerife Saliha Buğa
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İnsanlık serüveninde önemli bir yer teşkil
eden Rönesans hareketi pek çok gelişimi ve
değişimi bünyesinde barındırmasının yanı sıra
modern toplum olarak adlandırılan günümüz
toplumunun da başlangıcı olarak görülmektedir.
O günden bugüne yaşanan gelişmelerin,
bilhassa teknoloji alanında, gündelik
hayatlara dâhil edilmesi her ne kadar kolaylığı
beraberinde getirmiş olsa da şeylere atfedilen
kutsallık putperestliğin yükselmesine yol
açmış; insanların bir otomat haline getirilmeye
çalışılmasıyla da bu durum bireyin gün geçtikçe
doğadan, insandan, Tanrı’dan ve nihayetinde
özünden kopmasına kadar varmıştır. Tüm bu
kopmalar neticesinde yabancılaşma hastalığı
bir ur gibi yayılmaya başlamıştır. Her şeye ve
herkese yabancılaşan birey güven sorunu
yaşamaya başlarken korku bireyler arasında
baş göstermiş ve gün geçtikçe artan bir
şeffaflık talebiyle karşılaşılmasına; nihayetinde
de modern toplumun şeffaflık toplumuna
evrilmesine zemin hazırlamıştır. Şeffaflığın
güven ortamını yeniden canlandıracağına
inanılırken yaşananlar bunun tam aksini
göstermektedir; çünkü Byung- Chul Han’ın da
ifade ettiği üzere: “Enformasyon elde etmenin
günümüzdeki gibi çok kolay olduğu durumda
toplum düzeni güvenden kontrole dönüşür.”
(Han, s. 11). Böylelikle de şeffaflık toplumu
bir güven toplumundan ziyade toplumun dev
bir panoptikona hapsolmasıyla –ya da bu
panoptikonun gönüllü mahkûmları olmasıyla mı
demeliyiz?- birlikte tam bir kontrol toplumuna
dönüşmüştür.
Şeffaflık toplumu “kendini öncelikle
bir olumluluk toplumu olarak” (Han, s. 11)
göstermekte; olumsuzluğa tahammül edemeyip
ondan mümkün mertebe kaçınan bu toplum
yaşamın her alanından olumsuzluğu tasfiye
etmeye çalışmaktadır. İnsan ruhunu dâhi
“yeniden organize etmekle meşgul,” (Han, s. 20)
olan olumluluk toplumu duyguları da her türlü
olumsuzluktan arındırmak istemekte; acı, keder,
üzüntü gibi olumsuz olarak görülen duygulara
izin verilmemektedir. Bilhassa sosyal medyada,
haberlerde, televizyon programlarında bu
durumun yansıması kendini gösterir olmuştur.
Yoksulluğun, açlığın, savaşların kol gezdiği
dünyamızda tüm bu yaşananlar görmezden
gelinebilmekte, her türlü acıdan itinayla
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kaçınıldığı gözlemlenebilmektedir. Elbette ki
böyle bir toplum pek çok düşünürün eleştiri
konusu olmuş ve çeşitli yapımlara da konu teşkil
etmiştir. İşte 2021 yılında vizyona giren, vizyona
girdiği günden itibaren de adından çokça söz
ettiren, yönetmenlğini ve senaristliğini Adam
McKay’in üstlendiği Netflix yapımı Don’t Look
Up (Yukarı Bakma) da bu toplumu odağına alan
yapımlardan bir tanesidir. Daha iyi anlayabilmek
adına filmimize kısa bir bakış atmakta fayda
vardır.
Don’t Look Up Filmine Kısa Bir Bakış
Başrollerini Leonardo DiCaprio ve
Jennifer Lawrence’ın paylaştığı film yaklaşık altı
ay içinde Dünya’ya çarpacak ve çarptığında da
bir milyar Hiroşima bombası gücünde bir etki
yaratacak olan, Everest Dağı büyüklüğünde
bir kuyrukluyıldızın, Dibiasky Kuyrukluyıldızı,
keşfi ile karşılar seyircilerini. Keşfi yapan
Kate Dibiasky ve hocası Profesör Randall
Mindy gerekli yerleri derhal bilgilendirir ve
nihayetinde kendilerini apar topar Beyaz Saray’a
götürülürken bulurlar; bu andan itibaren ise
macera başlar. Zira başta ABD Başkanı olmak
üzere kimse onları umursamaz, çünkü o esnada
tek dertleri Anayasa Mahkemesi seçimleridir.
Bunun üzerine Dr. Teddy Oglethorpe ile birlikte
Kate ve Mindy seslerini duyurmanın yollarını
aramaya başlarlar. Kate’in erkek arkadaşının
medya ile bağlantıları vardır ve Günlük Fırt isimli
oldukça ünlü bir programa katılmalarına aracı
olur. Onlar seslerini duyurabilmek için oradan
oraya koşuştura dururken diğer taraftan ülkenin
en zengin iş insanlarından birisi olan BASH’in
CEO’su Peter Isherwell yeni buluşu olan LİİF’in
tanıtımını yapmaktadır. “Yaşamın stresi olmadan
bir hayat” sloganıyla insanların ilgisine sunulan
telefon oldukça ilgi çekicidir. Öyle ki yeni
buluşları olan telefon ve LİİF ismini verdikleri
program, telefonun LİİF ayarında olması
şartıyla, insanların tüm his ve arzularına entegre
olabilmekte, tansiyon ve nabız ölçümü yaparak
kişinin üzgün, korkmuş veya yalnız hissettiğini
algılayabilmektedir. Bunu algıladığında ise
hemen kişiyi eğlendirebilmek için komik videolar
açabilmekte ya da civardaki uzmanlardan bir
terapi randevusu alabilmektedir. Bu sayede
insanlar artık hiçbir zaman üzgün olmayacak
kendilerini yalnız hissetmeyeceklerdir. Onun bu

buluşu olumluluk toplumunun fetişleştirildiğine
ve artık bundan da öte totaliter bir boyut
kazanmaya başladığına vurgu yapması
bakımından dikkatlerden kaçmaması gereken
bir noktadır.
Kate ve Mindy’ye yeniden
döndüğümüzde ise katıldıkları programın
asıl gündeminin Anayasa Mahkemesi adayı
hakkındaki iddialar ve ünlü bir şarkıcının erkek
arkadaşından ayrılması olduğu görülmektedir.
Öyle ki Kate ve Mindy dünyayı nasıl bir felaketin
beklediğini apaçık bir şekilde ifade etmelerine
rağmen programın sunucuları, Jack ve Brie,
anlattıklarını heyecanlı bulduklarını söyleyip işi
eğlenceye vururlar. Çünkü kendi ifadelerince
onların olayı budur: “Kötü haberleri eğlenceli
sunarız. Acı ilacı içmeyi kolaylaştırır.” Bu onların
olumsuzluktan kaçış yöntemleridir. Kate ise
onların bu tutumlarına dayanamaz ve bunun
hiç de eğlenceli olmadığını, herkesin öleceğini
haykırmaya başlar; bu haykırışı onun deli olarak
nitelenmesine ve bir anda sosyal medyanın
diline düşmesine sebep olur. Mindy ise Kate’e
göre şanslıdır, zira yakışıklı olduğu gerekçesiyle
ilgi çeker olmuştur! Neticede ise haber hiçbir
internet sayfasında yer almaz, hava durumu ve
trafik haberleri kadar bile ilgi görmez; şarkıcı
kızın erkek arkadaşı ile barışması ülkenin
ilgi odağına oturuş vaziyettedir. Mindy ve
Kate’in tüm bu yaşananlar karşısında hayret
ve korku içinde evlerine dönmekten başka
çareleri kalmaz. Ne var ki bu sefer de Başkan
bir skandalın içindedir ve kuyrukluyıldızı
içinde bulunduğu durumu örtbas edebilmek
adına tekrar gündeme getirir; kuyrukluyıldızın
yönünü roket kullanarak çevirebilecek bir
projeye imzasını atıp halkın yaşananları
unutmasını sağlar ve takdirini almayı başarır.
Kate, Mindy ve Teddy’nin tek derdi ise bu
beladan kurtulabilmek olduğu için Başkan’ın
bu davranışını pek önemsemezler. Başkan
her ne kadar tüm süreci şova dönüştürmüş
olsa da sonunda fırlatma günü gelip çatmıştır
ve her şey başarılı bir şekilde ilerlemektedir.
Herkes tam rahat bir nefes almak üzereyken
roketlerin görevi tamamlamadan ger, dönmeye
başladığı haberi ile bir kez daha sarsılırlar.
Buna sebep olan kişi ise Peter Isherwell’den
başkası değildir. Başkan üzerinde ağırlığı olan
iş insanı kuyrukluyıldızda neredeyse yüz kırk
trilyon dolarlık önemli madenlerin var olduğu
gerekçesiyle bu işlemin sonlandırılmasını
Başkan’a söylemiş ve sözünü dinletmiştir.
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Bu bilgiyi ona suna kendi emrinde çalışan
astrojeologlardır. Mindy bunun üzerine “Hepimiz
öleceksek trilyonlarca doların ne kıymeti var?”
diyerek onlara bu durumun saçmalığını anlatmak
ister ama kimse dinlemez. Peter akademinin
de kendi sözlerini teyit etmesini sağlamış;
teyit etmeyenler ya da soru soranlarsa istifaya
zorlanmıştır. Halkı ise kuyrukluyıldızı imha etmek
yerine mikro hedefli kuantum fisyon patlayıcılar
yerleştirerek madenlere zarar vermeden
parçalayabileceklerini, oradan elde edecekleri
madenleri topladıklarında da yoksulluğa, sosyal
adaletsizliğe, biyoçeşitlilik kaybına ve daha
nice soruna son vereceklerini söyleyerek ika
etmişlerdir. Bu enformasyonun olumluluğunun
hakikatin barındırdığı olumsuzluk karşısında
kazandığı zaferden başka bir şey değildir;
çünkü “Şeffaflık ile hakikat özdeş değildir…
hakiki olanın barındırdığı olumsuzluğun
eksikliğinden ötürü olumlunun urlaşması,
yoğunlaşması söz konusudur.” (Han, s. 23)
Mindy, Peter’a bağımsız denetlemenin yapılması
gerektiğini söyler, zira “Tek bir bilgi halihazırda
var olanı bütünüyle sorgulayıp dönüştürebilir.
Enformasyon bu olumsuzluktan yoksundur,”
(Han, s. 48) fakat Peter buna da yaklaşmaz;
kendi bildiğini okumaya devam eder. Bu süreçte
halk da üçe bölünmüş durumdadır: kimileri
Mindy ve arkadaşlarına inanırken- ki bu kesim
en az yüzdelik dilimi oluşturmaktadır- kimileri
Peter’a inanmakta ve madenlerin getireceği
zenginliği dört gözle beklemektedir. Üçüncü
kesim ise bir kuyrukluyıldız olduğuna dâhi
inanmamaktadır. Bu zihin karmaşasının
yaşanmasında etkili olan şey ise enformasyon
fazlalığıdır; zira “daha fazla enformasyon,
daha fazla iletişim bütünün temel belirsizliğini
ortadan kaldırmaz,” (Han, s. 23) ve enformasyon
yığınlarından bir hakikat ortaya çıkmaz. Bilakis
belirsizliğin daha da artmasına sebep olur.
Herkes tüm bu teferruatlarla uğraşadururken
zaman su gibi akmış ve beklenen felaketin
yaşanmasına sayılı günler kalmıştır. Ayrıca
kuyrukluyıldız artık çıplak gözle dâhi rahatlıkla
görülebilir olmuştur: varlığına herkes inanmaya
başlamıştır. İki grup kalır geriye. Mindy ve
arkadaşları bir taraftan konserler düzenleyip,
Look Up! (Yukarı Bak) diyerek tüm dünyanın son
bir atılım gerçekleştirebilmesi adına girişimlerde
bulunurlar. Peter ve Başkan ise onları
ötekileştirerek ötekinin direncini kırabilmeye
yani olumsuzluğunu tasfiye etmeye ve Don’t
Look Up! (Yukarı Bakma) karşı söylevi ile halkı
galeyana getirmeye çalışırlar. Ne var ki neticede

Peter başarısız olur, Mindy ve arkadaşlarının
haklılığı ortaya çıkar; fakat iş işten geçmiştir ve
beklenen felaket gelip onları bulmuştur.
Sonuç
Yabancılaşmanın bir neticesi olan korku
insanlar arasında güvensizliğe, güvensizlik
de şeffaflık talebine neden olurken bu talebin
neticesi olan olumsuzluğun tasfiyesi başka
bir sorunun belirmesine yol açmaktadır.
Üzüntü, keder, gibi olumsuz olarak nitelenen
duygulardan kaçınmaya çalışan insanoğlu
kendisini mutlak bir kayıtsızlığın içinde
bulabilmektedir. Bu kayıtsızlık insanlar
arasındaki diyalogu kesintiye uğratmakta ve
diyalog olmayınca da bilinmezlik yeniden
kişiler arasında korkunun baş göstermesine
sebep olmaktadır. Nihayetinde ise bu
döngünün zincirinin kırılamamasıyla durum
içinden çıkılamaz bir vaziyete bürünmektedir.
Film bu kayıtsızlığın geldiği son nokta olarak
nitelendirebileceğimiz kişinin kendi hayatına
bile kayıtsız kalması boyutunu da dikkatlere
vermekten geri durmamaktadır. Zira herkesin
etkileneceği bir felaket yaklaşmaktadır fakat
hemen hemen herkes bundan haberdar
olmasına rağmen tam bir kayıtsızlığa bürünüp işi
eğlenceye dönüştürebilmektedir.
Nihayetinde film bu açılardan bakılınca
malumun ilanı olarak görülebilir. Ancak her
türlü felaketin boş bakışlarla izlendiği günümüz
dünyasında bu tarz yapımlar, Horatius’un “Ne
gülüyorsun? Anlattığım senin hikâyen!” sözlerini
hatırlara getiricesine, silkelenip kendimize
gelebilmemize yardımcı olma noktasında
önem arz etmektedir. Umulur ki bir durup
düşünmemize sebep olsun… Hakkıyla idrak
edebilenlerden olabilmek temennisiyle…
Kaynakça
Han, B. C. (2020). Şeffaflık Toplumu. (H.
Barışcan, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
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vermiş olduğu yaşam mücadelesini anlatıyor.
Geçimini atalarından miras kalan bal üreticiliği
ile sağlayan Hatice elde ettiği balı Üsküp’ün
pazarlarında satıyor. Eve döndüğünde de
pazardan getirdiği yiyecekleri annesine
elleriyle yediriyor. Yıllardır evden çıkamayan
hasta annesi ile günlerini bu şekilde geçiren
Hatice’nin yaşamı, göçebe olarak yaşayan yedi
çocuklu Sam ailesinin köye gelişi ile değişiyor.
Başlarda güzel giden komşulukları Sam ailesinin
Hatice’nin arılarına zarar vermesi ve yaşadıkları
çevreyi tahrip etmeleriyle bozuluyor. Belgeselde
bu iki farklı düşünceye sahip insan portrelerinin
çevreye yaklaşımını ve sonuçlarını izliyoruz.
İzleyici olarak benim dikkatimi çeken şu
hususları da zikretmek istiyorum:
Hatice’nin hasta annesine ve atalar mesleğine
vefası. İnsanın tabiata karşı duracağı sınırda
Hatice ve Sam ailesi örneği. İnsanlar arasında
hakikate kulak verenler: Muzaffer Sam
“Yarısı sana yarısı bana.”

Makedonya topraklarında, elektriği, suyu
olmayan terkedilmiş bir köyde, bizim konfor
alanlarımızdan –anlayışımızdan- çok farklı bir
eve konuk oluyoruz. Hatice ve annesinin evine…
Geçimini sağladığı arıları, köpeği Jakie ve
kedilerinden oluşan küçük dünyalarına… İnsan
hikâyelerini sevenleri cezbedecek bir tanıklık;
bizlere kaybettiğimizi anımsatan bir tanışıklık…
Yaşam nedir? İnsan neyi yaptığında
kendisini yaşıyor olarak kabul eder? Yaşamak
için nelere sahip olmalıyız? Hatice’nin
yaşamında sahip olduklarını yukarıda saydım.
Ev dediğim aslında iki yatağın ve sobanın
sığdığı taştan inşa edilmiş küçük bir oda.
Yemek için birkaç tabak ve kaşık. Ne halı var
ne perde... Maddesel olarak sadece bunları
söyleyebiliyorum. Sizleri tanıştırmak istediğimse
Hatice’nin azla yetinen engin gönlü, gökyüzünü
yıldızların süslediği anlam dünyası..
Honeyland belgesel filmi, Hatice’nin
Kuzey Makedonya’da Bekirlice köyünde
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Kovandaki balın bir kısmını alıp satarken bir
kısmını da arılara bırakan Hatice, balları alırken
bu cümleyi tekrar ediyor hep. Belgesel yapım
ekibinin de dikkatini çeken bu cümle onun
düşünce dünyasının özeti denilebilir. Hepsini
alıp satabilir ama bunu yapmıyor. Atalarından
öğrendiği bu işin inceliği hem burada hem
de balın yarısında arıların da hakkı olduğunu
düşünüyor. Öyle ki bir arı ömrü boyunca sadece
çay kaşığının 1/12’i kadar bal üretebiliyor.
Hatice de bu muazzam emeği görmezden
gelemiyor. Sam ailesi ile de ipler tam bu noktada
kopuyor. Bal üretimine heveslenen baba Sam,
Hatice öğretmesine rağmen kovandan balın
tamamını alıyor. Bu durum da arıların, Hatice’nin
arılarına saldırmasına sebep oluyor ve maalesef
kovandaki tüm arılar ölüyor.
Bu durum tüketmeye endeksli biz modern
insanların hâl-i pür melâlinin özeti denilebilir.
Azla yetinmeyip daha fazlasının peşinden
koşmak uğruna feda edebileceklerimiz sınır
tanımıyor. İçinde yaşadığımız dünyanın
başına gelenlerden bizimde etkileneceğimiz
sabitken bu yok etme odaklı davranışlarımızın
akılla açıklanabilir bir yönü yok. Bu durumun
açıklaması için şu hadisi aktarmak istiyorum:
“İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa, bir
o kadarını daha ister. İnsanoğlunun karnını

topraktan başka bir şey doyurmaz.” (Müslim,
Zekât, 117, “1048”)
“…şehrin öbür ucundan koşarak gelen
adam”
Yasin suresinin 20. ayetinde geçen bu
tabir hakikati gören, işiten ve başkalarına
aktarmak gayretinde olan kimsenin halini çok
güzel anlatıyor. Bu ayeti bana anımsatan Sam
ailesinin çocuklarından biri olan Muzaffer’in
gelişen olaylara verdiği tepkiler oldu.
Muzaffer diğerlerinden daha farklı. Babasının
yanlış uygulamalarını görünce onu uyarıyor,
yapmaması gerektiğini söylüyor fakat; babası
onun bu tavrı karşısında Hatice ile görüşmesini
yasaklıyor. Küçük bir çocuk olmasına rağmen
Hatice’nin ne demek istediğini anlayan ve ona
destek olan Muzaffer gibi insanlar azınlık olsa da
varlıkları ümit verici…
Sonuç
Belgeseli izlerken pek çoğumuzun uzak
olduğu bu yaşam şeklini anlamak zaman
zaman güçleşiyor. Belgeselin bitiminde kendi
yaşadığımız dünya ile Hatice’nin dünyasını
kıyaslıyorsunuz. Hangimizin hakiki manada
yaşadığı merak konusu. Gürültülü ve çok
ışıklı şehirlerimizde baştan ayağa maddenin
içerisine batmış bir halde, anlamdan uzaklaşmış
bir şekilde bizler mi yaşıyoruz yoksa hiçliğin
ortasında, maddi olarak sahip oldukları bir elin
parmaklarını geçmeyecek, anlam dünyasını
tabiatın kendisi ile besleyen Hatice mi yaşıyor?
İmkânsızlıklar içinde, terkedilmiş bir köyde
yaşamak elbette zordur. Burada yapılması
gereken hep birlikte böyle bir yerde yaşamak
değil. Sam ailesi de aynı yerde yaşadı ama
onlar daha farklı bir yaşamı tercih ettiler. Burada
yapılması gereken kaybettiğimiz anlamı bulmak
ve yaşam alanlarımıza taşımak. Hal böyle olursa
kovandan bal alırken Hatice’ye yol gösteren
anlamın kendisi, yaşadığımız yer fark etmeksizin
bizlere de yol gösterecek.
Arılar ve Hatice’nin onlarla kurduğu diyalog
görülmeye değer. Belgeseli kendi gözüyle
okumak isteyenlere şimdiden keyifli seyirler
dilerim. Belgeseli tavsiye eden, kendisi de
doğal bal üretimi ile meşgul olan Okan Subaş’a
katkılarından dolayı teşekkür ederim.
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BİR VİRÜS NASIL MI PANDEMİ
OLUŞTURUR?
Mustafa Atalay
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ve oluştuktan sonra geçirilen evrelerin üzerinde
durmaktadır. Gazeteci olmanın avantajıyla geniş
bir araştırma sonucu ortaya çıkmış olduğunu
gördüğümüz eser, sonunda yer alan geniş
kaynakça ile de bunu ispatlar niteliktedir.
Pandemilerin Atası Kolera
Kolera hastalığını bütün pandemilerden
üstün tutan yazar, bu hastalığın insanı çabuk
öldüren boyutuna, hala etkin olduğuna ve
yıkıcılık gücünün yüksek olduğuna dikkat
çekmektedir. Vibrio ismiyle meşhur bu hastalık
etkeni, dünyanın en hızlı yayılan ve en korkulan
patojenlerinden biridir.

Son bir yıldır pandemi eksenli okumalarımın
artık son demlerine yaklaşırken, ismi “pandemi”
olan bir eseri nasıl fark etmediğime hayıflanarak
eseri hemen temin ettim. Gazeteci Sonıa Shah’ın
kaleme aldığı bu eser Nature’den bir alıntıyla
karşılıyor sizi: “Kanıtlarla desteklenmiş zekice
bir kitap.”
Koronavirüs ile gündemimize giren pandemi
kelimesi, dünyada birden fazla ülkede veya
kıtada, çok geniş bir alana yayılan ve etkisini
gösteren salgın hastalıklara verilen genel bir
isimdir. Pandemilerin tarihini insanlık tarihi ile
aynı noktaya konumlandırırken, pandemilerin
oluş şartları ve süreç içinde pandemiye neden
olan virüs ve bakterilerin mutasyonu ise
neredeyse üzerinde konuşmadığımız durumlar
olarak göze çarpmaktadır.
Meseleye odaklanırken, meseleyi
tanımlamayı her zamanki gibi sonraya bırakan
ortak akıl, bizleri önlem aldığımız şeyle
tanıştırmak için uzun bir zamana gereksinimleri
olduğunu iddia etmekteydi. Zira Covid-19
pandemisi, önceden tanınan ama şimdisi
bilinmeyen bir virüsün insanla kurduğu bu yeni
iletişim kanalıyla oluşmaktaydı.
Toplam on bölümden oluşan bu eser,
genellikle kolera üzerinden diğer pandemilere
de değinerek, hastalıkların oluşma süreçlerini
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Çin’deki hayvan pazarının resmi olarak
kapatılmasında sonra kendilerine gayrı resmi bir
düzen kuran hayvan pazarı sahipleri, birbiriyle
bir araya gelmeyecek türleri kafeslerde yan yana
konuşlandırabilmekteydi: “Mağarada yaşayan
nalburlu yarasa doğal düzende ağaçta yaşayan
bir tür olan misk kedisiyle asla yan yana gelmez.
Ve ikisi de insanlarla bir kol mesafede bulunmaz.
Ama bu türlerin üçü de pazarda neredeyse iç
içeydi. (S.35)”
Kolera aynı zamanda hayvanların
bünyesinde yaşamaya devam etmekteydi.
Kopepod adı verilen küçük kabuklular, yer
yüzünde en fazla bulunan çok hücrelilerdir. Tabi
her şey bir dengenin parçasıydı. Kopepodların
yüzeyindeki Vibrio kabuklarını sıklıkla değiştiren
bu canlıların atık olan kabuklarıyla beslenirler.
Bu da okyanustaki azot ve karbon dengesini
korumak demekti.
İnsanların kendilerine kalacak yer inşa
ederken yapmış olduğu hatalar bu canlılarla
temasını gerçekleştirmiş ve Vibrio kendisine
daha elverişli bünyeler edinmeye başlamıştır.
Ormanlar yok edilmiş, doğa dengesi
gözetilmemiş ve hızlı kentleşme gayretiyle
alt yapısı tamamlanmayan kentler oluşmaya
başlamıştır. Bütün bu hamleler ve daha
fazlası salgın hastalıklar için elverişli bir ortam
oluşturmaktaydı.
Hayvanlar ve Hastalıklar
Yarasalar zorluklara alışkın ve mukavemeti
güçlü bir hayvan olması nedeniyle, bu
hastalıkların sebebi olarak her zaman
anılagelmiştir. Bağışıklık sistemleri güçlü, uzun

yıllar yaşayabilen, tüm memelilerin beşte biri
oranına sahip bir popülasyona sahiptirler.
Birçok mikrop için elverişli bir bünyeye sahip
olması yanında, böceklerle beslenmeleri ile
tarımla uğraşanlar için de doğal yolla mücadele
kahramanlarıdırlar. İnsanoğlunun yarasa
ile yolunun kesişmesi elbette uzaktan bir
selamlaşmadan çıkıp canlı hayvan pazarlarında
sergilemeye, oradan çorba yapımında
kullanımına kadar çeşitli evrelerle olmaya
başlayınca mikrop alışverişleri gerçekleşmeye
başlamaktadır. Birbirine uzak canlıların bir
araya gelmesi, aralarındaki etkileşimden doğan
uygun bağışıklık sistemini de beraberinde
değerlendirdiğimizde salgın hastalıklar için bir
başlangıcı oluşturmaktadır.
Bir yarasa mikrobundan neşet eden Ebola
hastalığı, Afrika ülkelerinde oldukça fazla can
alan, yüksek ateş ve dış kanamalarla karakterize
bir hastalıktır. Uzun, ince ve ipliksi yapıları
sebebiyle filovirüs olarak adlandırılan bu virüs,
doğal konakları olan hayvanlardan insanlara da
bulaşabilen bir yapıya sahiptir. Ayakta kalmaya
çalışan insanlığın, hem yiyecek olarak hem
de doğal ortamlarında yer edinmeye çalışarak
bu virüslerle enfekte olan canlılarla tanışması
hastalığın yayılması için güzel bir ortam
oluşturmaktadır.
Maymun Çiçeği virüsü, varicella zoster adlı
insanlığı kırıp geçiren, çiçek virüsüyle ortak
bir aileye sahip olan ve maymunlarla birlikte
yaşamayı sevdiği için Monkeypox ismiyle anılan
bir virüstür. Ellerde, ayaklarda ve vücudun bazı
bölgelerinde lezyonlar oluşturarak, ateşli ve kas
ağrılarıyla ortaya çıkan bir hastalığa sebebiyet
verirler. İnsanların bu tip hayvanlarla iç içe
yaşaması, bunların enfekte ettiği hayvanlarla
beslenmeye başlaması bu hastalıkların
yayılmasını da kolaylaştırmaktadır.
SARS virüsünün ortaya çıkışı da yine
hayvan pazarında hiçbir şekilde araya
gelmeyecek hayvan türleri arasındaki mecburi
ortak etkileşimden doğmaktadır. Çinlilerin
yewei mutfağı olarak adlandırdıkları beslenme
tarzının sonucu olarak birçok farklı bölgeden
kafese tıkılan hayvanlar doğal ortamlarından
koparılarak, temizlik ve hijyen şartlarına
da dikkat edilmeden alınır-satılır bir meta
haline getirilmiştir. Çinlilerin bu beslenme
tarzı inanışlarına göre onlara güç, kuvvet ve
dayanıklılık sağlıyor, vahşi hayvanlarla bir arada
olmak güven veriyor ve vahşi hayvanların
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uzuvlarıyla tedavi imkanı buluyorlardır. Bu
yüzden hayvan pazarları genişliyor, ticaret
sahasının alanına giren bu etkileşim yeni türlerle
insanları ortak kaderin etrafında kümeliyordu.
Hastalıklar ve Pandemi
Hastalıkları oluşturan patojenler, bir sürecin
parçası olarak insanların vücuduyla buluşmuş
ve onları çeşitli hastalıklara duçar etmiştir. Bu
sürecin ayrıntılarını barındıran eserin üzerinde
durduğu temel düşünce, bir pandeminin
oluşma boyutunun sadece küçük bir hata
ile oluşmadığı gerçeğidir. Bu gerçek üzerine
temellendirilen düşünce ise, başka pandemilerin
yaşanmaması için doğal dengenin korunması,
hayvanlarla insanlar arasındaki bağların belirli
bir sınırda tutulması, hijyen ve temizlik şartlarının
sağlanması hususudur.
Doğada faydalı olan ve bulunması
elzem olan bu virüslerle insan vücudunun
karşılaşmasından öte olan şey, bunun
sürekli olması ve çözümlerin de buna göre
oluşturulmasıdır. İnsana doğuştan yapılan
aşılarla ancak bir seviyeye kadar bağışıklık
sağlanabilmektedir. Bunun ötesine geçecek şey
artık yeni bir metotla hem ekosistemi korumak
hem de bağışıklık sistemini güçlendirmektir.
Buna ek olarak uygun atık sistemlerinin
oluşturulması, kent kalabalıklarının azaltılması,
pandemi çıkması muhtemel sıcak bölgelerin
takip edilmesi, en ufak bir hareketliliğin çabucak
izlenip kontrolün sağlanması gibi birçok alanda
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Yazar Sonia Shah, pandemileri bitirecek
gücü hemen edinemesek bile, en azından
bunu engelleyebilmek için çabuk fark edilen
ve bildirilen bir ağ geliştirmeyi önermektedir.
Hastalıkların her zaman var olabileceğini
düşündüğümüzde, hastalıklara karşı aşı ve ilaç
üretmek amacıyla sadece ar-ge çalışmaları
yapmak yerine; hastalık veren mikroplar
üzerinde yayılma, mutasyona uğrama, beraber
yaşayabilme temelinde daha fazla durmak
gerekmektedir. Yine yazara göre hangi patojenin
pandemiye yol açacağını bilmek oldukça güç
görünmektedir. Bu yüzden çalışmalar geniş bir
alanda ele alınmalıdır.
Sonuç
Eser genel olarak değerlendirildiğinde
bir pandeminin sadece tek bir virüsten, tek
bir ırktan, tek bir noktadan, tek bir insandan
başka bir insana bulaşmayla açığa çıkmadığını,

bunların bir sonuç olduğunu ortaya koymaktadır.
İlk yerleşim yerlerinden kentleşmeye,
ilk insandan günümüz milyarlarca insan
popülasyonuna, yeme düzenimizden hijyen
şartlarımıza kadar sürecin içindeki kırılmaların
bu virüslerle enfekte olmayı kolaylaştırdığını
kanıtlarla desteklemektir.
Dili sade, bölümlemeleri bir virüsün
evrelerini de ortaya koyacak denli programlı,
yer yer iç içe geçmiş hastalıkları kendi içindeki
ayrımlarla ortaya koymaya kadar titizlikle
çalışılmış bir eser oluşturulmuştur. Yazarın
bir gazeteci olması, iz sürmesi ve bu izlerdeki
yansımaları kendi tecrübesiyle harmanlamasıyla
akıllarda soru işareti oluşturan birçok hususu
çözümlemeyi kolaylaştırmıştır.
Pandemi eseri, içinde bulunduğumuz
covid-19 hastalığını da ele alan geniş
yelpazesiyle birçok salgın hastalık mikrobunu,
tıbbi terimlerle tanıtarak hastalıkların kavramsal
alt yapısını da okurlara sunmaktadır. Akademik
bir çalışma gibi olmayan, ama akademik
çalışmaların bir özeti gibi de görülebilen bu eser,
alanında belki de en önemli kaynaklardan biri
olarak gösterilebilir. Geniş kaynakça ve notlarıyla
eserin uzun bir çalışmanın ürünü olduğunu da
belirtmeliyiz.
Pandemi
Sonia Shah
Sahi Kitap
Haziran 2020
301 Sayfa
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noktasında tereddüt göstermeden, büyük bir
memnuniyet ve özveriyle bana destek olan
değerli hocalarım Prof. Dr. Tuncay Öğün, Prof.
Dr. Mustafa Çolak, Dr. Ercüment Topuz’a, yazı
teklifimi memnuniyetle kabul eden ve desteğini
esirgemeyen değerli arkadaşım Arş. Gör.
İnci Yelda Dumlupınar’a ve sevgili öğrencim
Beyzanur Sarıboğa’ya teşekkür ediyorum.
Tarih, toplumların geleceklerini inşa etme
noktasında bir yol haritasıdır. Geçmişin olay ve
kişilerinden kendi zamanını daha anlamlı kılmak
ve doğru olandan yana tavır almak noktasında
esin kaynağı yapabilen toplumlar bu haritayı
doğru kullanabilmişlerdir. Fakat bu noktada,
tarihi anlamak kadar onu sürekli anmak ve diri
tutmak da bu yol haritasından faydalanmanın
gerekliliklerindendir.
Toplumlar, tarih belleklerini olumlu ve/
ya olumsuz tüm yönleriyle birlikte ele almak
ve diri tutmak noktasında geçmişlerine olduğu
kadar geleceklerine karşı da sorumludurlar.
Çünkü tarih, bugünle gelecek arasını inşa eden
en can alıcı argümanlardan birisidir. Bu zincirin
halkalarından herhangi biri atlandığında veya
tarih içerisinde yanlış konumlandırıldığında,
gelecek adına sürekli tekrarlanacak bir hatalar
silsilesinin inşasını da beraberin de getirecektir.
Türk tarihi büyük coğrafyalar ve uzun asırları
kapsadığı için zikredilen bu hataya meydan
verilmesi durumunda, geçmişin tahrifi kadar
geleceğin tahribini de doğuracaktır.
Bu noktadan hareketle, Osmanlı
Devleti’nin en sıkıntılı dönemlerinde ortaya çıkan
ve bu sıkıntıları giderme noktasında bir hareket
planı oluşturan İttihat ve Terakki Cemiyeti ve
Enver Paşa doğru anlaşılması en zaruri konuların
başında gelmektedir. Her kesimden insanın
iltifatlarına ve eleştirilerine maruz kalabilen
bu iki tarihi özne, tarihin yol göstericiliğinden
faydalanmak adına ifrat ve tefrit çerçevesinden
çıkarılarak hakikat dairesinde ele alınmak ve
değerlendirilmek zorunluluğunu taşımaktadır.
Kitap Haber olarak Enver Paşa’nın
şehadetinin 100. yılında tarihi hakikati gün
yüzüne çıkarmak adına, Enver Paşa özel
dosyasıyla huzurlarınıza çıkıyoruz. Öncelikle
bu dosyanın editörlüğünü yapma şerefini bana
sunan değerli dostum Kitap Haber Genel Yayın
Yönetmeni Bilal Can’a, dosyaya katkı sağlamak
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Enver Paşa’nın doğru anlaşılması
noktasında faydalı bir dosya olmasını temenni
ediyor, Paşa’yı şehadetinin 100. yılında rahmet,
minnet ve şükranla yâd ediyorum.
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I. Dünya Savaşı başladığında Enver Paşa,
ordunun sevk ve idaresiyle birlikte ülkenin
kaderine de hükmedecek güce sahip birkaç
kişiden biriydi. Henüz 33 yaşında genç bir
subay olmasına rağmen İttihat ve Terakki
içindeki askerî kadronun lideri olarak rütbesi
paşalığa yükseltilip 3 Ocak 1914’te kabineye
Harbiye Nazırı olarak girmişti. 5 Mart’ta ise
Naciye Sultan’la evlenerek saraya damat
olmuştu.
Enver Paşa’nın önceliği en az beş yıl büyük
bir savaşa girmeden, Balkan Savaşları’nda çok
kötü bir sınav veren orduyu ciddi bir reformdan
geçirerek ıslah etmekti. Fakat Avrupa’da
başlayan büyük savaş buna olanak tanımadı.
İmparatorluğun ezeli düşmanı olan Rusya’nın
oluşturduğu tehdit karşısında 2 Ağustos 1914’te
Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması imzalandı.
Aynı gün seferberlik ilan edilerek savaş
hazırlıklarına başlandı.
Hasta ve ileri yaşta olan Sultan Mehmet
Reşat geleneğe uyarak ordunun komutasını
Başkumandan Vekili sıfatıyla Harbiye Nazırı
Enver Paşa’ya bıraktı.
Enver Paşa’nın niyeti Avrupa cephesinde
Almanlar karşında sıkışık durumda olan
Rusya’ya Kafkas cephesinden saldırarak
içeriden parçalamaktı. Ruslar Kafkasya’daki üç
kolordularından ikisini zorunlu olarak Lehistan
cephesine gönderdiklerinden askerî açıdan
zayıf durumdaydılar. Ayrıca Ruslardan nefret
eden Kafkasya’nın Türk ve Müslüman ahalisi
Halife sıfatı taşıyan Osmanlı Sultan’ına gönülden
bağlıydı.
Enver Paşa, başarılı bir taarruzla
Kafkasya’ya girilmesi durumunda Rusya
Müslümanlarının isyan ederek Çar rejimini
kötü durumda bırakacağına inanıyordu. Oysa
Kafkas cephesindeki kuvvetleri komuta eden
3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa planını
ve hazırlıklarını Erzurum kalesine dayanarak
savunmada kalmak üzere yapmıştı. 1 Kasım’da
saldırıya geçen Rus kuvvetlerinin Köprüköy’e
kadar ilerlemesine de izin vermişti. Enver
Paşa’nın ikazı üzerine gönülsüzce taarruza geçip
düşmanı 12 Kasım’da Köprüköy’den püskürtmüş
ise de sınırı aşıp Kafkasya’ya girememişti.
Hasan İzzet Paşa’nın savunmada kalmak
istemesi kışlık giyimin ve erzakın yetersiz
olmasındandı. Cepheye çeşitli savaş malzemesi
ve 60 bin takım kışlık giyim taşıyan üç vapur
Rus filosu tarafından 7 Kasım’da Karadeniz’de
33

batırılmıştı. Kış geldiği halde askerler arasında
hâlâ yazlık kıyafetlerle dolaşanlar vardı. Erzak
sıkıntısının nedeniyse ulaştırma vasıtalarının
eksik olmasıydı. Erzurum’dan uzaklaşıldıkça
depolardaki erzakın birliklere ulaştırılması
zorlaşıyor, hatta imkânsız hale geliyordu.
Enver Paşa ise taarruz edilememesini
komuta kademesinin beceriksizliğine yoruyordu.
Bu yüzden bizzat cepheye gitmek üzere 6
Aralık’ta Yavuz kruvazörüyle İstanbul’dan ayrıldı.
13 Aralık’ta Köprüköy’deki ordu karargâhına
gidip birlikleri denetlemeye başladı. Kışlık
donanım ve lojistik konusundaki diğer eksikleri
gördüğü halde bunları fazla önemsemedi.
Hafız Hakkı Bey’in 12 Kasım’da günlüğüne
yazdığı üzere “Napolyon’un aç ve çıplak
askerlerine İtalya’yı gösterdiği gibi” Türk ordusu
da Kafkasya’ya girecek ve bütün ihtiyaçlarını
oradan karşılayacaktı.
Hasan İzzet Paşa taarruza karşı çıkınca
Enver Paşa komutayı bizzat ele aldı ve taarruz
emrini imzaladı. Üç kolordudan oluşan 90 bin
kişilik bir kuvvetle, 65 bin kişilik Rus ordusunu
ters cepheden kuşatıp teslim alacaktı.
22 Aralık sabahı harekât başladığında
askerin morali çok yüksekti. Moskof’la
dövüşmek, Turan’a gitmek aşkı o kadar
güçlüydü ki hiçbir engel dinlemiyordu. 11.
Kolordu cepheden yaptığı şiddetli saldırılarla
Rus kuvvetlerini oyalarken 9 ve 10. Kolordular
karlı ve puslu havada “bulanık havayı seven kurt
sürüleri gibi” düşman gerilerine süzülüyordu.
Enver Paşa inançlı ve kararlıydı. Çok az
dinleniyor, sürekli at sırtında dolaşıyordu. Bazen
öncüleri bile geride bırakıp düşmanın ateş
hatlarına kadar sokuluyordu. 25 Aralık gecesi,
9. Kolordu’nun öncü birlikleriyle Rus ordusunun
ileri lojistik üssü ve ricat için kullanabileceği
tek nokta olan Sarıkamış’a saldırdı. Hafız Hakkı
Bey ise 28 Aralık’ta Allahuekber dağlarını aşıp
Rusların Kars-Sarıkamış demiryolunu keserek
Sarıkamış’a doğru ilerledi.
Sarıkamış harekâtın kilit noktasıydı. Rus
Kafkas Ordusu Harekât Şubesi Başkanı General
Maslofski şöyle diyordu:
“Sarıkamış için endişe etmek doğaldır.
Sarıkamış, Sarıkamış Grubu’nun yurt içiyle
bağlantısını sağlayan yegâne demiryolu
hattının başlangıcını oluşturur. Grubun bütün
levazım, mühimmat, cephane, ihtiyat eşyası
ve hastaneleri hep Sarıkamış’ta toplanmış
ve depolanmıştır. Sarıkamış, Tiflis’ten Kars

vasıtasıyla sınırdaki Karaurgan’a kadar uzanan
yegâne şosenin üzerindedir. Sarıkamış elden
gittiği takdirde vaziyetin içinden çıkılması
mümkün olmayan bir hal alacağı şüphesizdir.”
Hazırlıksız yakalanan Rus ordusunda büyük
panik baş gösterdi. Muharebeyi komuta eden
General Mişlayevskiy Tiflis’e kaçtı. Kapana
kısılan Rus ordusunun kurtulamayacağını
rapor etti. Petrograd Türkler gelmeden bütün
Kafkasya’yı boşaltma telaşına düştü.
Galip geldiğine inanan Enver Paşa,
savaşın sonucunu beklemeden aceleyle
Sarıkamış’ta parlak bir zafer kazandığını bildirdi.
Zafer müjdesinin bir basın bildirisiyle halka
açıklanması büyük sevinç yarattı. Yurt genelinde
zafer kutlamaları yapıldı.
Rusya korku ve panik içerisinde titrerken
Rusların deyimiyle “Tanrının lütfuyla” General
Yudeniç ortaya çıktı ve Rus ordusunu
yok olmaktan kurtardı. Yudeniç, askerlik
mesleğindeki 33 yıllık hizmetiyle Enver Paşa’nın
yaşı kadar tecrübeye sahipti. Altı yıldan beri
Kafkas cephesinde görev yapmakta olduğundan
bölgeyi ve Türk ordusunu yakından tanıyordu.
Herkesin ümitsizliğe düştüğü dakikalarda
Yudeniç mevzilerin cesaretle savunulması
durumunda vahşi doğa ile baş başa bırakılacak
olan Türk kuşatma kollarının zor duruma
düşürüleceğini anladı. Cepheden kaçan General
Mişlayevskiy’nin yerine inisiyatifi ele alıp Türk
saldırılarına karşı direnişe geçti.
Yudeniç yanılmamıştı. Sarıkamış önlerine
kadar gelip Rus direnişiyle karşılaşan aç ve
yorgun Türk birlikleri sırtlardaki ormanlar
arasında geçirdikleri her gece donma vakaları
yüzünden binlerce kayıp veriyordu.
Yine de Enver Paşa pes etmedi. 29 Aralık
taarruzu, Sarıkamış’a yapılabilen en büyük
saldırıydı. İki kolordunun 5 bin kişiden ibaret
olan yorgun birlikleri son bir gayretle öne atılıp
fedakârca savaştılar. Sarıkamış sokaklarına
kadar girip süngü savaşları yaptılar. Fakat
cepheden gönderilen kuvvetlerle sürekli takviye
edilen kasabayı ele geçiremediler.
29 Aralık saldırısının başarısız olması Enver
Paşa’nın da zafere olan inancını sarstı. Sarıkamış
sırtlarındaki karargâhında “Hükümete” diye
başlayan vasiyetini yazdı.
Vasiyetinde de belirttiği gibi son ümidi 11.
Kolordu’nun imdada yetişmesiydi. Bu yüzden
Sarıkamış çevresindeki 9 ve 10. Kolordu
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birliklerinin komutasını Hafız Hakkı Bey’e
bırakarak kendisi 4 Ocak’ta 11. Kolordu’ya
girmek üzere oradan ayrıldı. Dolaşık ve tehlikeli
yollardan geçerek 11. Kolordu Komutanı Galip
Paşa’ya taarruzu şiddetlendirmesini emrettiyse
de durumu toparlayamadı.
Enver Paşa’nın ayrılmasını müteakip Hafız
Hakkı Paşa ricat emri verdi. Ancak ricat için
de artık çok geçti. 9. Kolordu Komutanı Ali
İhsan Paşa, üç tümen komutanı ve karargâh
subaylarıyla birlikte esir düştü. Hafız Hakkı Paşa
kurşun yağmuru altında atına atlayıp son anda
esir düşmekten kurtuldu.
Rus Kafkas Ordusu Komutanlığı 6 Ocak’ta
yayımladığı bir bildiri ile “Türklerin çılgınca
saldırılarının püskürtüldüğünü ve on günden
fazla süren muharebeler sonucunda Türklerin iki
kolordusunun yok edildiğini” açıkladı.
Ordunun uğradığı zayiat gerçekten çok
büyüktü. 30 bin şehit, 20 bin esir vardı. 30 bin
kişi de etraftaki köylere dağılmıştı. Ağır silahlar
ve diğer savaş malzemeleri kaybedilmişti.
7 Ocak’ta harekât alanından Hasankale’deki
ordu karargâhına dönen Enver Paşa, hükümete,
komutayı Hafız Hakkı Paşa’ya bırakıp İstanbul’a
döneceğini bildirdi. 8 Ocak’ta orduya hitaben bir
veda mesajı yayımlayarak 9 Ocak’ta Erzurum’a
geçti.
Erzurum valisi Tahsin Bey’in ifadesiyle
oldukça “sağlıklı ve keyifliydi”. Rusların kaybının
daha fazla olduğunu, Türk ordusunun onlardan
daha iyi durumda olduğunu söylüyordu. Zaten
hükümete verdiği rapor da orduya hitaben
yayımladığı veda mesajı da aynı tondaydı.
10 Ocak sabahı Erzurum’dan ayrıldı.
Ulukışla’ya kadar otomobille gitti. Oradan
20 Ocak’ta, demiryoluyla İstanbul’a hareket
etti. Trenin hareketinden önce istasyonunda
görüştüğü amcası Halil (Kut) Bey’e
“Sarıkamış muharebesinin çok kötü sonuç
verdiğini, ordunun büyük bölümünün elden
çıktığını” söyleyerek ilk ve son kez samimi
itirafta bulundu. Hayatı boyunca bir daha
başarısızlıktan ve mağlubiyetten hiç söz etmedi.
Katı bir sansür uygulayarak mağlubiyet
hakkında tek satır bile yazılmasına izin vermedi.
1920 yılı sonlarında Moskova’da görüştüğü
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’ya “Sarıkamış taarruzu
tamamen askerî bir lüzum üzerine yapılmıştır”
diyerek kararlı duruşunu sürdürdü.
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Basmacılık, 1918 yılında başlayıp 1930
yılına kadar süren, Türkistan’da Sovyet
rejiminin dayatmalarına karşı ortaya çıkmış
bir hareketin adıdır. Kelime manası “baskın
yapan” olan Basmacılık, Ruslar tarafından
olumsuz manada kullanılsa da zaman içerisinde
yaygınlık kazanması neticesinde Türkistan
halkı tarafından sempati uyandıran bir anlama
kavuşmuştur. Çoğunluğunu Türkmen, Tacik,
Özbek ve Kırgızların oluşturduğu hareket,
4 Şubat 1918’de Rus ordusunun Hokand
kuşatmasının ardından şehirde katliam yapması
ile başlamış, Buhara ve Hive’de de benzer bir
durumun yaşanması neticesinde ciddi bir boyut
kazanmıştır.
Genel anlamda Kadimci ve Buhara Emir’i
taraftarı olan yerel kimselerin desteklediği
hareket zaman içerisinde Ceditçi olarak tarif
edilen aydın kesimden de taraftar bulmuştur.
1921 yılında Emir’in Afganistan’a kaçması ile
hareketin liderliğini üstlenmek önemli bir rol
olarak kabul görmüştür. Halkın her kesiminin
desteklediği bu hareket, zaman içerisinde millî
bir hareket boyutuna taşınmıştır. Bu durum,
Özbek, Türkmen, Tacik köylüsü ile şehirli aydın
zümre arasında uzun süredir beklenen köprünün
kurulmasında da kilit rol oynamıştır diyebiliriz.
Basmacılık hareketi, fikrî olarak önemli ve
millî amillere sahip olmasına karşın merkezî
otoriteden yoksundu. Bu hareket Rus ordusu
karşısında modern teçhizattan yoksun yerel
halkın eski usûl çetecilik mücadelesinden
başka bir şey değildi. Bu yönüyle hareket
çoğu zaman Köroğlu Destanı’na benzetilmiştir.
Ancak bundan farklı olarak korbaşı olarak
adlandırılan hareket mensupları arasında
birtakım düşmanlıklar, çekememezlikler ve sık
sık Bolşeviklerin safına geçmek üzere hareketi
içeriden zayıflatan bazı olumsuz durumlar söz
konusudur.
Hareket bu sebeplerle olumsuz yönde
seyrederken 1921 yılında, Berlin’den Moskova’ya
gelen burada bazı görüşmelerde bulunan
Osmanlı Devleti’nin eski Harbiye Nazırı Enver
Paşa, Türkistan’a geçerek Basmacılık hareketinin
liderliğini üstlenmek ve Türkistan’ın bağımsızlığına
hizmet etmek istemiştir. Başlangıçta tarihçi
A. Zeki Velidî Togan kendisini vazgeçirmeye
çalışmıştır. Ancak Togan, Paşa’nın kararının kesin
olduğunu görmüş ve bu çabasından vazgeçmiştir.
Enver Paşa bu mücadeledeki kararlılığını şu
sözlerle ifade etmektedir:
36

“Türkistan için mücadele etmek gerekir,
zaten ölümden korkuyor olsak, it gibi yaşamayı
kabullensek hem geçmişimizin hem de
geleceğimizin lanetine uğramayı hak ederiz.
Hâlbuki ölümü bağımsızlık uğruna ödenmesi
gereken bir bedel olarak düşünürsek, bizden
sonrakilerin hür ve bağımsız yaşamalarını
sağlarız.”
Bu kararın ardından Zeki Velidî Togan,
Enver Paşa’dan bir mektup alır. Mektupta
şunlar yazmaktadır: “Doğu Buhara’ya gitmeye
karar verdim. Ölürsek şehit, öldürürsek gazi…
Türkmenler bizi beklemesin.” Büyük bir idealist
olan Enver Paşa’nın ilk hedefi Buhara’nın
doğusu olmuştur. Doğu Buhara tarafında
mücadelesini sürdüren Enver Paşa, Külâb,
Belcivân ve Feyzâbâd gibi şehirleri karargâh
olarak kullanmıştır. Toplamda sayıları 16 bine
yakın olduğu bilinen Basmacıların sadece 3
binini idaresi altında bulunduran Enver Paşa, geri
kalan korbaşıları da bir araya toplamaya, onlara
merkezî otorite ve eşgüdüm kazandırmaya
çalışmıştır. Coğrafî olarak engebeli bir arazide,
zor şartlar altında Türkistan’ın kurtuluşu için
savaşan Enver Paşa, Sovyet hükümetine verdiği
nota ile Kızıl Ordu’nun ülkeyi terk etmesini
istemiş, 1921 yılı sonuna doğru Kızıl Ordu’ya
karşı Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca’ya
destek vermiştir. Enver Paşa, İşan Sultan
adındaki Basmacı lider ile yaklaşık 200 kadar
basmacıyı yanına alarak Düşenbe’de bulunan
Rusları kuşatmıştır. Enver Paşa’nın buradaki
en büyük başarılarından biri 1922 yılı başında
Düşenbe’yi ele geçirmesidir. Daha sonra
baharda Batı Buhara’ya yönelmiş, güzergâhı
üzerinde olan Baysun’a hücum etmiş ancak
burayı almakta başarılı olamamıştır.
Enver Paşa’nın Mondros Ateşkesi’nin
ardından Berlin’e geçmesine müteakip birçok
kez sınır dışı edilmesine rağmen Moskova’ya
gitmeye çalışması, oradan da Türkistan’daki
harekete katılması çoğu kişi tarafından soru
işareti ile karşılanmış; onun hayalperest olduğu,
kahramanlık peşinde koştuğu iddia edilmiştir.
Oysa kendisi neden Türkistan’da bulunduğunu
sarih bir şekilde ifade etmiştir:
“Uzun zamanlardan beri Türkistan
Türklüğü ile Osmanlı Türklüğü arasındaki
irtibat kopmuştur. Ben, Osmanlı ordularının
başkomutanı ve İslâm Halifesinin damadı olarak
oraya gelir ve Türkistan’ın bağımsızlığı uğruna
ölürsem, bu köprüyü kurmuş oluruz”.

Görüldüğü üzere Enver Paşa, Türkistan’a
İslâm halifeliğinin koruyuculuğunu, Türk askerî
kabiliyetinin tecrübesini göstermeye, gerekirse
de şehit olmaya gelmiştir. Basmacılık hareketine
samimi olarak inanan Enver Paşa, Türkistan’daki
soydaş ve dindaşlarının Rus işgaline karşı
verdikleri mücadeleye destek olmak için
bu harekete liderlik etmiştir. Ancak Enver
Paşa’nın lider olarak başarısı Emir tarafından
kıskanılmasına sebep olmuş, Emir’in ve
adamlarının entrikaları Paşa’ya Ruslardan daha
çok zarar vermiştir. Bu doğrultuda 1922 yazında
Emir, Enver Paşa’ya karşı olan desteğini çekince
Emir’e bağlı olan Afgan aşiretleri de Enver
Paşa’yı yalnız bırakmıştır. Bu sebeple Paşa,
Belcivan’a geçmiştir. Çeken köyünde karargâh
kuran Basmacı lideri Devletmend ile Kurban
Bayramı tebriklerini kabul ettiği sırada 300 kişilik
Rus birliğinin üzerlerine geldiği haberini almıştır.
Ani bir karşı saldırı planlayan Paşa, yanındaki
25 kişi ile Rus birliğine hücum ederek şaşkınlık
yaratsa da Rus mitralyözünden atılan mermi ile
şehit düşmüştür.
Enver Paşa’nın inşa etmek istediği o
köprü, Belcivan’da, Çagan Tepesi’nde bir
Rus mitralyözüne karşı korkusuzca ilerlerken
kurulmuştur. Ata toprağı olarak gördüğü
Türkistan’da, anavatanından uzakta millî
mücadelesini veren Enver Paşa, Sovyet
dönemi tarih kitaplarında Ruslar tarafından
İngiliz ajanı olarak sunulsa da şehadetinin
ardından Türkistan halkının hafızasında işgal
altında kalarak parçalanmaya yüz tutmuş bir
toprağa karşı verilecek mücadeleye dair ümit
emaresinin ne demek olduğunu gösteren bir
lider; samimiyeti, tevazusu ve cesareti ile büyük
bir kahraman olarak iz bırakmıştır.
Buhara uleması onun için “Buhara’daki
evliyânın en büyüğü Enver Padişahımız”
demiştir. Mustafa Şahkul ise;
“Bu kadar kısa bir zamanda bu köye, birden
15-20 bin insanın toplanabileceğini aklım
almamıştı. Ayrıca herkes ağlıyor, feryat ediyordu.
Bazıları “Sakalı mübarek” diyerek Enver Paşa’nın
sakalından bir kıl alıp kâğıda sarıyordu. El ve
ayaklarını öpüp ağlayanların haddi hesabı yoktu.
Kısacası öyle bir kıyamet koptu ki tasvir etmeye
kelimeler yetmez” demiştir.
Zeki Velidi Togan, Enver Paşa’nın “son
dönem Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerinden
biri” olduğunu yazmıştır. Türkistan Cephesi
Komutanı Enver Paşa’nın Naibi Miralay Ali Rıza
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ise Enver Paşa’nın şehadet tutanağını şu şekilde
tutmuştur:
“Şehid-i Muhterem Enver Paşa Hazretleri,
pek mukaddes ve âlî bir maksat peşinde,
Buhara-yı Şerîfin Belh-i Cevan vilayetinin
Çegan nam mahallinde, miladî 4 Ağustos
1922 ve kamerî 11 Zilhicce 1340 senelerinin
Kurban Bayramının ikinci Cuma günü, gündüz
öğle vaktine karib bir zamanda hun-i pâkini
mahal-i mezkûr toprakları üstüne akıta akıta
kahramanâne ve merdane bir surette rütbe-i
şehâdete nail olmuştur.”
Rus baskısıyla dağılmış coğrafyadaki
insanları bağımsızlık bilinci ve ülküsü etrafında
birleştirmek için geldiği Türkistan’da şehit düşen
Enver Paşa’nın Çegan’daki naaşı 4 Ağustos
1996 tarihinde İstanbul’a taşınarak bide-i
Hürriyet Tepesi’ne defnedilmiştir.
Şehadetinin 100. yılında Emir-i Leşker-i
İslâm-ı Buhara ve Turan İhtilâl Ordusu
Başkumandanı Enver Paşa’yı saygıyla anıyor,
Özbek şair Süleyman Çolpan’ın “Tarixning
rangini ko’p qonlar bilan qoraytqan, to’ldirgan
biroq Bolcuvon. Eng so’nggi umidni qonga
bo’yagan.” mısraının hazin manasını bir kez
daha hüzünle anımsıyoruz.
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KOMITENIN KAHRAMANI ENVER
PAŞA : PROF. DR. MUSTAFA ÇOLAK
ILE SÖYLEŞI
Söyleşiyi Gerçekleştiren: Ömer Ertürk
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Hocam öncelikle söyleşi talebimizi kabul
ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Alman Arşiv
belgelerini titizlikle kullanıp kaleme aldığınız
“Komitenin Kahramanı Enver Paşa” isimli gayet
doyurucu bir eseriniz var. Yine Enver Paşa ile
ilgili televizyon programları ve konferanslar
verdiğinizi de biliyoruz. Biz de Şehadetinin 100.
Yılında Enver Paşa’yı anarken, sizin bu konudaki
engin bilginizi okuyucularımızla paylaşmak
istedik.

şeceresinde ne de yaşantısında bir karşılığı
yoktur. Enver Paşa’nın itham edildiği konulardan
biri olan maceraperest kimliğinin tutarlı bir
tarafı var gibi görünüyor. Çünkü gerek kendi
mektuplarında gerek dönemin müşahitlerinin
hatıralarında Enver Paşa kendisine özel bir
misyon yüklendiğine inanıyor. Kendisini belli bir
coğrafya ve aidiyetle sınırlandırmayıp üç yüz
milyonluk Müslüman dünyasının ve bunların
sakin oldukları coğrafyaların bütün yükünü
üstlenmekten kaçınmıyor ve politikasını da buna
göre belirliyor.
Enver Paşa nasıl bir karaktere sahipti?

Hocam, malumunuz olduğu üzere Enver
Paşa zaman zaman bazı ithamlara maruz
bırakılıyor. Son zamanlarda Enver Paşa’nın
Türk hatta Müslüman olmadığına dair
birtakım söylemler de gündeme getirildi.
Buradan hareketle şunu sormak istiyorum;
Enver Paşa kimdir?
Teşekkür ederim Ömer, sağ olasın. Tabi
Enver Paşa kimdir sorusuna cevap vermek
biraz zor. Şöyle bir giriş yapayım istersen.
I. Dünya Savaşı esnasında Alman askeri
heyetinin Türkiye’deki başkanı Liman Von
Sanders’in yaveri Carl Muhlmann Enver Paşa
için; “kimilerine göre hırslı bir maceraperest,
kimilerine göre ise idealist bir kahraman”
tespitini yapar. Tabi böyle iki uçlu bir algının
oluşmasında Enver Paşa’nın 1918’de yurdu
terk etmesinden sonra aleyhine başlayan kara
propagandanın da etkisi olmuştur. Soyuna
gelince; siz de belirttiniz, baba tarafından
Gagavuz Türklerine dayanıyor. Anne tarafından
Kırım Türklerine dayanıyor. İddia edildiği gibi
Gagavuz Yahudilerinden olabileceği yönünde
hiçbir ciddi bilimsel eser görmedim. XIX.
yüzyıldan beri soyunu takip edebiliyoruz.
Babasını, dedesini, dedesinin dedesini biliyoruz.
Ailesi Osmanlı-Rus savaşlarından dolayı göç
etmek zorunda kalmışlar. Romanya’da Kili
diye bir şehirde bir süre ikamet etmişlerdir. Bu
yerleşim yerinden dolayı daha sonra Enver
Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa Killigil soyadını
almıştır. Enver Paşa’nın yaşantısına baktığımız
zaman ittihatçıların içerisindeki en mütedeyyin
isim olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla kendisine
yönelik yapılan Yahudilik ithamlarının ne
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Oldukça mülayim. Örneğin dönemin Rus
dışişleri bakanı Sazonov’un Enver Paşa’nın
karakteriyle ilgili bir raporu var Alman arşivinden
çıkartmıştım onu. Oldukça mülayim göründüğü,
ama o mülayimliğinin altında inanılmaz bir
hırsı olduğunu belirttikten sonra, bu hırsı biz iyi
kullanırsak, bu hırs Osmanlı’yı da halifeliği de
saltanatı da kaldırır diyor.
İkinci bir husus, Enver Paşa oldukça
romantik bir yapısı var. Bunu, eşi Naciye Sultan’a
yazmış olduğu mektuplardaki iltifatlardan
anlamaktayız.
Dini yönden mütedeyyin bir insan; beş
vakit namaz kılan ve İslâm’ın gereklerini yerine
getirmeye çalışan biridir.
Mesleğine gönülden bir ciddiyetle bağlıdır.
Askeri eğitim-öğretim hayatındaki bu ciddiyeti
hayatının sonuna kadar devam ettirmiştir. İyi
bir kurmay zekâsına sahip olmasının yanı sıra
dünyayı bilen, Batı dillerinde okuyup yazan,
Almanca ve Fransızca çok iyi konuşan ve yurttan
ayrılıp Kafkasya’ya geçtikten sonra da Rusça
öğrenecek kadar çalışkan biri.
Enver Paşa İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne
nasıl katıldı?
Enver Paşa, İttihat Terakki Cemiyeti ve
İttihatçılarla Selanik’te 3. Ordu’daki görevi
esnasında tanışıyor. Önce Talat Paşa ve
arkadaşlarının Selanik’te kurduğu Osmanlı
Hürriyet Cemiyeti’ne giriyor. Bu cemiyet daha
sonraları Ahmet Rıza’nın Paris merkezli Terakki
ve İttihat Cemiyeti ile birleşip, Osmanlı İttihat ve
Terakki Cemiyeti adını alıyor. Bu sıralarda Enver
Bey Makedonya’da genç bir subay olarak Bulgar
ve Rum çetelerini kovalamakla meşguldü. Aynı
zamanda Kâzım Karabekir’le birlikte cemiyetin
Manastır şubesini kuruyorlar ve bir süre sonra

Manastır şubesi Selanik şubesinden daha faal
hale geliyor, deyim yerindeyse boynuz kulağı
geçiyor.
II. Meşrutiyet’in ilan edilme sürecinde
Enver Paşa nasıl bir rol almış ve Cemiyette
nasıl bir kimlik kazanmıştır?
II. Abdülhamid döneminde hemen her yerde
sarayın jurnalcileri olunca Cemiyet faaliyetlerini
yer altında yürütmek zorunda kalıyor. Çalışmalar
iki yıl böyle devam ettikten sonra, önce
Resneli Niyazi ardından Enver Paşa 1908
Haziran’ında taburlarıyla birlikte dağa çıkıyor.
Enver Paşa o dönem Binbaşı, dolayısıyla dağa
çıkanlar arasında da rütbesi en yüksek olan
kişi. Ve Manastır, Selanik kısacası Balkanların
hemen her yerinden sayısız telgraf çekerek
Abdülhamid’in Meşrutiyet’i ilan etmesini
istiyorlar. Bu telgraflardan biraz çekinen,
biraz ürken, bir karışıklığa meydan vermek
istemeyen Abdülhamid 24 Temmuz 1908’de
meclisleri açtığını ve anayasayı tekrar yürürlüğe
koyduğunu duyurur.
Meşrutiyetin ilan edilmesinde en büyük
pay Enver Paşa’nın oluyor. Meşrutiyetin
ilanındaki önemli rolünden dolayı halk kendisine
Kahraman-ı Hürriyet yani Hürriyet Kahramanı
unvanını vermiştir. Bu Enver Paşa’nın en
önemli ünvanlarından biridir. Hatta şöyle
bir hikâye anlatılır. Naciye Sultan’ın önüne
beş tane fotoğraf konularak evlenmek için
bunlardan birini seçmesi isteniyor. Naciye
Sultan fotoğraflardan birini alarak kim bu diye
sorunca Enver Bey cevabını alıyor ve şu Hürriyet
Kahramanı Enver mi diye soruyor. Yani Enver
Paşa’nın şöhreti o zaman Osmanlı sarayında
bulunan on üç yaşındaki bir sultan tarafından
bile biliniyor yani.
Tabi her ne kadar II. Meşrutiyet ilan
edilmiş, Enver Paşa hürriyet kahramanı olmuş
olsa da bu İttihat Terakki’nin tam iktidara geldiği
anlamını taşımıyor. İttihat ve Terakki asıl iktidarı
1913 Bâb-ı Âli Baskını ile ele alıyor.
Bâb-ı Âli Baskını nasıl bir konjonktürde
gerçekleşmiştir. Enver Paşa’yı bu baskında
öne çıkaran etkenler neler olmuştur?
Babıali baskını hakikaten tarihimizin en
ilginç baskınlarından biridir. Bu baskın Balkan
Savaşları esnasında Osmanlı Ordularının ağır
bir yenilgi aldığı hatta Edirne’nin düştüğü
bir ortamda meydana geliyor. Kâmil Paşa
hükümetinin bir anlaşma imzalayıp Edirne’yi
Bulgarlara bırakacağı söylentileri yayılınca
İttihat ve Terakki kadroları biraz da hükümeti
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tam anlamıyla ele geçirmek adına bu darbeye
kalkışıyor.
Enver Paşa’nın buradaki rolüne gelince
Enver Paşa’nın hürriyet kahramanı olması ve
ordu içerisinde büyük saygı görmesi onu bu
hareketin önderi konumuna getiriyor. Darbe
bugünkü İstanbul Valiliğinde bulunan hükümet
merkezinde gerçekleşiyor. Burada tabi İTC şöyle
bir şey kurguluyor halk toplanacak İTC’den
isimler orada olacak ve Enver Paşa beyaz atı
ile tesadüfen oradan geçiyormuş gibi yapacak,
sonra halkın isyan ettiğini görünce de Babıali’yi
basıp hükümeti düşürecek. Halbuki bu senaryo
dana önce Beşenzadenin evinde yapılan iki gizli
toplantı ile karara bağlanmıştı. Bu toplantılarda
babıali baskını fikrini ortaya atanlardan biri Enver
Paşa olmuştur.
Darbe esnasında Alman Büyükelçiliğinde
Birinci Dragoman da içeride Kâmil Paşa’nın
bekleme odasında bulunuyordu. Gürültüleri
duyunca pencereden dışarı bakıyor olanları
anbean görüyor. Darbeden kurtulduktan sonra
da Almanya’ya dokuz sayfalık bir rapor yazıyor.
Bu raporun önemi; Ever Paşa’nın komutanı ve
o dönem Harbiye Nazırı olan Nazım Paşa’yı
öldürdüğü yönündeki söylemlerin gerçeği
yansıtmadığını, Nazım Paşa, Enver Paşa’ya
silahını doğrultmaya yeltenince, Enver Paşa’nın
yaverlerinden birinin Paşa’yı korumak amacıyla
ateş ettiğini ve Nazım Paşa’yı öldürdüğünü
söylüyor.
Baskın sona erdikten sonra da Enver Paşa
Sadrazam Kâmil Paşa’ya istifasını yazdırıp
imzalatarak Sultan Mehmet Reşat’a bizzat
götürüyor ve yerine Mahmud Şevket Paşa’nın
atanmasını sağlıyor. Böylece Babıali baskını
İTC’nin tam anlamıyla iktidara gelmesini sağlıyor.
Enver Paşa’nın Harbiye Nazırı ve
Başkumandan Vekili oluş süreci ve orduyu
ıslah hareketi nasıl bir seyir izlemiştir?
Bir kere Osmanlı Devleti’nde saraya damat
olmak demek, artı bir öndesiniz demektir.
O dönemde damatlık hayatın her alanını
kolaylaştırmakta ve askeri rütbe almakta önemli
bir katkı sağlıyordu. Fakat Enver Paşa özellikle
Balkan savaşlarında 4 ufak Balkan devletine
yenilmiş, İşkodra, Selanik, Manastır gibi önemli
şehirlerini kaybetmiş bir Osmanlı Ordusunun
revize ihtiyacı olduğu bir dönemde Harbiye
Nazırı oluyor. Ayrıca Harbiye Nazırı o dönem en
önemli nazırlıktır dolayısıyla iyi bir İttihatçının
getirilmesi de şart koşuluyordu. O dönem Enver
ve Cemal Paşa üzerinde duruluyor. İkisi de

önemli görevler yapmış İttihatçılardandı. Fakat
Enver Paşa hem sarayın damadı, hem hürriyet
kahramanı hem de Edirne fatihi olduğu için 3
Ocak 1914 tarihinde bu göreve getiriliyor.
Enver Paşa’nın yaptığı ilk ve bence en
önemli iş orduyu ıslah hareketine başlamasıdır.
Bunun için öncelikle Balkan hezimetinde yer
alan Abdülhamid döneminden kalma 286 yaşlı
paşayı emekliye sevk ediyor. Bunun iki önemli
sebebi var; birincisi genç İttihatçı subayların
önünü açmak ikincisi alaylı dediğimiz ve
bazılarının okul bile okumadığı yaşlı paşaların
yerine Mekteb-i Harbiye’de okumuş mektepli
subayları getirmek.
Enver Paşa’nın yapmış olduğu ıslah
çalışması bu şöyle bir sonuç doğuruyor: I.
Dünya Savaşı esnasında normalde kolorduları
generaller yönetirken bizim kolorduları albaylar
yönetiyor. Bu da her bir rütbenin yapması
gerekenden bir rütbe ilerisi vazifeleri yapmasını
ve tecrübenin artmasını sağlıyor.
Ve bu subayların hepsi de gerek I. Dünya
Savaşı’nda gerek Millî Mücadele’de son derece
önemli vazifeler alıp birçok tecrübe ediniyorlar.
Ve en nihayetinde Cumhuriyet’i kuran kadronun
kahir ekseriyeti de o dönemin genç subayları
oluyor.
Yüz yıldır süre gelen bir sloganı -sizin de
Alman arşivlerine dayalı önemli çalışmalar
yaptığınızı bildiğim için- sormak istiyorum;
Enver Paşa Alman hayranı mıydı?
Şimdi bazen çok sinirlendiğim de oluyordu.
Hayran kelimesi çok farklı bir şey; yani bir
futbolcuya hayran olursunuz, bir sanatçıya
hayran olursunuz, hatta kişisel olarak bir ülkeye
de hayran olabilirsiniz ama bir Harbiye Nazırı
Almanlara niye hayran olsun?
Enver Paşa 1909-11 yılları arasında
Almanya’da Askeri Ataşe, bunun yanı sıra
Almanya ile müttefik olunca iki yardımcısı da
Alman, aynı zamanda Osmanlı ordusunda
yakın çalışma arkadaşları Alman, bunlar
uzatılabilir. Şimdi bu hayranlık değil. Bunu
şöyle yorumluyorum; Osmanlı menfaatlerini
Almanya’nın menfaatleriyle ortak görüyor. Yani
Osmanlı çıkarlarını Almanya’yla ittifak yapmak
da görüyordu. Kaldı ki başka da şansı yoktu.
Şimdi çok garip bir cümle “Alman hayranı
olduğu için Almanlarla ittifak yaptı!” sanki bütün
dünya Osmanlı ile ittifak yapmak istiyor da Enver
Paşa gitti Almanları seçti, yok böyle bir şey. Ne
İngiltere ne Fransa ne de Rusya ittifak teklifimizi
kabul etmiyor.
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Bunun yanı sıra gerektiğinde Enver Paşa
çatır çatır Almanlarla mücadele ediyor. Bunun
daha iyi anlaşılması için Enver Paşa kitabımda
da yer verdiğim şu olayı anlatayım: Enver Paşa
yeni Harbiye Nazırı olmuş ve Alman Krupp
şirketinin yöneticileri Enver Paşa’yı hem tebrik
etmek hem de yeni silah anlaşmaları yapmak
için geliyorlar. Enver Paşa bunları saatlerce
kapıda bekletiyor. Yani öyle sanıldığı gibi
bunlar Alman hemen içeri alın falan demiyor.
Uzun bir bekleyişten sonra Enver Paşa’yla
görüşen heyet çıkışta Alman büyükelçisine
Enver tarafından sıcak karşılanmadıklarını,
saatlerce bekletildiklerinden şikayet edip,
Enver Paşa’nın bir Alman düşmanı olduğundan
şüphelendiklerini söylüyorlar. Buradan şuna
varmak istiyorum; Osmanlı menfaatleri söz
konusu olduğunda Enver Paşa Almanların
gözünün yaşına bakmamıştır. Nitekim savaşın
sonlarında 1918 yılında Kafkaslarda Türk ordusu
Almanlarla çatışmaya bile girmiştir.
Osmanlı Devleti I. Cihan Harbi’ne nasıl
girdi, Devletin bu savaşa girişi sanıldığı
gibi Enver Paşa’nın macera arayışından mı
kaynaklanıyordu?
Malumunuz olduğu üzere 1774 Küçük
Kaynarca antlaşmasından sonra Batılılar
Osmanlı Devleti’ni hasta adam olarak
tanımlıyorlar ki bu tabir Rus Çarına aittir.
Ve Rusya bu hasta adamın elinde bulunan
Boğazları, istanbul’u almak için sürekli saldırıyor.
En son 1877-78 Osmanlı Rus savaşı çıktığında
Ruslar İstanbul’a kadar geliyorlar fakat
İngiltere ve Fransa’nın baskısıyla bu emellerini
gerçekleştiremiyorlar.
Nihayet 1908 yılında İngiltere ile Rusya
arasında gizlice Reval görüşmeleri oluyor ve
İngiltere Boğazları Rusya anlaşıyor. İttihat
ve Terakki Cemiyeti de tam bu noktada bu
anlaşmayı boşa çıkarmak için önce Meşrutiyeti
ilan ettiriyorlar ardından da 1913 yılında Babıali
baskınını gerçekleştiriyorlar.
1914 yılında I. Dünya Savaşı başlayınca,
Rusya’nın son üç yüz yıldır savaştığı
Osmanlı’dan hak talebinde bulunacağı apaçık
ortadaydı. Osmanlı Devleti Rusya’nın bu
emellerini engellemek için Cemal Paşa’yı
Fransa’ya Cavit Bey’i İngiltere’ye ittifak yapmak
için gönderiyor fakat bu iki girişim de başarısız
oluyor. Enver Paşa da Ocak 1914’ten itibaren
Almanlarla bir ittifak arayışına giriyor. Burada
bir yanlışı da düzeltmemiz gerekiyor. Bugün
birçok çevrede hatta Milli Eğitim kitaplarında
bile Almanya’nın bir oldu bitti ile Osmanlı’yı

savaşa soktuğu söyleniyor. Oysa Almanya
Osmanlı Devleti ile bir ittifak yapma taraftarı
değildir. Hatta Almanya’nın o dönem İstanbul’da
bulunan büyükelçisi Wangenheim “Osmanlı’nın
kendilerine yük olacağını” düşünüyor, fakat
Alman İmparatoru II. Wilhelm “oportünist
nedenlerden dolayı” yani mevcut durumun
bir Osmanlı-Alman ittifakını gerektirdiğini
düşünüyor. En nihayetinde 2 Ağustos 1914’te
Osmanlı-Alman ittifakı gizlice imzalanıyor.

Birinci Dünya Savaşında önce Makedonya
cephesi çöküyor yani İtilaf devletleri karşısında
önce Bulgaristan çöküyor. Makedonya cephesi
çökünce Osmanlı Devleti’nin Almanya ve
Avusturya-Macaristan ile bağlantısı kopuyor.
Güneyde de İngilizler saldırıya geçip Filistin,
Sina Cephesi çöküyor ve en nihayetinde Halep’e
kadar ilerliyorlar. Bunun neticesinde 14 Ekim
1918’de Talat Paşa hükümeti istifa ediyor ve
yerine Ahmet İzzet Paşa hükümeti kuruluyor.

Kabine üyeleri bu antlaşmaya rağmen
hemen savaşa girilmemesi gerektiğini
düşünüyorlar ve bunun için de Almanya’nın bazı
şartları yerine getirmesini istiyorlar. Fakat bir tek
Enver Paşa hemen savaşa girilmesi taraftarıdır
ve burada bir hata yapıyor. Enver Paşa’ya göre
Almanya kısa sürede savaşı kazanacak, eğer
Osmanlı yeni dünya düzeninde yerini almak,
hakkını almak istiyorsa bir an önce savaşa
girmelidir diye düşünüyor.

İttihat ve Terakki Cemiyeti 30 Ekim’de
son kongresini yaparak kendini feshetti.
Bunun üzerine özellikle İstanbul basınında İTC
aleyhinde müthiş bir kara propaganda başlıyor.
Gazetelerin yanı sıra İttihat ve Terakki’nin en
büyük siyasi muhalifi Hürriyet ve İtilafçılar
iktidara geçiyor ve bir ittihatçı avı başlıyor.

10 Ağustos’ta iki Alman gemisi olan Goeben
ve Breslau Çanakkale Boğazının önüne geliyor.
Tabi Osmanlı ittifak anlaşması imzalamış ama bu
gizli olduğu için tarafsız olduğunu iddia ediyor
ve tüm dünyaya böyle duyuruyor. Tarafsızlığın
gereği bu savaş gemilerini içeri almamaktı, ama
öbür taraftan da Almanlarla ittifak var. Rus ve
İngiliz elçileri bu gemilerin derhal boğazlardan
çıkarılmasını bunun tarafsızlığa aykırı olduğunu
söyleseler de Enver Paşa diğer arkadaşlarından
gizli olarak bu gemileri boğazlardan geçirterek
İstanbul’a gelmelerini sağlıyor. Ve 28 Ekim’de
de Enver Paşa’nın yazılı izniyle Rus limanları
bu gemiler tarafından topa tutuluyor. Böylece
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşına fiilen girmiş
oluyordu.
Tabi Enver Paşa burada 2 Ağustos’ta
imzalanan antlaşmaya ek olarak verilen yazılı
taahhütü de göz önünde bulunduruyor. Bu
taahhütte Alman Büyükelçisi Sadrazam’a,
savaştan zaferle çıkılması durumunda Osmanlı
Devleti’nin doğuda sınırlarını genişletmesini
Almanya destekleyecektir diyor. Yani savaş
bittikten sonra barış masasında bu müttefiklerin
desteğini almış olacağız. Bu nedenle Enver
Paşa’nın bir an önce savaşa girme isteği,
Goeben ve Breslau gemilerinin boğazlardan
geçmesini kabul etmesi ve Sarıkamış
Cephelerinin açılması bu çerçevede ele
alınmalıdır.
Osmanlı Devleti savaştan mağlûp
çıktıktan sonra Enver Paşa ülkeyi nasıl ve
hangi şartlarda terk etti?
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İşte matbuatın bu durumu, Hürriyet ve
İtilaf Fırkasının sert tutumu ve İngilizlerin
İstanbul’a doğru harekete geçmesi İttihat
ve Terakki liderlerinin memlekette sağ salim
yaşayamayacağı gerçeğini ortaya çıkarıyor.
Hatta Ahmet izzet Paşa bile İttihatçılarla gizlice
irtibata geçerek kendinize uygun bir yer bulun,
İngilizler İstanbul’u işgal ederse uydurma bir
mahkemeyle sizi yargılayıp idam ettirirler diyor.
İttihatçı liderler başta buna karşı çıkıyorlar.
Talat kesinlikle yurt dışına itmem diyor. Madem
böyle bir şey var tebdili kıyafetle Sivas’a gidip
bir çiftlik alırım ve çiftçilik yaparım diyor. Cemal
ve Enver Paşalar da gitme taraftarı değiller fakat
Almanlar bir şekilde ikna ediyorlar. Neticede
üçü de sadrazama birer mektup bırakarak,
geçici durumdan dolayı daha sonra memlekete
dönmek üzere 1 Kasım’ı 2 Kasım’a bağlayan
gece Arnavutköy’de bir Alman torpido botu
ile önce Boğazdan çıkarlar sonra Karadeniz
açıklarında bekleyen bir Alman gemisiyle
Odessa’ya giderler. İşte geçici durumdan dolayı
daha sonra tekrar yurda dönmek üzere yurt
dışına çıktıklarını mektuplarında beyan ederler. 1
kasım’ı 2 kasım’a bağlayan gece Arnavutköy’de
bir Alman torpido botu ile önce boğaz’dan
çıkarlar sonra Karadeniz de açıkta bekleyen bir
Alman kruvazörü ile Odessa’ya çıkarlar.
Bilindiği üzere Enver Paşa 1918-1922
yılları arasında yurtdışındaydı. Bu süre
zarfında Türkiye’de nasıl bir Enver Paşa
portresi hakimdi?
Enver Paşa daha İstanbul’dan ayrılırken
Kafkasya’ya geçme niyetindedir. Osmanlı
Devleti Mondros Mütarekesini imzalamış ama
Kafkasya’da hâlâ kardeşi Nuri Paşa’nın İslâm

Ordusu ve yine Enver Paşa’nın amcası Halil
Paşa’nın orduları dağılmamış durumdaydı.
Enver Paşa da buradan hareketle gidip kardeşi
ve amcasıyla birleşip oradaki sağlam orduyla
mücadeleyi Doğu’da başlatmayı düşünüyor. Yani
Enver, savaşın bittiğini düşünmüyor ve savaşın
ikinci aşamasını işte bu doğudaki Nuri ve Halil
Paşalarla beraber Doğu’dan Anadolu’ya girerek
tekrar Anadolu’yu kurtarma fikrine sahiptir.
Fakat Enver’in Kafkasya’ya geçme
denemeleri büyük başarısızlıklara uğruyor. Önce
Almanlardan gizli gitmeye çalışıyor, bir taka
buluyor takası Karadeniz’de batıyor saatlerce bir
tahta parçasının üzerinde kalıyor. Bunu Naciye
Sultan’a yazdığı bir mektupta anlatıyor. Almanlar
tarafından buradan kurtarılıyor ve tekrar
Odesa’ya oradan da Almanların ikna etmesiyle
Berlin’e gidiyor. Ama Berlin’e gittiklerinde tabi
Berlin de o müttefik Berlin değil artık. Kayzer
Hollanda’ya kaçmış, iktidar değişmiştir.
Berlin’deyken Alman Genelerkurmay
Başkanı General Seeckt’in aracılığıyla o dönem
Rus Bolşeviklerinin önde gelen isimlerinden
Radek ile tanışıyor. Enver Moskova’ya gitme
niyetini anlatınca Radek yardımcı olabileceğini
söylüyor. Fakat Enver Paşa’nın Moskova’ya
gitme denemeleri adeta bir romanı andırıyor.
İki defa uçağı arıza yapıyor ve yakalanıp hapse
atılıyor. En son dördüncü denemesinde trenle
Moskova’ya varabiliyor. Moskova’da üst düzey
bir karşılama yapılıyor. Çiçerin ve Lenin ile
görüşüyor. Kendisine tam Kremlinin karşısındaki
misafirhanede yer veriliyor. Hükümet merkezine
yakın yerde. Çünkü Bolşevikler de Enver
Paşa’nın İslâm dünyasındaki ününü bildikleri için
onu kendi emelleri doğrultusunda kullanmak
istiyorlar.
Bu arada Alman Rus ilişkilerini de
düzeltmeye çalışıyor, aracılık yapmaya
çalışıyor. Aynı zamanda Anadolu hükümetinin
Moskova temsilcisi Bekir Sami ve Ali Fuat
Paşalarla görüşüyor. Talat ve Mustafa Kemal
ile mektuplaşıyor. Tekrar ittihatçıları organize
etmeye, dağılmayı önlemeye çalışıyor. İkinci kez
Moskova’ya geçiyor, Bolşeviklerin kendisine
güven duyduğunu hissediyor. Bolşevikler de o
sıra Bakü’de İslâm halkları kongresini topluyor.
Enver Paşa “yoldaşlarım” diye bir nutuk da
çekiyor. Fakat İslâm Halkları kongresi beklenen
etkiyi yaratamıyor.
Enver Paşa o arada Anadolu’ya geçmek
istiyor. Ama Mustafa Kemal’in şiddetli telgrafları
var. Kâzım Karabekir’e emir vererek kesinlikle
43

Enver Paşa’nın Anadolu’ya sokulmamasını
söylüyor. O dönem aynı zamanda Tarabzon
Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ile bağlantı kuruyor
ki, bu cemiyetin hemen hepsi eski ittihatçılardan
oluşuyor ve Enver Trabzon’a gelmesi halinde
bu cemiyet tarafından karşılanacak. Zaten ordu
içerisinde de hâlâ Enver’in önemli bir saygınlığı
var, çok rahat ordu toplayabileceğini düşünüyor.
Ama Mustafa Kemal bunun bir iç savaşa neden
olabileceğini, böyle kritik bir durumda Enver
gelirse ordunun zayıflayacağını düşünüyor
ve Onun için kesinlikle yurda sokulmamasını
istiyor. Onun için kesinlikle sokulmamasını
istiyor. Nihayet 1921 Ağustos’unda Sakarya
savaşı kazanılınca Enver Paşa, Mustafa Kemal’i
kastederek “Sarı Paşa” bu işi başardı artık
Anadolu’ya gitmenin de bir anlamı yok diyerek
Orta Asya’ya yöneliyor.
Enver Paşa nerede, ne zaman ve nasıl
şehid oldu?
Enver’i Orta Asya’ya sevk eden Kuşçubaşı
Sami Bey’dir. Enver’i yanıltır, Enver’i hep
yanıltır. Enver’in şehit olmasına neden olan
kişidir bence. Enver’e istihbarat vererek
Buhara bölgesinde büyük bir İslâm ordusunun
toplandığını ve kendisini “Başbuğ” olarak
beklediklerini, kendisi oraya gittiği takdirde
bütün Orta Asya Müslümanlarının bağımsız
kılabilecek bir yapı oluşturabileceğini ikna
ediyor. Enver’in zaten hayattaki amacı olan
Müslümanları bağımsız kılmak. Enver Paşa,
Kuşçubaşı Sami’ye inanarak Orta Asya’ya
gidiyor; fakat gittiğinde hiç Kuşçubaşının
çizdiği tablo yok ortada. Ne öyle güçlü bir
ordu var, ne birlik… Müslüman hanlıklar hep
birbiriyle mücadele halinde, iç çekişme, kardeş
kavgası had safhaya varmış. Onları tekrar
organize etmeye çalışıyor. Ancak 4 Ağustos
1922 tarihinde -ki bu tarih Kurban Bayramına
denk gelir- maiyetiyle, kurmay heyetiyle
bayramlaşırken Rusların saldırısına uğrar ve
otuz-kırk kişilik bir grupla çatışmaya girerler ve
orada şehit olur. Çegan tepesinde şehid olduğu
yere gömülür. 1996 yılında kemikleri oradan
alınarak İstanbul’daki Abide-i Hürriyet tepesinde
Talat Paşa’nın yanına defnedilir.
Hocam bizi aydınlattığınız için hem dergimiz
adına hem okuyucularımız adına çok teşekkür
ederim. Çok sağ olun.

D O S YA

ZAMAN VE MEKÂNDAN AYRI
DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR KAVRAM:
TURANCILIK VE İSMAİL ENVER PAŞA
Dr. Ercüment Topuz
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Paşa, öncelikle maceracı bir dengesizlikle
tanımlanarak “Turancılıkla” itham edilmiş veya
“Arap çöllerinde” necip Türk evladının kanını
dökmüştür. Bu ithamlarda bulunanlar, geçmişi
tarih kılarken merkeze alınan zamanı, mekânı ve
her iki etken içre iş görmeyi olanaklı kılan ilkeleri
evrensel birer değer olarak nitelemişler veya
bunları belli aidiyetlere göre yoğurarak keyfi bir
şekilde yol ve yordam üretmişlerdir.

1960’larda siyasal ve toplumsal krizlerin
belli aidiyetler üzerinden kristalize edilmesi,
kimlik politikalarının netleşmesine ve yeni bir
bakış açısının doğmasına imkân tanımıştır.
Geçmişin hakikati üzerinden şimdinin
hikâyesini örgütleyenler bu gelişmeyle,
geleneği geleceğin gölgesi olarak okumaya
başlamışlardır. Parçayı “her şey”, bütünü “şey”
olarak tanımlayan bu yöntem, son dönem
Osmanlı dünyasında düşüncenin seyrini ve
düşünürün serüvenini çalışanlar için çok zengin
bir repertuar sunmuştur. Dönem seçkinlerinin
ve yöneticilerinin siyasi tercihlerinden gündelik
alışkanlıklarına kadar tüm tavır ve davranışlarını
tek bir söylem veya icraat üzerinden
tanımlayarak bunları belli kümelere taksim
eden bu yöntemle birlikte çok çeşitli tesmiye ve
tespitlere kapı aralanmıştır. Türkçülük, İslamcılık,
Osmanlıcılık, Garpçılık ilh.
Geçmişi tarih kılarken yapılan bu tür tavsif
ve tasnif, zaman-mekân boyutunu dikkate
almamanın ve her iki etken içre iş görenin/
görenlerin öznelliğini yok saymaktan ileri
gelmiştir. Her iki etken içerisinde ameli ve
nazari eylemde bulunana imkân sağlayan
ilahi ve beşeri kaide ve kurallar mecmuasını
da “kuşa çeviren” bu yaklaşım, mevcudun
muhafazasından ve politik pozisyonların
pekiştirilmesi kaygısından kaynaklanmıştır.
Son dönem Osmanlı siyasi ve askeri hayatını
dönüştüren hatta kendi etrafında döndüren
İsmail Enver Paşa’ya ilişkin yapılan çalışmalarda
mezkûr tavsifin temsillerine tesadüf edilebilir.
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Evrensellik hurafesinin bir hasılatı olan
mezkûr metodun müşahhas temsillerinden
biri, Avrupa’nın tarihi serüvenine bir üst başlık
olan “milliyetler” kavramsallaştırmasının XX.
yüzyılın bir hikâyesiymiş gibi bütün coğrafyalara
ve sakinlerine teşmil edilmesidir. Dolayısıyla
bu aralıkta iş görenlerin, belirtilen hassasiyet
üzere düş görmesinin ve düşünce üretmesinin
zaruri olacağından hareketle çağa yön verme
iddiasında olanların kendi kültürel bağımsızlıkları
nazar-ı dikkate alınmamıştır. İ. Enver Paşa
üzerine kaleme alınan eserlerin kısm-ı âzamını
bu kategoride değerlendirmek mümkündür. İ.
Enver Paşa’nın 1908 yılına kadar kaleme aldığı
günlüğünden, çok sevdiği refikasına gönderdiği
mektuplara, Trablusgarp’taki gözlemlerinden
Harbiye nazırlığı esnasındaki emirlerini havi
belgelere kadar birçok kaynakta “Turan”a ilişkin
veya etnik bir aidiyete atıf yapan “Türkçü”
kimliğe yönelik kelimelere istisnai haller dışında
rastlamak ihtimal dâhilinde değildir. Teşrik-i
mesaide bulunduğu dönem müşahitlerinin
eserlerinde de ihtiyatı elden bırakmama adına
istisnai kelimeler dışında İ. Enver Paşa’nın
belirtilen kavramlar etrafında düş görmediği ve
düşünce üretmediği ifade olunmaktadır.
Birinci el kaynaklar olarak ifade edilen bu
vesika ve hatıralardan mezkûr kavramlara atıf
yapılmadığı halde İ. Enver Paşa’nın “Turancı”
veya “Türkçü” olarak tavsif ve tasvir edilmesinin
sebeb-i hikmeti ne ola!
El-cevap: Politik pozisyonların pekiştirilmesi
için tarihçinin kaynaklarla yaptığı pazarlıklarda
zaman-mekân ve insanın bağımsızlıklarını
dikkate almamasından kaynaklanmaktadır.
İ. Enver Paşa’nın mevzuya mevzi olacak
nutukları, makaleleri, beyannameleri, günlükleri
ve mektupları dikkate alınsa, Kafkaslar ve Orta
Asya’daki mücadelesinin “Turancı” veya bunun
bir alt kümesinden ve mukaddimesinden ibaret
hassasiyetlerinin “Türkçü” olarak tanımlaması
için büyük harfler tercih edilmezdi. Aynı şekilde
mücadele alanını Kuzey Afrika’ya doğru

uzattığımızda iki yıl sonra Harb-i Umûmi’de
Mekke ve Medine başta olmak üzere Şam,
Bağdat ve Kahire için bizzat koşturmasını veya
yüzbinlerce askerini çöllerde konumlandırmasını
“İslamcılık” veya “Araplara” adanmışlık şeklinde
tanımlamak için küçük harfler de kullanılmazdı.
İ. Enver Paşa’nın tek derdi devletti. Düvel-i
mütegallibe olarak nitelendirilen İngiliz, Rus
ve Fransızlara karşı mücadele ve müstakil
bir İslam dünyası idi. Fatih’in, Kanuni’nin ve
Yavuz’un ülküsüne istinat eden bir ülke…
Kahire’yi Konya’dan, Bağdat’ı Bursa’dan Yemen’i
Yozgat’tan Bakü’yü Bosna’dan ayırt etmeden
bütün dünya Müslümanlarının ve mazlumlarının
imdadına koşan bir İstanbul….
Y. Gedikli’nin “Enver Paşa – Nutukları,
Makaleleri, Bazı Beyannameleri ve Mektupları”
adlı derleme eserinden hareketle İ. Enver
Paşa’nın kendi kaleminden bu tespitler terennüm
edilirse;
Birçokları gibi siz de ne yaptığımı ne
düşündüğümü merak etmişsiniz. Hakikaten
şimdiye kadar hakkımda gazete sütunlarında
yazılanlara bakıp da bir mana çıkarmak
mümkün değildir. Binaenaleyh şimdiye
kadar olan sükûtu bırakarak arzunuzu imkân
derecesinde yerine getirmeye çalışacağım.
İlk 1908 ihtilalinden evvel ve inkılapta ve onu
müteakiben Trablusgarp ve Balkan harbinde,
harb-i umumide takip ettiğim fikir ne idiyse
bugün de odur. Bu da pek basittir.
Avrupa ve Amerika’nın işletilen
amelesinden ziyade sıkılan canı çıkarılırcasına
işlettirilen esir şarkın içinde bütün Avrupa
nüfusuna muadil dört yüz milyonluk İslâm’ı
kurtarmak için bu kitleyi harekete getirmektir.
Fas’tan ta Hinde, Çine, Cavaya kadar uzanıp
giden hisleri ve ta’lileri bir olan bu insan
yığınını, şimdiye kadar “Türkiye’ye zara gelir”
diye açıkça harekete geçirmekten çekindik…
İşte bu sıralarda ben de denizde, karada,
havada ve hapishanelerde birçok kaza ve bela
savuşturduktan sonra Moskova’ya gelmiş
bulundum ve bu Avrupa Emperyalizminin
hasm-ı canı olan memlekette başta Türkiye
olmak üzere bütün Müslüman memleketlerinin
ve bunlarla tevhid-i mesai edecek olan diğer
ezilen memleketler halkının kurtarılması
esasından ibaret olan çalışmaya devam ettim.
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birleşerek bu ismi almış, sonrasında bu isim
bugün de kullanıldığı şekliyle İttihat ve Terakki
Cemiyeti tarihteki yerini almıştır. Cemiyet, Talat
Paşa tarafından Selanik’te kurulduğu esnada
Enver Bey Manastır’dadır. Kâzım Karabekir
“İttihat ve Terakki Cemiyeti” isimli eserinde
Enver Bey ile İTC ilişkisini şöyle açıklar: “Ben
bu cemiyete, ilk adı ile anıldığı zamanında
Manastır’da girdim. Rehberim Erkân-ı Harp
Binbaşı Enver Bey idi. Manastır Merkezini
beraber teşkil ettik.”
Tarihî karakterler, gerek kendi dönemleri
içerisinde gerek kendilerinden sonraki
dönemlerde insanların dikkatini çekmiş ve
belirli yargılarla anılmışlardır. Tarihe mal olmuş
kimi şahıslar adaletiyle, kimi şecaatiyle, kimi
de hatalarıyla tanınmış ve geçmişten geleceğe
bunu bir kimlik olarak taşımışlardır.
Bugün inşa edilmiş olan tarihin geçmişteki
öznelerinden belki de hiçbiri tarih yazmak, tarihe
mal olmak adına hareket etmemişlerdir. Onlar
daha çok içinde bulundukları konjonktürde
bir atılım veya çözüm önerisiyle tarihe yön
vermişlerdir. Bu atılım ve çözüm çabalarında kimi
zaman başarılı olup kendilerinden kahraman
diye söz edilmesini sağlayanlar olduğu gibi,
yapmış oldukları müdahaleler kendi çağlarından
başlayarak eleştirilmeye ve hatta içinde
bulunduğu toplumun tarihini geriye götürmekle
itham edilmişlerdir. Bu neredeyse tüm güçlü
tarih karakterlerinin yaşadığı bir kaderdir. Zaten
onları tarihin öznesi haline getiren de tarihi
ne yöne doğru akacağı konusunda müdahale
yetkisini ellerinde bulundurma salahiyetidir.
Buradan hareketle, XX. yüzyıl Türk tarihinin
hem en çok övülen hem de en çok yerilen
karakterlerinin başında gelen Enver Paşa’nın,
aynı siyasi hareketin içerisinde bulunduğu
arkadaşları tarafından nasıl tanımlandığı, dönem
içerisinde onu öne çıkaran şartların ne olduğunu
kritik etmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
Bu aynı zamanda Enver Paşa’nın İttihat ve
Terakki Cemiyeti içerisindeki konumunu ve bu
konumu nasıl sağladığını anlamamız açısından
da önemli bilgiler verecektir.
İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Enver Paşa
1906 yılında Talat Paşa önderliğinde
kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, yaklaşık bir
yıl sonra o dönem ağırlıklı olarak yurt dışında
faaliyetlerini yürüten ve başında Ahmet Rıza
Bey’in bulunduğu Terakki ve İttihat Cemiyetiyle
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İttihat ve Terakki Cemiyeti, merkeziyetçi,
meşrutiyetçi, Türkçü, İslâmcı her gruptan insanın
bir araya geldiği bir cemiyet olması bakımından
mozaik bir yapıya sahiptir. Enver Paşa bu
mozaiğin içinde Muhittin Birgen’in “Ziya Gökalp
orada Türkçülük yaparken onun yanı başında
kuvvetli bir de İslâmcılık fikri yaşar, Enver Paşa
İslâmcılık yapardı” sözlerinden, Enver Paşa’nın
İslâmcılığın cemiyetteki en önemli aktörlerinden
biri olduğunu görmekteyiz. Aslında Enver Bey’in
cemiyet içerisindeki İslâmcı duruşunu daha
1906 yılında, Kâzım Karabekir’in cemiyetin
nişanı olarak kullanılan hilal işaretine karşı
çıkması üzerine tepki göstermesiyle ortaya
koymuş ve cemiyetin İslâm üst çatısı altında
daha geniş bir etki yaratacağını şöyle ifade
etmiştir:
“Yalnız şu hilal işaretinde dokunman
hiç de hoşuma gitmedi. Bu işaret herhalde
“Ben Bir Türküm”den daha şümullüdür. Bu
cemiyete yalnız Türkleri değil, İslâm olan bütün
Osmanlıları da alıyorlar. Arabı, Arnavutu da
girebilir, yeter ki hürriyet ve meşrutiyet taraftarı
olsunlar.”
Makedonya bölgesinde görev yapan Resneli
Niyazi Bey’in de şu ifadeleri Enver Bey’in İTC
için önemini ortaya koyması açısından önemlidir:
“Kendisini cemiyete üye yapan kişinin Enver
Bey olduğunu, mıntıka müfettişliği sıfatıyla
daima köyleri gezip dolaşarak kurmay subaylar
ve seçkin subayları ve özellikle eşkıya takibi
harekâtlarını gayet ciddi ve başarılı bir gayretle
idare eden ve kişiliği Makedonya ihtilalleri
esnasında önem atfedilen kurmay Binbaşı
Enver Bey’in kendinde topladığı yüce özellikler
ve güzel ahlâkı sayesinde bu konuda ortaya
koyduğu güzel etki özellikle kaydedilmeye ve
ifade edilmeye layıktır.”
Cemiyetin kuruluşundan itibaren faal bir
görev alan Enver Bey’in yıldızının parladığı yerse

hiç şüphesiz 1908 yılı Haziran’ında dağa çıkarak
Meşrutiyet’in ilan edilmesini sağlaması ve
Resneli Niyazi Beyle birlikte hürriyet kahramanı
olarak anılmasıdır. En nihayetinde İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin Bâb-ı Âli baskınıyla
iktidarı ele alması Enver Bey’in de bir süre sonra
Harbiye Nazırı olmasının yolunu açmıştır.
Enver Paşa’nın Karakteri
İttihat ve Terakki erkânının hatıralarına
bakıldığında karşımıza çıkan Enver portresinin
son derece dürüst, gözü pek, alçak gönüllü
ve mütedeyyin olarak çizildiğini görmekteyiz.
Onu bazen çok sert eleştiren arkadaşları
veya tanıyanları bile yukarıdaki sıfatların
onda bulunduğunu inkâr etme cesareti
gösterememişlerdir.
Enver Paşa genel olarak başına buyruk,
kararlarını istişare etmeden, dediğim dedik bir
portreyle sunulur, fakat bu durum tanıyanlarının
gözünde hiç de böyle değildir. Halil Menteşe
anılarında onu anlatırken; “Enver Paşa,
atak huylu bir insandı. Bazen beklenmedik
emrivâkiler yaptığı görülürdü. Fakat arkadaşları
ile birlikte verilen kararları riayette onda asabiyet
derecesinde bir dikkat ve itina vardı.” der.
Yine sorumsuz davranarak Osmanlı
Devleti’ni savaşa soktuğunu, dolayısıyla
devleti yıktığını iddia edenlere Rauf Orbay’ın
hatıratındaki şu sözler adeta bir cevap
mahiyetindedir:
“Enver fevkalâde dürüst, efendi, namuslu
bir adamdı. Hele her şeyin üstündeki
vatanseverliğine toz kondurmak imkânı yoktur.
Onun hakkındaki tek itham da memleketi
umumî harbe sokmasıdır. Bence bu itham da
varit değildir. Zira biz umumî harbe girmemiş
olsaydık o zaman İngilizlerin müttefiki olan Ruslar
Türkiye’ye girerlerdi. Biz eğer harbe girmemiş
olsaydık, Rusya’da Bolşeviklik inkılâbı olmaz,
Çarlık idaresi devam eder ve bu idare hele bir
büyük harbin galibi olunca, öteden beri göz diktiği
Boğazlar ve İstanbul’u mutlaka ele geçirmek
yolunu tutardı. Kısaca, bizim 1914’te Cihan
Harbi’ne girmemiz bence katiyen zaruri idi.”
Çanakkale savaşından sonra Alman
Büyükelçi Wangenheim Enver Paşa’ya Alman
imparatoru Wilhelm tarafından gönderilmiş
1 milyon marklık(Osmanlı parasıyla 50 bin
altın lira) hediye bir çek uzatır. Enver Paşa
önce çeki almak istemez ve bunun apaçık bir
rüşvet olduğunu düşünür; fakat sonra çeki
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alır ve doğrudan bakanlar kuruluna gider.
Burada çekten bahseder, bakanlardan bazısı
Paşa’nın bu parayı bakanlar kurulu arasında
paylaştırılacağını düşünür, ama Enver Paşa çeki
Maliye Nazırı Cavit Bey’e uzatarak ordunun
ihtiyaçları için kullanılmasını söyler. Mithat Şükrü
Bleda bu anekdotu anlattıktan sonra Enver
Paşa’nın kişiliği için şunları söyler:
“Enver Paşa’nın şahsi bir hediye olarak
kendisine gönderilen bu kadar yüksek bir
meblağı devlet hazinesine yatırması onun ne
derece feragat sahibi bir kişiliğe sahip olduğunu
göstermesi bakımından enteresandır. Enver
Paşa resmi ve hususi hayatında paraya karşı tok
gözlülüğü ile tanınmıştır. Arzu etseydi milyonlar
içinde yaşamak onun için işten bile değildi.
Kendisi büyük ihtiraslar besleyen bir kimseydi,
buna şüphe yok, fakat ihtiraslarının hiçbirisi
şahsi değildi. Enver Paşa doğru veya yanlış ne
yaptı ise memleket yararına olacağı kanaatiyle
yapmıştır.”
Enver Paşa Türkiye’de Hürriyet Kahramanı
olarak anıldığı 1908 yılından 4 Ağustos 1922
yılında Buhara’da şehit oluşuna kadar bir idealin
bayraklaşmasını bizzat yaşamıyla göstermiş
ve bir ideal uğruna can vermenin bayraklaşmış
hali olmuştur. Onu “Mukaddes bir Ateş” diye
tanımlayan yaveri Yenibahçeli Şükrü Bey,
şehadetini şu sözlerle anlatır:
“Atatürk’ün dayandığı yegâne kuvvet Kâzım
Karabekir Paşa merhumun 15. Kolordusu idi. O
kolordu ki, gördünüz, Enver Paşa’nın daha çok
öncelerden hazırladığı kuvvetlerle kurulmuştu.
İşte şimdi O, Türkistan’da, ezeli ve ebedî
Türklüğün halâs ve istiklâli uğrunda şehadet
payesine erişti. Çegan Köyünde bir tepede
vefakâr ve kahraman arkadaşı Devletmend Bey
ile bir arada ve bir hudut taşı heybeti arz eden
mukaddes türbesinde yatıyor.”
Enver Paşa verdiği kararlardan ötürü Türk
siyasi hayatında birçok eleştiriye maruz kalsa
da hemen hiç kimse onun ahlâkî yönüne,
insaniyetine bir ithamda bulunamamıştır. Tüm
yaşamını Vatanına ve dinine adamış olan Enver
Paşa’yı şehadetinin 100. yılında rahmet ve
minnetle anıyorum.
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İlk Müslüman Türk devletlerinde ise vezirlik
makamını ilk olarak “Yuğruş” adlandırması
ile Karahanlılar’da görmekteyiz. Hükümdarın
vekili sıfatıyla devlet işlerini yürüten vezirin
başlıca görevleri ülkede dirlik ve düzeni, halkın
huzur içinde yaşamasını sağlamak, devletin
hâkimiyet sahalarını genişletmek, hazineyi
zenginleştirmek, devlet hizmetinde çalışanlara
karşı iyi davranmak, onların sadakatle görev
yapmalarını temin etmek olmuştur. Yûsuf Has
Hâcib, vezirin hükümdarın eli olduğunu, kanun
çıkarırken daima halkın yararını düşünmesi
gerektiğini belirtmiştir (Özaydın, 2013).

Vezir kelimesi sözlükte; hükümdar vekili,
hükümdarın yakınlarından ve onun yükünü
üzerine alanlardan, mülkün idaresinde fikir ve
tedbir ile medet ve yardım edenler diye açıklanır.
Bu tabir “vizr” (yük, ağırlık, yük götürmek) ve
“vezr” (nurlu etmek, ışıklandırmak) kökünden
türemiştir (Yeğin, Badıllı, İsmail, & Çalım, 1981).
Vezirlik kurumunun kökeni ile alakalı
birçok araştırmacı Sâsâni kökenli olduğunda
birleşmişse de Goitein, vezirliği Arap kabile
geleneğinin bir devamı olarak kabul etmiş ve
Sâsânî kökenine dayandığını reddetmenin bazı
açılardan İranî izler taşıması ihtimalini ortadan
kaldırmayacağını söylemiştir (Ayaz, 2013).
Vezirlik kurumunun tarihsel gelişimine
bakacak olursak; Abbâsîler dönemine
kadar vezir unvanını taşıyan yöneticiler
bulunmamakla birlikte bu süreç içerisinde
devlet başkanına yardımcı konumunda kişilerin
varlığı bilinmektedir. Hz. Peygamber sahâbe
ile istişareyi bir prensip haline getirmişti. Bu
istişarelerde görüşlerine öncelik verdiği Hz. Ebû
Bekir vezir diye nitelendirilmiştir. Hz. Ebû Bekir
döneminde Hz. Ömer, Hz. Ömer döneminde Hz.
Osman ve Hz. Ali bu konumda kabul edilmiştir.
İlk vezir unvanını taşıyan kişi ise İlk Abbâsî
Halifesi olan Ebü’l-Abbas es-Seffâh’a vezirlik
yapan Ebû Seleme el-Hallâl olmuştur (Ayaz,
2013).
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Büyük Selçuklu Devleti, Gaznelileri,
Dandanakan Savaşıyla ağır bir yenilgiye
uğrattıktan sonra kurumsallaşma ve
teşkilatlanma sürecini başlatmıştır. Sultan
Tuğrul önderliğinde başlayan bu süreçte
Abbâsî, Sâmânî ve Gazneli devletlerinin vezirlik
kurumu başta olmak üzere birçok noktada
etkisi olmuştur. Tuğrul Bey ile başlayan bu
kurumsallaşma ilerleyen süreçte de artısıyla
eksiğiyle devam etmiştir. Nizâmü’l-Mülk gibi
değerli isimler vezirlik görevinde bulunmuş ve
Sultanın bütün işlerini görmüş ve üstün yetkiler
ile donatılmışlardır.
Yukarıda vezir ve vezirlik makamı
ile ilgili verdiğimiz bilgilerin akabinde
değerlendireceğimiz eser olan Carla L.
Klausner’e ait olan ve çevirisini Mehmet
Fatih Baş ile Sinan Tarifci’nin yapmış olduğu
“Selçuklularda Vezirlik” kitabına geçecek
olursak; eser üç bölümden oluşmaktadır. İlk
bölüm, Selçuklularda siyasî ve idarî teşkilat
olup; adem-i merkeziyetçik, merkez ve eyalet
yönetimi, ulemânın rolü ve bir idarî memur olarak
kadı, Sultan ve Halife arasındaki ilişki, Selçuklu
devlet teşkilatının zayıflıkları konularından
oluşmaktadır. İkinci bölüm, Selçuklu veziri
ve vezirlik makamı-dâhili istikrarsızlık başlığı
altında; vezirin işlevleri, vezirin seçimi, vezirin
eğitimi ve yetiştirilmesi, vezirin dini kökeni,
kültürel kökeni ve menfaatleri, vezirliğin
ayrıcalıkları ve sivil idarenin işlevsizliği gibi
konuları barındırmaktadır. Üçüncü bölüm ise
Selçuklu veziri ve vezirlik makamı- dış müdahale
başlığı altında vezirlik makamının zayıflaması
ve sivil idarenin işleyişine askerî müdahale
konularından teşkil olmaktadır (Klausner, 2019).

Selçuklularda siyasî ve idarî teşkilat isimli
birinci bölümde, Büyük Selçuklu Devleti’nin
siyasî ve idarî kurumları ile devlet teşkilatının
zayıf yönleri okuyucuya aktarılmıştır. Ülkede
haneden üyelerinin iktidarda eşit hakka sahip
olması, iktâ sistemi, adem-i merkeziyetçilik,
merkez ve eyalet yönetimi, Halifenin varlığı ve
bunun sonucunda güç dengesi, ülke sınırlarının
genişlemesi ve hükümdarların tecrübesizliği
ve küçük yaşta tahta çıkmaları yazara göre
Büyük Selçukluların zayıf yönleriydi. İktâların
yaygınlaşmasıyla birlikte merkeziyetçilik iyice
yok olmuş ve hükümdarın bölgesel hâkimiyeti
azalarak pek çok bölgenin merkeze tabiiyeti
ortadan kalmıştı. İktâ sitemi ile alakalı eserde
geçen ifadeler merkezi otoritenin nasıl bir
zafiyet içerisinde olduğunu bize göstermektedir;
“Tuğrul Bey’in veziri El-Kündürî Basra, Ahvâz
ve bunların idarî bölgelerini 300.000 dinar
karşılığında Hezâresp b. Kürdî’ye iktâ vermişti.
Kendisine serbestlik tanınmış Ahvâ’da
adını hutbe okutmasına bile izin verilmişti.”
Hutbenin bir hükümdarlık alameti olduğu
düşünülecek olursa durumun ciddiyeti daha da
iyi anlaşılabilinir. Bu bölümde eyalet ve merkez
teşkilatı, atabeg ve kadılık makamı gibi daha
birçok farklı konu ele alınmıştır. Kadılık makamı
ile ilgili eserde geçen ve konun özeti niteliğinde
gördüğüm bir cümleye yer verip, eserde konu
olan Sultan ve Halife ilişkisi üzerinde kısaca
duracağız. “bir zamanlar peşinden koşulan ilim
erbabı artık işsiz kalmıştı ve sultanlarla alakadar
olmamalarıyla iftihar eden bu adamlar artık
onlardan medet uman dalkavuk haline gelmişti.”
Eserde, Selçukluların Halifelik kurumunun
itibarını artırdıkları ve göreve seçilmelerine
müdahalelerin nadiren olduğu, Selçuklu
sultanlarının, dini liderlerine saygılarının maddi
hediyeler ile sıkı sık ifade ettikleri aktarılmıştır.
Yine yazar, buna karşılık Halifenin, dinî
otoritesinin yanında dünyevî otoritede kazanmak
istediğini ve özellikle Melikşâh’ın ölümünden
sonra melikler arasında vuku bulan taht
kavgalarına müdahil olduklarını dile getirmiştir.
Bu da Halifeyi ve o makamı dünyevileştirerek,
itibarını kaybettirmiştir.
İkinci bölümde müellif sivil idarenin
bozulmasını, vezirlik makamı özelinde ele
almıştır. Esere göre kimilerinin okuma yazma
bilmediği sultanların namına vezirler çok geniş
yetkiler ile donatılmıştı. Bu yetkiler malî, askerî,
hukukî ve dinî (şeriat mahkemeleri tarafından
ele alınmayan konular sultan tarafından vekâlet
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verilen vezirin bulunduğu divan-ı mezâlim
mahkemelerine başkanlık etmek) ve merasimler
düzenlemek gibi konulardı. Müellife göre vezirlik
seçiminde Nizâmü’l-Mülk’e göre kabiliyet ve
liyakatın asıl etmen olması gerekirken kayırma
ve entrikalar bu sistemi yaralamıştır. Esere
göre Sultanların hepsi Ehl-i Sünnet çizgisinde
olup Hanefî mezhebine tabii idiler. Vezirler ise
ya Hanefî ya da Sâfiî idiler. Bu duruma karşılık
Melikşâh döneminde Basra sorumlusu Yahudi
idi. Bâtınîler ile birlikte olup Ehl-i Sünnet’e
komplolar düzenleye Şiiler dahi vezirlik
makamında bulunmuşlar.
Askeri müdahaleler ve saltanat makamının
yönlendirilmesi sonucunda vezirlik makamının
gözden düşmesi ve sivil idarenin yerini askerî
idareye devretmesi konusu üçüncü bölümde
ele alınmıştır. Selçuklu idaresi içinde en önemli
görev vezirin idi. Vezirlik makamının istikrarı
ya da istikrarsızlığı tüm idarî sitemi etkilemişti.
Esere göre merkezi yönetimin kaderi, sivil
idarenin kaderine bağlıydı. Bu bölümde özellikle
atabeg ve askeri kanatın güçlenmesi sonucu
sivil idarenin güç kaybı ve üzerinde kurulan
baskı ele alınmıştır.
Sonuç olarak, Selçuklu Devleti’nde vezirlik
makamının tüm yönleriyle ele alındığı bu eser,
Büyük Selçuklu tarihi açısından oldukça büyük
bir öneme sahiptir. Selçuklu tarihi üzerine
yazılan eserler içinde oldukça önemli bir konumu
olan ve tarihçilerin elinden düşmemesi gerek bir
eser olduğu kanaatindeyim. Mütercimlerin eseri
sadece çevirmek ile kalmayarak yorumlama ve
ek bilgiler eklemeleri de eseri daha doyurucu
yapmıştır. Tarihçilerin, Selçuklu tarihine daha
çok önem göstermeleri ve bu alanda daha
fazla eser ortaya çıkmasını istediğimiz bu
günlerde bu çevirinin, Selçuklu tarihi üzerine
uzmanlaşmak isteyen ya da bu alanda araştırma
yapmak isteyenler için yol gösterici olabileceğini
düşünmekteyim. Tarih sadece bir dönem ve
alandan ibaret değildir hele ki Türk tarihi oldukça
geniş bir alan olup her dönemi kıymetlidir ve
her dönemi ile ilgili daha fazla kıymetli eserlerin
çıkması ümidiyle.
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YAZAR
1936 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin
Missouri eyaletine bağlı Kansas City’de dünyaya
geldi. 1958 yılında Barnard College’da lisans
eğitimini tamamladı ve 1960 yılında Radcliffe
College’da master derecesini aldı. Doktora
eğitimini, 1963 yılında, Harvard Üniversitesi’nde,
H. A. R. Gibb’in danışmanlığında tamamladı.
1961-1962 yıllarında Harvard Üniversitesi’nde
asistan olarak bulundu ve daha sonra
Missouri-Kansas Üniversitesi’ne geçti. Bu
üniversitede 1964-1965 yılları arasında
okutman, 1965-1966 yılları arasında yarı
zamanlı yardımcı doçent, 1966-1972 yılları
arasında yardımcı doçent, 1972-1980 yılları
arasında doçent olarak görev yaptı. 1980
yılında profesör unvanını aldı. Emekli olan
yazar Kansas City’de yaşamaktadır. Akademik
hayatına Selçuklu devlet teşkilatını ve bilhassa
vezirlik müessesesini ele alan bu çalışmasıyla
başlamasına rağmen, daha sonra siyasî ve
içtimaî Yahudi tarihine yönelmiş ve takriben
son yirmi beş yılını bilhassa Arap-İsrail ihtilafı
üzerine hasretmiştir.
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M Ü Z İ K V E H AYA T

T A R I H I N E D E B I YA T I

SELÇUK KÜPÇÜK İLE TÜRKİYE’DE MÜZİĞİN SİYASAL VE
TOPLUMSAL DERİNLİKLERİNE DAİR

“TÜRKIYE’DE MÜZIK VE POLITIKA
ILIŞKISININ YAZIMI SORUNLU”
Necla Dursun
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Türkiye gerek sosyal, gerek siyasal
gerekse de kültür ve sanat alanında
duraksamaların yaşadığı bir coğrafya.
Bu eksende sosyal ve siyasal bir okuma
yaptığımızda sizce bu durumun müzik
alanında ne gibi etkileri olmuştur?
Türkiye’de müzik üretimi ile iktidar aygıtı
arasında doğrudan bir ilinti her zaman oldu.
Bunun köklerini Osmanlı modernleşmesine,
Sarayda Batı müziği ikamesine, Abdülhamit’in
Doğu müziği yerine opera, piyano, Batı müziği
ilgisine kadar çekmek mümkün. Avrupa’da
sergilenen operaları haftasına Saraya getirtiyor.
Bugünden bakınca Abdülhamit politik İslamcılık
için bir temsil. Klasik Türk müziğini tercih etmiyor
mesela. Türk sağı bunu hiç konuşmadı. Bence
Atatürk’ün müzik devrimi ile Abdülhamit’in
kafasındaki müzik algısı çok benzer.
Tek Parti yılları ise sadece siyasal, kültürel,
toplumsal bir donma dönemi değil, aynı
zamanda Türk müziğinin de kayıp yıllarıdır.
Kendisine tepeden inme bir müdahale olduğu
için varlığını korumak amacıyla içe kapandığı,
muhafazakârlaştığı bir dönem maalesef. Batı’nın
geçtiği hiçbir ekonomi-politik, kültürel, siyasal
öyküye sahip olmayan Türkiye’nin bütünüyle
uluslaşma, kapitalizm ile senkronik gelişen
çok sesli müziği zorla dinlemeye mecbur
bırakılması anakronik bir basınç aslında. Bu
basıncı Türk toplumu yemedi yine de. Naif bir
direnci kalbinde hep sakladı. Asıl değişim 1950
sonrasında ortaya çıkıyor. Toplum üzerindeki
ceberrut devlet tahakkümü kalkınca dinamik bir
akışkanlıktan bahsetmek mümkün.
DP ile mi oluyor bu?
Evet. DP, Tek Parti iktidarına göre sadece
ekonomide değil, topluma dair bakış açısında da
liberal bir çizgiye sahip. Devlet radyosunda Türk
müziğinin yayın saatleri hızla artıyor mesela.
Bunu Aydın Menderes hatıralarında da anlatır.
DP ile müzik arasındaki ilişkiyi makale olarak
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Sosyoloji Divanı dergisinde yazdım. Eğlence
sektörüne büyük bir dinamizm geliyor ayrıca.
Gazinoların müşteri profili değişiyor. Tek Parti
yıllarında gazino müşterisi bürokratik, askeri
seçkinlerle sınırlı iken, DP döneminde taşralı
eşraf ile yer değiştiriyor. Türkü, Türk Müziği
plakları artıyor yine. “Piyasa” kavramı ortaya
çıkıyor. İlk Mevlevi ayini -Nezih Uzel anlatıyor
sanırım, 1956 olsa gerek- yapılabiliyor. Sadece
bununla da sınırlı değil. Batı müziğinin geldiği
teknik düzeyden haberdar oluyor ülke. Mesela
ilk rock’n roll grubu Deniz Kuvvetlerinde
kuruluyor. Dolayısı ile Batı müziği ile Türk
müziğinin olması gereken doğal etkileşim
kanalları işlemeye başlıyor. Müziğin toplumla,
hayatla kopan senkronu ancak 1950’lerde
kurulmaya başlanıyor.

“DP döneminde de Batılı
anlamda pop müziğimizin ilk
hareketini yine ordu başlatıyor”
Siz, Sosyoloji Divanı’ndaki o bahsi
geçen yazınızda ordu ile Türk müziğinin
Batılılaşması arasındaki ilişkiden de
bahsediyorsunuz.
Evet, bunu orada şunun için yazdım. Şimdi,
DP’ye “Siz ülkeyi Amerika’ya pazarladınız,
emperyalizme açtınız vs” suçlamaları var.
Oysa NATO’ya daha 1948’de, CHP zamanında
başvuruyoruz. Yani Türkiye’nin Amerika öyküsü
Tek Parti’nin son döneminde başlıyor. Stalin
Kars’ı isteyince NATO ile ilişki kendi doğası
gereği kuruluyor zaten. Bence bunun DP ile
bile ve isteye bir ilişkisi yok. Muhtemelen çok
partili hayata doğal yollardan CHP gelmiş olsa
idi 1950 sonrasının yaşanan bütün bu bildiğimiz
öyküsünün öznesi o olacaktı. Netice itibariyle
zaten Batılılaşma dediğimiz mesele Halk Fırkası
ile başlıyor.
Neyse, nasıl Osmanlı’da Batı müziği
bandosu ordu içinde teşekkül ettirilmiş
ise ve Batılılaşmanın temsilini o kurumda
buluyorsak, DP döneminde de Batılı anlamda
pop müziğimizin ilk hareketini yine ordu
başlatıyor. Deniz kuvvetlerinde Somer Soyata
ve Arkadaşları var. Onlar ilk rock’n roll grubunu

kurup İngilizce şarkılar söylüyorlar, o sallanma
dansını yapıyorlar. MTTB mesela rock’n roll’un
yasaklanması için şikâyetçi oluyor. Rock’n roll
grubu kuran, darbe yapıp ondan sonra Somer
Soyata ve Arkadaşları’nı darbeyi destekleyen
konsere çıkartan ordu ilginç biçimde DP’yi
Amerikancılıkla suçluyor. Bu tam bir algı
operasyonu, reelpolitiği örtme adeta.

birçok isim var böyle. 1970’li yılların politik
sanatçılarına yasak geliyor. Zaten hiçbir yapımcı
da risk alıp bu isimlere kaset, plak yapmıyor.
Bülent Ersoy da bu yasaktan nasibini alanlardan.
Sahneye çıkartılmıyor.

“Müzik yazımı meselesi çok
özel bir ilgi alanı ve kesinlikle
özel bir birikimi gerektiriyor.
Taşralı bir kafa ile bu konulara
girmek mümkün değil”
Bütün bu politika, darbeler dönemi ve
müzik ilişkisi sizce objektif biçimde aktarıldı
mı literatüre?

Selçuk Küpçük, Aşk ve Teselli
(Koherdnik Kitap, 2018) isimli kitabında Türk
modernleşmesinin izlerini şarkılar, sanatçılar ve
müzik akımları üzerinden inceliyor. Kitap, Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından 2018 yılında müzik
kitabı ödülüne layık görüldü.
Siz darbe dönemleri ile de müzik
arasındaki irtibata değiniyorsunuz sık sık.
Darbeler toplumsal doğal akışı bozan
müdahaleler. 27 Mayıs’tan günümüze bu böyle.
Sıkıyönetim mantığı sadece toplumu değil,
bütün sektörleri kontrol altına almak ister. 1960
darbesi sonrası mesela Adnan Menderes’i
ima ettiği düşünülen şarkılar yasaklanıyor.
Ama toplum Menderes Irmağı’nı metafora
dönüştürerek sehpada katledilen Başvekiline
ağıtlar yakmayı sürdürüyor. Kürtçe ağıtalar bile
var. Mahmut Kızıl’ın.
12 Eylül daha feci şeyler yaptı. Birçok
sanatçı yurtdışına çıkmak zorunda kaldı. Cem
Karaca’dan Ozan Arif’e kadar sağcı, solcu
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Türkiye’de müzik ve politika ilişkisinin
yazımını sorunlu bulduğumu değişik yerlerde
belirttim. Ve delilleri ile örneklendirdim.
Kuşkusuz müzik yazımı meselesi çok özel bir ilgi
alanı ve kesinlikle özel bir birikimi gerektiriyor.
Taşralı bir kafa ile bu konulara girmek mümkün
değil. Yani çocukluğundan itibaren birkaç
kuşak, evinde kitaplık bulunmayan, plaklar
bulunmayan, yabancı dil bilinmeyen, bir
geleneği devralmayan ailelerden böyle özel
bir yazı kanalına ilginin çıkmasını beklemek
gerçekçi değil. Doğal olarak şehirli, Doğu’yu
ve Batı’yı bilen, evlerinde müzik icra edilen,
ailesinden bir gelenek devralanlar ancak bu
birikime sahip olabilirler. Bu da tarihsel anlamda
Türkiye’de sol, sosyalist, Kemalist kökene
sahip, bir ayağı kentte bir ayağı Avrupa’da olan
öznelerin üretebileceği bir öykü.
Dolayısı ile Türk sağının bence zaten
sorunlu olan müzik ile ilişkisi hakkında, bu
tarihi yazanlar açısından hem önyargılar hem
de örtmeler var. Özellikle 1970’li yılların politik
müzik tahlillerini okurken bunun böyle olduğu
çıkıyor ortaya. Moğolların ve daha başka
sanatçıların ülkücüler tarafından saldırıya
uğradığı, konserlerine molotof atıldığı vs.
sürekli dönüp duruyor literatürde. Bu eylemler
yapılmıştır, doğru. Ama aynı yıllarda MHP’li
kadın sanatçı Mürüvvet Kekilli’nin Adana’da
sol bir örgüt tarafından evinin basılarak,
çocuklarının gözünün önünde öldürülmesi,
Ozan Arif’in Merzifon’daki konserinde sahne

altına konulan bombanın patlaması sonucu
ağır yaralananlar ve ölenin olması (ki bu eylemi
yapan örgütün liderinin de, gözleri görmeyen
ve bugün herkesin bildiği bir insan hakları
savunucusu olduğunu söylüyor Ozan Arif), yine
ülkücü İlham Gencer’in Taksim’de 20-30 kişilik
solcu gurup tarafından linç edilmeye çalışılması,
arabasına bomba konulması gibi, benim gazetedergi köşelerinden bulup çıkardığım daha başka
saldırılar hakkında mevcut müzik literatüründe
hiçbir şey bulamazsınız. Bu nedir şimdi? Ben
1970’lerden sağı ve solu ile kimsenin temiz
çıkamayacağı kanaatindeyim. Ama Türk solu
oradan bir “çiçek çocuk tarihi”, bir epik öykü
üretmeye çalışıyor. Bunun adil ve bilimsel
olmadığını söylüyorum sadece.

Sağındık, 1980 sonrası, içerisinde bulunduğu
politik hareketin kurucu sanatçısı olarak 12
Eylül darbesinin muhatap aldığı kuşakta nasıl
yarılmalar, travmalar ortaya çıkardığını şarkıları
ile tarihe not düştü. Yine mesela 28 Şubat
döneminde yaptığı “Adamlar” isimli şarkıda çok
yoğun biçimde militarizm ve darbe eleştirisi
yapar -ki 28 Şubat’ta sanatçı olarak darbeye
karşı açıktan şarkı yazan bir ikinci isim yok. Modern bireyin kentsel yaşam içerisinde
yabancılaşmasını “Zindan Şehirler”, ekolojik
sorunları “Beni Bu Şehirden Al Götür Anne”,
1992 Erzincan depremini “Erzincan”, Batı’nın
emperyalist tarihini “Siyah Ağıt” gibi şarkılarıyla
kayıt altına alır. Dolayısı ile ister aşk şarkısı
olsun ister toplumsal meselelere kapı aralayan
çalışmalar olsun modern sanatçı zaten bizatihi
içinde devinip durduğu hayatın bir parçasıdır
ve ortaya çıkardığı üretimler bu hayattan
yansımalar taşır. Taşımalıdır.
Yine aynı kitabınız üzerinden hareketle
müziğin ideolojik farklılığı üzerinden
“sol hareket içerisinde konumlanan
müzisyenlerin sürekliliği olan bir
müzikal diziyi devraldıklarını” ifade
ediyorsunuz. Bunu sağ hareket için nasıl
değerlendirirsiniz. Günümüzde de halen sağ
ve sol farklılığı sizce müzikalite anlamında
devam ediyor mu?

“Yüzleşmenin Kişisel Tarihi” adlı
eserinizde Hasan Sağındık için “Ağıdı
Yakılmamış Çocukların Ozanı” ifadesini
kullanarak aslında bir tür müzik sosyolojisi
yapıyorsunuz. Sanatçı, çağına tanık olduğu
gibi bunu eserine de işlemeli, yaşadığı
toplumun acılarını, dertlerini, hüzünlerini de
yansıtabilmeli mi? Gerek müzik bağlamında
olsun gerekse de genel olarak sanat
alanında olsun sanatçıların genel tavrı sizce
nasıl olmalı?
Üretilen şarkının, içerisinde bulunduğu
zamanla organik, senkronik temas halinde
olması kaçınılmaz. Yoksa anakronik bir ürün
çıkar ortaya. Toplumsal karşılığı olmaz.
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Tabi bu sağ-sol meselesinin toplumsal bir
karşılığı kalmadı artık. Onlar büyük anlatıların
olduğu dönemin ve Soğuk Savaş yıllarının
tanımlamaları. Özellikle 2000 sonrası başka
bir dünyaya girildi. Baudrillard’ın metinleri
üzerinden içinde bulunduğumuz ve baştan
sona simülasyona dönüşen hayatımızda sağsol tanımlamaları açıklayıcı değil. Ben bir
tarihsel tespit açısından yazdım o konuları. Niye
Türk sağında müzikal bir süreklilik yoktur onu
anlamaya çalıştım. Türk solu ve müzik ilişkisine
yönelik elimizde epeyce bir literatür var çünkü.
Bir kere Türk solu modern müzikle çok daha
eski tarihlerde, Osmanlı Sarayından itibaren
ilişki kuruyor. Yani kentte modern müzik üreten
Cem Karaca kendisine gelen külliyatı, yani
diyelim ki Neşet Ertaş’ın türkülerini karşılayıp
geleneğin dönüşümüne kapı aralayabiliyor. Ama
Reyhani ya da Feymani’nin getirdiği türküleri
kentte karşılayabilecek sağcı politik bir sanatçı

özne yok. Kopuk olan bu irtibatı ancak 1980’ler
biterken Kaya Kuzucu ve Hasan Sağındık
kurabiliyor. Ki bu da çok geç bir tarih zaten.

“Günümüz kuşakları partilere,
ideolojilere, kanaat liderlerine
ihtiyaç duymuyorlar. Kendileri
var çünkü”

açtığı internet kanalı üzerinden bütün dünyaya
duyurabiliyor. Sermayeye ihtiyacı yok mesela.
Bir bilgisayar hatta cep telefonu yeterli. Bunu
yaparken onu sansürleyecek hiçbir verili kurum
yok artık. Bu bile bizatihi politik bir tavırdır.

90’lardan bu güne her şeyin çok hızlı bir
şekilde değişip dönüştüğünü gözlemliyoruz.
Nurdan Gürbilek bunu “bastırılmışın geri
dönüşü” olarak ifade etmektedir. Bir yandan
da; değişen konjonktür, liberal politika,
kapitalist sistemle birlikte “dünyanın küresel
bir köye” bürünmesi neticesinde “ideolojiler
çağının kapandığı” ifade edilmektedir.
Bunun müzik üzerinden okumasını nasıl
yapabiliriz?
Bilgisayar ve internet insanı, tarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar dijital mekân
üzerinden dolaşıma soktu. Yeni kuşaklar adeta
anne karnından itibaren görüntüleri, kayıtları
ile falan dijital bir dünyanın yanılsamalı öznesi
(gerçek anlamda bence nesnesi) olarak
doğuyorlar. Bunun politika ile ilişkisi şöyle: Artık
internette kendine ait sosyal paylaşım kanalı
açan her çocuk bir şekilde birey oluyor. Yani
kişisel kanaatlerini, beğenilerini, itirazlarını,
eleştiri ve varsa muhalefetini kendi kanalı
üzerinden kamusal paylaşıma sokabiliyor.
Oysa internetsiz dünyanın eski kuşakları bu
tür eylemleri ideolojik nosyona sahip kurumlar
üzerinden ancak ifade edebiliyordu. Hattı
zatında o kendisi bile değildi çünkü kişisel olarak
açıklama yapabilecek bir organizasyona sahip
değildi. Ancak bir STK, parti, vakıf, dernek vs.
üzerinden sosyolojik anlamda bir cemaatin üyesi
olarak var olabiliyordu. Dolayısı ile artık politika
yapmanın biçimi dönüştü. O yüzden günümüz
kuşakları partilere, ideolojilere, kanaat liderlerine
ihtiyaç duymuyorlar. Kendileri var çünkü.
Bunun müzikle bağlantısı ise hiphop
kültürüdür. Artık aracı kurumlara (yapımcı,
aranjör, besteci, söz yazarı vs.) ihtiyaç kalmadan
herhangi bir genç arkadaş hiphop çalışmasını
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Sizin müziğe ilginiz nasıl başladı?
Müziğe ilkokulda bağlama çalarak başladım.
Üniversite yıllarımda ilk bestelerim gün yüzüne
çıktı. Sonra konserler. Sevgili Hasan Sağındık
bir bestemi seslendirdi o süreçte. Aynı besteyi
Selda Bağcan da okudu. Derken başka sanatçı
arkadaşlar. Benim de bu arada üç albümüm
sunuldu dinleyiciye. Şimdi ise açtığım Youtube
kanalım üzerinden yeni şarkılarımı oradan
paylaşıyorum.
Siz bir müzisyen olduğunuz kadar,
hâlihazırsa 5 kitabı olan bir yazarsınız da.
Yazım serüveniniz hakkında bizlere neler
söylersiniz?
Yazmaya yönelmem üniversite yıllarımla
şekillendi. İlk şiirlerim o yıllarda edebiyat
dergilerinde yer aldı. Tabi bundan evvel, kitaplığı
olan bir evde büyüdüm, onu belirtmem gerekiyor.
Hareket dergisinden Türk Edebiyatı dergisine
kadar birçok süreli yayının bulunduğu bir ev. Onun
ne kadar önemli olduğunu yazmaya başlayınca
anladım. Yoğun okuma sürecim de yine üniversite
yıllarımdadır. Sonra tabi gelişerek sürdü.
Okuma öyküm zamanla ihtisas alanlarına
indi. Yani yakın dönem politik tarihimiz, Türk

şiiri poetikası, sosyolojik hareketler, dergiler
ve müzik-toplum-modernleşme maceramız
okuma aksımın kompartımanları oldu zamanla.
Aynı süreçte de yazmak istedim bu meseleleri.
İşte ardından, 1970’lerden günümüze politik
milliyetçilik paradigmasına oturan gençlik
hareketinin eleştirel öyküsünü kaleme aldığım
Yüzleşmenin Kişisel Tarihi, 1950’den günümüze
şiir ve siyaset ilişkisini konu edinen Modern
Türk Şiirinde Bellek Arayışı, 1980’den 2000’lere
kapanmış dergilerle ilgili Edebiyat Dergileri Atlası
ve en son Türkiye’nin modernleşmesini müzik
sosyolojisi üzerinden anlatmaya çalıştığım Aşk
ve Teselli kitabım çıktı. O kitap TYB‘nin 2018
müzik kitabı ödülüne layık görüldü. Tabi bir de
şiirler var: Kirletilmiş Ölümler Kitabı ve Büyük
Tefsir.
Şimdi de yüksek lisans tezimi kitaplaştırmak
için çalışıyorum. Yine literatürde hiç
çalışılmayan, görülmeyen ya da örtme biçiminde
kötücül bir bakış açısına kurban giden bir
konuyu kitaplaştıracağım inşallah. Bu kitabın
ismi de muhtemelen Türk Sinemasında Politik
Milliyetçilik olacak.

“Türkiye’de düşünce aksları
dergiler üzerinden yürüdü bu
zamana kadar”
Sizin dergicilik yönünüz olduğu
okurlarınız tarafından bilinmekte. Bize
biraz bu konudaki geçmişinizden bahseder
misiniz?
Evet, işte dediğim gibi dergilerle ilgili
kitabım var. Dergilerin olduğu bir evde büyüdüm.
Çok uzun yıllardır dergi biriktiriyorum. Ağırlıklı
edebiyat dergileri ama müzik ve politik dergiler
de var arşivimde. Edebiyat dergileri açısından
hususen 1980 sonrasını çalışıyorum ama
elime geçen daha evvel tarihli dergileri de
koleksiyonuma katmışımdır. Papirüs’ün tam
sayıları var mesela. Daha nice dergiler.
Ben dergiler üzerinden bir yakın
dönem Türkiye tarihinin de okunabileceğini
düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de düşünce
aksları dergiler üzerinden yürüdü bu zamana
kadar. Hatta politika ile edebiyat iç içe geçmiştir
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çoğu zaman. Varlık’tan başlayarak Büyük Doğu,
Hareket, Papirüs, Militan, Halkın Dostları vs.
Papirüs’te mesela 27 Mayıs darbesini açıktan
destekleyen Cemal Süreya’nın “555K”şiiri
kapaktan verilir. Mavera, İslamcılık ve şiir
ilişkisinin kurulduğu en organik dergidir.
1980 sonrası apolitik olmakla çok suçlandı
ama onun da bir başka estetik bilinçle beslenen
politik bir varoluşu söz konusu. İşte bu konuları
çalışıyorum. Daha evvel yayınlanan Edebiyat
Dergileri Atlası kitabımı şimdi iki cilt haline
getiriyorum. 90 civarında dergici ile söyleşi
yaptım. Dergileri hakkında bilinmesi gereken
bütün teknik bilgileri verdim. Yani Enis Batur’dan,
Adnan Özer’e, Murat Gülsoy’dan Adnan
Özyalçınar’e, İhsan Deniz’e, oradan günümüze
değin Yazko, Üç Çiçek, Gergedan, Broy, Kaşgar,
Ludingirra, Yom Sanat vs. aklınıza 1980
sonrasının ana kolonunu temsil eden hemen
hemen hangi dergiler geliyorsa bu kitapta
bulacaksınız. Büyük bir başvuru kaynağı olacak.
Psikolojik Danışma alanında eğitiminizin
devamında bu gün mesleğinizi icra ederken
yazmanın ve müziğin insan psikolojisine
etkileri hakkında görüşleriniz nelerdir?
Ben Gazi PDR mezunuyum. Mesleki
formasyonum kesinlikle beni besliyor. Her gün
yeni insan öyküleri ile karşılaşıyorum. Bunların
bir kısmı travmatik, insan hayatını alt üst eden
acılarla ilgili. Mesleğim bana empati kurma
gücü kazandırdı her şeyden evvel. Sanat eseri

dediğimiz form bu empati performansından
besleniyor. Yazmak veya müzik yapmak aynı
zamanda ruhsal bir sağaltım veriyor insana.
Yaratıcı yazarlık pratiklerinde terapi ile yazma
arasındaki ilişkinin organikliğine çok değinilir
mesela. Aynı şekilde ritm atölyeleri de benzer bir
işlevi görüyor.

“Türk sağı ile Uzakdoğu
sporları arasında çözümlenmeye
muhtaç organik ve aynı
zamanda politik bir ilişki söz
konusu”
Ne tür kitaplar okursunuz?
Son yılarda artık sadece üzerinde çalıştığım
alanlar ile ilgili kitapları okuyor ve topluyorum.
Sadece kitap da değil aslında dergileri de.
Bunlar da biraz evvel bahsettiğimiz konularla
ilgili. Yazmak için malzeme topladığım kitapların
bir çeşidi de mesela, Uzakdoğu Sporları ile
ilgili Türkiye’de ağırlıklı olarak 1960, 70 ve
80’lerde yayınlanmış kitaplar ve tabi ki dergiler.
Karakuşak dergisi mesela. Çünkü Türk sağı ile
Uzakdoğu sporları arasında çözümlenmeye
muhtaç organik ve aynı zamanda politik bir ilişki
söz konusu. Bunu yazmak istiyorum. Böyle özel
konularım var.
Okumaya doyamadığınız kitabı,
dinlemeye bıkmadığınız şarkıyı öğrenebilir
miyiz?
Okumaya doyamadıklarım benim için, şiir
kitaplarıdır. Çalışma masamın hemen önünde
elimi uzattığım zaman alabileceğim ilk kitaplarım
da onlardır açıkçası. Şarkılar ise sonsuz. Hatta
ömrümüzün, bu güzel şarkıları dinleyeme
yetmemesi ne kötü. Mesela ben bir on yıl,
yanıma özel birisini alarak ve kulaklıkları takarak
bütün bu şarkıları sürekli dinlemek, sonra bu
şarkılar üzerine konuşarak, teknik, tematik
çözümlemeler yaparak, duygular paylaşarak
geçirebilirim.
Çok iyi bir kaset arşivim var. Muhtemelen
bine yakın kasetten bahsediyorum. Bu kasetlerin
bir kısmı henüz internette bile yok. Onları zaman
zaman geri dönüp dinlerim. Arabeskten, politik
62

müziklere, pop müzikten, new age’e ya da etnik
müziklere kadar tabi çok geniş bir ilgi havzası bu
benim için.
Hayatınız bir film olsa soundtrack’inde
hangi şarkı olurdu?
Bu, filmin temasına göre değişirdi sanırım.
Benim hayatımın da farklı dönemleri var tabi,
herkesin olduğu gibi. Kronolojik dönemlere
göre bu şarkılar değişebilir. Biyografik öykü için
ayrı, romantik öyküm için ayrı, politik öyküm
için ayrı şarkılar gelip geçer aklımdan. Kimi
bizatihi benim bestelediğim şarkılar, kimi başka
sanatçıların şarkıları ile bütünlenen bir bileşim
olur sanırım. Cengiz Kurtoğlu’nun “Unutulan”ı ile
başlar, Hasan Sağındık’ın “Ağıt”ı ile devam eder,
Bülent Ortaçgil’in “Sensiz Olmaz”ı ile biterdi
herhalde. Tabi bunlar temsili şarkılar. Bunun gibi
isimler gelip geçer muhtemelen. Arada da benim
şarkılar belki. “Gelemem Ay Karanlık”, “İstanbul/
Mona Roza”, “Bir Yalnız Savaşçının Ölümü”,
“Leyla”, “Fotoğraf”…
Bu röportaja bir soru ekleme hakkınız
olsa kendinize hangi soruyu sorarsınız?
Sorum şudur kendime: “Dünyaya savruldun
işte. Memnun musun?”
……………………..
SELÇUK KÜPÇÜK: Gazi Üniversitesinde
PDR öğrenimi gördü. Ordu Ün. GSF Sinema-TV
bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Dergâh,
Merdiven Şiir, Arka Kapak, Sadece Şiir, Yolcu,
Mahalle Mektebi, Ihlamur gibi birçok dergide
şiir, poetika, müzik ve sinema yazıları yayınlayan
Küpçük, Karardı Karadeniz (İletişim Yayınları,
2012) ve Karadeniz’in Kaybolan Kimliği (İletişim
Yayınları, 2014) adlı derleme kitaplarına
Karadeniz ekonomi-politiği ve kültürü üzerine
makaleleriyle katkıda bulundu.
Kitapları: Yüzleşmenin Kişisel Tarihi
(Granada Yay. 2012), Modern Türk Şiirinde
Bellek Arayışı (Granada Yay. 2013), Kirletilmiş
Ölüler Kitabı ve Büyük Tefsir (Palto Yay. 2015),
Türkiye Edebiyat Dergileri Atlası (Cümle Yay.
2015), Aşk ve Teselli (Kopernik Kitap. 2018).
Müzik Albümleri: Tebessüm Provaları
(Günalp Müzik, 1996), Kurutulmuş Gül Mevsimi
(Günalp Müzik, 1998), Artık Kuşlarını Uçur
(Çınar Müzik, 2005)

İ L A H İ YA T

DÜŞÜNCENİN İSLAMİLEŞMESİNDEN
EYLEMİN İSLAMİLEŞMESİNE
Ferhat Özbadem
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Bilginin İslamileşmesinin doğal sonucu
olarak düşüncenin İslamileşmesi, düşüncenin
İslamileşmesinin doğal sonucu da eylemin
İslamileşmesidir. İslam; yeni bir insan, yeni bir
toplum, yeni bir gelecek inşası idealine ancak bu
bütünlük içinde kavuşabilir. Eylemin İslamileşmesi
birey ve toplum yönünden iki açıdan ele alınabilir.
Bireyin bütün eylemlerinin İslami referanslar
ile İslam’ın istediği şekilde olması ve toplumun
bütün eylemelerinin İslami referanslar ve İslam’ın
istediği şekilde olması olarak ele alınabilir.
“Eylemin İslamileşmesi” kavramsal algı açısından
sadece siyasal eylemler olarak anlaşılabilir.
Sadece siyasal eylem olarak algılamak konunun
daraltılmasına sebep olacaktır. Gerçek anlamda
ise siyasal, sosyal, iktisadi, sanatsal ve estetik
açıdan bütün eylemleri içine alan bir algı ile
eylemlerin İslamileşmesi ele alınmalıdır. İslam, her
alanda belirleyici olma vasfına sahip bir dindir.
Yani bir bütün olarak insan ve toplum ile ilgili her
konuda düşünce ve eylemin temel dinamiği ve
şekillendiricisi İslam dini olmalıdır.
Emperyalist güçler ve seküler anlayış sahibi
erkler İslam’ın bir bütün olarak ele alınmasından
korkmaktadırlar. Bu sebepten İslam’ın parça
parça ele alınması üzerine projeler yapmakta
ve İslam toplumlarına bunu dayatmaktadır.
Uzlaşmacı ve hümanist bir din anlayışının
etkin olmasını isteyen erkler tevhide dayalı,
adalet merkezli, haksızlık ve sömürüye karşı
mücadele eden islam anlayışını sürekli maniple
etmekte, medya aracılığı ile bütün dünyaya bu
anlayışın sakıncalı olduğu imajı vermektedir.
Batı dünyasındaki islamofobianın alt yapısında
bu gerçeklik yatmaktadır. İslam toplumlarında
ise uzlaşmacı ve hümanist çizgideki kişi ve
kurumlar desteklenmek sureti ile insanlara suya
sabuna dokunmayan bu anlayışın gerçek din
olduğu algısı verilmeye çalışılıyor. Toplumdaki
bireylere yönelik böyle bir algı oluşturulmaya
çalışılırken entelektüel kesime ise seküler
anlayışın güzelliği ve batı kavramları ile düşünme
baskısı yapılmaktadır. Emperyalist ve seküler
güçlerin bütün bu çaba ve uğraşları bir bütün
olarak bilgi, düşünce ve eylemin İslamileştiği bir
disiplininin toplumsal anlamda kabul görmemesi
ve geleceğin dünyasında İslam’ın belirleyici ana
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etken olmasının önünü alma çabasıdır. Lakin bu
amaçlarına ulaşamayacaklardır. Çünkü bir bütün
olarak bu disiplinin oluşmasının zemini hazırdır ve
zamanı gelmiştir.
“Eylemin İslamileşmesinde” ana özne
Kur’an olmalıdır. İslamiliğin temel göstergesi
Kur’anilik ölçüsüdür. Eylemin içeriği ve şekli
Kur’an’da beyan olunan ilke ve prensiplere uymak
zorundadır. Ana ilke ve prensiplerin Kur’an’dan
alınması ile birlikte ikinci temel dayanak olarak
sahih sünnetten de beslenilebilir. Beslenilen
kaynaklar belirlendikten sonra modern çağın
sorunların çözüm getirecek olan yeni bir fıkıh
anlayışı, emperyalizm ve seküler anlayışa karşı
ilkesel duruşunu hiç bozmayan bir anlayış ile
gerek geleneksel gerekse modern çağ hurafe
ve ideolojilerinden arınarak eylemselliğin yeni
tanımı olarak eylemin İslamileştirilmesinden
bahsedebiliriz.
Birey için eylemin İslamileşmesi, hayatın her
anında ve hayatın her alanında Kur’an merkezli
bir anlayış ile hareket edebilme kabiliyeti olarak
tanımlanabilir. Sosyal ilişkileri belirlemede ve
devam ettirmede, siyasal tercihlerde, iktisadi
uğraş ve düşünsel çabalarda ana özneye göre
olması gereken bir anlayış ve yaklaşım ile
birlikte hareket etme tarzını hayat tarzı haline
getirmek birey için eylemin İslamileşmesidir.
Bireyin eylemsellik anlayışının oluşması ve
şekillenmesi bireye ıslah edici ve şahit olucu
olma sorumluluğunu yükleyecektir. Yani iyi bir
örneklik ile bütün eylemlerinde İslami olma
çabası içinde olan birey bu durumun doğal
sonucu olarak çevresindeki insanların da
düşünce ve eylemlerinin İslamileşmesi için
ıslah çabası gösterecek ve zamanın/insanın/
gelişmelerin şahidi olma pozisyonuna gelecektir.
Bu durum bireyden topluma İslami eylemselliğin
oluşmasını sağlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında
bireyin göstermiş olduğu örneklik toplumun
İslamileşmesine büyük katkı sağlayacaktır.
Toplumun eylemlerini İslamileştirmesi
toplumdaki bilgi ve düşünce anlayışının İslami
olması ile direkt ilgilidir. Toplumdaki inşa çalışması
konusunda ilk dikkat edilecek husus toplumun
bilgi anlayışının İslami anlamda yenilenmesidir.
Toplumsal düşüncenin İslami olma vasfı belli
bir seviyeye geldikten sonra toplumun eylem
anlayışının İslami olması kaçınılmaz olacaktır.

Toplumsal tepkilerin türü ve sebebi ne olursa
olsun ilke ve prensiplerin İslam merkezli olması
için topluma sürekli eylem ahlakı ve İslam’ın
eylem anlayışı verilmelidir. İslam medeniyeti
kitaba tabi olan bir medeniyet anlayışına sahiptir.
Toplum hayatı ile ilgili her meselede kitaba uymak
zorundayız. Bu noktada topluma kitaba tabi
olmanın önemi bilinci aşılanmalıdır.
Toplumsal itiraz, red, karşı koyuşların
çerçevesini İslami kriterler belirlemelidir.
Bu konuda toplum bir anlamda iyi bir yerde
durduğunu ispatladı. Yakında zamanda
teşebbüs edilen darbe kalkışmasına karşı
net ve dik duruşunu ortaya koyan toplum bir
anlamda rüştünü ispatladı. Bu mesele üzerinden
bakıldığında İslami çevreler bu konuyu analiz
ederken notlarının en başına, bu toplumun
istemediği bir yönetim anlayışının ve yönetime
gelme yönteminin uygulanmasının mümkün
olmadığı notu alınmalıdır. Bu dakikadan sonra
İslami çevreler topluma İslami eylem ahlakı ve
İslami bilinç aşılama görevini daha yoğun bir
şekilde yerine getirmelidir.
Bütüncül Bir İslamileşme Biçimi
Bilgi, düşünce ve eylemin İslamileşmesi
bir bütünün olmazsa olmaz parçalarıdır. Teorik
tespitler kitaba uygun, pratik yönün ise ahlak
ve adalete uygun olması gerekir. İslam, birey
ve toplumun her iki dünyada mutlu ve huzurlu
olmasını hedefler. Bu hedefe ulaşmak ise uzun
ve yoğun bir çaba gerektirmektedir. İslam
medeniyetinin yeniden inşası, İslam kültürünün
yeniden toplumlarda kültür olarak egemen
olması, İslam düşüncesinin yeniden ihya edilmesi
ve gelişmesi bu çağın Müslümanlarının (bizim)
temel sorumluluklarındandır. Bu hedefe yönelik
atılan her adım, verilen her mücadele, gösterilen
her çaba değerlidir.
İçinde yaşadığımız dönem olayların ve
gelişmelerin çok yoğun olduğu ve dünya çapında
gelişmeler içinde Müslümanların nesne olarak
rol aldığı bir dönemdir. Fakat bu bizim kaderimiz
değildir. Müslümanlar hem kendi coğrafyalarında
hem de dünya çapında gelişmeler karşısında
özne olmak zorundadır. Özne olmak için
her konuda üretim yapmak ve çok çalışmak
zorundayız. Emek ve alın teri olmadan hiçbir
başarı söz konusu olmayacaktır. Tarihin seyrini
değiştirmek, çağın şahitleri olmak, dünyaya
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yeniden nizam vermek için bilgi, düşünce ve
eylemin İslamiliğini birey ve toplum yönünden
yaygınlaştırmamız gerekiyor. Umudumuzu
yitirmemeliyiz. Geleceğin dünyası İslam boyası
ile renklenecektir. Geleceğin dünyasında bütün
güzelliklerin altında İslam’ın imzası olacaktır.
Gelecek, İslam mührü ile mühürlenecektir.

K I TA P

Resul Bulama
•

Amerikan İç Savaşından,
Günümüze Karaborsa
Dersleri

Rüzgâr Gibi Geçti, Amerikan İç Savaşı’nı
anlatan bir tarihi roman. Söz konusu savaş,
kölelik tartışması üzerinden Birleşik Devletler’
den ayrılmak isteyen 11 Güney eyaletinin
bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte 1861 yılında
başlayan ve kuzeyin galibiyetiyle noktalanan
bir süreçtir. Gerekçeleri günümüzden çok farklı
görünse de arka plandaki ekonomik yönüyle
günümüze ışık tutması amacıyla kitabı mercek
altına almak istedik.
Romanın yazılmış olduğu dönemden
bugüne geçiş yaparak ortak yönler bulmaya
çalışacağız. Ukrayna-Rusya savaşının birçok
ülkeyi ve özellikle Ukrayna vatandaşlarını
derinden etkilediği bir dönemde bu eserin
incelemesini seçerek konunun insani boyutuna,
yokluk, acılar ve tedarik paniği noktasına
değinmek istiyoruz. Tüketim alışkanlıklarından
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vazgeçememekten kaynaklanan doğal panik
veya spekülasyon nedeniyle, temel ihtiyaçlara
ulaşılamayacağı endişesi bir baskı unsuru
haline gelebilir, bu durum haksız ve yüksek
kazançlara kapı aralayabilir. İnsanın böyle bir
yola başvurmasını engelleyecek değerlerden
birkaçını bize söyler kahramanımız. Sonra iter
elinin tersiyle. “Gurur, şeref, dürüstlük, erdem,
iyilik,” diye saydı Rhett. “Haklısın Scarlet, bir
gemi batarken bunların önemi yoktur.”(S. 618)
Savaşlarla ilgili romanların, aşk hikâyesi
aracılığıyla anlatılması roman tekniği açısından
etkili bir tercihtir. Bu şekilde konunun hem
askeri ve teknik, hem de insani-duygusal
yönünün daha etkili aktarılabildiğini görebiliriz.
Benim bir okur olarak romandan ve yazardan
beklentim, hikâyede ne olduğunun aktarılması
değil, yazarın hayat tecrübesi ve birikiminin satır
aralarına sıkıştıracağı mesajlarıdır. Eserin olay
örgüsü ve roman dili bu anlamda yazarla okur
arasında kurulan bir köprü vazifesi görür. Bu
köprüde yazardan hayata dair sorgulamalar ve
çelişkiler üzerine neler aktarabileceğini görmek
isterim.
Şimdi bu hacimli eserde yazarın bu
beklentiye ne kadar cevap verebildiğini
değerlendirmeye çalışalım. Yazar, ilk
önce savaşa ve savaşın kirli yüzüne dair
sorgulamalarla başlıyor eserine. Hikâye
ilerledikçe vatan, toprak, aile bağları ve
kişisel sorumluluklar üzerine devam ediyor.
Olgunlaşma döneminde ise; erdem ve çıkarların
merkeze alındığı bir yolculuğa çıkıyoruz. Erdemle
çıkarlar birbirinden ayrıldığında hangi yolu seçen
kahramandır? Çıkarları seçen, sürekli kendini
sorgulayan, fakat kendince bahaneler bulan
Scarlett mi doğru yolda? Yoksa erdemi seçen ve
bize Anadolu insanını hatırlatan aç, sefil, fakat
gururlu Güneyliler mi? İmkânlar el vermediğinde
erdemli olmak tek çıkar yol olabilir. Fırsatın
olmadığı yerde bu değerden bahsedebilir miyiz.
İnsan sınandığı zaman hangi yoldan gideceği
onu farklı kılar. Bunu gösterir yazar bize. O
kadar net bir resim çizer ki eserin yazıldığı
günden bugüne değişen bir şey olmadığını
gösterir. İnsanın kendi içindeki savaşını yazarın
gözünden izleme imkânı bulabiliriz satır
aralarında. “Beni bu dünyada en çok eğlendiren
şey, ilkelerinden biri, para gibi kullanışlı bir

meseleye ters düştüğünde yaşadığın duygusal
savaşı izlemek.” (S. 501)
Yazarımızın Kuzey-Güney arasındaki erdem
yorumunda Güneylilerden yana olduğunu ifade
edebiliriz. Bu anlamda yazarın kölelik kavramını
araç olarak kullandığını görüyoruz. Özellikle
sahipleri tarafından değer verilen ve kollanan
zencilerin özgürlüğü değil eski sahiplerini tercih
etmelerine vurgu yaparak Güneyli bakış açısını
ön plana çıkarmaktadır. Kahramanlar arasında
ise Scarlett’i bütün okurların gözünde ateşe
atmıştır yazarımız. O kadar ki Scarlett ne zaman
yaptığı hataların bedeliyle karşılaşsa birçok okur
kendi dünyasında hiçbir kusuru yokmuşçasına
“layığını buldu” demekten kendini alamamıştır.
Yazarın yönlendirmesinden sıyrılarak savaş
nedeni ve etik yönü itibariyle eserde anlatılan
hikâyeye göz atacak olursak; Güneyliler verimli
pamuk tarlalarını çalıştırmak için kölelere ihtiyaç
duyarken, Kuzeyliler sanayide kullanılmasını
istemekteydiler. Bu açıdan insani yönü itibariyle
değerlendirildiğinde her iki görüşün de zencilere
değer vermekten çok kendi çıkarları ile ilgili
olduğunu görebiliriz.
Romanın başlarında Güney’deki verimli
topraklar ve zenginliğin gösterişli bir yaşam
sağladığı eyaletlerdeki yaşam biçimi ve
alışkanlıklar detaylı bir şekilde okuyucuya
sunuluyor. Bu yaşam biçimindeki gösteriş,
yapmacık hareketler, olduğundan farklı
görünme merakı ve hatta zorunluluğu göze
çarparken diğer yandan milliyetçilik, saygı
ve ahlaki değerlerle çok farklı ve zengin bir
Güneyli portresi karşımıza çıkıyor. Buradaki
bekârların dünyasında flört ve kurların şaşırtan
serbestliğine karşı evlendikten sonra kuralların
birden katılaşması, hatta kadınların hamileliğini
göstermek bir yana telaffuz etmekten bile
kaçınması o döneme dair ahlak anlayışı
açısından oldukça dikkat çekiciydi.
Romandaki karakterlere geçecek olursak
kötülüğü ve bencilliği ile Scarlett bütün okurların
tepkisini çekecek şekilde ön plana çıkıyor.
Kız-erkek çevresindeki herkesin duygularıyla
oynama, sadece kendini düşünme ve yaptığı
kötülüklere bahaneler üretme konusunda
kendince bir ustalık kazanmış olan Scarlett,
kendiyle ve kendi keyfiyle o kadar meşgul ki;
içinde kendisinin olmadığı hiçbir şey dikkatini
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çekmiyor ve her şeyin kolayına alıştığı için zor
bir durumla karşılaştığı her defasında “bunu
sonra düşünürüm” diyerek erteliyor. Scarlett’in
ilk defa savaş ve ölümle karşılaştıktan sonra
kendisinin dışındaki dünyayla tanışması ve bu
tehdidin şiddetinden ürkerek çocukluğuna,
annesine ve güvenli Tara’ya dönmek istemesi,
bir romanda görmek isteyeceğim detaylardı.
Diğer ana karakter Rhett Buttler’in, Scarlett’in
aklını okuması, onun içinde belki kendisinin bile
bilmediği yönlerini ortaya çıkarması ve Scarlett’e
bencilliğini ve gerçek yüzünü göstermesi
dikkatimi çekti. Bu bölümlerdeki diyaloglar
vurucuydu ve bana “Ulak” filminde insanlara
“kalbinin karasını” gösteren Ulak İbrahim’i
hatırlattı. Karşısındaki kahramanın kendine bile
itiraf edemediği bencillikleri yüzüne vururken
Buttler’in kullandığı ifadeler dikkat çekicidir.
“Sana gülmüyorum. Görünüşünle gerçek
kişiliğin arasındaki farka gülüyorum. (S. 502)
Buttler’in hayâsızca para kazanmak için her
şeyi yapan bir karakterden âşık ve baba yönüyle
çok farklı bir karaktere dönüşümü hafızalara
kazınabilecek kadar çarpıcıydı. Ayrıca, Scarlet’in
dünyadaki vicdan ve erdemle Melanie üzerinden
bağlantı kurması ve Bonnie ile Melanie’nin
ölümlerinin anlatıldığı bölümlerdeki duygu
yoğunluğu kitabın sonlarına yakışır güzellikteydi.
Sonuç
Bu eserin en önemli yönü hangisidir?
Roman Tekniği Açısından: Yazarın bu
kadar geniş hacimli bir kitapta baştan sona
kadar okuyucuyu hikâyenin içinde tutması
ve anlatımda hiçbir kesintiye uğramadan,
okuyucuyu hiçbir anında sıkmadan, heyecanı
kitabın sonuna kadar taşıyabilme başarısı dikkat
çekicidir. Savaş ortamı içinde insanı anlatan,
ayakta kalma mücadelesi ve zaaflarına vurgu
yapan bir roman olduğunu söyleyebiliriz.
Savaşların Ekonomik Boyutu ve Ticarete
Yansıması Açısından: Tüketim arzusu, karaborsa
ve tedarik zinciri boyutuyla eserin yazıldığı
günden bu döneme bir değişiklik olmadığını
görebiliriz. Güneylilerin gözünde onlara
ihtiyaçlarını ulaştıran kahramanın kullandığı
ifadeler günümüze önemli mesajlar vermektedir.
İncelemeyi yazma gerekçemize ışık tutmaktadır
bu sözler:

“Bizler bir medeniyetin yıkılışındaki fırsatları
gördük ve bazılarımız dürüstçe, bazılarımız
şüpheli yollardan servetimizi kazandık ve
kazanmaya devam ediyoruz.”(S.617)
Bunların dışında iki noktaya daha değinmek
isterim. Rüzgâr Gibi Geçti’ye Kasvetli Ev ile aynı
anda başlamıştım. Her ikisinde de şehrin üzerinde
bir sis olması ilginç bir tesadüftü belki de.
Eserin filmini daha önce izlememiştim. Önce
kitabı okuyup daha sonra filmini izlemenin güzel
bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Uyarlama
filmlerde eserin bütün detaylarını vermek
mümkün olmasa da, başarılı yapımlarda kitapla
bir bütünleşme ortaya çıkar ve okur zihninde
daha etkili bir iz bırakmaktadır. Bu iz rüzgâr gibi
geçip gitmez. Bir dönem şapka ve kabarık elbise
alma derdine düşen insan, başka dönemde
marketlerde kuyruğa girip yağ raflarına hücum
eder. Devirler değişir, ihtiyaçlar değişir. İnsan
aynı kalır.
Rüzgâr Gibi Geçti
Margaret Mitchell
Artemis Yayınları
İngilizceden Çev: Yeliz Üslü
4. Basım Ağustos 2016
832 Sf.
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K I TA P

Yunus Özdemir
•

İslam’da Aşk Tasavvuru
Zihnin ve Kalbin Arayışı:
Hanbelî Örneği

Kalbin ve zihnin etkileşim halinin bir
yansıması olan sevgi; insan tabiatının
karakteristik ve bilişsel bir yansımasıdır. Denge
ve uyum sırrının tabiattaki görünümü olan
sevgi; özü ve çeşitliliği yönünde bir gizemdir.
Tüm bunların ötesinde insan tabiatının bilinç
gücü yanında pozitif bir enerjinin kaynağı ve
yansımasıdır. Hâl böyle iken insan dışındaki tüm
canlıların tabiatındaki saadet ve istikrarı için
gizemli bir enerjidir.
Norveç Bergen Üniversitesi’nde Arapça
profesörü olan Joseph Norment Bell;
Arapça’dan çevirdiği birçok eserler de mevcut
olup ilgi alanı, genellikle mezhepler ve tasavvuf
odağında “aşk” konusu olmuştur. İnsan
benliğinin bir parçası olan sevgi hissiyatı, insan
hayatında asırlar boyu var olan bir gerçekliktir.
İslâm medeniyetinde sevginin varlığı konusuna;
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kendine hâs bir yaklaşım sergilenmektedir.
Bell, bu konuları incelerken ortaya koyduğu bu
eserinde sevgi konusunu dört hak mezhepten
biri Hanbeli mezhebi özelinde irdelemektedir.
Yine, İslâm medeniyetinin yapı ve yaşayış
anlayışlarından bir tanesi olan “Hanbelîlik”
her alanda olduğu gibi sevgi alanında da
kendine müstesnadır. Uhrevî ve dünyevî sevgi
anlayışında hassasiyet sahibi erbaalardan
Hanbelî çatısı altında kendilerine bir yer
bulmuştur. Bu noktada Joseph Norment Bell,
temsil gücü yüksek Hanbelî âlimlerinden Ebu’lFerec İbnü’l-Cevzî, Ahmed İbn Teymiyye,
İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye ve Mer’i İbn Yûsuf
el-Kermî’nin sevgi konusundaki yaklaşımlarını
incelemektedir. Bu incelemeleri “İslâm’da Aşk
Tasavvuru – Hanbelîlik Örneği” kitabıyla on bir
başlıkta toplamaktadır.
İslâm inancına mensup ve hayat tarzını
benimseyen toplumlar, kültürel farklılıkları
ve ihtiyaçları sebebiyle Kur’an ve Sünnet
hükümlerinin farklı yorum ile anlayış zenginliğini
bünyesinde barındırmıştır. İslâm medeniyeti
potasında ilahi hüküm ile beşeri ihtiyaçlarının
uyum ve çeşitliliğin bariz örneği mezhepler,
fıkıh usulleri, tasavvuf görüşleri olmuştur. Temel
kaynaklar üzerinde sabit yönü ile beraber çağın
gereksinimine cevap veren dinamik bir yapı hâli,
İslâm medeniyetinin biricik gerçeğidir. Bunun
bir örneğine değinirsek, 8. ile 9. yüzyıllarda
Hicaz ve Irak çevresinde ki müslüman
toplumlarının fikir hareketlerinin, fıkhî gelişme
ve ihtiyaçlarına binaen “Hanbelîlik” ortaya
çıkışı ve benimsenmiş olmasıdır. Toplumsal
algının ihtiyacına binaen fikrî gelişmeler, hadis
kelâm tartışmaları ve fıkhî oluşumlarla Ahmed
b. Hanbel; “Hanbelîlik” mezhebinin kurucusu
olmuştur.
İnsan özü, his ve bakış acısıyla gelişim
süreci; bir hayat boyunca varoluş halinde
olmasıdır. İçtenliği ve çevresi ile bir bütün
halinde özünü şekillendirmektedir. İnsan
özünün sınırları iki yönlüdür: Uhrevî ve dünyevî.
Bu iki yönün his ve bakış açısı birçok özellik
barındırmaktadır. Joseph Norment Bell’in
“İslâm’da Aşk Tasavvuru” kitabı çerçevesinde
insan özünün uhrevî ve dünyevî yönlerinin
bir özelliği olan “sevgi – aşk” hissiyatı ve
bakış açısını anlamaya çalışacağız. Sünnî

çoğunluğunun dört fıkhî mezhebinden biri olan
Hanbelîlik; sevgi – aşk konularında kendine
hâs karakteristik bir öze sahiptir. Joseph
Norment Bell, kitabının ilk kısmını Hanbelîliğin
önemli bir temsilcisi olan İbnü’l-Cevzî’nin
“Zemmü’l-Hevâ’ı” eserinin konu bağlamında
çözümlemesini yaparak başlar.
İbnü’l-Cevzî, zâhidi olduğu Hanbelîliğin
yaygın tavrını yansıtarak sevgi ile beraber
şehvet konusunu da ele almaktadır. Bu
konuları Zemmü’l-hevâ kitabında elli bölümle
anlatmaktadır. İnsanın ahlâkî mizacı, kötüler
ve iyiler son olarak aşk üç temel başlıkla
anlatmaktadır. Norment Bell, kitabında bu
bölümlerin ondan fazla alt başlıklarla özetleyerek
anlatmaktadır.
Sevgi, insanın kendisi ve kendisi dışındaki
herhangi bir varlığa karşı beslediği duygulardır.
Sevgi, insan fıtratına uyumu ve sakladığı enerji
yönüyle nazarları her zaman üstüne çekmeyi
başarmıştır. Sevgi, kapsam ve boyutuyla
derecelendirmek yanında etkileşim yönünde
varlığını tanımak, keşfedilmek istenmiştir. Allah
ve insan arasındaki sevgi – ilişkisinin tabiatı
hakkında Hanbelî fıkıh geleneği dirayetini
korumuştur. Hanbelî sevgi öğretisinin önemli
bir halkası olan, İbn Teymiyye teolojik yazıları
Norment Bell, kitabın üçüncü kısmında ele
almaktadır. Tartışmacı bir ruha sahip olan İbn
Teymiyye, Eş’arîler ve Mu’tezile savunucularına
karşı Hanbelîlik fıkıh geleneğinin sevgi
hakkındaki duruşunu göstermektedir. İbn
Teymiyye’nin Eş’arîliğe tepki göstermesi şu
görüşlerle anlaşılmaktadır: Sevgi ve irade birdir
ve irade sadece zaman içinde vuku bulan
şeye uygulanır; Allah ise ezelîdir, başlangıcı
yoktur. Anlaşıldığı gibi sevgi ile irade birdir,
fikrî tartışılmıştır. Allah’ın ezelî ve edebî olması
iradenin hükmetmeyeceği için irade sahibi bir
insanın Allah sevgisini kavrayacağı mümkün
olmadığını ileri sürer. Eş’arilerin bu fikirlerini
reddeden İbn Teymiyye, ilahî iradenin kapsayıcı
bir çerçevesini “El-Akîde el-Vâsıtıyye” isimli
akaid kitabında anlatmaktadır.
Hanbelîlik fıkhının temsilcisi İbn Teymiyye
sevgi konusundaki geliştirdiği yaklaşımları
Norment Bell, kitabında “Allah ve insan
arasındaki sevgi” konusuyla mevzuyu
genişletmektedir. Allah sevgisinin mümkünlüğü,
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kabulünün gerekliliği ve hikmet konsepti
vasıtasıyla ilâhî sevginin varlık âlemine iyilik ve
kötülük oluşumuna yansımasını ele aldıktan
sonra yaratan ile yaratıcısının karşılıklı ilişkisinin
karakteri üzerinde durur. El-Vedûd “seven
kimse” manasına geldiğini düşüncesini kabul
ederek, Allah ve kul arasındaki sevgi ilişkini,
fikirsel karakterini geliştirmektedir.
Hanbelî sevgi doktrini, İbnü’l-Cevzî
ve İbn Teymiyye bu iki temsilci tarafından
şekillendikten sonra verimli, dokunaklı
(belâgatli) ve nihâî halini İbnü’l-Kayyim ElCevziyye vermiştir. Hanbelî sevgi düşüncesini
İbnü’l-Kayyim, “Ravdat el-Muhibbîn” eserinde
ilâhî ve dünyevî sevgi hakkında görüşlerini en
kapsamlı kaynak ve Hanbelî düşüncesinin bir
sentezi özelliğine sahiptir.
Sevgi, özünde hareket ve enerji
bulundurmaktadır. Sevginin çevresiyle
etkileşim derecesini ve enerji yapısı hakkında
bilgi ve idrak sahibi olmamız için sevginin
mana ve mahiyetine bakmak gerekmektedir.
Norment Bell, Hanbelî sevgi doktrinin mana
ve mahiyetini anlamak acısından sevginin
enerji ve hareket yönü hakkında kitabın yedinci
bölümünde anlatmaktadır. Bu bölümde “yakınlık,
iyilik ve güzellik” konularının Hanbelî sevgi
düşüncesindeki anlamı işlenmektedir.
Sevginin etkileşim hâli hakkında Hanbelî
sevgi düşüncesi, kitabın sekizinci başlığında
İbnü’l-Kayyim’in “Ravdat el-Muhibbîn” kitabı
referans gösterilmektedir. Bu açıdan dünyevî
sevgiye dair dört neden öne sürer:
Nesneye yönelik göz atma ve bakma
(nazar);
Onu güzel bulma veya hayranlık (istihsân),
Görülen nesnenin tefekkür edilmesi (el-firk
fi’l-manzûr);
Onu elde etmeye yönelik arzu (tama).
Dünyevî ve uhrevî sevginin varlığı ve aktifliği
kategorileştirilmesi elzemdir. Konun anlaşılır
bir zemine oturması için kategorilendirilmiş
birçok yönü ele almak gerekmektedir. Bu açıdan
Norment Bell, İbnü’l-Kayyim’in Ravdat’ından
referansla Hanbelî sevgi düşüncesinde
“göz atmak, bakmak ve ru’yet” konusuna
başvurmaktadır. Görmek, duymak algımızla

sevginin oluşması için hayranlık hissiyatı
oluşması gerekmektedir. Sevginin manası etkili
ve derin olması için sevilen nesnenin tefekkür
edilmesi gerekmektedir. Bu seviyeden sonra
kalbin ve zihnin bir noktada buluşması icap
eder. İbnü’l-Kayyim, burada aşkı, “boş kalplerin
hareketi” olarak tanımlar. İstenilen ilâhî sevgi,
zihnin ve kalbin birtakım şeylerle meşgul
olmadan sadece Allah’a sevgi beslemesi, gerekli
görülür.
Sevginin özünde yapısı gereği Yaratıcı
çeken bir enerji vardır. Bu sebeple birçok kesim
ve kişi tarafından Sevgi ile Yaratıcı arasında
bir bağ kurulur. Hanbelî fıkıh geleneğinde ise
sevginin özü, türü ve mertebeleri hakkında
mensupları ve temsilcileri yoğun fikir ve yaşantı
geliştirmeye çalışmışlardır. Norment Bell,
“Sevginin Türleri ve Mertebeleri” başlığında
Hanbelî sevgi düşüncesinin genişlik ve derece
yönünden bilgiler vermektedir. Bu yönüyle
İbnü’l-Kayyim’in “İğâset el-Lahfân” eserinde üç
faydalı ve üç zararlı olmak üzere altı tür sevgiden
bahsetmektedir. Bunlar:
Yaralı Sevgi:
Allah sevgisi
Allah’ta sevgi (fi’llah), Allah’ın sevdiğini
sevmek
(Bir şeyi) Kulluğa katkıda bulunduğu için
sevme
Zararlı Sevgi:
4) Allah sevgisine zıt olan veya ona zarar
veren sevgi
5) Allah’ın nefret ettiği şeylere olan sevgi
6) “Allah ile” sevgi, şirkin esası (‘asl eş-şirk)
Kitabın bu konusunda İbnü’l-Cevzî, İbn
Teymiyye ve İbnü’l-Kayyim’in dünyevî sevgisinin
mertebeleri listesi yanında Hanbelî fıkıh
geleneğinin erken ve geç dönemleri, zâhirîlerin
ve türevlerinin sevgi mertebeleri hakkındaki
listeleri bulundurmaktadır. Devamında “Işk”
kavramı ele alınmaktadır. ‘Işk’ kavramının tanımı
“sevgide aşırılık” anlamına gelmekle beraber
İlâhî sevgi olarak, şirk olarak, şevk olarak, fenâ
ve tasavvufî sevginin mertebeleriyle ilişkisi ele
alınmaktadır.
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Norment Bell, kitabın son konusunu Hanbelî
fıkıh geleneğinin temsili güçlü son kişilerden
Mer’î İbn Yûsuf Kermî’un sevgi hakkındaki
fikirlerini anlatmaktadır. On beşinci yüzyıl âlimi
Mer’î İbn Yûsuf Kermî, “Munyet el-Muhibbîn”
eseri referans alınarak; sevginin özü ve değeri
ne olduğu, akıl ve şehvet ilişkisi, göz atma ve
bakma, sevginin işaretleri, sevginin devâları,
Allah ile insan arasındaki sevgi konuları işlenerek
kitap tamamlanmaktadır.
Sevgi, varlık ve kapsamı itibariyle kalp
ve zihin arasındaki ahengi güçlü tutan bir
rehberdir. Sevginin karakteristik gücünü tanıma
ve tanımlama bu rehberlik yönünü doğru ve
faydalı kullanma ihtiyacı zaruri olmuştur. Bu
zaruri ihtiyaç sevgiyi tanıma ve tanımlama
Sünnî Hanbelîlik fıkıh geleneğinde de kendini
göstermiştir. Hanbelîlik sevgi düşüncesinin
oluşum ve gelişmesine katkısı olan dört âlimin
konuya yaklaşımını Joseph Norment Bell,
“İslâm’da Aşk Tasavvuru - Hanbelîlik Örneği”
kitabında ele almaktadır. Sevgi tasavvurunun
karakteristik oluşumunu Hanbelî örneğiyle
dogmatik ve ahlâkî kaygılarının yansıması
yanında İslâm’ın aşk tasavvuru hakkında genel
bir tablo da çizilmektedir.
Joseph Norment Bell, İslâm’da Aşk
Tasavvuru – Hanbelîlik Örneği, çev. Yücel
şıkoğlu, İnsan Yayınları, 1. Baskı, 2010,
İstanbul, 342 sayfa.
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Hallaq’ın Belleğinde Taha
Abdurrahman Ve İslami
Modernite

bu eseri oluşturmaktaki asıl amacı Taha’nın
modernizm felsefesini vurgulamaktan ziyade
kendi projesini Taha’nın görüşleri noktasında
ortaya çıkarmaktır.
Sömürgecilik Afrika ve Asya’nın kalbini
yerinden ettiğinden beri İslam dünyasının
yetiştirdiği en önemli filozoflarından biri olan
Abdurrahman Taha’nın “Modern Müslüman”
projesi birçok aydının çalışmasına kılavuzluk
eder. Taha’nın geniş bir ilgi perspektifi vardır
ancak hepsinin ortak noktası “ahlak”tır.
Hallaq bu eserde Taha’nın ahlak felsefesinin
tamamıyla ele alındığını iddia etmekten çekinir,
söylediklerini bu düşünce sisteminin sinirlerinin
dışavurumu olarak değerlendirir. Taha’nın
felsefesiyle ayrı düştüğü noktaları ise okur
olarak eserin Taha’nın Hallaq’a cevaben yazdığı
“Taha’nın Cevabı” kısmında buluruz.
Taha’da “Modernite Ruhu”

Bir düşünür kendi çağdaşı olan başka bir
düşünürün görüşleri üzerine neden kitap yazar,
bu gerekli midir hakikaten ve bunun riskleri
nelerdir? Wael B. Hallaq kendi çağdaşı olan
Abdurrahman Taha’nın İslam ve Modernizm
hakkındaki görüşlerini kendi çalışmaları
noktasında önemli bulur ve bu durumu masaya
yatırarak Taha’nın görüşlerini tartıştığı ve
tanımladığı bir eser meydana getirir.
Wael B Hallaq Columbia üniversitesinde
profesör. İslam hukuku alanında çalışmaları olan
alanın önde gelen isimlerinden. Çalışmaları İslam
hukuku, ahlak, düşünce tarihi ve modernizm
konularında yoğunlaştığı için de çağdaşı
Abdurrahman Taha doğal olarak ilgisini çeker.
Kitap altı ana bölümden ve bu bölümlere
bağlı birçok alt başlıktan oluşur. Hallaq’ın
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Modernite Ruhu Abdurrahman Taha’nın
geliştirdiği orijinal bir fikir inşasıdır. Bu tanım
İslam felsefesi alanında kavramsallaştırma ve
kuramsal açıdan büyük önem taşır. Burada
şaşırtıcı olarak karşımıza çıkan şey bugüne
değin çocuğumuzun Batı’yla özdeşleştirdiği
“Modernite” fikrinin esasında Batı’yla ilgili
olmadığı iddiasıdır. Rüşt ve eleştiri ilkeleri
doğrultusunda ele aldığı bu fikri Taha, İslami
modernlik olarak bize sunacaktır. Öyle ya,
gayri ahlaki bir modernite biçiminden bugün
bahsediyorsak neden İslami moderniteden
bahsedilmesin!
Taha’nın Modernite Ruhu ilkesini üç temel
öğe oluşturur: Bunlar, rüşt, eleştiri ve şümul
ilkeleridir. Rüşt ilkesi insanın düşüncelerindeki
bağımsızlığı ifade eder, böylece insan olgunluk
merdiveninin ilk basamağını tırmanmış olur.
Ancak bu ilkenin tam olarak gerçekleştirilmesi
mümkün olmamıştır.
Eleştiri ilkesi ise bir olguyu delilsiz bir
biçimde kabulden, delilleriyle birlikte kabul etme
aşamasına geçmektir. Modernizmin temelini
oluşturan şey akıldır ki akıl da delilsiz herhangi
bir şeyi kabul etmez. “Taha Abdurrahman,
söz konusu kavramsallaştırmada müsellem ve
yaygın ifade olan ‘akıl ilkesi’ yerine ‘eleştiri ilkesi’
şeklindeki adlandırmayı tercih etmesini, eleştiri
kavramının daha genel olmasını gerekçe gösterir.

Ona göre eleştiri aklı kapsadığı gibi, onun
dışındaki şeyleri de içerir. Örneğin “naklî haber”
ile de eleştiri yapılabilir”1
Şümul ise modernite için en kapsayıcı ilkedir.
Bir eylemin bütün toplumlarca aynı kabulü
görmesidir. Küreselleşme dediğimiz mevzuda bu
durumu açıkça görmekteyiz.
Bu üç ilkeye baktığımızda ise moderniteyi
gelenekten kopukluğundan ziyade toplumların
yaşadığı çağda, kendi yaşam şekillerini
oluşturma çabası olarak tanımlamak
mümkündür. Eskiyle bağı koparmadan ancak
yeniyi de inkâr etmeden inşa edilen yaşam şekli
aslında modernitenin ta kendisidir.
Hallaq’ın Belleğinde Taha Abdurrahman
Eser boyunca okur zaman zaman şu soruyla
karşı karşıya kalıyor: Hallaq acaba Taha’yı kendi
çalışmaları için bir araç olarak mı görmekte? Şu
var ki Hallaq diğer Arap düşünürlere nazaran
Taha’nın felsefesini çok daha ilgi çekici ve
derin bulur. Çünkü Taha’nın modernite eleştirisi
yerinde ve dikkat çekicidir ona göre. Zaman
zaman bu görüşleri tenkit etse de büyük oranda
kabul ettiğini görmekteyiz eserde.
“Taha’nın modernizme dair yaklaşımı en
temelde “modernite eleştirisi” ve “olumlu
modernite teklifi” olarak isimlendirebileceğimiz
iki ana kısımdan müteşekkildir. Taha tarafından
moderniteye yöneltilen eleştiriler, teklif ettiği
reformun da gerekçelerini oluşturmaktadır.
Hallaq’ın, Taha’nın teklifinden ziyade
eleştirisinden etkilendiği söylenebilir. Hallaq’ın
bilhassa ilgilendiği ve onaylamış göründüğü
eleştiri, Taha’nın, “modernitenin en az bir din
kadar teolojik olduğu” ve bu nedenle “diğer
din ve ideolojilerden daha üstün hiçbir tarafı
olmadığı” şeklindeki iddiasıdır. Bu iddianın
Hallaq tarafından neden bu kadar makul
görüldüğünü anlamak zor değildir. Hallaq da
modernitenin aslında bir ilerleme teolojisi olduğu
ve bu bakımdan herhangi bir dinden çok da
farklı olmadığı kanaatindedir. Taha, moderniteye
yönelttiği bu eleştiriyi esas alarak modernizme
dayalı “dinî bir reform”a kalkışmanın ne kadar
anlamlı olduğunu sorgulamaktadır. İşte tam
da bu nokta hem Taha’nın kendisini hem de
Hallaq’ın onu diğer reformcu Arap düşünürlerden
ayırdığı yerdir. Hem Taha hem Hallaq, bu farkı
belirgin kılmak için hedefe Câbirî’yi koymuş
görünmektedirler.”2
Hallaq Taha’yı eleştirirken onun felsefesini
Cabiri’nin felsefesi ile karşılaştırır. Çünkü
Taha’nın felsefesinin temelini Câbiri eleştirisi
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oluşturur ve Hallaq bu eleştiriye katılır. “Taha
ve Hallaq’ın Câbirî’ye yönelik en temel tenkidi,
Câbirî’nin modern akılcılık yaklaşımını aşamamış
ve söz konusu yaklaşımdan hareketle İslâm
kültürünü değerlendirmeye yönelmiş olmasıdır.
Fars etkisine büyük bir düşmanlık beslemesine
karşı Yunan aklına duyduğu hayranlık ve bu
aklı esas alarak “burhan”ı bariz şekilde öne
çıkarması, buna karşılık “beyan” ve “irfan”ı
açıkça daha alt bir yere konumlandırması,
Câbirî’ye yönelik suçlamalarının özünü
oluşturur. Burada asıl merak uyandıran husus
Câbirî’nin hatalarına düşmeksizin Taha’nın nasıl
bir modernite kurgusu sunacağıdır. Burada
da hatadan tamamen uzak bir reform önerisi
sunulmadığı rahatlıkla söylenebilir.”3
Sonuç
Hallaq bu eserde Taha’nın modernizm
eleştirilerini ve İslami modernite kavramını açıklar
ve bu teklifi yineler. Ancak şu da bu bir gerçektir
ki eserin esas oluşumu Hallaq’ın kendi projesinin
bir benzeri olan Taha’nın İslami modernizm
kavramını temel alarak bir inceleme yapmak
isteyişidir.
Kitap İslami modernizm hakkında bilgi
edinmek isteyenlere ve bu kavramlarla
ilgilenenler için yol gösterici bir kaynak
niteliğindedir.
Abdurrahman Taha’nın Felsefesinde
Ahlak ve Yeni İnsan
451 Sayfa
Ketebe Yayınları
Kaynakça:
1) Ateş, Muhammet (2017), Taha
Abdurrahman’da Modernite Düşüncesi
2) Özturan, Hümeyra (2020), Wael B.
Hallaq. Modernitenin Reformu: Abdurrahman
Taha’nın Felsefesinde Ahlak ve Yeni İnsan (trc.
Tahir Uluç). İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020, 451
sayfa.
3) Özturan, Hümeyra (2020), Wael B.
Hallaq. Modernitenin Reformu: Abdurrahman
Taha’nın Felsefesinde Ahlak ve Yeni İnsan (trc.
Tahir Uluç). İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020, 451
sayfa.
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Ömer’ini Arayan
Yüzyıl

hususundaki kararlılığı ve heybeti de yitiklerimiz
arasında. Doğru olanın tercihi ve öğretimi
hususunda dinden dile, mimariden evliliğe,
beslenmeden giyinmeye gerektiği vakit otoritesini
gerektiğinde öğreticiliğini kullanmaktan geri
kalmıyor Hz. Ömer.
Yeri geliyor yemek yaptığını gördüğü bir
hanımın yanına gidip bulamaç tarifi veriyor. Suyu
kaynatmadan unu atmaması gerektiğini, atarken
yavaş yavaş koyması gerektiğini ve bu esnada
kepçeyle sürekli karıştırması gerektiğini bizzat
yaparak öğretiyor.
Yeri geliyor dil bilgisi hatası yapan bir kâtibi
görevinden azlediyor. Bazen kendisine gösterişli
bir bina yaptırdığını duyduğu valisinin binasını
yıktırıyor, bazen yanlışını duyduğu görevliyi
anında yanına getirtiyor. Hz. Ömer adeta Cebbar
esmasının kulda yansıması gibi bir cerrah titizliğiyle
hastayı kurtarmak adına neşter atıyor, dikiş dikiyor.
Toplum böylece hastalıklardan, arınıp ihya oluyor.
‘İyi yemekleri yiyenlerden daha güzel
yemekleri biliriz fakat iyi yemekleri her emzirenin
emzirdiğini unuttuğu, her gebe olanın karındakini
düşüreceği güne terk ediyoruz’(s.42) dedirtecek
ahirete olan güçlü imanı seyrediyoruz onda.
Zira imanla amelin birlikteliği şart değil dese de
büyükler, birlikte olduğu haldeki kemalatın en güzel
örneklerinden birini de Hz. Ömer’de görüyoruz

Hz. Ömer, efendimizin(a.s) ‘İki Ömer’den
biriyle bu dini kuvvetlendir’ duasında bahsedilen
kişilerden kısmetli olup İslam’la şereflenmiş olan
Ömer. Peygamberimiz(a.s) hayatta iken her daim
emrine amade ve hizmetinde olan bir sahabe.
Efendimizin ahirete irtihalinden sonra İslam
dünyasının idaresinin emanet edildiği 2. lider. Hz.
Ömer’in bu liderliğinin niteliğini en iyi özetleyecek
söz belki de, Hz. Ali’nin Hz. Ömer’e söylediği
‘Senden sonraki halifelere eziyet ediyorsun.’(s.72)
sözüdür. Hz. Ömer bayrağı öyle yüksek bir yerde
bırakmıştır ki asırlar sonra yüzyılımızda hala Ömer’i
ve onun bayrağını aramadayız.
Heybet İçindeki Sadelik ve Bilgelik
Hz. Ömer’in adaletli ve doğru oluşu olduğu
kadar, adaletsiz olup eğrilenleri, ihmalden veya
bilgisizlikten ötürü yanlış yapanları düzeltme
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Dünya nimetlerinden feragat etse de İslam
âleminin tembelleşip, fakirleşmesine asla göz
yummuyor Hz. Ömer. Onun sadeliği mecburiyetten
kaynaklı bir yokluk değil, olanca varlığın içerisinde
bir tercih oluyor. Sadece fetihlerden elde edilen
ganimetle halkın geçimini sağlamasına, sadece
sosyal yardımlara bağlı kalınan pasif bir hale
karşı çıkan Hz. Ömer ticaret yapmaları ve meslek
edinmeleri hususunda ashabı yönlendiriyordu.
Çalışmayı bıraktıklarında kendilerine kızan halifeyi
halk itirazsız ve saygıyla dinliyorlardı; çünkü halife
de kendilerini dinliyordu.
Can Kulağı İle Dinleyiş
Hz. Ömer’in yaptığı onca iyi şey arasında
belki de en iyisi hakiki olarak dinlemekti. Minbere
çıkıp cemaate ‘Ey müminler beni dinleyin’ diye
söze başlarken ‘Hayır dinlemeyiz’ diyen sahabeyi,
korumaları(ki zaten yoktular) ile yaka paça dışarı
attırmayıp, ‘Neden?’ diye soruyordu Hz. Ömer.
Sahabe ‘Bize ganimetten parça kumaş verdin oysa

şuan senin üzerinde tam bir kıyafet görüyoruz’
diyerek sorusunu sorabiliyordu. Böylece
herhangi bir hususun kulaktan kulağa dedikodu
olarak yayılmasına, olayın büyümesine, fitnenin
çoğalmasına gerek kalmıyordu. Zaten Allah’a ve
ümmete izah edemeyeceği bir şeyi yapmayan Hz.
Ömer, oğlunun payına düşen kumaşı kendisine
hediye ettiğini ve böylece üzerindeki elbiseyi
giyebildiğini söylüyor ve konu kapanıyordu.
Önce aklına takılanı soruyor sonra ‘Tamam o
zaman şimdi dinlerim’ diyerek kendini halifenin
söyleyeceklerine açabiliyordu böylece halk.
Sadece belli bir sınıfı ve cinsi dinlemiyordu
Hz. Ömer. ‘Kadınlarınıza 400 dirhemden fazla
verdiğiniz mehirlerin fazlasını beytülmale
alacağım’(s. 155) deyince halife, bir kadın yanına
gidip ‘Ey halife seni mi dinleyeceğiz Kuran’ı mı?
Kuranda mehire bir sınır konulmuyor’ dediğinde
‘Herkes Ömer’den daha fakih’ deyip anında yasağı
geri kaldırabiliyordu.
Hz. Ömer merkeziyetçi bir yönetim
benimsemişti ancak onun merkeziyetçiliği tek
adamlık bir merkezilik değildi. İstişare heyeti, tek
icraatları onun söylediklerine kafa sallamak ve her
söylediğine evet efendim demekten ibaret olan
insanlardan oluşmuyordu. Her bir insana kıymetli
olduğunu hissettiren, askerlerinden her birinin
dünya dolusu ganimetten kıymetli olduğu söyleyen
bir Hz. Ömer’i arıyorken yüzyılımızda, belki de
önce kendimizde başlamalıyız işe. Efendimizin
her birimizin bir çoban olup sürümüzden sorumlu
olduğumuzu söylediği hadisi unutmadan,
lideri olduğumuz nefsimiz, evimiz, evlatlarımız,
öğrencilerimiz, okurlarımız, çalışanlarımız her kim
varsa ona Ömerce davranmaya başladığımızda
aşağıdan yukarı bir dönüşüm gerçekleşeceğine
inanarak…
Sonuç Yerine
Halit Çil’in ‘Hz. Ömer’in Liderliği’ isimli doktora
çalışmasının bir ürünü sayılabilecek Ömer’ini
Arayan Yüzyıl kitabı Hz. Ömer’i bir lider olarak
kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Kitapta Modern
liderlik teorilerinin ele alındığı ve bunların Hz. Ömer
bağlamında değerlendirildiği bölümlerde yer
almakta.
Modern kuramların günümüz etkili ve başarılı
yöneticilerini tanımlamak için kullandığı liderlik
tiplerinden birini seçip Hz. Ömer’i o kategoriye
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sokmak mümkün olmuyor. Zira Raşit Halife,
dönüşümcü olduğu kadar vizyoner aynı zamanda
karizmatik hem stratejik bir yandan katılımcı da...
Davranışsal liderin özelliklerini taşırken durumsal
lider olup aynı zamanda takım lideri de sayılabiliyor.
Kitap doktora tezi olarak da çalışılmasının
da avantajı ile oldukça kapsamlı bir araştırma
ile dil hatalarından arınmış bir şekilde basılmış.
Her birimizin bir çoban olduğu bilgisi ile
herkesin, özelde İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi
öğrencilerinin ve bir temenni olarak bütün
yöneticilerimizin başucu kitabı yapması gereken bir
eser Ömer’ini Arayan Yüzyıl.
Ömer’ini Arayan Yüzyıl
Dr. Halit Çil
Timaş Yayınları
İstanbul, 2017
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Frankenstein Ya Da
Modern Prometheus

Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife
yaratacağım” dediği vakit melekler: “Biz seni
överek anarken ve yüceltip dururken, orada fesat
çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?”
dediler
Bakara 30
Eyvah! Kan dökmekten, acıdan zevk alan
ahlaksız bir sefili, dünyaya salıvermiştim. (sf-81)
Victor Frankenstein
Giriş
İster tek tanrılı dinlerde isterse çok tanrılı
dinlerde olsun içinde bulunduğumuz doğa/evren
Tanrı’nın mümkün olasılıklar içerisinde yarattığı
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en mükemmel evren olarak kabul görür. Çünkü
bu dünyanın güçlü bir yaratıcısı vardır. O yüzden
her şey tam ve mükemmel olarak yaratılmıştır.
Ve bu dünya insanlar için en uygunu, en faydalısı
ve en doğrusudur. Tıkır tıkır işleyen bir düzene
sahiptir. Her canlının her varlığın birbiriyle ilişkisi,
bir yaradılış sebebi vardır. Doğum kadar ölüm de
bu düzenin bir parçasıdır. Gereklidir, zorunludur,
Tanrı’nın hikmetinden sual sorulmaz.
Aydınlanmayla beraber insan akıl ve bilimle
bu düzenin işleyişini değiştirebileceğine inanmış,
doğaya boyunu aşan müdahalelerde bulunmuştur.
Kendisinin de doğanın bir parçası olduğunu
unutmuş, onu karşısına alarak adeta savaş açmıştır.
Aslında bu savaşı kendi doğasına açtığının farkında
değildir. Kazanamayacağının da! Bunu çok
sonraları yani şimdilerde daha iyi anlıyoruz. Çünkü
geldiğimiz nokta itibarıyla felaketin eşiğindeyiz
diyebiliriz.
Mary Shelley’nin Frankenstein (Ya Da Modern
Prometheus -1818) adlı romanı bu felaketlere
gidiş yolunda modern insanı ilk uyaran eser olarak
karşımıza çıkıyor. Romanın baş kahramanı Victor
Frankenstein, ölümü ortadan kaldırmak, karanlık
dünyaya ışık getirmek, insanlığa büyük bir hizmet
sunmak amacıyla insan biçimli bir canlı yaratmaya
karar verir. Mahzenlerden ve mezarlıklardan
rastgele çıkardığı kemikleri toplayarak uzun
emeklerden sonra bir insan yaratmayı başarır.
Fakat sonuç kendisi için tam bir fiyaskodur.
Çünkü yarattığı varlık bir insandan çok yaratığa
benzemektedir. Çok çirkin ve iğrençtir. Onu
oracıkta bırakıp kaçar.
Fakat bırakıp kaçtığı varlık onun peşini
bırakmaz, sürekli onu takip eder. Yaratıcısının
ondan neden kaçtığına bir türlü anlam veremez.
Onun kendisini böyle yüzüstü ve evrende
yapayalnız bırakmasına çok öfkelenir. İntikam
almaya yemin eder. Önce kardeşi William’ı öldürür,
sonra arkadaşı Clerval’i ve gerdek gecesinde de
eşi Elizabeth’i öldürür. Roman, Frankenstein’in
ölümünün ardından cesedinin başında ağlayan
yaratığın daha sonra kendini yakıp yok etmesiyle
son bulur.
Modern Prometheus
Romanın ikinci isminin ‘’Modern Prometheus’’
olması çok anlamlıdır. Zira ana kahramanımız Victor
Frankenstein, sözüm ona insanlığa ölümsüzlük

bahşetmek ve ölümü yeryüzünden kaldırmak
için insan biçimli bir canlı yaratmağa karar verir
tıpkı Prometheus gibi. Çünkü Prometheus da
Zeus’un karşı çıkmalarına rağmen insanları
yaratmış bir tanrıdır. Bununla da kalmayarak Zeus’u
kandırmış, Hephaistos’un işliğinden ateşi çalarak
insanlara hediye etmiştir. (Victor da canavarı
elektrikle canlandırır.) İnsanlık ateşle beraber
yemekleri pişirerek yemesini öğrenmiş, bilim ve
sanatı keşfetmiştir. O yüzden, o gün bugündür
Prometheus ateşin yani bilim ve sanatın simgesi
haline gelmiş bir figürdür. Fakat onun yaptığı bu
fedakârlık tanrıların hoşuna gitmez. Onların öfkesini
ve lanetini üzerine çeker. Bu yüzden çok acımasız
bir cezaya çarptırılır. Kafkas dağlarında zincire
vurulur ve her gün gelen bir kartal Prometheus’un
ciğerlerini yemeye başlar. Ölümsüz olduğu için bir
türlü ölmeyen Prometheus’un ciğerleri geceleyin
tekrar eski haline döner. Fakat her gün bu işkence
biteviye devam eder. Victor da insan biçimli bir
canlı yaratmaya kalkarak Prometheus gibi tanrıların
lanetine uğrar. Çünkü yaptığı eylem erdem ve
ahlaka uygun değildir. Yaratmak yalnızca tanrılara
mahsustur. Onları taklit etmeye, onlar gibi olmaya
çalışmak insan gibi aciz ve zavallı bir varlık için
büyük bir günahtır. Çünkü başta da belirttiğimiz gibi
evrende ilahi bir düzen vardır, bu düzenin işleyişini
değiştirmek aynı zamanda tanrılara karşı gelmek,
onlar gibi olmaya çalışmak demektir. İşte bu
yüzden Frankenstein’in kaderi tıpkı Prometheus’un
kaderi gibi olur. Yarattığı bu canavar önce bütün
ailesini yok eder, sonra da kendisini. Bir bakıma
tanrıların lanetine uğrar. Ama yine de kahramanımız
ölümünden önce yaptığı hatayı anlar, pişman olur
ve pişmanlığını şu sözlerle dile getirir:
‘’Elveda Walton! Mutluluğu huzurda ara,
tutkulardan sakın; bilimler, keşifler alanında ön
plana çıkmak gibi masum bir tutku olsa bile!’’ (sf240)
Sevilmeyen Çocuk Köyünü Yakar
Bir Afrika atasözünün de dediği gibi: ‘’Köyü
tarafından sevilmeyen çocuk, sonunda o
sevgi sıcaklığını hissetmek için köyünü yakar.”
Aslında kitapta vurgulanan temalardan birisi de
sevgisizliğin insanı kötülüğe yönelteceğidir. Victor
Frankenstein’in yarattığı canavar( yaratık, ifrit,
iblis, şeytan, ucube her neyse ama bir adı yok)
aslında dünyaya bir bebek kadar günahsız gelir.
Ancak yaratıcısı tarafından terk edilmesi, görüntüsü
yüzünden toplum tarafından dışlanması, iyiliklerinin
ve bütün iyi niyetlerinin karşılığında kötülük
görmesi onu bir canavara dönüştürmüştür. İşlediği
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cinayetler yüzünden kendisini suçlayan Walton’a
şu sözlerle isyan eder:
‘’Adaletsizlik yok muydu bunda? Tüm insanlık
bana karşı günah işlerken tek suçlu görülecek ben
miyim? Kapısından kendi dostunu hoyratça kovan
Felix’e niçin nefret beslemiyorsun? Çocuğunun
kurtarıcısını yok etmeye çalışan köylüye niçin
kötü gözle bakmıyorsun? Olmaz; bunlar faziletli,
lekesiz varlıklar! Bense sefil ve terk edilmiş halimle
reddedilmesi, tekmelenmesi, ayaklar altına
alınması gereken bir ucubeyim. Şimdi bile bu
adaletsizliği hatırlayınca kanım beynime sıçrıyor.’’
(sf-244)
Aslında o bütün aşağılanmalara ve hor
görülmelere rağmen yaratıcısından yani Victor’dan
tek bir şey istemektedir, kendisine arkadaşlık
edecek, hatta kendisi kadar çirkin bir kadın!:
‘’Karşılıklı gönüldeşlik içinde yaşayabileceğim
bir dişi yaratmalısın. (Havva) Bunu sadece sen
yapabilirsin; bunu senden reddedemeyeceğin bir
hak olarak talep ediyorum. ‘’ (sf-157) Yaratık haklı
olarak kendisine bir eş, bir arkadaş, yani Adem’in
Havva’sı gibi bir kadın istemektedir. Çünkü tüm
insanlığın ona nefretle bakması mutsuzluğa ve
öfkeye sebep olmaktadır. En azından kendisini
seven, ona karşı iyiliksever duygular besleyen biri
olursa içindeki kötülük duygusu sevgiye dönüşecek
böylece mutlu olacaktı: ‘’Herhangi bir varlık bana
karşı iyiliksever duygular besleseydi, karşılığını
yüzlerce misliyle verirdim; o bir tanecik yaratığın
uğruna tüm insan ırkıyla barışırdım!’’ (Sf-158)
Fakat Victor Frankenstein onun bu isteğini
önce kabul eder, sonra da fikir değiştirerek
reddeder. Çünkü onun gibi kötü, hain, rezil bir
yaratık daha yaratmak gelecek nesillerin hayatını
tehlikeye atacaktı: ‘’ Dünya yüzüne insan türünün
varlığını tehlikeye atacak, onlara korku salacak
bir iblisler ırkı yayılacaktı. Kendi çıkarım için
bu laneti benden sonraki tüm nesillerin başına
sarmaya hakkım var mıydı?’’ (sf-182) Ve bu
yüzden yarattığı dişinin cesedini paramparça eder.
Victor, burada yaptığı korkunç deneyin olumsuz
sonuçlarından ders çıkaran sorumlu bir bilim adamı
gibi davranmış, insanlığın geleceğini tehlikeye
atmaktansa kendini feda etmiştir.
Bilim Kurgu, Romantizm ve Gotik Edebiyat
Eser artık günümüzde bilim kurgu roman
türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor. Ayrıca
üzerinde romantizmin ve gotik edebiyatın etkileri
açıkça görülebiliyor. Şehir hayatından doğaya
kaçış, duygusal çatışmalar, sisli, karanlık ve gizemli

yerler, grotesk varlıklar, doğası güzel ülkelere
gitme isteği eser boyunca ustalıkla işlenmiştir.
Gotik ve romantik romanlar genellikle bir gizem
ve karanlık havası taşır. Karakterler duygusal
karmaşa içindedir. Bu, Frankenstein ve onun
yarattığı canavarda da belirgindir. Frankenstein
ve biçimsiz(grotesk) yaratık arasında sevgi ve
nefret ikilemi vardır. Frankenstein yaratıktan
nefret ederken yaratık da yaratıcısına karşı sevgi,
merhamet, öfke ve kıskançlık beslemektedir:

yenidünya düzeninin sonucu olarak insanlar
kendilerini daha özgür ve güçlü hissetmektedir.
Böyle bir zamanda çılgın kâşifler ve meraklı bilim
insanları dünyanın bilinmeyen coğrafyalarına akın
etmeye ve olağanüstü keşifler yapmaya başlarlar.
Romanda mektuplarını okuduğumuz keşif meraklısı
Robert Walton da, Kuzey kutbuna ulaşıp geçit
bulmak, mıknatısın sırrını keşfetmek istemektedir.
Çıkmış olduğu uzun ve tehlikeli deniz yolculuğunda
Victor Frankenstein ile karşılaşır.

‘’Ah Frankenstein, herkese hakkınca davranıp
sadece beni ayaklar altına alma. Senin adaletini
hatta merhametini ve sevgini en fazla ben hak
ediyorum. Senin yaratığın olduğumu unutma.
Adem’in olmam gerekirken düşkün bir melek
oldum; hiç günahım yokken sevinçten mahrum
ettin beni. (sf-107)

Roman kahramanımız Victor, herkesin deliler
gibi bilgi peşinde koştuğu ve bilimsel keşiflerin
art arda geldiği böyle bir zamanda yaşayan bir
tıp doktorudur. O ses getirecek, kendisini şan ve
şöhret sahibi yapacak bir tutkunun peşindedir.
Fakat onun bulmayı hayal ettiği keşif, evrendeki
bütün düzeni altüst edecek, gayrı ahlaki bir keşiftir.
O Tanrı gibi, insan biçimli bir canlı yaratmak
istemektedir. Böylece sevdiklerimizin canını alan
ve dünyamızı bir anda karanlığa çeviren ölümü
de bertaraf etmiş olacaktır. Bu düşünceler onda
annesinin ölümü üzerine daha fazla yer eder.
Günler geceler süren inanılmaz bir çalışmanın
ertesinde üremenin ve hayatın sebeplerini bulmayı
başarır. Cansız maddeye can vermeye muktedir
olur. Fakat yarattığı bu mahlûkat yaratıcısının
sonunu getirecek olayları da beraberinde getirir.

Yazar, burada John Milton’ın ‘’Kayıp
Cennet’’inde ve ilahi kitaplarda bahsedilen Tanrı’ya
karşı gelip isyan ederek düşen ve ‘’düşmüş melek’’
olarak anılan şeytana göndermede bulunur. Yaratık
da kendisini yaratan Victor’a karşı gelir. Sonra
canavar yani şeytan tepkisinin dozunu bir kat
daha arttırıp yaratıldığı güne isyan eder: ‘’Bana
yaşam verdiğin güne lanet olsun diye haykırdım
azapla. Melun yaratıcı! Niçin senin bile tiksintiyle
sırt çevireceğin ölçüde korkunç bir canavarı
şekillendirdin.’’ (sf-140) Halbuki Tanrı Adem’i
kendi suretinde güzel ve orantılı yaratmıştır, oysa
yaratık iğrenç bir şekil bozukluğuna ve dehşet
verici bir görüntüye sahiptir. Bu adaletsizlik değil
midir? Bundan dolayı yaratıcısına karşı kin, öfke
ve kıskançlık beslemektedir. Madem ben mutlu
olamıyorum sen de mutlu olma diyerek Victor’ın
hayatını karartmaya karar verir.
Yine kitaba yansıyan romantizmin bir etkisi de
doğa betimlemelerinin sıkça yer alması. Özellikle
Victor’ın doğduğu yer Cenevre’nin ve sürekli
geziye çıktığı İsviçre’nin gölleri, ormanları ve
dağları mükemmel bir üslupla anlatılmıştır. Doğa
betimlemelerine çokça yer verilmesinin başka
bir nedeni de insanın saflığına ve günahsızlığına
göndermede bulunmasıdır.
Sonuç
19. yüzyılın başlangıcı, tekniğin ve köklü
değişiklikler yaratacak bilimsel gelişmelerin
eşiğinde bir dünyadır. Fransız ihtilalinin ve sanayi
inkılabının getirdiği imkânların ve ortaya çıkan
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Kitap, bizlere bilimin kibirle birleştiğinde
nasıl da iflah olmaz trajedilere yol açtığını anlatır.
Bu temel düşüncenin üzerine kurgulanmış bir
bilimkurgu romanıdır. Unutmayalım, bilim insan
hayatı için birtakım kolaylıklar getirdi. Fakat aynı
zamanda birtakım yıkımlara da sebep oldu. O
yüzden bilim, erdem ve ahlakla çatıştığı zaman
erdemin ve ahlakın tarafını seçmeliyiz.
Frankenstein Ya Da Modern Prometheus
Mary Shelley
Çeviren: Yiğit Yavuz
İş Bankası Yayınları
İstanbul, 2016
256 sayfa

Ç O C U K E D E B İ YA T I

ÇOCUKLAR
İÇİN YAZMAK
A.Erkan Akay
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2017) yazarla zihin yapımızdaki uyumu pekiştiriyor.

‘Kitap Haber’ zemininde yazarken kitapları
tanıtmak, değerlendirmek, eleştirmek imkânlarına
sahip oluyoruz ama en verimli yazıların ilgi
duyduğumuz bir konu üzerine iyi bir kitap
eşliğinde düşünceler derlediğimizde ortaya
çıktığını düşünüyorum. Bana derginin “Çocuk
Edebiyatı” bölümünde bir yeri doldurma fırsatı
sunulduğunda eşdeğer bir başlık olan “Çocuklar
İçin Yazmak” başlığı altında, aynı adı taşıyan bir
kitapla ilk adımı atma fikri zihnime düştü. Kitabın
sahibi altmıştan fazla kitapla çocuk edebiyatımıza
katkı vermiş okuldaşım Fatih Erdoğan. 1980
yılında sadece çocuk kitapları basan Mavi Bulut
Yayınevi’ni kurmuş, dört kez Astrid Lingdren
ödüllerine aday gösterilmiş, yazdıkları dışında
çevirisini ve editörlüğünü yaptığı onlarca kitap
da olan bir yazar. Yüksek lisans ve doktorasını
kütüphanecilik üzerine yapmış. Mühendis olması,
en iyi üniversitelerimizden birinden mezun
olmasına rağmen kendisini daha mutlu edeceğine
inandığı çocuk edebiyatı alanına yönelmesi
gibi ortak noktalarımızın yanında yazmakla
ilgili düşüncelerini de çok yakın bulduğum için
kitabına ısındığımı ve bu yazıya niyetlendiğimi
belirtmeliyim.
Erdoğan, kitabına, çocuk edebiyatına yönelen
hevesleri küçümsememek gerektiğini, nicelikle
başlayan zenginleşmenin zamanla niteliğe de
yansıyacağını ve bu yola baş koyup gereken emeği
verecek herkese destek olacağını söyleyerek
başlıyor. Uzmanı olduğu ve kendini ispatladığı
bir alanın kimsenin tekelinde olmadığını söyleme
cesaretini hoş buldum zira anlamsız bir rekabetin
getirdiği aksi tavra daha âşinayız. Yazmak için ön
şartlar olan ilgi, yetenek, bilgi, teknik donanım ve
okuma konularında aktardığı temel bilgilerden
sonra yazar adayına hitabı önemli detaylara doğru
akmaya başlıyor. Yeri gelmişken yazarın birinci
tekil şahıs dilini kullanarak okura konuştuğu da
belirteyim. Başka bir meslek alanına seslenen
editörlüğünü yaptığım bir kitapta aynı dil ve üslûbu
kullanmış olmam (Hayallerin Karın Doyursun,
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Yazarın, yaş gruplarına göre nasıl yazılır,
çocuk kitabı yazarının çocukları sevmesi şart
mı, hikâyenin anlatıcısı kim olacak, okuru kitabın
içinde nasıl tutabiliriz sorularına verdiği cevaplar
ve somut örnekler oldukça yol gösterici. Mekân
tasvirleri ile ilgili bölümde kendi hatalarını
örneklemekten çekinmemiş. Kahraman
(karakter) oluşturma aşamasında özdeşleştirmeyabancılaştırma unsurlarının kullanımına değinmiş.
Öğretici yazarımız bir yandan da yazar adayına
her bölümde açıkladığı unsurlarla ilgili alıştırmalar
yaptırıyor, onu yazmaya zorluyor. Okur kitaba
başlarken bu ödevleri yerine getireceğine dair
verdiği taahhütte uyar ve kendini yazmaya
zorlarsa yazma kanallarında bir akış başlayacaktır.
Hatta kurgu ile ilgili bölümdeki ödevlerle sınırlı
kalmayıp yazma sürecinin bu en zor kısmındaki
denemelerin sayısını mümkün olduğunca artırırsa
hızına kendi bile şaşırabilir. Kanımca karakter ve
mekân unsurlarını da hemen yanına çağıracak olan
“kurgu” merkezli, “kurgu” başlangıçlı alıştırmalar,
eğer başarıyla sonuçlanırlarsa yazara özgüven
kazandıracak, itki olacak çalışmaların başında
geliyor.
Çocuk edebiyatında eğitim-sanat ikilemi
bu sıralar benim de kafa yorduğum bir konu ve
eğitim üzerinden çıktığım yolda sanata doğru
meylettiğimi hissediyorum. Yazarın da dediği
gibi eğitim toplumsal, sanat ise bireysel bir çaba.
Girdileri de çıktıları da öyle. Eğitim aynılığı ve
sınırları, sanat ise bireyselliği ve farklılaşmayı
pekiştiriyor. Bu noktadan bakarak, yaptığı her işte
farklılaşmayı hedefleyen insanların eğitimden
daha fazla sanat donanımına ihtiyaçları olduğu
sonucunu çıkarıyor ve sanata olan meylimi de
buna yaslıyorum.
Yazarın “resim-kitap” tanımı ve bu türe
yaklaşımı bende yeni bir pencere açtı. Örnek
gösterdiği kitaplar ve doğru içeriklere dair
açıklamaları, daha çok bir pazarlama yöntemi
olarak kullanıldığını düşündüğüm ve yetersiz
metinlerin kurtarıcısı olarak gördüğüm çizimlerin
bir resim-metin dengesi içerisinde işlevsel
olarak nasıl kullanılması gerektiğine işaret ediyor.
Burada yazarla çizerin mümkünse aynı edebiyatçı
kişi olması, eğer ayrı kişiler ise öyküyü birlikte
oluşturmaları ve aynı düzeyde edebî yönleri
olmaları gerektiği üzerinde durmuş. Resimli

kitaplarda yazarla çizerin tam bir mutabakatı
sağlayamamaları durumlarını tecrübe etmiş biri
olarak resim-kitaplarda bu mutabakatın çok
daha önemli, hatta aksi düşünülemez olduğunu
anlıyorum ve hem yazara hem de çizere aynı
sorumluluğu yükleyen şu cümleyi sizler için not
alıyorum; “Az yazı daha güçlü bir edebiyatçıyı
gerekli kılar.” (S.:106) Kitapta birkaç kez karşımıza
çıkan ve çocuk kitaplarıyla ilgili yaygın bir yanılgıyı
boşa çıkaran önemli bir uyarı bu aşamada da
tekrarlanmış. Yazar, “Bu ne yaa, üç cümle, bunu
ben de yazarım!” yanılgısına gayet açıkça karşı
çıkmış. Basit anlatmanın zorluğu, az yazarak çok
anlam katmanın edebî hüner olduğu hatırlatılıyor.
Çocuk kitapları yazmanın yetişkin kitapları
yazmaktan zor olduğu çokça söylenir; yazar buna
çocuk kitapları arasında da en zorlu türün resimkitap olduğunu ekliyor.

arayanlara yazarın bir çift tespiti olmuş: çocuk
bazı olumsuz unsurlarla ilk defa okumakta olduğu
kitapta karşılaşmaz, çocuk kitaplarda karşılaştığı
her olumsuzluğu benimsemez. Tahmin edersiniz ki
burada ve şiddet-korku konularına değindiği diğer
benzer bölümlerde tam bir serbestiyetten değil, yerli
yerince ve ölçüyü aşmayan nadir kullanımları edebî
sınırlar dahilinde göğsümüzde yumuşatmaktan söz
ediliyor.

Bu kitabı görür görmez (sabırsızlıkla
e-kitap olarak) satın alıp okumamın sebebi ön
gösterimindeki içerik kısmının merak uyandıran
başlıklarıydı ve bunlardan ilgimi en çok çeken
“Çocukluğunu Unut!” idi. Bir yazarın çocukluğunu
anlatmasının sakıncaları ile bir kurgu içerisinde
çocukluğundan parçalar kullanmasının
inceliklerini birbirinden ayıran bu bölümün, son
kitabımda (Helâlühoş, 2021) izlediğim yolla
örtüştüğünü görmekten oldukça memnun
oldum. Elbette bu kitabı, yazmaya başlamadan,
kitaplarım yayımlanmadan önce okumuş
olmak isterdim ve böylelikle gösterilen yolla az
da olsa örtüşemeyişlerim tamamen ortadan
kalkmış olurdu. Ama kitabın genelinde bu hissi
tekraren yaşadıkça acemiliklerin de başarının
da herkes için olduğunu, tüm yazarların benzer
tecrübelerden geçtiğini, ortak bir yolda özgünlüğe
çıkacak şahsımıza münhasır sapakları arayarak
yürüdüğümü hissettim. Yazarımız Fatih Erdoğan
Beyefendi’nin babam yaşında olduğunu ekleyeyim
ki söz konusu dertler ve hisler ortaklıklarının
nesilden bağımsız olduğu anlaşılsın.

“Yazarlığın ekonomisi” ve “kendi kitabını
yayımlamak” bölümleri bu işten maddi bir
kazanç bekleyen, hiç tanınmayan yeni bir yazarın
hiç duyulmamış yeni kitabını satın almak için
insanların sıraya gireceklerini hayal ederek kitabını
bastırmaya kalkışan yazar adaylarının merakını
gidermek için gerçeği patdadanak yüzlerine
çarpma yolunu seçiyor ve iyi ediyor. Şevki paraya
dayananların şevkini haklı olarak kıran kitabın bu
tek bölümü, yazar adayına metninin yayımlanmaya
değer olduğundan emin olmak için üzerinden
geçmesi gereken yirmi adımlık bir tavsiye listesi
içeriyor. Bu bence işin en önemli ama en zor
kısmı. Yazarımız bu bölümde savlarında haksız
olmamakla birlikte meseleye yazardan çok
yayıncı açısından bakmış. Yazın-yayın işinin her
aşamasında bulunmuş bir yazar-yayıncının bu
öğütlerini dikkate almak, yazarlığa adım atarken
manevî yükün çoğunu yükleneceğini ve fakat
maddî yükleri de üstlenmeye kalkışmanın fayda
sağlamayacağını bilmek önemli. Bu, hem yazar
adayını bir dolu didinme ve masraftan sonra
‘ellerim bomboş’ şarkısını söylemekten koruyacak
hem de kalkışmasının psikolojik hazırlık aşamasını
tahkim edecektir.

“Argo ve edepsiz sorunlar” başlığı altında yazar
bazı ezberleri zorlayan düşüncelerini ifade ediyor.
Yakın zamanda benzer bir konu sigara bahsiyle
gündemime gelmişti. Kendi ve eşi sigara içtiği
hâlde, içinde yerilir şekilde sigara geçen bir metni
çocuğunun okumasını istemeyen baba sendromu
olarak ifade edebileceğim bir durumdu. Çocuk
edebiyatında böyle anlamsız bir mükemmeliyetçilik
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Kitabın ilerleyen bölümlerinde yazarımız
okurunun dikkatini kurgu dışı kitaplar ve çizgi
roman alanındaki boşluğa çekiyor ve bu türlerde
yazma seçeneğini ortaya koyuyor. Bu bölümde
çizgi romanların dünyada ve ülkemizde parladığı
ve söndüğü dönemlere dair ipuçları, edebiyat
kamusunun bu türe mesafeli duruşunun sebepleri
ve bu sebepleri bertaraf ederek yapılabilecek yeni
başlangıçlardan bahsediliyor.

“Okul etkinlikleri ve imza günleri”, “kitabın
yabancı dillerde yayımlanması” gibi ileri aşama
konularla “Çocuklar İçin Yazmak” rehberliği
tamama eriyor. Değinmediğim birkaç başlık oldu;
meraklıları kitabın Google Play ön gösteriminde
bunları görebilirler.

Eğlendirerek öğretme tekniğiyle yazılmış bu
kitaba ek bir akademik okuma yapmak, çocuk
edebiyatında Fatih Erdoğan bakışını derinlemesine
incelemek isteyenler için Oğuzhan Yılmaz’ın
“Fatih Erdoğan’ın Eserlerinin Eğitsel Değerler
Açısından İncelenmesi” başlıklı doktora tezini
(2013) kaynakçaya eklemekte fayda görüyorum.
Bu tezin sonuç bölümünde Erdoğan’ın eserlerinde
öne çıkan değerlerin başında “barışı vurgulayan
değerler” zikrediliyor ve kavgadan uzak durma,
kin tutmama, ara bulma gibi huzuru ve toplumsal
barışı temin etmeye yönelmiş erdemleri vurguladığı
tespit edilmiş. Bir çocuk kitapları gönüllüsü olarak
bugün yerelde en önemli vazifemizin toplumsal
barışımızın geleceğini güvene almak olduğunu
düşünüyorum. Toplumun birbirinden nispeten
uzak kesimlerinin değerlerine saygı ve anlayışla
bakabilmek, uzaklaştıran değil yaklaştıran
noktalara, yaşam tarzı aynılığından ziyade amaç
birliğine odaklanmak hepimiz için hayırlı olacaktır.
Kitabının takdiminde “Çocukları ve
yarınları güldürecek olanlar çocuklar için yazma
mutluluğunu keşfetmiş olanlardır. Evet, böyle
insanlar var... Ben de onlardan sadece biriyim
ve bu kitabımı içlerinden biri olmaktan gurur
duyduğum o insanlara armağan ediyorum.”
diyen Fatih Erdoğan’ın armağanını aldım, şimdilik
teşekkür ve selam ile karşılık veriyor, ileride
inşallah daha iyi kitaplar yazarak o taşı yerinde
ağırlaştıracağımı umut ediyorum.
Kaynakça;
Erdoğan, F. (2019) Çocuklar İçin Yazmak.
Binbirkitap.
“Fatih Erdoğan’ın Eserlerinin Eğitsel Değerler
Açısından İncelenmesi”, Oğuzhan Yılmaz, 2013.
https://acikbilim.yok.gov.tr/
handle/20.500.12812/57000
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Ç O C U K E D E B İ YA T I

Çocuklar ve
Kitaplar
Gurbet Lüy
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Çok yakın bir arkadaşınız sizi lüks bir
restorana davet ediyor. Daha önce hiç
yemediğiniz bir yemeği mutlaka tatmanızı
söylüyor ve sipariş veriyor. Arkadaşınızı
kırmamak adına tadına bakıyorsunuz ama
sizin damak tadınıza uygun değil. Bırakmak
istiyorsunuz, arkadaşınız ısrarla yemenizi
söylüyor. Zorla birkaç lokma daha alıyorsunuz
ama yok mümkün değil bitirebilecek durumda
değilsiniz. Arkadaşınız yemediğinizi görünce
“Bak kırılırım bitirmezsen, hem sağlığın için de
gerekli, çok besleyici” diyor ısrarla. Bitirmek de
mümkün değil bırakmak da. Ne hissederdiniz?
Şimdi gözünüzde bir çocuğu canlandırın.
Akşam otururken heyecanla aldığınız kitabı
veriyorsunuz “Haydi bakalım odana, kitap
okuma saati. Üstelik çok güzel bir kitap aldım
sana” diyorsunuz. Çocuk kitabı alıyor, odasına
gidiyor. Aklı içerideki televizyonda, masanın
başına geçiyor, başlıyor okumaya. Birkaç
sayfa geçiyor, bir türlü beğenemiyor kitabı.
Size gelip söylüyor “Sevemedim” diye, göz
ucuyla da dizideki sahneleri kaçırmamaya
çalışıyor. Gözünüzü ekrandan ayırmadan
“Nasıl sevemezsin, çok övdüler, oku mutlaka.
Bitirince de soracağım ne anladın, bana da
anlat.” Çocuğunuz tekrar masasının başına
gidiyor, kitap önünde açık ama okuyamıyor.
Gelip sorarsınız korkusuyla arada bir sayfaları
çeviriyor okuyormuş gibi yapıyor. Ne anladığını
sorduğunuzda belki aklına birkaç kelam gelir
diye bölüm başlıklarına bakıyor. Okuması da
mümkün değil bırakması da. Peki sizce o çocuk
ne hissediyor?
Daniel Pennac, “Bir çocuk kitap okumayı
sevmiyorum dediğinde inanırsanız, ona
yazık edersiniz.” diyor. Normal şartlarda
öğrenme güçlüğü olmayan her çocuk bir gün
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mutlaka okumayı öğrenir ve kendisine doğru
yol gösterilen, doğru ebeveyn tutumlarıyla
karşılaşan her çocuk da okumayı sever.
Çocuğumuz okumayı sevmiyorsa doğduğu
günden itibaren ona kitaplar konusunda ne
öğrettik bir kontrol etmemiz gerekir. Tıpkı bu
dünyada öğrendiği her davranış gibi kitap
okuma konusunda da bizi örnek alacak, bizlerin
tutumlarına göre hareket edecektir. Henüz
anne karnındayken bile dışarıdaki sesleri
duymaya başladığı andan itibaren ona kitaplar
okuyabiliriz. Bütün kıyafetlerini, dolabını, odasını,
eşyalarını hazırladığımız gibi kütüphanesini
hazırlayabiliriz. Doğduğu andan itibaren
bir kütüphaneye sahip olan, kitaplarla vakit
geçiren bir çocuğun, ebeveyn tutumlarında
değişiklik olmadığı sürece, kitapları sevmemesi
pek mümkün değildir. Burada amaç çocuğun
okuduğumuz her şeyi anlaması değil, sadece
kitaplarla bağ kurması. İlk üç aya kadar ve
sonrasında siyah beyaz kartlarla ona masallar
anlatabiliriz. Eliyle eşyaları tutmaya başladığı
andan itibaren bez kitaplarla çocuğumuzu
tanıştırabiliriz. Üstelik bu kitapların dokunhisset tarzında çocuğun duyularını geliştirici
özelliklere sahip olanları da var. Büyüdükçe
yaşına ve gelişimine uygun hareketli, sert
kapaklı, bol resimli farklı kitaplarla tanıştırabiliriz.
Hatta bu durum sadece çocuğumuzun değil biz
yetişkinlerin de kitaplarla yeniden bağ kurmasını
sağlayabilir.
Bu güzel günler çocuğumuz okula
başlayıp okuma yazma öğrenene kadar
devam ediyor. Günümüzde birçok ebeveyn
okul öncesi dönemde çocuklarını kitaplarla
tanıştırıyor, onlara kitaplar alıyor, okuyor. Ancak
ne zaman ki çocuk okumayı öğreniyor işte o
zaman görevimizin bittiğini düşünüyor, tüm
okuma yükünü çocuğumuzun omuzlarına
atıyoruz. Gece uyumadan kendisine kitap
okuduğumuz çocuğumuzu okumayı öğrendi
diye “Haydi kendin oku artık” diyerek odasına
gönderebiliyoruz. Ona kitap okuyarak
geçireceğimiz yarım saatimiz cepte artık.
Ama şunu atlıyoruz, okumayı öğrenmiş olması
bizimle vakit geçirmek istemediği anlamına
gelmiyor, okuma saatiyle kurduğumuz bağı
bir anda koparıyoruz. Belki de çocuğumuz bu
bağı koparmak istemiyor, ona kitap okumamızı,
uyumadan önceki yarım saati bizimle geçirmek

istiyor. Bu isteğini dile getiremiyor ise o zaman
da okumaktan ve kitaplardan uzaklaşıyor.
İlerleyen zamanlarda tek başına okuduğu
yetmiyor gibi bir de etrafındaki herkes okuduğu
kitaptan ne anladığını sormaya başlıyor. Şimdiye
kadar hiçbir kitap için kendisine kitabın ana
fikrini, karakterlerin ne yaptığını, nereye gittiğini
önemseyip soran olmamıştı. Ama bir anda
bunların hepsi çok önemli olmuştu, herkes bu
soruların cevabını çok merak ediyordu. Peki
merak ediyorlardı madem neden kendileri
okumuyorlardı da çocuklarına soruyorlardı?
Bir de okulda, içinde bunun gibi birçok
sorunun yer aldığı sınav oluyorlardı. En başta
ebeveynlere sonra da öğretmenlere düşen en
büyük görevlerden birisi çocuklara okudukları
hakkında soru sormaktan vazgeçmek olmalı.
Çocuklarımıza kitaplar hakkında sıradan ana fikir
soruları sormak yerine onunla birlikte kitapları
okuyup, birlikte sohbet edebiliriz. İllaki bir şey
sormak istiyorsak bu çocukların hayal gücünü
geliştirici, açık uçlu sorulardan seçilmeli. (Kitabın
yazarı sen olsaydın ismini ne koyardın? gibi)
Belli bir yaştan sonra çocuklar okuyacakları
kitapları kendileri seçmeliler. Bu ailenin
dinamiğine bağlı bir durumdur. Kimi ailede dört
beş yaşlarında buna fırsat verilirken kimi aile
ilkokul çağını bekleyebilir. Bir kitapçıya ya da
kütüphaneye gidip gerekirse tüm rafları tek tek
dolaşıp, tüm kitaplara dokunup, kapaklarına
bakıp istediği kitabı seçen bir çocuğun kitaplarla
arasına mesafe giremez. Ama bunların hiçbiri
çocuk aldığı kitabı illaki okuyup bitirecek
anlamına gelmiyor. Beğenmeyip, sevmeyip
yarım bırakabilir. Başka kitaba geçebilir ya
da sevdiği bir kitabı defalarca okuyabilir.
Biz yetişkinlere düşen ilk önce doğdukları
andan itibaren çocuklarımızın kitaplarla olan
bağlarını güçlendirmek. Sonrası için de sadece
çocuğumuza empatiyle yaklaşarak kitaplardan
uzaklaşmamasını sağlamak. Bunlar olunca
“Benim çocuğum neden kitap okumuyor?”
diye soran yetişkin sayısında ciddi bir düşüş
olacağını düşünüyorum.
“Acımasız ve kusursuz bir okur kitlesidir
çocuklar.”*
*Daniel Pennac/Roman Gibi
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RESİM OKUMALARI

Ayna Karşısındaki
Kız 1932: Aşk
Bozumu
Ülker Gündoğdu

Her yaratma eylemi, her şeyden önce bir
yıkım eylemidir.” Pablo Picasso

Picasso; Yaşamı ve Yapıtları
Pablo Picasso 25 Ekim 1881, Malaga,
İspanya, 8 Nisan 1973, Mougins, Fransa’da
yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne
tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. 20. yüzyıl
sanatının en iyi bilinen isimlerindendir. Georges
Braque ile birlikte kübizm akımının temelini
atmış, asamblajı icat etmiş, kolajın icadında yer
almış ve çok çeşitli tarzların gelişimine katkı
sağlamıştır. Kübizmin akımıyla oluşan en önemli
yapıtları olarak görülen öncü kübizm eseri;
Avignonlu Kızlar, Alman ve İtalyan askerlerin
İspanyol İç Savaşı sırasında yaptığı katliamı
anlatan Guernica gösterilirken hemen ardından
gelen kübizm yapıtları; Ayna Karşısındaki Kız,
Ağlayan Kadın, Okuyan Kız, Okuyan Kadın,
Okuyan İki Kız, Kitaplı Kız eserleridir. Pablo
Picasso küçük yaşta resim yapmaya ressam ve
resim öğretmeni babası tarafından yönlendirilir.
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Resim yeteneği kısa sürede keşfedilir ve
1895’te Güzel Sanatlar Okulu’na girdi. 1901
yılından itibaren anne soyadı olan Picasso’yu
kullanmaya başladı. Eserleri İspanyol bir dergi
olan Juventut’ta yayınlandı.
En tanınmış eseri Guernica adlı eseridir.
Alman Hava Kuvvetleri’nin Guernica Kasabası’nı
bombalamasını anlatan Guernica adlı en ünlü
yapıtıdır. Resim 1937’de yapılmıştır. Bu resim
şu anda Madrid’de Reina Sofía Müzesinde
bulunmaktadır. Picasso, bir sergisi sırasında
kendisine, “Bu resmi siz mi yaptınız” diye soran
bir Alman generaline, “Hayır, siz yaptınız”
cevabını vermiştir. Bu resim Picasso’nun savaşa
ve Guernica’nın bombalanmasına karşı duyduğu
güçlü nefreti anlatmaktadır. Resimdeki insan
ve hayvan figürleri acı, hüzün ve savaşa karşı
duyulan nefreti yansıtmaktadır.
Sanatçı, ressamlığının fırça oynattığı
yapıtları yanında yazar ve şair olarak da
kalem oynattı. Şiirler kaleme aldı, sürrealist bir
oyun yazdı. Picasso sahne dekoratörü olarak
çalışırken Roma’da tanıştığı Ukraynalı balerin
Olga Hohlova ile Temmuz 1918’de evlendi ve
daha sonra onun sayesinde Paris sosyetesi
ile tanışma imkânı buldu. Çiftin 1921’de Paulo

adında oğulları oldu. 1927’de 46 yaşında iken
Picasso 17 yaşındaki bir Fransız kız, MarieThérèse Walter ile gizli ilişki yaşamaya başladı.
Hohlova ancak 1935’te bu ilişkiyi ve Walter’in
hamile olduğunu öğrenince derhal Picasso’yu
terk edip güneye taşınarak boşanma davası
açtı. Fakat kanunen mal varlığının eşit olarak
paylaşılması gerektiğinden Picasso boşanmayı

reddetti ve bu evlilik Hohlova’nın kanserden
öldüğü 1955’e dek kâğıt üzerinde devam etti.
Picasso Yapıtı Aynanın Karşısındaki Kız
Ortaya Çıkışı
Pablo Picasso’nun 1932’de yaptığı
tuval üzerine yağlı boya tablosudur. Tablo,
Picasso’nun metresi ve ilham perisi Marie
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Therese Walter bir aynanın önünde durmuş
yansımasına bakarken tasvir edilmiş bir
portresidir. New York’taki Modern Sanat Müzesi
Koleksiyonunda yer almaktadır.

nedeniyle genellikle “Gauguin aşaması”
olarak anılmaktadır. Bu resimdeki desenler
ve parlak renkler de Henri Matisse’in eserine
benzetilmektedir.

Yüzünün bir tarafı hassas bir tonda düzgün
bir şekilde boyanmış, diğer tarafı ise cafcaflı,
parlak bir renkle boyanmış olan yüzünün ikiliğine
dikkat çekmektedir. Bu, gençlik ve yaşlılık
veya aydınlık ve karanlık ile zıt referanslar
olarak kabul edilmektedir. Rosenblum,
Picasso’nun “on dokuzuncu yüzyıldan miras
kalan kadınlar hakkındaki en yaygın kültürel
mitlerden birini, bakire ile fahişe arasındaki
kutupluluğu, Picasso’nun ilk yıllarından beri
peşini bırakmayan arketiplerini birleştirdiğini”
belirtmektedir.

Ayna Önündeki Kız yapıtı Picasso’nun
konunun temsilinde doku ve tonalite gibi
geleneksel resim tekniklerinden ayrılışının
bir örneğidir. Bu geleneklerin aksine, Picasso
ilham perisini tüm spektrumu kaplayan düz
renk bloklarıyla tasvir etti. Normalde nesnelerin
hacmini iletmek için kullanılacak olan açık
ve koyu çok az kullanılır ve kadının saçı veya
cildi gibi doku temsili yoktur. Picasso bunun
yerine tuvalin ve boyanın iki boyutlu doğasını
vurguladı. Görüntü, anatomisinin dolgunluğunu
ve doğurganlığını iletmek için eğrisel çizgiler
ve dairesel şekiller kullanarak kadının formunu
gerçekçi olmayan bir şekilde tasvir ettiği
için soyuttur. Kompozisyon, kadın figürünün
eğrisel formlarını, onu çerçeveleyen geometrik
elmas desenle dengelemek için özenle inşa
edilmektedir.

Sol üst köşede beyaz boya ile Picasso
tarafından imzalanmış ve arka yüzünde
tarihlendirilmiştir. Tablo 162,3 cm x 130,2
cm ölçülerindedir ve tuval üzerine yağlı boya
kullanılarak yapılmıştır. Aynadaki yansımasına
bakan bir kadının, kendisinin daha karanlık bir
versiyonunu ortaya çıkaran bir görüntüsüdür.
Kadının yüzü, biri sakin, leylak renginde,
diğeri ise kabaca parlak, sarı renkte boyanmış
iki yarıya bölünmüştür. Yansıma, öznenin
daha yaşlı göründüğü ve yüzünün çöktüğü,
belki de ölümlülüğünün bir görüntüsü
olarak, konunun başka bir temsilini yapıtında
sunmaktadır. Arka planda, Picasso’nun
önceki çalışmalarında sıklıkla özdeşleştirdiği
palyaçoyu anımsatan canlı bir elmas desen
sahneyi tamamlıyor. Kompozisyon, bölümlere
ayrılmış, parlak renklerin ve çizgilerin karmaşık
bir düzenlemesidir, bu da resmin bir vitray
pencereye veya emayeye benzetilmesine
neden olmuştur. Boyadaki çoklu katmanlar, son
yoğun ve sıkıştırılmış görüntüyü elde etmek
için Picasso tarafından yeniden işlendiğini
gösteriyor. Bu kompozisyonda Picasso, kadının
formunu parçalamak için Kübizm unsurlarını
kullanmaktadır. Yandan tasvir edilmiştir, ancak
yansıması onu önden tasvir etmektedir. Bu
portrenin organik doğası aynı zamanda 1920’ler
ve 1930’lardan kalma Sürrealist bir tarz
sergilemektedir.
Picasso’nun bu resimde parlak renkleri
kullanması, diğer sanatçıların eserlerini
andırmaktadır. Sanat kariyerindeki bu dönem,
Paul Gauguin’in sanat eserinde görülebileceği
gibi, kadının yüzünde kullanılan lavanta
ve sarının uyumlu tonlarını kullanması
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Bu tablo, Picasso’nun sanat kariyerinde
önemli bir yıl olan 1932’de yaptı. Hayatının
bu noktasında, Picasso zaten 50 yaşına
ulaşmıştı ve önemli bir sanatçı olarak ününü
sağlamlaştırmıştı. 1932’de Galerie Petit,
Picasso’nun kürasyonu kontrol ettiği bir sanatçı
için alışılmadık bir olay olan çalışmalarının
retrospektif bir sergisini sundu. Bu aynı
zamanda Picasso için de oldukça verimli bir
yıldı ve çalışmalarının çoğunu 22 yaşındaki
metresi ve ilham perisi Marie Therese Walter’a
odakladı. Onun 1932 portreleri, Olga Khokhlova
ile evliliği sırasında gizli ilişkilerini ilk halka açık
sergilerinden biriydi.
Bu portreyi tamamladıktan birkaç ay sonra
Picasso, eserin otobiyografik doğasına atıfta
bulunarak, “Bir kişinin yarattığı iş, bir günlük
biçimidir” dedi. Modern Sanat Müzesi Müdürü
Alfred H. Barr, Jr. Picasso’nun “o baharda
tamamladığı uzun serideki diğer tablolardan
herhangi birine bu resmi tercih ettiğini”
söylediğini bildirdi.
Ayna Karşısındaki Kız Yapıtı Ne Anlatıyor
Picasso’nun eserlerindeki en ayırt edici
özellik, bir tutarlılığın olmayışıdır. Eserlerinde
hep bir devinim vardır. Tıpkı zaman ve yaşam
gibi akıcılığı olan ve belli süreler içinde evrilerek
dönüşen bir karakteristik. Picasso’nun eserlerini
ona özel kılan dinamizm budur. Sanatın bilinen

ve alışılagelmiş tüm kalıplarını yıkarak yeni
baştan bir seyir yaratan ressam uzun sayılacak
ömrü boyunca 50 binin üzerinde sanat eserine
imzasını atmış,
Picasso aşkta da tıpkı tabloları gibi renkli
bir yaşamın izini sürdü. İki kez evlenen ressamın
hayatına pek çok kadın girdi. Pek çok eserinde
sevdiği kadınları da resmeden Picasso savaş
karşıtı kimliğiyle de bilindi. Komünizme siyasi
değil duygusal ve lirik bir açıdan yaklaşan
Picasso fark yaratan kimliğini bu cephede de
gözler önüne serdi. En büyük eserlerinden birisi
olan Guernica faşizme ve tüm savaşlara bir
isyan niteliği taşımaktadır.
Beyaz haleli ve yumuşak lavanta
pembesiyle renklendirilmiş sakin ve huzurlu.
Karşıdan görünümü ay gibi hilalle benzeyen
aynı zamanda güneş gibi yeğin bir şekilde
sarı. Gündüz benliği gece benliği sükûnetini
ve canlılığını aynı zamanda masum bir genç
kızdan kendi cinselliğinin farkındaki dünyevi
bir kadına dönüşümünü ima ediyor. Kendini
beğenmişliğin karmaşık bir çeşitliliği. Bir
kadının sureti kendi ölümlülüğüyle yüzleşiyor.
Bir ölümün başı olarak yansıtılıyor. Sağ tarafta
ayna yansıması kızın ruhunun, geleceğinin ve
kaderinin bir görüntüsünü imliyor. Yüzü karanlık
gözleri boş kadınsı bedeni yaşlı ve kaygılı. Farklı
benliklerini bilmek ister gibi yansımaya uzanıyor.
Arka plandaki baklava görüntülü duvar kâğıdı
Harlequin kostümünü hatırlatıyor. Picasso genç
kızın pisişik ve fiziksel dönüşümlerinin tanığıdır.
Ayna karşısındaki kız resminin kahramanı
Picasso’nun 1930’lu yıllarında birçok eserine
konu olan o dönemdeki genç sevgilisi Marie
Therese Walter. Picasso genç kadını ayna
karşısında kendine bakarken resmetmiş.
Ayna karşısında eflatun bir ten rengiyle
betimlenmiş genç kadın hem yandan hem
de önden görüntü sağlayacak bir yüz ile
resmedilmiş. Kadının başının çevresinde açık
renk tonlar ile bir azizenin halesi görünümü
sağlanmış. Yüzü profilden görünen kısmının
yanında diğer yarısı karşıdan görünüyormuş
gibi parlak sarı ile gösterilmiştir. Yüzün bu yarısı
doğal görünüme sahip diğer yarısına göre
daha renkli ve makyajlıdır. Kırmızı dudakları,
yanaklarına sürülen allığı, yeşile boyanan göz
kapağı kadının makyajlı halini yansıtmaktadır.
Doğal hali ve makyajlı hali ile bu iki farklı
betimleme Marie Therese’nin canlı ve sakin
hallerinin bir arada yansıtmaktadır. Ayrıca bu
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iki farklı gösterimin resmedilişi masum bir
kızdan kadınlığının farkında olmanın ayrıcalığını
imgelemektedir. Genç bir kızdan kadınlığın
farkında olan bir insana dönüşmesinin
anlatımıdır.
Picasso, figürün sol tarafındaki
görüntüsünde kübizm etkisinde tasarladığı,
vücut hatlarını ilginç şekilli formlarla görürüz.
Bu enteresan betimlemeyle Marie Therese’nin
vücudunun kadınsı çekiciliği açık teniyle,
yuvarlak göbeği ve göğüsleriyle güzelliğini
gösterir. Öte yandan aynada görünen görüntü
bundan çok farklıdır. Figürün yüzü soldaki
gibi doğal ve canlı değildir. Açık renkli ten
yerini koyu tonlara, ifadeli gözleri ise yerini
karanlık çukurlara bırakmış. Aynı zamanda
aynadaki figürün vücut hatlarının da bozulmuş
olduğu ve orantısız olduğu görülmektedir.
Aynadaki yansıma Marie Therese’in aynada
kendini izlerken farkına vardığı geleceğindeki
yaşlılığıdır. Genç ve güzel görüntüsüne rağmen
aynadaki yansıyan gençlik ve güzelliğin,
gösteriş ve gururun aynadaki ters yansıması
seyircisine gösterilmek istenmektedir. Ayna
önündeki başlangıcımız ve aynadan yansıyan
sonumuzdur. Bunu aynadaki görünümünde
fark eden Marie Therese bu şok edici deneyimi
ressam ve seyirci ile paylaşmaktadır. Baklava
desenleri ile bezenmiş karmaşık bir zemin
seçen Picasso, Harlequin karakteri giysisine
öykünmektedir. Comedia dell’Arte İtalyan
Komedi Tiyatrosu’nun klasik karakterlerinden
Harlequin ile kendini özdeşleştiren Picasso
burada oyuncu olmak yerine genç kadının
fiziksel ve ruhsal dönüşümüne şahit olan bir
seyircidir.
Sanat, gerçeği fark etmemizi sağlayan
bir yalandır.” -Pablo Picasso

“
Ve bir gün… Hep birlikte ailece fotoğraf çektirmeye gittik… Bu fotoğrafı
niye çektirmeye gittiğimizi bilmem ise beni harap ediyordu. Annemle babam
konuşurlarken duymuştum. “Bir hatıra kalsın hiç olmazsa” diyordu annem
ve sesi titriyordu. “Ameliyat masasında kalmak var beyciğim” gibisinden bir
şeyler söylüyordu babama. Fotoğrafçıya gittik ve bir aile fotoğrafı çektirdik.
Fotoğrafçı gülümseyin deyip duruyordu ikide bir… Gülümsedik ve fotoğraf
çekildik. Annemin hastaneye yattığı günün sabahı tam bir hüzün hâkimdi eve.
Gözyaşlarıyla uğurladık annemi. Annemin hastane günleri ne kadar uzadı
Allah’ım! Sonra bir akşam babam bize annemin ameliyat olduğu haberini verdi.
Bir müddet sonra annemin eve geleceğini de müjdeledi.
Evet, fotoğraf hatıra kaldı ve annem çok şükür kurtuldu, iki oda bir sofa
evimize döndü tekrar.”

“
Alıntı: Nusret Özcan, Sokak Sesleri, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003, s.125-6.
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