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Sunuş

TYB Akdemi’nin 4. yılı
Türkiye Yazarlar Birliği 35 yılı geride bıraktı. 35. yıl içinde yaptığımız faaliyetler, kültürel alanda kalıcı bir kurumlaşmanın, gelenek oluşturma kararlılığının sonucu olarak değerlendirilebilir.
Kültürel alanda sürekliliğin sonuç verdiğini kalıcı faaliyetleriyle göstermiş
bir kuruluş olarak Türkiye Yazarlar Birliği, sürdürülebilir bir akademik yayıncılık için dört sene önce yola çıktı. Çok sayıda edebiyat ve fikir dergisi yayınlanan bir ülkede Türkiye Yazarlar Birliği’nin dergi yayınlayan bir kuruluş olarak
piyasaya girmesi fikrinde değildik.
Ülkemiz köklü bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bu değişim ve dönüşümün
belirleyicilerinden biri de üniversitedir/üniversite olmalıdır. Uzun süre yüksek öğretimi ağırdan alan, Osmanlıdan müdevver üniversiteyi ideolojikleştirerek sürdüren Cumhuriyet, ancak 1950’den sonra ülkemizi yeni üniversitelerle tanıştırdı. Böylece Ankara ve İstanbul dışında üniversiteler ortaya çıktı.
İkinci hamle, 1980 sonrasındadır. Üniversiteler yaygınlaştı, yüksek öğretim imtiyaz olmaktan çıkmaya başladı. Son bir kaç yılda ise, üniversite bütün
şehirlere ait bir kurum haline geldi. Elbette bunun zorlukları var, fakat bir
dönüştürme aracı olarak üniversitenin küçük şehir merkezlerinde kalıcı tesir
uyandırması kaçınılmazdır. Bu yaygınlaşma sürecinin en önemli meselelerinden biri “nitelik” olacaktır.
Taşra üniversiteleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Erzurum ve
Trabzon gibi köklü üniversite şehirleri ile rekabet şansına sahip olabilir mi?
Bu ihtimali, gözardı etmemek lâzımdır elbette. Taşra üniversitelerinin en
büyük meselesi olarak öğretim üyesi açığı gösteriliyor. Elbette bu önemlidir.
En az onun kadar önemli olan ise, kütüphanesiz ve yayınsız üniversitelerin
ortaya çıkmasıdır.
Yeni kurulan üniversitelerin öncelikleri bina ve eleman olmaktadır. Bina
ve elemanın ötesine geçen üniversiteler ancak bu hengâmede öncelik alarak
kendini kabul ettirebilir.
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Türkiye’de akademik hayatın geliştiği, çeşitlendiği, yaygınlaştığı bir dönemde, üniversitelerin süreli yayıncılık konusunda bir atılım içinde olmaları
beklenirdi. Maalesef, bu yönde bir gelişme gözlenmiyor.
TYB Akademi’nin yayınlanış sebebi sadece bu değildir. Çok sayıda genç
akademisyenin yetiştiği ve ülkenin çeşitli şehirlerine dağıldığı bu süreçte akademi dışında bir yayın mecrasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz. İçine veya
üstüne kapanan bir akademinin değil, her şekilde topluma, kamuya açılan bir
üniversitenin dönüşümde itici güç olabileceği görüşünü benimsiyoruz.
“TYB Akademi” ile dört sene önce gerçek bir ilmî ve fikrî süreli yayın zemini oluşturma gayretlerimizi ortaya koyduk.
İlk dokuz sayımız hep konu ağırlıklı tasarlandı.
İlk sayımız, İslâm ilim ve düşünce tarihinin gerçek mânasıyla önemli bir
şahsiyetinin 900. Yılına tahsis edilmişti. 1111 yılında vefat eden ve “İmam”
sıfatı yanında, “hüccetü’l-İslâm” (İslâmın delili) ve “zeynüddin” (dinin
süsü) olarak da anılan büyük ilim ve fikir adamı Ebu Hamid Muhammed elGazâlî’nin akademik çerçevede hatırlanması yönünde bu çabamız güzel bir
başlangıç olarak görülmelidir.
İkinci sayımız, dilimizin, edebiyatımızın “Evliya”sı muhteşem seyyahımız
Evliya Çelebi’ye tahsis edilmişti. Ardından, 1921’de Ermeni komitacılar tarafından katledilen büyük fikir adamı, Osmanlı’nın son sadrazamlarından Said
Halim Paşa’yı 90 yıl sonra yâd eden 3. sayımızı yayınladık.
Dördüncü Sayımız, 2012 Ocağında İslâm dünyasının “Arap baharı” ile
dalgalandığı bir dönemde “Çağdaş İslâm düşüncesi” özel sayısı olarak çıktı.
Beşinci sayımızda vefatının 50. Yılında şair, yazar ve akademisyen Ahmet
Hamdi Tanpınar edebî ve fikrî yönleri ile ele alındı.
2012’nin son sayısı “Balkan Savaşının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret
Edebiyatı” başlıklı idi. Bu sayının sunuşunda sorduğumuz sorunun cevabı
hâlâ verilebilmiş değil: “Yüz yıl önce dörtbaşı mamur bir katliam, soykırım yaşandı, fakat neden bunun davasını kimse gütmedi? ‘Ermeni tehciri’nden daha
hafif bir hadise ile mi karşı karşıyayız yoksa?’ 2015 yaklaşıyor ve dışarıda ve
içeride belli çevreler urganlarını yağlıyor, palalarını kılağılıyor, giyotinlerini
bileyliyor!”
Üçüncü yıla “Yaşayan düşünce adamları” ile başladık. Bizde akademi geçmişle meşgul olmayı esas alır, bugüne gelmekte zorlanır. Bu sayı ile zor bir
işi başarmaya çalıştık. Bugünü yazmak zordur. Henüz hüküm verilmemiş bir
dönem yaşanmaktadır. Bazıları için yazma macerası devam ettiği için verilen
hükümler erken sayılabilir, bazıları için de günün aktüalitesinden ötürü aceleye getirilmiş bulunabilir.
Sekizinci sayımız: “Türkiye’nin tarihi.” Sunuş yazısında tarihin olup bitmiş,
kayda geçirilmiş kütüphanelerde yerini almış, gerektiğinde müracaat edilen
bir metinler toplamı olmadığını ifade ettik. Türkiye’nin birçok ülkede ders kitaplarının doğru yazılması için çaba sarf ettiğini, dışarıda böyle bir çaba içindeyken, içeride de artık tarihi ideolojiden arıtmamız gerektiğinin altını çizdik.
Üçüncü yılın son sayısının başlığı “Türkiye’nin sosyolojisi” idi. Misafir
editörlüğünü Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve
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Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ın üstlendiği sayıda
Türkiye’de sosyolojinin 100 yıllık serencamı kişiler ve kurumlar üzerinden
ele alınıyor.
Dördüncü yılda, ilk sayımız edebiyat ve eleştiri ağırlıklı.
2014’ün iki sayısını yüzüncü yılı dolayısıyla 1. Dünya Savaşı’na tahsis
edeceğiz. Bu savaş, 20. Yüzyılın başında dünyanın emperyalist güçler tarafından tanzimi ile sonuçlandı. Savaşı bitirenler, bitmeyen bir savaşın tohumlarını attılar.
TYB Akademi’nin genç yayın yönetmenleri ve yayın kurulu üyeleri, üniversitelerdeki değişimle parallel olarak değişiyor. 4-9. Sayıların yayın yönetimini üstlenen Öner Buçukcu da bu değişimden nasibini aldı, Ankara
dışında bir üniversiteye, Afyon’a gitti. Bu yüzden dergiye ayıracak zamanı
kalmadı. Bugüne kadar yaptığı ve bugünden sonra da yapmaya devam edeceğini umduğumuz katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz.

D. Mehmet Doğan

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Tarihlerinde Ulus-İnşası Aracı.../ Yılmaz Daşçıoğlu-Elmas Karakaş

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat
Tarihlerinde Ulus-İnşası Aracı
Olarak İdeolojik Üslûp
(1923-1938)1

Yılmaz DAŞCIOĞLU / Doç Dr., Sakarya Üniversitesi,
Elmas KARAKAŞ / Arş.Gör., Sakarya Üniversitesi,

GİRİŞ
Edebiyat tarihleri, toplumların geçmişten günümüze uzanan edebî birikimini gözler önüne seren ve bu yönüyle edebiyatı bir bütün olarak görmemizi sağlayan edebî metinlerdir. Genel bir tanımla da, “bütünüyle veya bir
dönemle sınırlı olarak edebî eserleri, şahsiyetleri ve edebiyat topluluklarını
kronolojik ve sistematik bir şekilde inceleyen, yorumlayan bir bilim alanı
olarak ifade edilebilir”(Okay, 2006: 9).
Batıda edebiyat tarihçiliğinin bir bilim dalı haline gelmesini sağlayan
Gustave Lanson, edebiyat tarihini medeniyet tarihinin bir cüzü olarak tanımlar. Bizdeki edebiyat tarihçiliğinin kırılma noktası olarak görebileceğimiz M. Fuat Köprülü de, Lanson tesiriyle aynı görüşü paylaşır (Köprülü,
1986: 4). Edebiyatı basitçe milletin ve toplumun tarihini tasvire yarayan
belgeler olarak ele alan bu görüşün yanında, edebiyatın her şeyden önce ve
her şeyden çok bir sanat olduğu görüşünü savunanlar da vardır. Bu görüş
1

Bu makalede 1923-38 yılları arasında basılmış olan şu isimlerin edebiyat tarihleri incelenmeye
çalışılmıştır: M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi (1921 Köprülü’nün tarihi Cumhuriyet’in
ilânından önce yayımlanmış olmasına karşın, kendisinden sonraki hemen bütün edebiyat tarihlerini etkilediği için çalışmaya dahil edilmiştir) İsmail Habib [Sevük], Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi (1924), Edebî Yeniliğimiz (1931) İsmail Hikmet (Ertaylan), Türk Edebiyatı Tarihi
(1925) Mustafa Nihat [Özön], Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi (1930) Tahir [Olgun],
Manzum Bir Muhtıra (1931) Sadettin Nüzhet [Ergün], Tanzimata Kadar Muhtasar Türk
Edebiyatı Tarihi ve Numuneleri (1931), Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Özü (1935) Agâh Sırrı
[Levend], Edebiyat Tarihi Dersleri (1932, 34, 38] Hasan Ali [Yücel], Türk Edebiyatına Toplu
Bir Bakış (1932) Celâl Tahsin [Boran], M. Asım, Edebiyat Tarihi Dersleri (1933) Orhan Rıza
[Aktunç], Türk Edebiyatı Tarihi Kaynaklardan Bugüne Kadar (1934) Vasfi Mahir [Kocatürk],
Yeni Türk Edebiyatı (1936).
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sahipleri, edebiyatın tarihinin yazılamayacağını savunmaktadır. Çünkü
edebiyat tarihleri yazarlar ve eserler üzerine aralarında herhangi bir devamlılık bulunmayan görüşler bildirirler, tarihî tekâmül fikrinden yoksundurlar (Wellek, Varren 1993: 227). Bu görüşlerden de anlaşılabileceği gibi,
edebiyat tarihinin “ne”liği ve nasıl olması gerektiğine dair üzerinde uzlaşılmış bir fikir yoktur.
Bizdeki edebiyat tarihçiliğinin Abdülhalim Memduh’un Tarihi
Edebiyatı Osmaniye (1889) adlı eseriyle başladığı bilinmektedir. Bundan
önce de, Ziya Paşa’nın 1874 yılında yayımladığı Harabat Mukaddimesi’nde
yer alan “kudemâ, evâsıt, evâhir” tasnifinden söz edilebilir. Bu tasnif, klasik tezkirecilik anlayışının dışına çıkmasından dolayı edebiyat tarihçiliğimizi hazırlayan bir metin olarak anılabilir. Sonraki edebiyat tarihleri ise sırasıyla şöyledir: Tarihi Edebiyatı Osmaniye (1912) Şehabeddin Süleyman,
Ali Ekrem, Tarihi Edebiyatı Osmaniye (1910) Faik Reşat, Tarihi Edebiyatı
Osmaniye (191112)Şehabeddin Süleyman, Köprülüzâde Mehmet Fuad,
YeniOsmanlı Tarihi Edebiyatı (1914) Mehmet Hayreddin, Tarihi Edebiyat
Dersleri (1914) M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi(1921), İbrahim
Necmi Dilmen, Tarihi Edebiyat Dersleri (1922),(Sağlam, 2006: 11).
Köprülü’nün Türk Edebiyatı Tarihi (1921), bahsi geçen edebiyat tarihleri içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu eser ile birlikte edebiyat tarihimiz
belirli bir sistematiğe kavuşur. Fuat Köprülü, Lanson’un edebiyat tarihi görüşünün ve Hippolyte Taine’in “ırk, muhit, an” determinist kuramının etkisiyle, Türk edebiyatını “İslâmdan Önce, İslâmdan Sonra, Garp Tesirinde”
olmak üzere üç kısma ayırdığı meşhur tasnifini yapar. Cumhuriyet devri
edebiyatının sonlarına kadar da bu tasnif kabul görür.
Şüphesiz her metin gibi edebiyat tarihi de yazarın üslûbundan izler taşır. Bilimsel bir amaç ve nitelik taşıması eserlerde dile tasarruf imkânlarını
sınırlandırmakla beraber, tarih metninin (hele, edebiyat tarihinin) dil kullanımları yazarların niyetini de içerir. Yazar, dilbilimsel özellikleri kelime
seçiminden cümle kuruluşuna kadar kendisine has bir yöntemle bir araya
getirir. Yazarın metni üzerindeki bu tasarrufu, şahsiyetini ele verebileceği
gibi, yazarın ideolojisini de aksettirebilir. Bu makalede 1923-1938 yılları
arasında yazılmış olan edebiyat tarihlerinde dönemin hâkim ideolojisinin
izleri sürülmeye çalışılacaktır.
Edebiyat Tarihi ve İdeoloji
Edebiyat, dili yaşayan bir organizma gibi estetik bir değer üretmek üzere kullanır ve bir değer üretir. Bu üretim tarihten bağımsız, “tarihsiz” bir
süreçtir. Özel olarak bakıldığında ise, tarihsel bağlantıları ortaya koymak
mümkündür, fakat bu eserin tarihsel bir metin olduğunu değil, tarih için-
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deki durumunu belirler. Edebiyat bilimi metnin estetik değerini ortaya
koyarken, diğer yandan kültürel bir değer üretir. Kısacası edebiyat bilimi,
edebiyat eleştirisi ve edebiyat tarihi ana disiplinleri üzerinde yoğunlaşır.
Üzerinde sıkça tartışılan bir konu olmasına rağmen, edebî metinlerin
yazarı ve yazıldığı dönemle organik bir ilişki içerisinde olduğu söylenebilir. Tanzimat dönemi eserlerinde dönemin sosyo-politik özelliklerinin
izleri görüldüğü gibi, Cumhuriyet dönemi edebiyat tarihleri de dönemin Türkçülük ideolojisinin ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan “millî
romantizm”in (Köprülü 1986) izlerini taşımaktadır. Kelime seçimi ve kullanım sıklıkları üzerinden yapılacak bir üslûp incelemesinde bile bunun
izlerini görmek mümkündür. Bu açıdan, dönemin edebiyat tarihlerinin
Türkçülük ideolojisinin edebî araçları olarak kullanıldığı söylenebilir.
İdeoloji kavramı Grekçe “eidos” ve “logos” kelimelerinin birleşmesi ile
oluşmuş bir kavramdır ve “düşünceler bilimi” anlamında kullanılmak üzere icat edilmiştir (Çağan 2008: 11). Kelimenin bu olumlu anlamı zaman
içerisinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. Kelime pejoratif bir anlamla ilk
defa Napolyon tarafından kullanılırken, aynı olumsuzlama Marx’ın “camera obscura”2 metaforuyla devam edecektir. Bu kullanımıyla ideoloji, yanlış
bilinç gerçekleri alt üst eden, saptıran düşünce sistemidir (Şan 2008: 93).
20. Yüzyıla gelindiğinde kavram iktidarı merkeze alan bir anlam kazanırken, yüzyılın ikinci yarısında Daniel Bell “ideolojilerin sonu”nu ilan eder.
Bugün gelinen noktada ise, Mannheim’ın kullandığına yakın bir anlamla
şöyle ifade edilebilir: “Çağdaş dünyanın çalkantılarının ve altında yatan
önemli toplumsal ve yapısal değişikliklerin gerekli kıldığı fikrî yapıtlar”dır
ve bu kullanımıyla ideoloji, ancak çok çalkantılı ve akışı hızlanmış bir devrin özelliğidir (Mardin 1984: 126).
Cumhuriyetin kurucu ideolojisi olan Türkçülük milliyetçi bir düşünce
sistemi olarak dönemin edebiyatını etkilemiştir. Bu etki her dönemde görülebilen dönemsel bir etkiden çok, belirli bir ideoloji etrafında örgütlenen
yazarlar grubunun o ideolojiye ait terminolojiyi ve fikrî yapıyı yansıtması
şeklindedir, çünkü ideoloji nosyonu, yapısı gereği insana aidiyete uygun
davranma sorumluluğu yükler.
İlk baskısını 1921 yılında yapan, 1926’da değişik ilavelerle son şeklini
almış olan M. Fuat Köprülü’nün Türk Edebiyatı Tarihi, bilimsel ve akademik ilk edebiyat tarihi olarak kabul görmektedir. Türk edebiyatının sınırlarını Azeri ve Çağatay sahalarını da içine alacak şekilde genişleten Köprülü,
2

Marx’ın kullanmış olduğu bir metafordur. Fotoğraf makinesinin ilk icat edildiği haline işaretle
“kara kutu” anlamında kullanılmıştır. Marx’a göre, fotoğraf makinesinin görüntüleri ters çevirmesi gibi, ideologlar da gerçekliği altüst etmekte, yanlış bir bilinç uyandırmaktadırlar.
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yeni bir metot getiriyor olmasının yanında, Cumhuriyet ideolojisini yansıtan bir eser yazmış olması ve kendinden sonra gelecek olan edebiyat tarihçilerine entelektüel birikimiyle yol göstermesi bakımından ayrı bir öneme
sahiptir. Türk edebiyatını İslâmiyetten önce, İslâmiyet tesirinde ve Garp
tesirinde olmak üzere üç devreye ayıran Köprülü, eserinin ancak başlangıcından 15. Yüzyıla kadar olan devresini yazabilmiştir. Fakat bu haliyle bile,
kendisinden sonra gelen edebiyat tarihlerine özellikle metod bakımından
öncülük etmiştir.
M. Fuat Köprülü, genç yaşta profesör addedilmiş, bunun yanında
milliyetçilik ve Türkçülük bahsinde faal bir rol oynamıştır. 1908’de Türk
Derneği’nin, 1911’de Türk Yurdu Cemiyeti’nin, 1912’de Türk Ocağı’nın azaları arasında yer almış, Ziya Gökalp’in çevresine katılmıştır. Ziya Gökalp,
Türkçülüğün Esasları isimli eserinde ilmî eserleriyle “Türkçülüğü tenvîr
eden bir âlim olarak” Köprülü’ye teşekkür etmiştir (Köprülü 1981: XIX).
M. Fuat Köprülü’nün edebiyat tarihi anlayışı Türkçülük ideolojisiyle
paraleldir ve aynı ideoloji eserin üslûbunda da görülmektedir. Önceki edebiyat tarihlerinden farklı olarak eserine “Türk Edebiyatı” ismini vermekle, Osmanlıcılık ideolojisinden Türkçülük ideolojisine geçildiğini göstermektedir. Bu aynı zamanda uluslaşma sürecinin başlamış olduğunu işaret
etmektedir. Nitekim Atatürk, Köprülü’yü İstanbul Üniversitesi Türkiyat
Enstitüsü’nü kurmakla görevlendirir ve Türklük bilimi alanında çalışma
yapması için teşvik eder (Akalın 2004: 29).
Yazar, İslâmiyetten Evvel Türkler ve Medeniyetleri başlıklı bölümde
ilk önce Türk tarihine ilişkin bir giriş yapmış, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar
hakkında ansiklopedik bilgiler vermiştir. Daha sonra Türklerde din, aile,
ahlâk, güzel sanatlar gibi konulara temas eden bu bölüm “Türk edebiyatı
tarihinin medeniyet tarihinin bir cüzü olduğu” görüşünün bir tezahürü görünümündedir.
Zaten eser de, edebiyat tarihinden çok medeniyet tarihi izlenimi uyandırmaktadır. “İlk Şiirler ve İlk Şairler” başlıklı dördüncü bölümde yer alan
“İlk Şairlerimiz” başlığı da uluslaşma fikri çerçevesinde “millî edebiyat”
düşüncesinin bir ürünüdür. Burada millî olan, Türke ait olandır.
M. Fuat Köprülü, 1913 yılında Bilgi Mecmuası’nda yayımlanan Türk
Edebiyatı Tarihinde Usûl başlıklı makalesinde Türk edebiyatını inceleyen
bir araştırmacının, “Orhun Abideleri’nden Kutadgu Bilig’e, oradan Yunus
Emre ve Şeyh Galip’e uzanan bir terkip vücûda getirmesi halinde Türk ruhunun geçirdiği tahavvülatları ve Türk cemiyetinin edebiyat ile münasebetini az çok vuzuhla ortaya koyabileceğini” söyler, edebiyat tarihi vücuda getirilirken uygulanması gereken esasları maddeler halinde verir. Bir

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Tarihlerinde Ulus-İnşası Aracı.../ Yılmaz Daşçıoğlu-Elmas Karakaş

edebiyat tarihi vücuda getirmenin millî bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan
Köprülü, makalesini ideolojisinin açık bir şekilde görülebileceği aşağıdaki
paragraf ile bitirir:
“Edebiyat tarihine hevesli her Türk genci henüz inşâ malzemesinden
hiçbiri hazır bulunmayan bu büyük millî ve ilmî abide için, izah edilen
usuller dairesinde hiç olmazsa birer taş getirmeye çalışmalıdır, çünkü,
vücuda gelecek bu muhteşem abide, büyük ve şerefli Türk milletinin asırlar boyunca muhtelif muhitlerde geçirmiş olduğu fikrî ve hissî safhaları
ve o muhtelif safhalarda kendini gösteren Türk millî dehasının vahdetini göstererek, istikbaldeki nesilleri aynı vahdet gayesine sevk edecektir.
Türk edebiyat tarihçisi için bundan daha asil ve mukaddes bir hedef nasıl
tasavvur olunabilir!” (Köprülü 1986: 63).
Burada da aynı millî romantizm görülebilir. Zira yazar, Türk gencine
bir hedef tayin ederken, millî edebiyatımızı vücuda getirme ameliyesinin
en asil ve mukaddes bir hedef olduğunu söylemektedir. Diğer dikkat çekici husus, Türk kimliğinin paragraf boyunca sürekli tekrar edilmesidir ve
bu üslûp incelemesi bakımından yazarın ideolojisini metne taşıdığının bir
delilidir.
İdeolojilerin romantizmle kurduğu ilişki aynı zamanda “mitleştirme”
ilişkisidir. Weber’in “dünyanın büyü bozumu” olarak ifade ettiği akılcılaşma sürecine ilk tepki Romantiklerden gelmiş ve Aydınlanmanın reddettiği mitik anlatılar, Romantizm ile birlikte tekrar içeri alınmıştır (Loo ve
Reijen2006: 124). Ayrıca Claude LeviStrausskadîm ve yazısız toplumların mitleri ile bu dönemin ideolojileri arasında bir bağlantı olduğunu öne
sürmüştür (Örs 2012: xiv). Türkçülük ideolojisi de kendi mitini yaratmış,
Türk kimliği etrafında örgütlenen kusursuz bir devlet ve millet modeli
geliştirmeye çalışmıştır. Köprülü’nün edebiyat tarihi anlayışı da bu çizgidedir. Bilinen en eski zamanlardan bu yana hayatlarını, yaşayışlarını ve
edebiyatını naklettiği ulus, “Türk” ulusudur. Zaten kendisi de 1946 yılında
yayımlanan bir yazısında bu romantizmi doğrulamaktadır:
“Bütün ilmî terakkilerin esası olan tenkit fikrinin inkişâfı ve rasyonel çalışma usullerinin yerleşmesi, dünyanın her yerinde olduğu gibi,
bizde de, “yarım asırdan fazla bir süreden beri fasılalarla devam eden”
bu romantik tarih devrini kapatacaktır. Fakat yine de her yerde olduğu
gibi, bizde de bu romantik telakki, Milli Tarih tetkiklerine karşı umumi
bir alaka uyandırmak ve Umumi Tarih içinde Türklerin rolünü araştırmaya sevk etmek itibariyle, psikolojik bir hamle yaratmıştır. Beni, otuz
sene evvel, milli tarih araştırmalarına sevk eden ve insanı ümitsizliğe ve
atalete düşürecek maddi ve manevi her türlü manialara karşı bu yoldan
ayırmayan biricik amilin de, bu psikolojik hamle olduğunu itiraf etmeli-
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yim… Rasyonalizmden ayrılmamak hususundaki kati azmime rağmen,
eski yazılarımda zaman zaman bu romantizmin tesirleri bulunduğunu
saklayamam” (Kerestecioğlu 2012: 323).
Tarihsel kronolojiyi gözeterek incelemeye çalışacağımız ikinci eser,
İsmail Habib [Sevük]’in Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi’dir (1925)3. 1928
harf devriminden sonra liselerde okutulacak ders müfredatında birtakım
değişikliklere gidilir. Bu kararla birlikte edebiyat tarihleri de yeniden düzenlenir. İsmail Habib’in Edebî Yeniliğimiz (1931) isimli iki ciltlik eseri de
bu anlayış değişikliğinden sonra liselerde okutulmak üzere hazırlanmıştır
(Işıksalan 2002). Biz bu incelememizi Edebî Yeniliğimiz üzerinden yapmayı tercih ettik.
Kitabı okuyacak olan öğrencilere, “çatık edalı bir mektep kitabı olmaktan ziyade hoşa gidecek bir arkadaş gibi” ders vermek isteyen [Sevük],
edebiyat tarihçiliğimizde kendine has üslûbuyla diğerlerinden ayrılmaktadır ([Sevük], 1931:5). Tanpınar kitabı şöyle değerlendirir: “Bu kitapla o
zamana kadar ancak dar çevrelerin tanıdığı bir yığın fikir, temâyül ve
insan birdenbire cemiyet hayatında tam yerini alıyordu. Ayrıca kitap yakın maziye ait bir yığın kıymet hükmünü değiştiriyordu” (Tanpınar 1977:
435).
İki ciltlik eserin ilk cildi, Tanzimat edebiyatına ayrılmıştır. İkinci cilt
ise, Servetifünûn, Meşrutiyetten Sonra ve Türkçülük Cereyanı başlıklarını
taşımaktadır. Yazarın diğer yazarlardan farklı olarak kitabının üçte birini
Türkçülük cereyanına ayırmış olması dikkat çekicidir. Öte yandan, aynı
ana başlık altında, “edebiyatta milliyet cereyanına hizmet eden kıymetler”
uzun uzadıya anlatılmıştır ([Sevük] 1933).
Fuat Köprülü’nün tasnif usûlünü benimsemekle birlikte Orhun
Abideleri’nden başlayarak halk ve tasavvuf edebiyatını da içine alacak kapsamlı bir eser yazacağını söyleyen ancak 19. Yüzyıldan I. Dünya Savaşı’nın
sonlarına kadar gelebilen İsmail Hikmet (Ertaylan), Türk Edebiyatı
Tarihi’ni 1925’te Bakü’de kaleme alır. İlk bakışta üslûbuyla göze çarpan
yazar Bir İki Söz başlığını taşıyan giriş yazısında, Arapları Türklerin başına
çöken buğulu, ağulu bir hava olarak niteler ve mitik bir anlatımla tasvir ettiği Türklere bu meş’um tesiri getiren, ülkelerini baştan aşağı mezaristana
çeviren, bağlarını, tarlalarını ot bitmez, çimen yetmez çorak birer virane
haline sokanların Araplar olduğunu söyler (Ertaylan 2011: xxiv). Yazar bu3

Eserini yayımlanma tarihi üzerinde görüş farklılıkları vardır. İsmail Habip Sevük üzerine bir
doktora tezi hazırlayan Nezahat Özcan eserin yayımlanma tarihini 1925 olarak verir. İsmail
Habip Sevük’ün hayatı ve eserleri üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlayan Zeki Gezer de Maarif
Vekâleti Yayınları’ndan çıkan kitabın baskı tarihinin 1925 olduğunu belirtir (Gezer 2001: 78).
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rada ve devamında karşıtlıklar kurmakta, bu karşıtlıklar ile ulus kimliğini
inşa etmeye çalışmaktadır. Ertaylan’ın Türk ulusunu ön planda tutmak
için kurduğu karşıtlık, Türk-Acem, Türk-Bizans şeklinde devam eder. Ona
göre, Türklerin varlığını öldürücü, çürütücü bir tesir altında ezen Arap,
Acem ve Bizans tesiridir. Bu üç unsur da olumsuz vasıflarla anılmakta,
buna karşılık Türk ulusu saf, temiz bir avuç insan kümesi olarak ifade edilmektedir. Aynı fikir millî edebiyat klasik edebiyat karşıtlığında da görülür.
“Türklerin asıl yurtlarından beraber getirdikleri, kendi ananelerinin
o sevimli, o sıcak hatıralarıyla dolu, hisli heyecanları soluyor, zayıflıyor,
herkes hattâ sevadsızlar bile mânâsını, maksadını anlayamadıkları bu
yaldızlı, cilalı edebiyata heves ediyordu. Burada bu cereyanın da zevk
ve sanat itibariyle hatalarını, zararlarını göstererek gençliği bugünün
sağlam mefkûreleriyle muvâfık, canlı ve hayâtî zevklere alıştırmak, istidatlarını o yola sevk etmek, ilhamlarını halk arasından, yaşayan, duyan
insan kitleleri içinden çıkarmak için yol gösteriyoruz. Eski şairlerimizin
İran nüfûzu altında yarattıkları manzûme ve şiirlerin ne kadar cansız, ne
kadar dar, ne kadar kuru ve mânâsız olduklarını misalleriyle
gösteriyoruz” (Ertaylan 2011: xxvi).
Dikkati çeken diğer husus, sıfat kullanımlarıdır. Yazar Türkleri “sevimli”, “masum”, “asil” gibi sıfatlarla nitelerken Arap, Acem gibi milletleri
“şarlatan”, “riyâkâr”, “muzır”, “mudil” gibi tezyif edici sıfatlarla nitelemektedir. Bu aynı zamanda milliyetçi metinlerin özelliğidir. “Alçakgönüllülük,
ılımlılık milliyetçi metinlerde neredeyse hiç rastlanmayan özelliklerdir”
(Kerestecioğlu 2012: 324).
Dönemin edebiyat tarihçileri içerisinde bilimsel üslûbu ile dikkat çeken
Mustafa Nihat [Özön]ın Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi 1930’da
basılmıştır. Köprülü’nün tasnifini benimsediğini söyleyen yazar, edebiyat
tarihini türler üzerinden bir tasnife tabi tutar. Ele aldığı edebî şahsiyetlerin
hayat hikâyelerine kısaca değinen yazar, hayatlarına dair diğer hususiyetleri, birtakım hatıraları, yazdığı eserlerini ve yazarın hakkında kaleme alınmış olan eserleri dipnot usûlü ile belirtir. Yazarın edebî şahsiyetleri değerlendirirken diğer yazarlara nazaran daha nesnel ifadeler kullandığı görülmektedir. “Lisan hususunda kıymetli bir üstat” olarak nitelediği Muallim
Naci’yi ele aldığı bölüm de bunlardan biridir. Diğer edebiyat tarihçileri tarafından eski edebiyat taraftarı olmakla suçlanan yazarın durumu [Özön]
de şöyle ifade edilir: “Edebiyatımızın bu son asırda geçirdiği devirler esnasında Muallim Naci kadar sağlığında göklere çıkarılmış, öldükten sonra da aynı nisbette hakkında haksız sözler sarfedilmiş bir şahsiyet daha
yoktur” ([Özön] 1930: 83).
Vezinli sözlerin kolayca zihne girmesi ve hatırda kalmasından dolayı
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eserini manzum olarak kaleme aldığını belirten Tahir [Olgun]in başlangıcından Tanzimat dönemine kadar olan süre zarfındaki edebiyat tarihini ele
aldığı Edebiyat Tarihimize Dair Manzum Bir Muhtıra isimli eseri 1931’de
basılmıştır. Eserin manzum bir biçimde kaleme alınması edebiyat tarihi
olma hüviyetini4 sorunlu hale getirmektedir, çünkü manzum form ifadeyi
sınırlandırıcı bir niteliğe sahiptir. Bunun da metnin bilimselliğini zedeleyen bir unsur olduğu muhakkaktır. Zaten yazarın kendisinin de böyle bir
iddiası yoktur.
Yazar, Başlangıç isimli giriş yazısında, eserinin Güflî Tezkiresi ve
Harabat Mukaddimesi’ne
nispetle üçüncü olduğunu fakat millî vezin ile ve gayet sade yazılmış
olması itibariyle birinciliği hak ettiğini söyler ([Olgun] 1931: 3). Tahir
[Olgun]in edebiyat tarihinde de sürekli olarak “millî edebiyat” vurgusu yapılır. Türk ırkının yüceltilmesi burada da karşımıza çıkar.
“İslâmdan mukaddem, İslâmdan sonra
Bir de Avrupanın taklidi hâlâ.
Birinci devrenin zamanı uzar
Hicretin beşinci asrına kadar
İkinci devre de epey uzamış
(Tanzimat devri)ne kadar dayanmış
Başlamış (Şinasi) üçüncü devre
Şimdiki (edebi) devir o devre.
Millet bir dördüncü devre bulmalı
Mahsulü tamamen millî olmalı.” ([Olgun] 1931: 6)
Sadettin Nüzhet [Ergun]in 1935’te basılan Edebiyat ve Edebiyat Tarihi
Özü isimli eseri, 1931’de basılan Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi ve
Numuneleri isimli eserinin konu itibariyle genişletilmiş şeklidir. 1935’te
basılan eserin birinci kısmı teorik edebiyat bilgilerine ayrılmış, geri kalanı
ise Köprülü’nün tasnifine göre üç başlık altında incelenmiştir. Ele aldığı
yazarlar hakkında kısa bilgiler vererek bilimsel bir dil oluşturmaya çalışan
[Ergun], Türkçülük ideolojisine sahip yazarlar hakkında objektifliğini koruyamamıştır ([Ergun] 1935).
Köprülü’yü dışarıda bırakacak olursak, Sadettin Nüzhet ile birlikte di4

Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, 17 Aralık 2002’de Beşinci Türk Kültürü Uluslararası Bilgi Şöleni’nde
yaptığı “Türk Edebiyatı Tarihçiliği Çalışmalarının Neresindeyiz? başlıklı konuşmasında Tahir
[Olgun]un ismi geçen eserini edebiyat tarihleri arasında göstermektedir. Bkz.file:///C:/Users/
TOSHIBA/Desktop/edeb.%20tarih.makale/Prof.%20Dr.%20N%C3%A2z%C4%B1m%20
Hikmet%20POLATT%C3%9CRK%20EDEB%C4%B0YATI%20TAR%C4%B0H%C3%
87%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20%C3%87ALI%C5%9EMALARININ%20NERES%C4%B0NDEY%C4%B0Z%20.htm
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ğer edebiyat tarihlerinin liselerde ders kitabı olarak okutulmak üzere yazıldığı görülecektir. Edebiyat tarihleri sade bir dille yazılmış, yazarlar ve eserleri hakkında etraflı bir değerlendirme yapılamamıştır. Ele alınan eserlerin
eleştirel yönü bu anlamda biraz eksiktir. Dolayısıyla bu metinlerde tam anlamıyla bir edebiyat tarihi olma hüviyeti aramak doğru olmayacaktır. Daha
önce tartışmalı hale getirdiğimiz Tahir [Olgun]in eserinin yanında, tam
bir kronolojiyi yansıtmayan, edebiyat tarihinden seçtiği yazarları ele alan
Vasfi Mahir’in eseri de bu anlamda tartışılabilir.
Agâh Sırrı [Levend], üç cilt halinde yayımladığı Edebiyat Tarihi
Dersleri’nde (1932, 1934, 1938) nev’ilerin gelişimini esas alır. Yazar, liselere ders kitabı olarak okutulmak üzere hazırlanan kitapların ikinci cildinde,
Köprülü’nün tasnifinden bahsettikten sonra:
“Ve ilave etmiştik ki, ileride Türk edebiyatı yazacak tarihçi, milliyet
cereyanı içinde inkişâf eden Türk edebiyatında ayırıcı seciyeler bularak,
dördüncü bir devir daha açacaktır” ([Levend] 1935: 5).
diyerek, ileride Türk edebiyatı tarihi vücuda getirecek araştırmacılara
bir hedef tayin eder. Yazarınmillî bir edebiyat vücuda getirilmesi hakkındaki görüşleri uluslaşma genel düşüncesiyle birlikte değerlendirilebilir.
Meselâ, Ethem Pertev Paşa’nın Mahmut Nedim Paşa’yı methetmek üzere
yazmış olduğu şiiri değerlendirdiği cümleler bunu belgeler niteliktedir..
Diğer edebiyat tarihçilerinde de rastladığımız, millî edebiyatın samimiliği
meselesi burada da karşımıza çıkmaktadır.
“Gerçi, gerek şekli, gerek vezni itibariyle yeni sayılmaz. Şu kadar ki,
o zamana kadar, methiyeler, hep kaside şeklinde yazıldığı halde Ethem
Pertev Paşa bu methiyeyi, halk edebiyatının nazım şekli olan destan tarzında ve hece vezniyle yazmakla, büyük bir samimiyet göstermiş oluyor”
([Levend] 1934: 23).
Hasan Ali [Yücel]nin Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış (1932) eseri
üç başlıktan oluşmaktadır. İlk bölümü halk edebiyatına, ikinci kısmı tekke
edebiyatına, üçüncü kısmı da divan edebiyatına ayıran yazar, edebiyat tarihinin medeniyet tarihinden ayrı düşünülemeyeceği fikrini paylaşır ve milletlerin tarihinin bilinmesi gerektiğini savunur. İsmail Hikmet (Ertaylan)
de olduğu gibi, Hasan Ali [Yücel] de klasik edebiyatı millî edebiyat karşısında konumlandırılır, karşıtlık üzerinden ulus edebiyatını inşa etmeye
çalışır. Bu bağlamda Divan şairleri sapa bir yolu tutmuş olmakla ve klasik
Türk edebiyatının oluşumunu engellemekle suçlanır. Ona göre, Divan edebiyatı bu millete ait değildir. Yazılan eserlerle bir insanın ruhunu terbiye etmeye imkân yoktur. Ne millî ne de beşerî kültür itibariyle doyurucu
değildir. Divan şairleri uydurmacı, mübalağacı ve teferruatçıdır ([Yücel]
1932: 151). Buna karşılık halk edebiyatının kıymeti bilinmelidir.
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“Münevverlerin bu edebiyatı bilmesi, tanıması halkı bilmesi ve tanıması için behemehâl lazımdır. Asırlardan beri kendini halktan çekmiş,
onunla her türlü alakasını kesmiş olan münevverlerimiz, bu eserler vasıtasile halk ruhunu öğrenebileceklerdir. Türk köylüsünün çoğumuza kaba
saba gelen konuşmaları ve görünüşlerine ısınmak suretiyledir ki bu yanık alınların arkasında işleyen canlı bir beyin güneşten kararmış, kıllı
göğüslerin içinde çarpan içli bir yürek olduğunu anlayabileceğiz. Bunu
yapmadıkça onları takdir etmek, sevmek bizim için kabil olmayacaktır”
([Yücel] 1932: 41).
Liselerde okutulmak üzere Celal Tahsin [Boran] ve M. Asım’ın birlikte
kaleme aldıkları Edebiyat Tarihi Dersleri (1934), kendisinden öncekilerden farklı olarak Avrupadaki edebiyat akımlarına ve bu akımların temsilcisi olarak gördükleri Schiller, Goethe, Shakespeare gibi edebiyatçılara da
yer verir.
Yazarların millî edebiyat karşısında takındığı tavır önceki edebiyat tarihçilerinden farklı değildir. Yenilik Adımları ve Meyvaları başlığı altında
ele alınan Şinasi’nin Avrupa edebiyatı ile teması hakkında şu yorum yapılır: “İşte bu vukuf dolayısile Avrupa edebiyatı ile memleketimiz edebiyatı
hakkında mukayeseler yapmaya ve memleketteki eski lisanın en ağır bir
yük olduğunu anlamaya muvaffak oldu. Ve bu idrak ile sade bir üsluba
meftûn ve onu tatbîke azimkâr oldu” ([Boran] ve Asım 1934: 119).
Yazarların millî edebiyat fikrine sahip olmaları sonucu eski edebiyat ve
eski tarzda şiir yazanlar eleştirilir. Onlara göre, Tanzimat’ta Ziya Paşa gibi
münevverlerin eski nesri yerici birtakım değerlendirmelerine rağmen lisanımız ve edebiyatımız Osmanlı lisanı ve edebiyatından kurtulamamıştır,
yeni ve millî bir edebiyat vücuda getirilememiştir. Hersekli Arif Hikmet
Bey de bu vesile ile yazarların eleştirilerine muhatap olur.
“Bütün bu eski ediplerin gittikleri hedef ve gaye, artık inhitat etmiş
olan şiir mesleğini idame etmek ve eski edipleri taklit etmekten ibaretti.
Halbuki, şimdiye kadar verdiğimiz izahattan da anlaşılmıştır ki, artık
şarktan alınacak zerre kalmadığı gibi, o yolda söylenmiş olan manzum
ve mensur eserleri taklit ile tekrar etmekten bir fayda ve manevî bir haz
da vücûde gelemezdi. Nerede kaldı ki o taklit de elvermese. Bu itibarla
eski lisan tefessuha yüz tutmuş ve eski edebiyat tarzında yazılanları da
okuyanlara sıkıntı vermeğe başlamıştı” ([Boran] ve Asım 1934: 159160).
Orhan Rıza [Aktunç]nın kaynaklardan bugüne kadar olan edebiyatı ele
aldığı Türk Edebiyatı Tarihi 1934 yılında basılmış ve Köprülüzâde Fuat
Bey’e ithaf edilmiştir. Yazar, kitabın başlangıcında Batıdaki emsalleri model alınmış bu eserinin hedefinin doğrudan doğruya tedrisat olduğunu be-
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lirtir ve kendisinden önce yazılan edebiyat tarihlerini metinlerle şişirilmiş
olmakla, dağınıklıkla suçlar. Köprülü’nün tasnifini kullandığı eserin alt
başlıkları da Köprülü ile paralellik arz eder. Eser, Türk kimliği etrafında
şekillenir. Çağatay ve Azeri sahalarının edebiyatlarını da kuşatır.
Millî Edebiyat başlığını taşıyan bölüm, yazarın ideolojisinin gün yüzüne çıktığı bölümdür.
“Meşrutiyet ilan edildiği zaman Osmanlılık, İslâmcılık, Türkçülük
gibi üç kuvvetli cereyan yekdiğerile çarpışmaya başladı. Balkan
Muharebesi’nde gayrimüslim Vatandaşlarla Arnavut Dindaşların Türk
askerini kahpece arkadan vurmaları ve nihayet Umumî Harpte Hilâfet
Paytahtı olan İstanbulu İslâm Orduları zaptetmek üzere Çanakkale
Boğazına kadar gelmeleri diğer taraftan da Suriye, Filistinde Arapların
ihanette bulunarak Türkleri katliam etmiş olmaları, Osmanlılık,
İslâmcılık siyasetinin müthiş bir vehm ü hayalden ibaret olduğunu tahakkuk ettirmişti”5 ([Aktunç] 1934: 145).
Bunun yanında, yazar edebiyatımıza Osmanlı edebiyatı denmesini de
eleştirir. Süleyman Paşa’nın Recaizade Ekrem Bey’e yazdığı mektuptan bir
kısım naklederek, lisanımıza Osmanlı lisanı demek, milletimize Osmanlı
milleti demek ne derece yanlışsa, edebiyatımıza da Osmanlı edebiyatı demenin o derece yanlış olduğunu söyler. Milletimizin unvanı Türktür, lisanımız Türk lisanıdır, edebiyatımız da Türk edebiyatıdır.
İncelememize konu edeceğimiz son eser Vasfi Mahir [Kocatürk]in Yeni
Türk Edebiyatı (1936)
ismini taşıyan eseridir. Yazar, Giriş yazısında Köprülü’den bahsettikten sonra edebiyat tarihi vücuda getirmek isteyen bir araştırmacının,
Köprülü’nün tasnifine uymak mecburiyetinde olduğunu belirtir. Bununla
birlikte şairleri ve şiirlerini değerlendirmekte kullandığı “ülkü” ve “kültür”
kavramları dikkat çekicidir. Metin bu iki kavramın ekseninde inşa edilmiştir.
Ülkü ve kültür kavramı, aynı zamanda Türkçülük ideolojisinin temel
kavramlarındandır. Yazar, Türkçülük ideolojisine sahip ve millî kültürden
beslenen şairleri “iyi şair” olarak nitelerken, Türkçülük ideolojisine sahip
olmayan şairleri açık bir dille halkanın dışına atar. “Türklük şuuru eksik ve
dil telâkkisi yanlıştır” sözleriyle eleştirdiği Halit Ziya ve Tevfik Fikret’ten
bahsettiği bölümler bunun örneklerindendir.
“Bunlardaki çok fazla Garp sevgisi, kendilerini ulusal şuura götürecek
5

Metin orijinalindeki haliyle aktarılmış, yazım hataları ve italik kullanımlar muhafaza edilmiştir.
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yerde bu benlikten büsbütün uzaklaştırdı. Yeni edebiyatımızın Türklük
şuurunu henüz bulamadığı bir zamanda, Garp edebiyatının tam benzerini meydana getirmek heyecanı içinde dillerini Arap, Acem kelimeleriyle
çok fazla doldurdular” ([Kocatürk] 1936: 13).
Ülkü ve kültür kavramlarıyla tarttığı şairler Halit Ziya ve Tevfik
Fikret’le sınırlı kalmaz. Yazar Hâşim’i “Herhangi bir ülküyle alakadar
olamayacak kadar karaktersiz” ([Kocatürk] 1936: 14) olarak nitelerken,
“Türklüğün coşkun bir şairi” olarak nitelediği Mehmet Emin’i de millî edebiyatın peygamberi ilan eder ([Kocatürk] 1936: 19). Yeni Türk edebiyatını
Tanzimat’tan değil de Mehmet Emin’den başlatması da bundan ötürüdür.
Bunların yanında ideolojisini metnin bilimselliğini göz ardı etme pahasına
yansıttığı en ateşli kısım Nazım Hikmet’ten bahsettiği parçadır. Yazar, kendi ideolojisini paylaşmayan Nazım Hikmet hakkında şu ifadeleri kullanır:
“Başka bir muhitten getirilen filiz başka bir toprakta kök salamadığı
gibi başka bir cemiyetten getirilen bir sesle de başka bir cemiyetin ruhuna hitap edilemez. Mayakofski mukallidi, Nazım Paşa zade Hikmet Beyin
oğlu halkın ruhunu temsil etmekten çok uzaktır. O bu yurdu ne gezmiş,
ne görmüş, ne de duymuştur. Anadolu köylülerine karşı uzaktan Pierre
Loti ahı çekip geçen eli kalemli efendi tam kendisidir. Bizim gibi, ayı ini
köylerde büyücek, bir dam altında bir öküzle beraber yatacak, tandırda
pişmiş kara ekmekten gıda alacak, Sakarya ovasında Mehmetçikle omuz
omuza döğüşecekti de o zaman bizi anlayacaktı. Ve o zaman anlayacaktı
ki bu toprağın derdi onun tekerlemelerindeki kuru gürültüden çok başkadır. Bu yurdun çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği, damarındaki asil kanın
son damlasını akıtırken yabancı ellerde dolaşıp ta vatan kurtulduktan
sonra memlekete gelip rahat rahat ölmek, hapishanelerde yan gelerek
devletin tayınını yemek, binlerce serserinin yapabildiği bayağı bir kahramanlıktır. Bu tongaya kimin basacağını zannediyorlar. Bizim mahallenin efeleri, kendi kıyafetlerine giren muhallebici çocuklarını gözünden
tanırlar. Rus aftoslarından öğrenilen dille Mevlânakapı kahvesinde madik atılmaz” ([Kocatürk] 1936: 8182).
Buraya kadar incelemiş olduğumuz eserler kullandıkları dil, kelime seçimleri, üslûpları ve kullanılan yöntem itibariyle edebiyat tarihçiliğimizi
bir kere daha tartışmalı hale getirmektedir.
Sonuç
Edebiyat tarihçiliği beklenilen objektiviteyi ancak bulguların yansız tespiti
ve bunların değerlendirmesi konusunda uygulanacak yöntemin sağlamlığı
ile sağlayabilir. İncelediğimiz eserler arasında metod sorununu kitabına
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dâhil eden yegâne araştırmacı M. Fuat Köprülü olmuştur. Köprülü, bilimsel bir metot kullanmak istemesine karşın dönemin atmosferinden etkilendiğini kendisi de açıklamıştır. Diğerlerinde ise metod konusu kitaplarda
belirtilen bir unsur olmamıştır. Elbette bu demek değildir ki, bir yöntem
uygulamamışlardır. Bununla birlikte metinler, yazarların keyfi tutumunu
açıkça göstermektedir. Bu eserlerde genel olarak Köprülü’nün metodu uygulanmasına rağmen Mustafa Nihat [Özön], nev’ilerin gelişimini esas alan
yöntemiyle diğerlerinden ayrılmıştır. Buna karşılık hepsinin eserlerine 20.
Yüzyılın ilk çeyreğinde arka arkaya savaşlarla çok uluslu bir devletin yıkılıp
yerine bir ulus devletin kuruluşu damgasını vurmuştur. Bu süreç bütünüyle
edebiyatı ve edebiyat tarihçilerini etkileyen ideolojik duygusal bir atmosfer
oluşturmuştur. Biz bu çalışmada, bu ideolojik duygusal yaklaşımın sadece
Türkçülük akımı ile ilgili yönünü incelemeye çalıştık. Çünkü bu dönemde
yazılan edebiyat tarihleri bu ideolojik yaklaşıma uygun yazılmıştır. Elbette
bu edebiyat tarihleri ayrıca edebiyattaki türlere yaklaşımları, yazarlara
yaklaşımları, dönemlere yaklaşımları açılarından da incelenebilir ve bunlarda da edebiyat tarihi yazarının ideolojik tutumlarının yansımaları görülebilir. Her durumda ulus devlet inşası sürecinde yazan bu yazarların
olgulara ulus inşası sürecine katkı yapacak bir tutumla yaklaştıklarını ve
edebiyat tarihini bu açıdan kurmaya çalıştıklarını söylemek mümkündür.
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Republican Era History Of Literature As A Means Of Nation-Building In The
Style of İdeological
Yılmaz Daşçıoğlu
Elmas Karakaş

Abstract
Historiography of literature, between on the one hand literal science on the other handhistory
is a subdisciplineworks by historiographical approach more. In this paper,relationship betweenmodern historiography of literature started from Fuat Koprulu andideology that reflects
to style, even determines the style is going to be handled. At thesame time, it’s put emphasis
on that revelance, between role of historiography ofliterature and stylistic aspects said in the
process ofnation building and nationstatebuilding.Fifteen literature history books which are
written in the period we work on,composes interesting samples in terms of the period’s conditions and intentions ofauthors.
Key Words: Period of Cumhuriyet, History of Literature, Style, İdeology

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Tarihlerinde Ulus-İnşası Aracı Olarak İdeolojik
Üslûp (1923-1938)
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Özet
Edebiyat tarihçiliği, bir yandan edebiyat biliminin öte yandan tarih biliminin arasında, daha
ziyade tarih yazımı yaklaşımı ile çalışan bir alt disiplindir. Bu makalede M. Fuat Köprülü ile
başlayan modern edebiyat tarihçiliğinin üslûba yansıyan, hatta üslubu belirleyen bir faktör
olarak ideolojiyle ilişkisi ele alınacaktır. Aynı zamanda uluslaşma ve ulus-devlet inşası sürecinde edebiyat tarihi yazımının rolünün de söz konusu üslûp özellikleriyle ilgisi üzerinde
durulmuştur. Konu edindiğimiz dönemde yazılmış olan 15 edebiyat tarihi gerek dönemin
koşulları ve gerekse yazarlarının niyetleri bakımından ilgi çekici örnekler oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi, Edebiyat Tarihi, Üslûp, İdeoloji,
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Bir edebî tenkit yazısı okurken estetik kelimesine yahut onunla alâkalı terimlere sıkça rastlarız. Edebî değerlendirmeler bakımından bu durum hem
doğal, hem de zarurî gibi durmaktadır. Zira tenkit yazılarının büyük kısmı
-az ya da çok- bakış açısına göre değişen hükümler içerir. Tenkidin ihtiva ettiği bu öznel hüküm de bir gerekçeye dayandırılmalıdır. Eleştirmenin
yargılarını estetik gerekçelere dayandırması ve bu anlam dairesindeki
tabirlere sıkça başvurması edebiyatı da güzel sanatların bir dalı olarak
ele aldığını düşündürür. Bu tutum içindeki tenkit yazısı da Kantçı (17241804) estetikle beraber neredeyse bir ilke haline gelen ‘sanat için sanat’1
(l’art pour l’art) anlayışının içinde bulunur ve Kant’ın güzel tabirindeki en
önemli noktalardan biri olan çıkarsızlık (başka bir amaca hizmet etmeme)
ilkesine sadık kalır veya okurda bu izlenimi uyandırır. Bunun tersi bir yaklaşım ise metnin farklı açılardan değerlendirilmesi demektir. Sosyolojik,
ideolojik (feminist eleştiri, Marksist yaklaşım) yahut psikolojik (Freudçu/
psikanalitik yaklaşım) bakış açıları, daha geniş teorik çerçevelere sahiptir.
Bunlar, oranları değişmekle beraber, edebî metinlere indirgemeci bir tutumla yaklaşarak eseri kendi parametreleriyle tahlil etmeyi amaçlar. Farklı
disiplin ve alanların açıklamalarından kaçınan bir eleştirmen ise ‘ulvî’ bir
mevki tabir ettiğimiz ‘sanat’ noktasında bulunur yahut -bağımsızlık ve
haklılık kazanma niyetiyle- bunu gösterme/hissettirme isteğindedir.
Edebiyat ve sanat hakkındaki görüşlere dikkat ettiğimizdeyse filozof,
eleştirmen ve sanatçıların estetik ve edebî tenkit hakkında farklı yaklaşımları olduğunu görürüz. Meselenin felsefî yönü sebebiyle bu konuda çeşitli
bakış açılarının olması tabiîdir. Biz de makalemizde önce tenkit, ardından
da estetik terimlerine kısaca değindikten sonra, edebiyatta ve edebî tenkitte estetiğin yeri hakkındaki fikirleri ve konuyla ilgili somut önerileri sunmak amacındayız.
Tenkit Teriminin Anlamı ve Kısa Tarihçesi
Tenkit, bir sanat veya edebiyat eserinin şahsî zevke veya bazı estetik prensiplere göre sistemli olarak değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir.
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Edebiyatımızda Batılı anlamda tenkit, Tanzimat sonrasında görülmeye
başlanır. Bu dönemde Fransızca ‘critique’ sözünü karşılamak için yeni
terimler öne sürülür ve bazı tartışmalar yaşanır. Critique’in karşılığı olarak üç kelimenin sık kullanıldığını görürüz: ‘muâheze’, ‘tenkit’ ve ‘intikat’.
(Ercilasun, 1994: 9-10; Gür, 2009: 13-15) Örneğin Namık Kemal (18401888), tenkitleri için başlangıçta ‘muhakeme’ tabirine başvururken sonraları muâheze’yi kullanmaya başlamıştır. Şemseddin Sami (1850-1904)
Kâmus-ı Fransevî’de critique’i açıklarken tenkide değil; muâheze kelimesine yer verir. (Şemseddin Sami, 1299: 361) Kâmus-ı Türkî’deyse tenkit terimi yer alır. Karşısındaki açıklamadaysa critique’in karşılığı olarak
muâheze-i edebîyye manâsıyla edebiyat-ı cedide tarafından kullanılmaya
başlandığı ifade edilir. Ş. Sami, sözlüğündeki tenkit maddesinde bu tabirin dilbilgisi açısından galat olduğunu ve intikâd ya da tenkâd’dan birini
kullanmanın daha doğru olacağını da ekler. (Şemseddin Sami, 1317: 445)
Şemseddin Sami’nin de ifade ettiği gibi tenkit, yanlış türetilmiş fakat
sonraları galat-ı meşhur hâline gelmiş bir edebiyat terimimizdir. ‘Nakd’
(para/akçe) kökünden tenkad olarak türetilmesi gereken bu tabirin hatalı da olsa kullanılması gerektiğini Muallim Naci (1850-1893), Lugat-i
Naci’de ifade etmiş ve bu yanlış kullanıma sahip çıkmıştır. (Özgül, 2003:
8-9) Tenkit kelimesinin temel anlamı ‘sahte parayı gerçeğinden ayırt etme’
demektir. Bunu düşündüğümüzde tenkidin sözlük anlamı ve mahiyeti birbirine uygun edebî terimlerden biri olduğunu ifade edebiliriz.
Critique karşılığı olarak kullanılan intikat ise tenkitle aynı kökten türemiştir. Bu terim de Tanzimat döneminde sıkça kullanılmıştır. Nitekim tenkit terimini kullanmayı teklif eden Muallim Naci’nin Beşir Fuad’la (18521887), beraber yayımladıkları eser bile İntikad başlığını taşır. Ahmed
Midhat (1844-1912) da Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar adlı incelemesinde
tenkide dair görüşlerini ifade ettiği iki bölümü “İntikad” ve “İntikadın Yolu
Erkanı” olarak adlandırır. (Ahmed Midhat, 2003: 76, 83)
Birbiriyle eş anlamlı bu terimlerden bahsederken ‘eleştiri’ye de değinmemiz gerekir. Cumhuriyet’in ilânından sonraki edebî devrelerde eleştiri kelimesi de sıkça kullanılmıştır. Günümüzde eleştiri tabirinin yanında Fransızca ‘kritik’ teriminin de doğrudan kullanıldığı ve TDK Türkçe
Sözlük’te eleştiri karşılığı olarak yer aldığı (TDK, 2005: 1243) görülmektedir.
Estetik Kelimesinin Etimolojisi ve Farklı Kullanımları
Estetik, Grekçe kökenli bir kelimedir. Aisthesis ya da aisthanesthai sözünden gelmektedir. Aisthesis kelimesi, duyum, duyulur algı anlamına geldiği
gibi, aisthanesthai sözcüğü de, duyu ile algılamak anlamına gelir. (Tunalı,
2010: 13) Benzer bir şekilde Grekçe aisthêtikos sıfatının da hisle alâkalı
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kullanıldığını görürüz; ama antik dönem Yunan düşüncesinde estetiğin
modern anlamdaki kullanımına karşılık gelen bir manâsı yahut bu adla
anılan belirli bir branş mevcut değildir. (Halliwell, 2009: 10) Gördüğümüz
kadarıyla bu tarihte estetik, akılla kavranmayan; hislerimizle farkına vardığımız bilgilerin genel adı anlamına gelmektedir.
Estetikle doğrudan alâkalı olduğu için ‘güzel’ (Grk. kalón) tabirini de
burada ele alabiliriz. Grekçe kalón kelimesinin kendisi dahi güçlükle günümüzde kullandığımız anlamda güzel olarak çevrilebilmektedir. (De
Michele, 2004: 39) Kalón kelimesi iyi, hoş manâsında da kullanılan daha
genel anlamlı bir sıfattır. Umberto Eco’nun hazırladığı Güzelliğin Tarihi
adlı çalışmada da güzellik kavramının ve estetiğin antik çağlarda farklı
idrak edildiği belirtilir: “Antik Yunan’da güzelliğin özerk bir hükmü mevcut değildir; ifade edebiliriz ki en azından Perikles devrine kadar (M.Ö. V)
Yunanlılar gerçek anlamda estetikten ve güzellik teorisinden yoksundurlar.” (De Michele, 2004: 37) Estetik ve güzel gibi terimlerin kendilerine
has bir anlama sahip olmaları da uzun zaman almıştır. İ. Tunalı’nın ifade
ettiği gibi Kant’a kadar iyi, güzel ve doğru değerleri arasında bir özdeşlik
düşünülmüştür. (Tunalı, 2010: 132) Estetik ve güzel hakkında estetiğin bir
sistem dahilinde ele alındığı 18.YY. sonrasında daha kesin anlam çizgileri
çekildiğini görüyoruz. Bu devrenin ardından bu iki önemli tabir şu anda
kastettiğimiz anlamlara gelmeye başlamışlardır.
Dolayısıyla edebiyat hakkındaki antik dönem çalışmalarında estetik
(duyularımızla algıladığımız bilgi) ve güzel (iyi, işe yarayan, hoş) terimlerini o dönemdeki anlamlarına göre düşünmemiz daha doğru olacaktır.
Edebiyat ve Estetik Hakkındaki İlk Felsefî Tespitler
Filozofların edebiyat hakkındaki ilk tespitlerinde şiir ve trajedi gibi edebî
örnekler türe ait müstakil değerlerle değil, yarar ve ahlâk ilkesiyle ele alınır.
Meselâ Eflatun’un (M. Ö. 427–347), Devlet’indeki farklı kısımlarda (398a,
595, 606-607) şairlere karşı entelektüel bir itibarsızlığın mevcut olduğu
dikkati çeker. Şairlerin ideal devlette yeri yok gibidir. Tabiî burada söz
konusu tüm şairler değildir. Zira şairlerin bir kısmına saygı da gösterilir.
Örneğin bunların içinde Homeros ilahileri ve iyi insanları öven şiirleriyle farklı bir mevkidedir. Diğerlerini kovmaktaki temel gerekçe ise onların
taklidin taklidini üretmeleridir. Başka bir sebep de şiirin geneli itibarıyla
yararlı olmaması ve devlete mutluluk getirmemesidir. Bu fikirlere edebiyat sanatı açısından dikkat edildiğindeyse edebiyatın özündeki itibarî/fiktif yapının kendi içerisinde müstakil değerlerle ele alınmadığı; saf güzeli
aramak yerine edebî esere faydacı bir tutumla yaklaşıldığı görülmektedir.
Örneğin Eflatun, Devlet’te insan ruhundaki aşk zevki, öfke gibi duyguların,
arzulayan, acı veren yahut sevindiren heyecan ve isteklerin gerçeği taklit
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eden sanat vasıtasıyla canlandırıldığını iddia eder. Ona göre sanat, insan
mutluluğu ve iyiliği için kuruyup gitmesi gereken bu hisleri besleyip sular
ve böylece insan aslında hâkim olması gerekenin boyunduruğu altına girer.
(Platon, 2005: 606d) Denebilir ki, genel bir anlayışa göre ilk kez Aristo
(M. Ö. 384–322), Eflatun’un ahlâkı öne çıkaran yaklaşımına doğrudan
karşı çıkarak estetik tecrübe ve davranışın özerk mahiyetini kabul etmiştir.
(Halliwell, 2009a: 147) Ancak Aristo’yla birlikte edebiyatın güzel sanatlarla ilgisi vurgulanmaya başlanmıştır. Ayrıca Horatius’un (M.Ö. 65-8) Şiir
Sanatı (Art Poetica) adlı manzum mektubundaki ifadeler ve bu eserde dile
getirilerek sonra da etki uyandıran “şiir resim gibidir” (ut pictura poesis)
(Horace, 1989: 70) tabiri, şiirin diğer güzel sanatlarla beraber anılmaya
başlandığını göstermesi bakımından önemlidir.
Aristo ve Horatius’la beraber estetiğin ve özerk güzelliğin edebî eserdeki yansımalarına dair ilk değerlendirmeler ortaya konmuştur. Ama günümüzdeki anlamıyla estetiğin ve güzel anlayışının inşası için uzun bir süre
beklemek gerekmiştir.
Estetiğin Sistemli Bir Hâle Gelmesi
Estetiğin felsefe içinde bir disiplin halini alması ancak 18. YY. da gerçekleşir. Alman filozof ve mantıkçı Alexander G. Baumgarten (1714-1762)
estetiği belirgin özellikleriyle felsefî bir disiplin olarak ele almış ve estetiğin babası kabul edilmiştir. Baumgarten, Aesthetica (1740) adlı eserinde estetiği duyusal bilginin bilimi olarak açıklamıştır. Ona göre estetik ne
sadece sanatın doğasına, ne de sosyal önemine yönelir; doğrudan sanat
gerçekliğinin duyu ile algılanması üzerine odaklanır. (Davey, 2009: 162)
İ. Tunalı Baumgarten’in estetiği tanımlarken kullandığı diğer nitelikleri
şöyle sıralar: özgür sanatlar teorisi, aşağı bilgi teorisi, güzel üzerine düşünme ve akla benzer yeti bilimi. Tunalı’ya göre Baumgarten mantıkla estetiği
ikiz kız kardeş olarak görmüş ve bu bilime ‘insanın duyusallığına dayanan
özelliği’ sebebiyle estetik adını vermiştir. (Tunalı, 2010: 14-15) Leonard P.
Wessel, Baumgarten’in estetiğin gelişimine yaptığı katkıları işlediği makalesinde Alman filozofun mantık ve estetik arasında tespit ettiği iki temel
ayrımı aktarır: (1) Mantıkla estetiğin malzemesi farklıdır. Mantık kavrama
dair bilgiyi, estetik ise duyuyla ilgili bilgiyi inceler. (2) Mantıkla estetiğin
düzenlenme biçimleri farklıdır. Mantık, çalışma alanını sebep-sonuç ilkesinin yönlendirdiği kavramlar aracılığıyla düzenler. Estetik ise, çalışma
alanını birbirleri arasında kavram ilgisi hissetmediğimiz bir duyusal simgeler birliği aracılığıyla düzenler. (Wessell, 1972: 341) Baumgarten’ın fikirleri mantık (zihin) ve estetik (his) arasındaki ayrımı vurgulayarak geniş bir
etki uyandırmış, günümüzde estetiğin kurucuları arasında yer alan Kant
da onun fikirlerinden yararlanmıştır.
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Estetiğin Günümüzdeki Anlam(lar)ı
Kant, estetik hakkındaki görüşlerini Yargı Gücünün Eleştirisi (1790) adlı
kitabında toplar. Eserini “bir nesneye güzel diyebilmek için ne gereklidir ?”
sorusuyla başlatır. Her ne kadar eserdeki aslî soru bu olsa da Kant, estetiğin konusunu sadece güzellik olarak görmemiş, İ. Tunalı’nın ifade ettiğine
göre estetik teorisi içinde güzelle beraber yüce kavramına da yer vermiştir.
(Tunalı, 2010: 16)
Baumgarten ve Kant’ın estetik hakkındaki tanım ve fikirlerinin yanında
Ahmet Cevizci’nin Felsefe Sözlüğü’nde estetik, geniş bir şekilde şu cümlelerle açıklanmıştır: “Felsefenin güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin,
hoş, yüce, trajik gibi güzellikle yakından ilişkili olan kavramları araştıran, doğal nesne ya da insan yaratısı olan ürünlerde sergilenen güzelliklerle ilgili yargı ve yaşantılarımızda söz konusu olan değerleri, tavırları, haz ve tadları analiz eden dalı” (Cevizci, 2000: 337) Alıntıladığımız
kapsamlı açıklamada da estetiğin daha çok güzellikle ilgili yargılarımız
hakkında olduğunu görürüz. Estetiğin -tek değil ama- en geniş ve aslî ilgi
alanı güzel, yüce ve bunlarla ilgili niteliklerdir. Hatta Herder (1744-1803)
ve Hegel (1770-1831) gibi filozoflar estetik kelimesi yerine güzellik bilimi ya
da güzellik teorisi demenin bu alanı adlandırmak için daha uygun olacağını
öne sürmüşlerdir. (Tunalı, 2010: 15)
Estetik kitapları ve felsefe sözlüklerindeki teknik açıklamaların yanı
sıra estetik ve güzel, pek çok edebî şahsiyet ve filozof tarafından farklı zaviyelerden değerlendirilmiştir. Mesela Wittgenstein (1889-1951) estetiği
bir ‘kurallar duygusu’ olarak düşünmemiz gerektiğini ifade eder. Ona göre
eşyaya ilişkin estetik yargılara kurallara uygun olup olmadıklarına göre varırız. Bu sebeple estetik geliştirilmiş bir ‘kurallar duygusu’dur. Kuralları
öğrenmeden estetik yargıda bulunmak mümkün değildir; ayrıca kurallar
daha fazla öğrenildikçe yargılar da daha incelikli olacaklardır. Dolayısıyla
kuralları öğrenmek fiilen yargılarımızı değiştirir. (Wittgenstein, 1997: 18)
Bu görüş, estetiğin bir tarafını, nesnenin dışındaki kaideleri, tenkit ve beğeni hakkında yerleşmiş geleneği işaret etmektedir. Ahmed Midhat da tenkit ve estetik ilgisinden bahsederken meselenin bu tarafına dikkat çekerek güzel ve yüce hakkındaki yargılarımızda yerleşik beğenilere/kurallara
uymamız gerektiğini ifade eder: “Bu ilim gerek edebiyatın, gerek sınayi-i
nefisenin ‘güzel’ ve ‘âli’ ıtlakına şayan olan cihetlerinin taharriyatına dairdir. Kemal-i ehemmiyetle düşünmelidir ki, bir şeyin suret-i ifadesine
‘yanlış’ demek, doğrusunu hem de indelcumhur müsellem olan doğrusunu göstermeye mütevakkıf olduğu gibi, bir şeye ‘çirkin’ demek dahi indelcumhur müsellem olan güzeli göstermeye vabestedir.” (Ahmed Midhat,
2003: 86) Rıza Tevfik (1869-1949) ise “Estetik” adlı makalesinde, estetiği
kurallar duygusu yahut güzellik ile meşgul olan bir ilim olarak değil, “güzel
sanatların felsefesi” şeklinde açıklamayı tercih eder. (Uçman, 2000: 104)
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Şüphesiz onun estetiği bir ilim olarak kabul etmemesinde kendisini sübjektivist bir ekole mensup saymasının da payı vardır.
Estetiğin Alt Dalları
Yazar ve filozofların çeşitli yaklaşımlarının yanında estetiğin sanat ve edebiyat alanında çoğu zaman farklı manâlara gelebilen kapsayıcı bir terim
olarak kullanıldığını görürüz. Bu sebeple alana ait çalışmalarda tamamı
estetik adıyla anılsa da aralarında yöntem farklılığı bulunan alt disiplinleri belirleme ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda Rıza Tevfik, estetikte belli
başlı üç ayrı yön bulunduğunu ifade eder. Bunlar felsefe, ilim ve tenkittir. Sonuncusu sanat tenkidi anlamında kullanılır. Diğer ikisiyse güzellik
kavramı üzerinde durur. Bunlardan felsefî mahiyetteki estetik, doğrudan
doğruya güzelliğin kendisini işlerken, ilim sayılabilecek estetik ise sanat
eserlerinde ortaya konulan güzellik için gerekli şartları araştırır. (Uçman,
2000: 13) Cemil Sena Ongun (1894-1981) da Rıza Tevfik’in tasnifine bazı
yönleriyle benzeyen bir ayrıma gider. O da üç kısımdan bahseder: genel
estetik, özel estetik ve sanat tarihi. Birincisi güzel fikrini çözümler, güzelin
karakterlerini tespit eder, güzele eşlik eden olayları gösterir, güzelin yüce
gibi kavramlarla olan ilgisini araştırır. İkincisi güzel sanatlardan her biri
için ileri sürülmüş teoriler ve güzelin karakterleriyle genel olarak sanatın
prensiplerini belirler ve hakikî bir sanat sistemini oluşturur. Üçüncü kısım sanat tarihi de diğer iki alandaki teorilerin ilmî değer kazanabilmesi
için ihtiyaç duyulan genel tarih bilgisini sağlar. (Ongun, 1972: 9) Bu ayrımlarla beraber tenkit metinlerinde İslâm estetiği, aşk estetiği, şiir estetiği,
Marksist estetik gibi tabirlere de rastlanır. Burada estetik kelimesinin karşılığı, sözü geçen alanda ‘güzel’e dair kaideler olabileceği gibi daha genel
anlamda kurallar bütünü/sanata bakış olarak düşünülmelidir.
Estetiğin Edebiyattaki Yeri ve Unsurları
Edebiyata dair bir estetik tecrübenin ortaya çıkmasında estetiğin dört unsurundan söz açmamız gerekir. Bunlar: obje (edebî eser), süje (okur/eleştirmen), estetik değer (edebî değerler) ve estetik yargıdır (edebî yargılar).
Aşağıda biraz açıklamayı gerekli gördüğümüz bu unsurları birbirinden kopuk parçalar gibi değil, estetik tecrübenin farklı yönleri olarak düşünmek
aralarındaki yakın ilişkinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.
a. Obje/Nesne
Estetik terminolojisinde obje/nesne, ‘sanat eseri’ anlamında kullanılmaktadır. İ. Tunalı’ya göre estetik obje, genel olarak bir estetik süje’nin
kendisiyle estetik bir ilgi içine girdiği varlık anlamına gelir. (Tunalı, 2010:
47) O takdirde bizim bu kısımda ele almamız gereken nesne manzum,
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mensur, yazılı veya sözlü edebî eserler olacaktır. Estetik bir nesne olarak
edebî ürünün sahip olması gereken özellikleri, Polonyalı estetikçi Roman
Ingarden’in (1893-1970) fikirlerini özetleyerek aktarabiliriz: 1. Edebî eser,
tamamen bilinçle üretilen bir nesnedir. (Yazarın, bilinçli tercihiyle ortaya
çıkar.) 2. Yazar eserinin yok olup gitmesini engellemek için onu yazıya geçirir ve kalıcı hâle getirir. Böylece edebî eserin varlık yapısının esası olduğunu kabul edebileceğimiz belirli bir somut nesneyi (kitabı) şekillendirmiş
olur. Fakat bu somut nesne sanat eserinin bir parçası kabul edilemez, eserin dışındadır. (Kâğıt ve mürekkep eserin içindeki fikre dahil değildir.) 3.
Edebî eserler farklı tabakaların birleşmesinden meydana gelir. Bir eserde
en azından şu dört tabaka bulunmalıdır: a) Kelime sesleri tabakası (fonetik) b) Anlam birlikleri tabakası (dilbilgisi, üslûp) c) perspektifler (görüşler) tabakası (gösterme, bakış açısı, örtüklük yahut açıklık) d) Nesneler ve
olaylar tabakası (şahıslar, tema, olay örgüsü) 4. Edebî eser tamamlandığı
zaman, tek bir kütle/bir bütün halini almıştır; ama eseri oluşturan parçalar
okunmaya başladıkları zaman çözülecek şekilde sıralanmıştır. Bu durum
edebî eserin gerçekte görsel ve akıcı olmamasına rağmen akıcılık hissi veren (quasi-temporal) yapısıdır.2 5. Özellikle nesnelerin (şahıslar, objeler,
mekân) bulunduğu tabaka, şema ve şablonlar vasıtasıyla oluşturulmuştur
ve kaçınılmaz şekilde bunlar arasında anlam boşlukları vardır. Çünkü her
ânı ve durumu anlatmaya kelimeler yetmez. İşte bu boşlukları okur zihninde doldurur. Buna da eserin okurun zihninde somutlaştırılması adı verilmektedir. Aynı eser farklı zihinlerde farklı şekilde somutlaştırılabilir. Ama
bu durum tamamen okurun tercihine bağlı değildir. Sanat eseri somutlaştırmalara da belirli limitler koyar. (Gierulanka, 1989: 13-14) Ingarden’in
özetle aktardığımız fikirleri hem edebî ürünün sanat eseri olarak varlık değerini (bilinçli üretim, soyut malzeme), hem içeriğini (tabakalar), hem de
okurun tutumunu (yorum, somutlaştırma) değerlendirdiği için bizce bir
hayli kuşatıcıdır.
Bunların yanı sıra estetik bir objeyi tarif ederken kullanılacak bazı sıfatlara da ihtiyaç duyulur. Yirminci yüzyılın estetik alanındaki önemli isimlerinden Frank N. Sibley’in (1923–1996) “Estetik Kavramlar” adlı makalesinde sıraladığı olumlu ve olumsuz estetik özellikleri eş ve yakın anlamlıla2

Sanat için sanat (l’art pour l’art) ilkesi estetik ve estetikçilik ile doğrudan alâkalıdır. Bu tabiri ilk olarak Fransız düşünür Victor Cousin (1792-1867), kendi estetik derslerinde kullanmaya başlar; ama şöhret kazanması Théophile Gautier (1811-1872) sayesinde olur. Crispin
Sartwell, meseleyi Cousin ve Gautier bağlamında şöyle açıklar: “Cousin, 1812 yılında Sorbonne
Üniversitesi’nde estetik dersleri vermektedir. Bu dersler eklektik (seçmeci/parçalı) nitelik taşımakla birlikte ağırlıklı olarak Kant’ın ‘hür güzellik’ fikri ve sanatçının ‘inanç’, ‘ahlâk’ ve ‘işlevsel değer’ gibi kavramlardan bağımsızlığı üzerine odaklanmıştır. Cousin’in dersleri Fransa’nın
gelecek nesil düşünürleri üzerinde de hayli etkili olmuştur. (…) Fakat bu tabir (l’art pour l’art)
Fransa’nın genelinde Théophile Gautier’in 1834’te yayımlanan Mademoiselle de Maupin romanıyla beraber dolaşıma girer. Gautier eserin ön sözünde şunları yazar: ‘Sadece tamamıyla faydasız olan şeyler gerçek anlamıyla güzel olabilir, faydalı olan şey çirkindir, çünkü bir ihtiyacın
yansımasıdır ve insanın ihtiyaçları da alçak ve iğrençtir.’” (Sartwell, 1995: 68).
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rıyla beraber şöyle aktarabiliriz: tam/ tamamlanmış/ dengeli/ cansız/ sönük/ berrak/ durgun/ canlı/ hareketli/ güçlü/ kuvvetli/ göz alıcı/ duyarlı/
narin/ hareketli/ akıcı/ basmakalıp/ duygusal/ trajik. (Sibley, 1959: 421)
Sıralanan sıfatlar her ne kadar tüm güzel sanat dallarını kapsayan ve görsel
sanatlara odaklanmış bir nitelik gösterse de edebî tenkitte de bu terimlerden pek çoğunun bir eserin estetik değerini ortaya koyarken kullanıldığını
görmek mümkündür.
b. Süje/Özne
Tenkidin estetik öznesi genelde okur, özeldeyse eleştirmendir. Okurun
edebî anlamın ortaya çıkmasındaki rolü önemli olduğu kadar güçtür.
Çünkü edebî eserden bir haz, bir lezzet almak isteyen okurun metinle bağ
kurması ve manâyı kavraması gerekir. Bunun için de temel dil eğitiminden, karmaşık imgelere kadar genişleyebilen bir listeye vâkıf olmak durumundadır. Takdir edilmelidir ki özne, estetik eğitime sahip değilse nesne
karşısında hiçbir haz duyamaz. Stein H. Olsen, edebî estetiği ele aldığı makalesinde edebiyatta yazar ve okur arasındaki estetik alakayı gelenek ve
paylaşılan bilgi vasıtasıyla açıklar. Ona göre edebî eser yazar tarafından
okurlara sunulur. Yazarın beklentisi okur ve kendisi arasında paylaşılan
ortak kavramlar ve gelenek vasıtasıyla eserin estetik nitelikleri haiz olup
olmadığının tespit edilmesidir. Bu denklemde gerekli kavramları bilmeyen ve aradaki mevcut yerleşik geleneği paylaşmayan bir okur estetik niteliklerin farkına varamayacaktır. (Olsen, 1981: 533) Bizde estetik eğitimi
hakkındaki ilk çalışmanın sahibi İbrahim Alaettin Gövsa da (1889-1949)
estetik eğitimi almadıktan sonra yetişkin bir köylü yahut çocuk arasında
fark bulunmayacağını vurgulayarak estetik değerin özne tarafından tayin
edildiğini ifade eder: “Sizi saatlerce tevkif eden bir müze salonu köylü
için, çocuk için bir dükkân camekânına nispetle hiç de alâka ve dikkati
mucip değildir. Fuzulî’nin ‘Su’ redifli kasidesini ezberlemek, ‘Wagner’in
muazzam bir bestesini dinlemek onlarda hiçbir heyecan uyandırmaz.”
(Gövsa, 2006: 20-21) Wittgenstein da eserin idrak edilmesini edebî eser,
estetik eğitim ve özne açısından şöyle yorumlar: Bir şey üzerinde estetik
bir yargıda bulunduğumuzda, yalnızca ağzımız açık kalıp ‘Ooo! Ne müthiş’
demez, üzerine konuştuğu şeyi bileni bilmeyen kişiden ayırt ederiz. İngiliz
şiirini beğenmek için önce İngilizce bilmek gerekir. Sözgelimi İngilizce
bilmeyen bir Rus çevresindeki herkesçe güzel diye kabul edilen bir sonenin karşısında kendinden geçecektir. Böylesi bir durumda o kişinin sonede ne dönüp bittiğini hiç mi hiç bilmediğini söyleriz. (Wittgenstein, 1997:
19) Alıntıladığımız örnekler dili asgarî seviyede bilmek yahut eseri anlayabilmek hakkındadır. Bunlarda kastedilen hiçbir özel vasfa sahip olmayan ortalama okurlardır. Tenkit işindeyse bu bilginin seviyesi ve ihtiyaçlar
çok daha ileriye gider. Bir ‘usta’ okur olmasını beklediğimiz eleştirmenin
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değerlendirdiği edebî türe yahut şahsiyete en üst derecede vâkıf olması
zarurîdir; çünkü o beğeni yeteneğiyle güzel olduğunun farkına vardığı unsurları ve bütünü okuruna da göstermek, açıklamak ve okuru kendisiyle
aynı fikri paylaşmaya ikna etmek durumundadır.
Eleştirmenin edebî estetik kurallarına vakıf olması meselesi, tenkitle
alakalı tartışmaların da önemli bir ayağını teşkil etmiştir. Örneğin bizde
Batılı edebiyatın ve tenkidin yeni yeni ortaya çıktığı 19. YY. da Nabizâde
Nazım’ın (1862-1893) tenkitlerini tutarsız bulan Ahmed Midhat3 sadece
roman ve tenkit hakkında izahlarda bulunmaz, aynı zamanda N. Nazım’ın
güzel ve doğruyla ilgili sebep-sonuç bağı kuramadığı için yeterli bir estetik özne (eleştirmen) olamadığını da ilân eder: “Bir müntekid meydan-ı
intikada çektiği eserin hangi cihetinde ne veçhile yanlışlık veya çirkinlik
görüp onu indennas da makbuliyeti müsellem olan hangi modeller ile ne
surette doğrulatabileceği hususunda kendisi dahi mütehayyir kalır ise, o
biçarenin kaleminden çıkan ahkâm-ı intikadîye istinafı gayr-ı kabil hükümlerden olmak üzere kabul olunabilir mi?” (Ahmed Midhat, 2003: 87)
Burada başvurduğumuz fikirler, dolaylı da olsa edebî eserin bir özelliğini ortaya koyarak zaman zaman poetikalarda ve edebî tenkit yazılarında
dikkat çeken bir konuyu işaret etmektedir: “Edebiyatta ‘zor’ anlaşılan eser
diğerlerinin üstünde midir?” Felsefî mahiyetteki bu sorunun bir tarafıyla
edebiyatta anlamsızlıktan beslenmeye çabalayan bir elitizmi sorguladığı
kabul edilebilirken, edebî eserin kapılarını okurlara hemen açmadığı da
sık sık dile getirilen bir fikirdir. Edebiyatımızdaki böylesi soruların tamamı
‘estetik değer’ teorileri çerçevesinde tartışılmaktadır.
c. Değer
Estetiğin aslî iki değeri ‘güzel’ ve ‘yüce’dir. Ancak okurlar yahut eleştirmenler edebiyat eserine farklı değerler de yükleyebilir. Meselâ, içeriği artık herkes tarafından bilinen nadir bir edebiyat kitabı sadece emtia olarak maddî
değere sahiptir. Öte yandan bir roman okuruna kazandıracağı tarihî bilgi
ve bakış açısı sebebiyle değere lâyık görülebilir. Başka bir eser, bir şiir yahut hikâye, yeni ve okur için yararlı bir davranış şeklinin kapılarını açabilir
ki, o takdirde eser ahlâkî bir değere sahiptir. Bu eserlerin tamamı sözünü
ettiğimiz şekillerde kıymetli görülür. Fakat hiçbiri ‘güzel’ ve ‘yüce’ sıfatlarını taşımadığı için estetik değeri haiz değildir. Dolayısıyla edebî esere
böylesi değerler biçmek onun sanat eseri mahiyetiyle ancak dolaylı ve zayıf bir bağlantı kurmak demektir. Çünkü iyi, doğru ve yararlı gibi sıfatlar
3

Ingarden, edebî eserin film, müzik, sinema gibi akıcı mahiyetine işaret ederek onu heykel, resim ve mimarînin durağan yapısından ayırıp ortadaki farklılığı vurgulamak istemektedir. Onun
bu görüşü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Rudolf Arnheim, Objective Percepts, Objective
Values. New Essays on the Psychology of Art, Berkeley/Los Angeles, University of California
Press, 1986.
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ile güzel arasında bir fark mevcuttur. Ülkemizde edebiyat ve estetik hakkında önemli çalışmaları bulunan Recep Duymaz, bu farkı şöyle açıklar:
“Estetiğe ait ‘güzel’ değerini, diğerlerinden ayıran en önemli fark, bedensel
bir çıkara değil, ‘hoşlanma’ya ve ruhsal diyebileceğimiz ‘estetik haz’za dayanmasıdır. Bir sanat eseri, örneğin bir müzik, resim, hikâye, roman veya
şiir bize ‘hoşlanma’ veya ‘estetik haz’ veriyorsa ona ‘güzel’ değerini yükleriz.” (Duymaz, 2005: 452) Güzel, kişiler üzerinde olumlu psikolojik tesire
sahiptir. Jean-Paul Sartre’a (1905-1980) göre kişi güzel karşısında şunları düşünür: Güzellik yatıştırıp rahatlatıcıdır, tahrip edilemez; onun gizli
imgesi korur bizi. Onu içimizde taşıdığımız sürece, hiçbir felaket gelmez
başımıza. (Sartre, 2000: 16) Tevfik Fikret (1867-1915) de güzelin olumlu
psikolojik tesirine değinmiş ve bu tesirin mantıktan farklı olarak estetik
ürünü vücuda getirdiğini ifade etmiştir: “Şüphe yoktur ki aklın kavânîn-i
hakîkiyyesine muvafık olmayan bir şey güzel olmaz. Ancak güzel namı fikri
de memnun etmekle beraber hayali okşayan, kalbi tehyiç, ruhu tenvir eden
şeylere verilir. Meselâ: (…) Sada kanunları, fesahat…belâgat kaideleri de
aklın haricinde şeyler değildir; fakat güzel olan usûl-i musikî değil, bir beste…bir operadır; fenn-i bedî değil bedâyi-i edebîyyedir.” (Parlatır, 2000:
314)
Güzelin psikolojik tesiri, estetik haz ve hoşlanma duygusunun bir edebî
eserde ortaya çıkması için gereken unsurları eleştirmen ve yazarlar farklı
şekillerde dile getirmişlerdir. Örneğin bizde edebiyatı teorik ve psikolojik
tarafıyla ele alan ilk isimlerden Recâîzâde M. Ekrem (1847-1914), edebî
eserde fikir ile üslûp dengesinin güzel ve yüce değerlerini meydana çıkardığı fikrindedir. (Parlatır, 1995: 53; Yetiş, 1996: 192) Recâîzâde M. Ekrem
edebiyat ve güzellik hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtir: “Ruhun âmâl-i
asîlânesine muvâfakatle meşrut olan efkâr ve hayâlât ve hissiyât ile bunları
teblîğ için isti‘mâl olunan elfâz ve ta‘birât arasında tenâsüb bulundukça söz
-gerek mensûr olsun gerek manzum- hemen dâ‘imâ güzel ve ba‘zen hem güzel, hem de ulvî düşüyor.” (Parlatır, 1995: 53) Amerikan Yeni Eleştirisi’nin
en önemli isimlerinden Monroe Beardsley (1915-1985) ise edebî eserde
estetik değeri, psikoloji ve tecrübe vasıtasıyla açıklamanın uygun olacağı
fikrindedir. Beardsley, estetik değerlerin tarifinin güç ama tecrübe edilmesinin kolay olduğunu dile getirir. Ona göre hayatımızda eğitici, dinî, politik
deneyimlerimiz mevcuttur. Estetik değer ise deneyimlerimize estetik bir
karakter kazandırmayı amaçlar. Bu estetik karakter de tasvir edilmesi güç,
ama tecrübe edilmesi kolay şu unsurlardan oluşmaktadır: Dikkatimizin bir
süre duyu yahut fenomenler alanında sabit tutulması (dinlemek/izlemek,
bir edebî eseri okumak). Dikkat dağıtıcı şeylerden yahut günlük/pratik işlerden uzaklaşmak ve özgürleşme hissi (esere odaklanmak). Çevremizdeki
hissî baskılardan önemli oranda kopmak ve uzaklaşmak (çevrenin unutulması). Anlama ve idrak kuvvetimizin normalin üzerinde olmasının bizlere keyif vermesi (sürükleyicilik), esere katılma hissi ve bütünlük duygusu.
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(Beardsley, 1981: 240) Estetik değerler konusundaki diğer önemli çalışmalarda da (Osborne, 1970) benzeri tutum ve niteliklerin sıralandığı görülmektedir.
d. Yargı
Tenkit yazısında edebî eser hakkında estetik yargılara varan eleştirmen bir
beğeni yeteneği ve eğitimini kullanır. İşte biraz da ona has bu niteliklerden
dolayı estetik yargısı biriciktir. Kant, bu sebeple böylesi yargıların mantıkla
ilgisi olmadığını öne sürer. Demet Taşdelen’in aktardığına göre Kant için
estetik yargılar güzeli yargılama yetisi olarak da ifade edebileceğimiz beğeni yargılarıdır. Bir nesneye güzel diyebilmek için neyin gerekli olduğunu
beğeni yargısının çözümlemesi ortaya çıkarmalıdır. Beğeni yargısı bir bilgi
yargısı, yani mantıksal bir yargı değil, estetik bir yargıdır. (Taşdelen, 2012:
21) Mantık ve estetik arasındaki farkı yazımızın başında da vurgulamıştık. Edebî tenkit açısından bu duruma bir örnek vermemiz yararlı olabilir.
Meselâ, edebî yapıtın manzum yahut mensur olduğunu ifade etmek estetik
bir yargı olarak kabul edilemez; çünkü edebî eserin yapısıyla ilgili bu özelliği tespit etmek estetik duyarlılık gerektirmez. Ayrıca bu tespit eserin güzel
ve yüce vasıflarını açıklama amacında da değildir, ancak nesnel bir mantık
yargısıdır. Böylesi bir yargı sadece nesnel unsurların (dize, ölçü, manzum,
mensur vb.) beğeniye yaptığı bir katkı vasıtasıyla dile getiriliyorsa mantık
alanından estetik alana girebilir ve eserin estetik mahiyeti hakkındaki bir
yargı hüviyeti kazanabilir. Çünkü Olsen’in de ifade ettiği gibi estetik bir
yargının amacı çeşitli yöntemler vasıtasıyla eseri okura açmak, metne dair
özelliklerin ortaya çıkardığı bütünlükten müteşekkil estetik niteliği göstermektir. (Olsen, 1981: 527) Estetik yargılar beğeni niteliğinde olmalarına
rağmen, daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu beğeni tamamen şahsî değildir.
Estetik Değer ve Yargı İzafi midir?
Estetik değerlerden ve yargılardan bahsettikten sonra bunların okur ve
eleştirmen açısından göreceli olup olmadığını da ele alabiliriz. Bu husustaki bakış açımızı genişletmesi için 2009 yılında gerçekleştirilmiş ve yakın zamanda yayımlanacak bir ankete göz atmakta fayda var. “Filozoflar
Neye İnanıyorlar ?” başlıklı bu çalışma farklı ülkelerdeki üniversitelerin
felsefe bölümlerinde görev yapan 1.972 felsefeci üzerinde uygulanmıştır.
Çalışmadaki pek çok sorudan bir tanesi de estetik değerlerin öznel mi yoksa nesnel mi olduğuna yöneliktir. Sonuçlara göre estetik değerin nesnel
olduğuna inanan uzmanların sayısı çoğunluktadır: “Estetik değer: nesnel
41.0%; öznel 34.5%; diğer 24.5%” (Bourget ve Chalmers, 2013: 12) Bu çalışmanın neticesi, estetik değerlerin öznel yapısının yanında felsefe alanın-
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da söz sahibi şahısların dahi birtakım ortak değerlere inandığını göstermektedir. Bu hususta Berna Moran’ın estetik hakkındaki fikirleri de bu istikamettedir: “Estetik yargılar her zaman öznel, duygusal ve bundan ötürü
bir beğeni işi değildirler. Bir anlamda nesnel olabilirler; çünkü az çok yerleşmiş ölçütler vardır. Ama bu ölçütlerin genel-geçerlikten yoksunlukları
estetik yargının mantıksal bir çıkarım olmasını engeller.” (Moran, 1991:
301) Daha önce, Ahmed Midhat’tan aktardığımız ve Moran’ın cümlelerinde de geçen ‘yerleşmiş ölçütler’ tabiri bizlere gelenek ve cemiyetin estetik
değerleri şekillendirmede dış bir etken olduğunu da göstermektedir.
Edebî Tenkitte Estetik Değer Yargıları ve Cemiyet
Estetik değer ve yargıların sosyal bir boyutu da vardır. Bu sosyal boyut,
gelenek kelimesiyle de kastettiğimiz güzel değerlerimizi kapsar. Son zamanlarda özellikle edebiyat camiasında kanon4 tabirinin gelenek inşası
ve edebî otoritelerin seçme sürecini ifade etmek için kullanıldığına şahit
olmaktayız. Kanon teriminin edebiyattaki işlevi, Gregory Jusdanis tarafından şöyle açıklanmaktadır: “Edebiyat kanonları bazı metinlerin otoritesini pekiştirirken, kabul edilebilir olanı kabul edilmez olandan, edebî olanı
edebî olmayandan ayırır.” (Jusdanis, 1998: 94) Aynı çalışmada edebî kıymet de şu ifadelerle tarif edilmektedir: “metinlerin, üslûpların ve yaklaşımların edebî olarak adlandırıldığı ve böylece dikkat görmeye lâyık hâle
geldiği ya da kenarlara itildiği, hatta yok olmasına izin verildiği bir sınıflandırma sürecidir.” (Jusdanis, 1998: 99) Bu takdirde edebî tenkitte kıymetlerin belirlenmesi ve bu kıymete göre bazı eserlerin öne çıkarılması yahut
göz ardı edilmesinin pek de şahsî olmadığını ve ifade ettiğimiz gibi sosyal
şartlarla edebî camiaya göre tespit edildiğini düşünebiliriz.
Şüphesiz cemiyet içinde farklı devirlere göre güzellik anlayışları da mevcut olmuş ve estetik değer yargılarına bunlara göre varılmıştır. Meseleye
bir örnek teşkil etmesi açısından tenkit ve edebiyat ilgisine ortak estetik
değerler açısından bakabiliriz. Tanzimat sonrasında şekillenen edebî tenkidin özellikle ilk döneminde estetik kıymetlere yönelik bir yerginin mevcut olduğunu görmekteyiz. Estetik ve eleştiri hakkındaki farklı makalelerde de (Yıldız, 2003) işaret edilen bu hususu Namık Kemal bağlamında ele
alabiliriz. Bilindiği gibi N. Kemal, “Mukaddime-i Celal”de divan edebiyatını tenkit ederken şöyle bir portre çizer: “Dîvânlarımızdan biri mütâla‘a
olunurken insan; muhtevi olduğu hayâlâtı zihninde tecessüm ettirse etrafını maden elli, deniz gönüllü, ayağını Zuhâl’in tepesine basmış, hançerini
Merih’in göğsüne saplamış memdûhlar, feleği tersine çevirmiş de kadehi
önüne koymuş; cehennemi alevlendirmiş de dağ diye göğsüne yapıştır4

Bu tartışma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Fazıl Gökçek, Küllerinden Doğan Anka –Ahmet
Mithat Efendi Üzerine Yazılar-, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012, s. 61-78.
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mış; bağırdıkça arş-ı a‘lâ sarsılır; ağladıkça dünya kan tufanlarına gark
olur âşıklar, boyu serviden uzun, beli kıldan ince, ağzı zerreden ufak, kılıç kaşlı, kargı kirpikli, geyik gözlü, yılan saçlı ma‘şûkalarla mâl-â-mâl
göreceğinden kendini devler, gulyâbanîler âleminde zanneder.” (Yetiş,
1996a: 345) Şüphesiz Namık Kemal ve takipçilerinin bu tarz tenkitlerinde
edebiyatımızın Batıya yönelmesi üzerine estetik değerlerimizde baş gösteren farklılaşmanın payı vardır. Zira böylesi bir tenkit eserin değil; edebî
olarak güzelin, başka bir deyişle edebî estetik değerlerin tenkididir. N.
Kemal Batılı bir mimesis (doğayı, nesnel gerçeği taklit) anlayışını Doğulu
bir tecrid anlayışına tercih etmiş5 ve divan edebiyatına ait metinleri farklı
bir estetik değer zaviyesinden değerlendirmiştir. Aslında o, başka çalışmalarda da dile getirildiği gibi (Yetiş, 1996a; Yıldız, 2003) geleneği tenkit etmektedir. Tanzimat sonrasındaki tenkit anlayışımızda sık sık rastladığımız
bu tutumu Beşir Ayvazoğlu’nun sözleriyle tekrarlarsak Batı’dan estetik teorileri ithâl eden Türk aydınları, Türk-İslâm kültürünün zengin estetik birikimini bu teorilerin ölçülerine vurarak kendilerince birtakım eksiklikler
bulmuş, realiteyi Batılılar gibi kavrayamadığımız için ne büyük kayıplara
uğradığımızı anlatıp durmuşlardır. (Ayvazoğlu, 1989: 13)
Bu kısımda ele aldığımız örnek sonrasında estetiğin cemiyet içindeki
değerinin kültürel ve sosyal bir gücü de beraberinde getirdiği söylenebilir.
Edebî Tenkitte Estetik Değerlerin Olamayacağına Dair Fikirler
Makalemizin baş kısmında da ifade ettiğimiz gibi felsefeye dair bir disiplinden söz açıldığında olumlu ve olumsuz pek çok farklı fikrin mevcut olması tabiîdir. Estetiğin unsurlarına edebî tenkit bakımından değindikten
sonra şimdi de estetik, edebiyat ve tenkit hakkındaki olumlu ve olumsuz
fikirleri ele almamız gereklidir.
“Edebiyatta Estetik Değer” adlı makalesinde Monroe Beardsley, -kendisinin karşı çıktığı- edebî eserde estetik değerin mevcut olamayacağı hakkındaki fikirleri biraz da ironik bir dille aktarır: “(1) Bu hayalî varlık (estetik) antik felsefe devresindeki en yetkin filozoflar tarafından aslında oku5

Edebiyat ve sanatta kanon oluşumu ve edebî alan hakkında şu çalışmalara başvurulabilir: John
Guillory, Cultural Capital The Problem of Literary Canon Formation, Chicago, University of
Chicago Press, 1994., Paul de Man, Aesthetic Ideology, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1997., Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür: Millî Edebiyatın İcat
Edilişi, (Çev. Tuncay Birkan), İstanbul, Metis Yayınları, 1998., Pierre Bourdieu, Sanatın Kuralları, Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı, (Çev. Necmettin Kâmil Sevil), İstanbul, YKY., 1999.
Frank Kermode, Pleasure and Change The Aesthetics of Canon, New York, Oxford University
Press, 2004., Stein Haugom Olsen, “Canon”, A Companion to Aesthetics, Ed.: Stephen Davies,
Singapore, Blackwell Publishing Ltd., 2009, s.179-181., Kitap-lık (Dosya: Edebiyat Kanonu),
S. 68, 2004., Selçuk Çıkla, “Türk Edebiyatında Kanon ve İnkılâp Kanonu”, Muhafazakâr Düşünce, S. 13-14, 2007, s. 47-68., Pasaj Dergisi (Dosya: Edebiyat ve Kanon), S. 6, 2008., Turgay
Anar, “Türk Edebiyatında Edebiyat Kanonu: Kanon, Kanona Girmek ve Kanona Müdahale”
FSM İlmî Araştırmalar, S. 1, 2013., s. 40-78.
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namayacak kadar kötü olan eserlerine bir bahane olması için üretilmiş ve
bu tabirin anlamsızlığı da günümüzde ortaya çıkmış, böylece sanatkârlar
da içi boş bir kelimenin baskısından kurtulmuşlardır. (2) Estetik değer
diye bir şey olsaydı bile, bu edebî eserin bir özelliği olamazdı, çünkü edebî
eserlerin, okuyanların deneyimleri dışında bir varlığı olmadığından eserde kendisine değer atfedilebilecek nesnel/objektif hiçbir şey yoktur (3)
Edebî eserde estetik değer mevcutsa bile, kaçınılmaz olarak metindeki diğer değerlerle fazlasıyla iç içe girmiştir ve bu durum estetik değerin açıkça ayrılıp tanımlanmasına imkân vermez. Dolayısıyla estetik değer yargısı
bizim edebî eser hakkındaki sistemli çalışmalarımızda yahut kültürel yaklaşımlarımızda mantıklı bir şekilde tartışılamaz yahut önemli bir rol sahibi
olamaz. (4) Edebî eserdeki estetik kıymeti iç içe geçmiş öteki değerlerden
ayırsak dahi, geçmişte önemli olmasına rağmen bugünkü postmodernist
zamanlarda estetik değerin hiçbir neticesi olmaz. 20. YY. ın ikinci yarısında -diğer sanatlarda olduğu gibi edebiyatta da- daha iyi mallar sahnedeyken güzellik can sıkıcı olmaktadır ve güzellik estetik değerle aynı şey yahut
değerin en tipik şekli olduğu için, sanatsal bir hareket olarak güzelliği terk
etmek, estetik değerin reddi anlamına gelmektedir ve bu tutumumuz için
gözyaşı dökmeye de gerek yoktur.” (Beardsley, 1981: 238) Alıntıladığımız
bu itirazları estetik değerin; varlık sorunu, fazlasıyla göreceli olması, ayrımının mümkün olmaması ve postmodernist devrede bilinçli olarak güzelliğin tercih edilir bir değer olarak ele alınmadığı şeklinde özetleyebiliriz. Estetik ve edebiyat ilgisi hakkındaki makalesinde, Peter Lamarque
(1949-) sanat camiasında edebiyat-estetik ilgisine karşı çıkan bir görüşün
tutumunu şu ifadeleriyle özetler: Güzel sanatların diğer dallarında estetik
kıymetlendirmeler bir şekilde ya objenin dış görünüşüyle yahut algılarımız
ve duyularımızla ilgili bir tecrübeye dayanır. Bu durum da genellikle edebiyatı diğer sanat dallarından ve tabiî ki estetikten ayırmaktadır. (Lamarque,
2007: 29-30) Lamarque, diğer güzel sanat dallarındaki (heykel, resim, müzik, mimari) eserleri beş duyumuzla algılayarak bir lezzet duyduğumuzu,
fakat edebiyatı beş duyumuzla değil okuyarak idrak ettiğimizi ve bu açıdan
edebiyatın bir güzel sanat olmadığını iddia eden; ama kendisinin paylaşmadığı bir yaklaşımı dile getirmektedir.
Estetik ve edebiyat ilişkisine yöneltilmiş bir diğer olumsuz bakış açısı da estetiğin sadece geleneğe ait unsurları herkesin kabul etmesini sağlayan içi boş bir gerekçe olduğudur. Sözünü ettiğimiz yaklaşım aslında
Beardsley’den özetlediğimiz fikirlerin ilkiyle de benzerlik gösterir. Bu tutumu da kavramak için Fransız İzlenimci eleştirmen Anatole France’ın
(1844-1924) görüşlerine yer vermemiz yararlı olacaktır: “Estetik hiçbir
sağlam şeye dayanmaz, O havada kurulan bir şatodur (…) Eleştirmeyi bir
esasa bağlamak için gelenek var, evrensel anlaşma var deriz. Böyle şeyler yoktur. Gerçi hemen hemen herkesin bazı eserleri tuttuğu doğrudur.
Ama bu hiç seçme işi olarak, kendiliğinden doğan bir tercihin sonucu
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olarak değil, öncekilerin beğenisini devralmak (tevarüs etmek) sayesinde
olmaktadır. Herkesin beğendiği eserler kimsenin incelemediği eserlerdir.
Onları değerli bir emanet gibi teslim alır ve başkalarına devrederiz. Yunan
ve Lâtin klasiklerine hattâ bizimkilere (Fransız) gösterdiğimiz beğenide
fazla bir özgürlük payı bulunduğuna inanıyor musunuz? (...) Bir sanat eseri, hangi sebeple olursa olsun, bir kere birkaç kişi tarafından beğenildi mi
hemen arkasından daha fazlası tarafından da beğenilir. Yalnız birinciler
özgürdür.” (France, 1959: 12) Ardı ardına sıraladığımız hükümler estetik
ve edebiyat ilgisinin imkânsız olduğu iddiasındaki görüşlerdir. Tabiî ki bu
görüşlerin tam tersi yaklaşımlar da mevcuttur.
Tenkitte Estetik İmkânlar: Edebiyat Estetiği
Edebî tenkitte estetik imkânların mevcut olduğunu savunan sanat tarihçileri ve edebî şahsiyetler, hem bu bağlamdaki tenkitlere cevap vermişler,
hem de edebî eserdeki estetik unsurların tespiti hakkında somut tekliflerde
bulunmuşlardır.
Peter Lamarque, edebî eserleri güzel sanat dalı saymamanın altında yatan sebebi, edebiyattan da diğer sanat dallarındakine benzer bir duyusal
tecrübe yaşama (müzik dinlemek, resim yahut manzara seyretmek gibi)
ve haz alma isteğine bağlar. Ona göre sözü edilmesi gereken bir ‘edebî
estetik’tir ve edebî eserdeki bu estetik nitelik, hormonal yahut orgazmik
bir haz beklentisinin indirgemeci yapısıyla anlaşılamaz. Edebiyatta eserin
kendi iç koşullarına uygun bir değer sistemine ihtiyaç duyulur. (Lamarque,
2007: 29-30) Lamarque’a göre edebî estetiğin ortaya çıkması için edebî
tenkitte hali hazırda devam eden üç indirgemeci yaklaşımdan uzak durmak gerekmektedir. Bunlar: (1) eserin içindeki metne dair/retorik özelliklere fazlasıyla vurgu yapılması, (2) eserde sadece anlamın öne çıkarılması
(3) olay örgüsü ve karakterin indirgemeci bakış açısı. (Lamarque, 2007:
39) Lamarque tenkitte yapılan üç hatanın edebî estetiğin önünde engel
oluşturduğu fikrini şu sözleriyle genişletir: (1) Edebiyatı yalnızca güzel
yazı ve belagat unsurlarından ibaret görmek pek doğru değildir. Çünkü,
güzel yazı/retorik şiir, drama ve romanda olduğu gibi tarih, felsefe, biyografi ve politik konuşmalar gibi diğer söylem çeşitlerinde de mevcuttur.
(…..) Mecaz, tasvir, aliterasyon, kafiye düzeni, tekrar, ölçü kendi içlerinde
estetik değeri olan unsurlar değil, eserin tamamına katkı yapıp yapamadığına göre değer kazanan unsurlardır. (Lamarque, 2007: 32) (2) Edebî
eseri güzel yazı ve retorik derecesine indirgemek ne kadar yanlışsa, onu dil
ve anlam seviyesine indirgemek de yanlıştır. Edebî eserler sadece metin
değildir. Metne değer veren eleştirmenlerin en ucunda yer alanlar, edebî
eserlerle diğer metin çeşitleri arasında ayırıcı bir şeyler bulunduğu fikrini
dahi reddetmekte ve Roland Barthes’in (1915-1980) “metinler, aralarında
fark olmayan ‘yazı’lardır (écriture); kendilerine manâ verecek okurlara
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göre şekillenirler” fikrini benimsemektedirler. Bu fikir vasıtasıyla sadece
edebiyattaki estetik ilgi değil; bir anlam alanı olarak edebiyat dahi ortadan
kalkmaktadır. (….) Zihinlerimizdeki yerleşmiş edebî resimde bir değişiklik
yapmalıyız. Birinci resim şudur: Bir yazar metni üretiyor, bir anlamı iletiyor ve anlaşılmayı bekliyor. İkincisiyse: Bir yazar eseri yaratıyor, bir tecrübenin içine dahil ediyor ve takdir edilmeyi bekliyor. İndirgemeci olmayan ve tutarlı bir edebiyat estetiği için ikinci fotoğraf zaruridir. (Lamarque,
2007: 34) (3) Romandaki edebî unsurlar sadece yapının tahlil edilmesinden, olay örgüsü ve şahısların açıklanmasından yahut gerçek dünyayla
olan benzerliklerinden ibaret kalmamalıdır. Edebî anlatılarda metni estetiğin odak noktasına getirecek unsurlar, göz ardı edilmemelidir: Kurmaca
dünyanın ne olduğu değil ne şekilde aktarıldığı önemlidir ve kurmaca
tasvirlerde saydamlık/açıklıktan kaçınmak gerekir. Kurmaca eserlerde iç
bağlantılar, tema bütünlüğü, yapının karmaşıklığı ve konunun parçalarından müteşekkil bir genel görünüş mevcut olması durumunda eser edebî
ilgiyi ve estetik takdiri hak edecektir. (Lamarque, 2007: 37-38) Bu sözleri
özetlersek Lamarque’ın bakış açısının postmodernist tutum, yapısalcılık ve
sonrasına karşı bir genel yaklaşım gösterdiğini ifade edebiliriz. İddiasına
göre edebî tenkit -özellikle günümüzde- aslında bir sanat yapıtı olan edebî
metnin sadece belirli yönleriyle alâkadar olmakta eseri bütün olarak görmekten kaçınmaktadır. O, bir edebiyat estetiği için bütünlüğe ulaşmanın
zorunlu olduğunu savunmaktadır.
Bu fikirler kabul edilebilir olmakla beraber; sanat eserinin bütünlüğüne ulaşmak için izlenmesi gereken yöntemi ifade etmek de önemlidir.
Bu bağlamda Olsen’in “Edebî Estetik ve Edebî Tecrübe” adlı makalesinde
tenkitte estetik değerlerin tespiti için dört değişkenden oluşan bir yöntem
teklif ettiğini görmekteyiz. Ona göre okur, edebî eseri zihninde tekrar inşa
eder ve bu inşa sırasında kelime dağarcığını kullanır. Olsen’in makalesinde
ileri sürdüğü kelime dağarcığını ve edebî metinde estetik unsurları tespit
etmek için kullanılacak –biraz da tartışmaya açık- yöntemleri şöyle özetleyebiliriz:
Bir edebî eserde önce tematik unsurlar tespit edilmelidir. Bunlar dört
seviyeli bir yaklaşımın en üst seviyesinde bulunur ve kültürdeki genel
alâkalara işaret ederler: ‘yitip giden zaman’, ‘aşk’, ‘doğum’, ‘gençlik’, ‘devir’,
‘cemiyet’, ‘özgür irade’, ‘kader’ ‘ahlâk’, ‘adalet’, ‘acıma’, ‘düzen’, ‘kaos’, vb.
tipik tematik unsurlardır. Bunlar tek başına anlamsızdır. Ancak sanatkâr
bakışını inşa eden incelik ve özgünlük vasıtasıyla nasıl teşrih edildikleri
onları ilgi çekici hale getirir. Bu unsurlar değerlendirmenin en üstündeyken en alt düzeyde ise tasvirî unsurlar yer alır. Bu tasvirî unsurlar eserin
metne dair özellikleri, başka bir deyişle yapı ve üslûptur. Bu unsurların
asıl işlevleri eserdeki yapı ve üslûp özelliklerini yorumlayarak açıklayıcı
hükümleri somutlaştırmaktır. Tematik ve tasvirî kısım arasında üçüncü
bir bağlantı kısmı bulunur. Bu kısım tematik yargıları tasvirî yargılarla
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(yapı ve üslûp) bağlayarak en alt ve üst seviye arasındaki irtibatı sağlar.
Burada kullanılan terimler tematik bir yargıyı kabul etmedeki sebeplerin
bir araya getirilmesini sağlar. Dördüncü unsur olarak üç kısma ayırdığımız
estetik terimler gelir. Birinci seviyede eserin tutarlı ve bütün olmasına değinen terimler bulunur; ikinci seviyede eserin iç hareketi ile ilgili terimler
mevcuttur: karmaşıklık, gerilim (zıt unsurların birbirine tesiri), denge, vb.;
üçüncü olarak da eserdeki tematik unsurları aydınlatmak için kullanılan
tabirler gelir: evrensellik, yücelik, somutluk, canlılık. (Olsen, 1981: 539540) Olsen’e göre eğer bir okur ve eleştirmen edebî eserde bu üç adımı
takip edip uygun estetik sıfatları kullanırsa eserdeki estetik kıymeti tespit edebilir. Fakat ifade etmeliyiz ki yazar bu hususta değişken unsurların
tamamının tespiti için eğitim ve estetik yargıları anlayabilme yetisini de
şart koşar. (Olsen, 1981: 527) Bizim özetle ve yorumlarımızla sıraladığımız
fikirler genel-geçer doğrular olmamakla beraber edebî eserdeki mevcut estetik değerin tahlil edilebileceğini iddia eden somut yaklaşımlardır.
Sonuç
Edebî tenkitte çeşitli devrelere ve yaklaşımlara göre farklılaşan tutumlar
mevcut olmakla beraber, değişmeyen ölçütlerin başında estetik gelmektedir. Tenkit açısından bakıldığında edebî eserler, tabakalardan oluşan girift
yapılarından dolayı ayrışmaya, anlaşılmaya, çözümlenmeye ve değerlendirilmeye muhtaçtırlar. Eleştirmen de edebî eserdeki estetik değeri ortaya koyabilmek için metne tabakalardan meydana gelmiş bir bütün olarak
yaklaşmalıdır. Eserin belirli bir tarafına (sosyal değer, dilbilgisi, psikolojik
yön gibi) odaklanan teorik yaklaşımlar, estetik değer ilkesini geriye atıp
edebiyat sanatıyla doğrudan bağlantısı olmayan fikirleri aydınlatmaktadır.
Estetik değerler, edebî eserlerin iç yapısıyla oldukları kadar dış yapısıyla da ilgilidirler. Bir başka deyişle cemiyetin değerleri/gelenek de edebî
tenkitte önemlidir. O zaman cemiyetin ‘uzman’ okur kabul ettiği eleştirmen, aynı zamanda bizlerin edebiyattaki güzel değerlerimizin şekillenmesinde rol sahibidir.
Çalışmamızın sonunda ifade etmeliyiz ki, estetik yargılar ilmî hakikatlere benzemezler çünkü onlar beğeni yetisi gerektirir ve edebî eserin estetik obje tarafından idrak edilmesiyle ortaya çıkar. Fakat bu hususta da estetik öznenin istediğine güzel yahut çirkin deme gibi bir tercihi söz konusu
değildir. Her devirde edebî eser hakkında metinle alâkalı iç ve cemiyete
dair dış estetik kaideler mevcuttur. Gerçek bir eleştirmen de birbirleriyle
bağlantılı bu kuralları dikkate almak durumundadır.
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Literary Criticism And Aesthetics

Âlim Gür - Mert Öksüz
Abstract
When we are reading a literary criticism we frequently see the word aesthetics or its relevant terms.
Since majority of the critical works - more or less – contain subjective judgements and this subjective judgements ought to ground on a reason. Using aesthetics terms frequently and grounding
judgements to aesthetic reasons shows that literature regarded as a branch of art by literary critic.
Thus his/her work reflects the principle of art for art’s sake and stands in the border of Kantian
aesthetics. The work of critism keeps its loyality to the disinterestedness (Kantian sense). Opposite
approach of this attitude means evaluating texts from different aspects. Sociological, psychological
or ideological perspectives, aims to analyze literary texts with a reductionist manner.
Philosophers, critics and artists have different ideas about the relationship of aesthetics and
literature. In this respects aim of this article is the first briefly summarize the notion of critism and
aesthethics and then present different ideas and suggestion about the place of aesthetics in the
literature and in literary criticsm.
Key Words: criticism, aesthetics, aesthetic value, literature, art.

Edebî Tenkit ve Estetik

Âlim Gür - Mert Öksüz

Özet
Edebî tenkit yazılarını okurken estetik kelimesine yahut onunla alâkalı terimlere sıkça rastlarız. Zira
tenkit yazılarının büyük kısmı -az ya da çok- bakış açısına göre değişen hükümler içerir. Tenkidin
ihtiva ettiği bu öznel hüküm de bir gerekçeye dayandırılmalıdır. Eleştirmenin yargılarını estetik
gerekçelere dayandırması ve bu anlam dairesindeki tabirlere sıkça başvurması, edebiyatı da güzel
sanatların bir dalı olarak ele aldığını düşündürür. Bu tutum içindeki tenkit yazısı da Kantçı estetikle
beraber ilke hâline gelen ‘sanat için sanat’ anlayışının içinde bulunur ve Kant’ın güzel tabirindeki
en önemli noktalardan biri olan çıkarsızlık (başka bir amaca hizmet etmeme) ilkesine sadık kalır
veya okurda bu izlenimi uyandırır. Bunun tersi bir yaklaşım ise metnin farklı açılardan değerlendirilmesi demektir. Sosyolojik, ideolojik yahut psikolojik bakış açıları, edebî metinleri indirgemeci bir
tutumla tahlil etmeyi amaçlar.
Sanat ve edebiyata dair görüşlere dikkat ettiğimizdeyse filozof, eleştirmen ve sanatçıların edebî
tenkit ile estetik ilişkisi hakkında farklı yaklaşımlar içinde olduğunu görürüz. Meselenin felsefî yönünden dolayı bu konuda çeşitli bakış açılarının olması tabiîdir. Bu itibarla makalemizde tenkit ve
estetik terimlerine kısaca değindikten sonra, edebiyatta ve edebî tenkitte estetiğin yeri hakkındaki
fikirleri ve konuyla ilgili somut önerileri sunmak amacındayız.
Anahtar Kelimeler: tenkit, estetik, estetik değer, edebiyat, sanat.

“Cumhuriyet aydını” olarak Tanpınar / D. Mehmet Doğan

“Cumhuriyet aydını” olarak
Tanpınar

D. Mehmet Doğan

Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatından sonra ilgi görmeye devam eden, hatta
bu ilgi seviyesi yükselen önemli bir şahsiyetimiz. Tanpınar bu ilgiyi şiiriyle
hak etmiştir, hikâyeleriyle, romanlarıyla ve edebiyat tarihimizle ilgili çalışmalarıyla…Onun “Beş Şehir” isimli kitabı gerçek bir medeniyet tahlili
(ve terkibi) olarak çığır açmıştır. Geçmişten bugüne medeniyet terkibimizi
şiirli bir üslûpla, edebî bir metin olarak ortaya koyan Tanpınar’ın bu başlangıcı kendisinden sonra çok zengin bir şehir edebiyatının yol açıcısı olmuştur.
Cumhuriyet aydını-Cumhuriyet devri aydını
Konu başlığımız “’Cumhuriyet aydını’ olarak Tanpınar.” Dikkat edilirse,
“Cumhuriyet aydını” tırnak içindedir.
“Cumhuriyet aydını” ile kesinlikle “cumhuriyet devri aydını” denilmek
istenmemiştir. Burada bir kavram tartışması açmak niyetinde değilim.
Tanpınar’ın “Cumhuriyet aydını” yönünü tek cümle ile ifade etmek istiyorum: Tek partici, demokrasiye soğuk, Millî Şef İsmet İnönü muhibbi ve
1960 darbesinin alkışçısı…
Osmanlıdan Cumhuriyete aydın
Cumhuriyet döneminde yaşamış veya yetişmiş aydınlarımız yok mudur?
Elbette vardır. Öncesine gidersek, Osmanlıdan müdevver, cumhuriyet döneminde yaşamış bir çok yazarımız, fikir ve ilim adamımız var. Bunların
bir kısmı Osmanlı döneminde büyüyüp yetişmiş ve tanınmış, Cumhuriyet
döneminde de yaşamışlardır. Tanpınar Osmanlı döneminde doğmuş, yetişmiş ama, hayatının büyük bir bölümü (üçte ikisi) Cumhuriyet döneminde geçmiştir ve asıl eserlerini de bu dönemde vermiştir.
Üstadı Yahya Kemal (vefatı 1958) ile Tanpınar, neredeyse Cumhuriyet
tarihinin kırk yılında birlikte yaşamışlardır. Üstadının ölümünden birkaç
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yıl sonra Tanpınar da bu dünyaya veda etmiştir (1962).
Yahya Kemal eserlerini büyük ölçüde Cumhuriyet döneminde vermiştir. Eserlerin kitap hâlinde yayınlandığını görmeden, vefat etmiştir.
Fakat, Yahya Kemal için “Cumhuriyet aydını” nitelemesi yapılabilir mi? O
Osmanlı geçmişine rağmen, Cumhuriyet döneminin bir aydını, şairi, yazarı
olarak kabul edilmelidir. Ama “Cumhuriyet aydını” olarak tavsifi mümkün
değildir.
Tanpınar da, “Mektuplar”ı1 yayınlanıncaya kadar, onu sadece şiirlerinden, hikâyelerinden, romanlarından, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nden
tanıyanlar için bir “Cumhuriyet devri aydını” idi.
Okuyucuları Tanpınar’ın mektupları yayınlandıktan sonra ancak onun
“Cumhuriyet aydını” yüzünden haberdar olmuştur. Bu arada, 1960 darbesinden sonra yayınlanan yazıları da dikkatleri çekmeye başlamıştır.
Hangisi gerçek Tanpınar?
Bu Tanpınar, büyük eserlerinden tanıdığımız bir şahsiyet değildir! Âdeta
başka, birincisiyle taban tabana zıt bir Tanpınar vardır. Bunların hangisi
gerçek Tanpınar olabilir? “İnsan eserindedir”, dersek, esas olarak birinci
Tanpınar gerçektir. Mektupları, hatıraları ve sözünü ettiğimiz yazıları ise,
bu Tanpınar’ı yalanlamaktadır. Bir şahsiyet meselesi ile, kişilik problemi
ile karşı karşıya olduğumuzdan şüphe yoktur. Bu durum bir “şahsiyet bozukluğu” veya “şahsiyet ikileşmesi” olarak mı kabul edilmelidir? Çünki,
birbirini nakzeden, iki farklı yazar tarafından kaleme alınmış hissi uyandıran metinler vardır elimizde.
İnsicam, tutarlılık, tenakuzsuzluk şahsiyetin en önemli unsurlarındandır. Tanpınar gibi büyük bir edebiyatçımız, şahsiyet bütünlüğünden yoksun bir kişi olabilir mi?
Elbette bu dikkat çekici durum, Tanpınar üzerinde çalışanların da zihnini meşgul eden önemli konulardan biridir.
Tanpınar’ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden talebesi olan
ve onun hayatı ve eseri üzerine bir çok çalışması bulunan M. Orhan Okay,
“Bir hülya adamının romanı Ahmet Hamdi Tanpınar”2 isimli kitabının
sonuna aldığı iki yazıda bu mevzuyu ele almaktadır3.
1

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mektupları. (Haz. Zeynep Kerman) Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1974 Tanpınar, o sıralar Erzurum’da bulunan Mehmet Kaplan’a “taassub”a karşı“Bana
kalırsa Atatürk sistemi hepsinden iyidir. Mesela rakı için ve sizi sarhoş görmeğe alıştırın” öğüdünde bulunuyor. (31 aralık 1958 tarihli mektup, sf. 272-277)

2

Orhan Okay: Bir hülya adamının romanı Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergâh Yayınları, İstanbul
2010

3

“Politika batağında bir şair” Hece, Haziran-Ağustos 2004 ve “Tahayyülümüzde kalsın eski
haliyle”Türk Edebiyatı, Şubat 2008

“Cumhuriyet aydını” olarak Tanpınar / D. Mehmet Doğan

Orhan Okay Hoca, çok sevdiği, bu yüzden de hayatı ve eserleri üzerinde fazlaca mesaî sarfettiği, âdeta ömrünü verdiği Tanpınar’ın bu yönünü
günlük siyasete olan meyline bağlar. Bu eğilimini, Erzurum’daki ilk hocalığı yıllarına kadar götürür. Erzurum’da konuşma fırsatı bulduğu Mustafa
Kemal Paşa’ya genç Ahmet Hamdi medreselerin kapatılması konusunda
sonradan çelişeceği sözler söyler. Tek parti döneminde milletvekili olmak
ister ve bu konuda Erzurum’dan tanıştığı Cevat Dursunoğlu’na, Maarif
Vekili Hasan Ali Yücel’e mektuplar yazar. Meclis’in 7. Döneminde onu
TBMM’de Maraş meb’usu olarak görürüz. Bu sıralarda Ankara Halkevi’nin
Ülkü dergisinde ve CHP’nin yayın organı Ulus gazetesinde yazılar yayınlar.
Orhan Hoca, onun Ülkü dergisinin ocak 1945 sayısında yayınlanan “Yılbaşında düşünceleri”4 yazısında geçen “Büyük Şef’in siyaseti
bizi bu âfetten (2. Dünya Harbine girmekten) kayırdı” cümlesinin “bir
Kızılderili filminin diyaloglarını çağrıştırdığı”nı söyler! Bu dergide yazdığı
“Anayasa’nın türkçeleştirilmesi”5 yazısında dile yapılan zecrî müdahaleyi
alkışlamasını da kaydeder. Orhan Hoca, Tanpınar’ın 1949’da bir mülakata verdiği cevapta ve Hasan Âli Yücel’e yazdığı 1959 tarihli bir mektupta
tamamen zıddı fikirler ileri sürdüğüne dikkat çeker. Fakat bu konuşma ve
mektup onun ikbâl mevkiinde olmadığı zamanlara aittir.
Orhan Okay, Tanpınar’la ilgili değerlendirmesinde 1960 darbesinden
sonra yayınlanan bazı yazılarına asıl ağırlığı verir:
“Fakat Tanpınar’ın asıl politik ve daha kötüsü zalimane tavrı 27 Mayıs
hükümet darbesi üzerine yazdıklarıdır. ‘Suçüstü’, ‘Yakın Tarihimiz üzerine
dikkatler’ ve ‘İçtimaî cürüm ve insan adaleti’ başlıklı yazıları onun bibliyografyasına olduğu kadar biyografisine de çamurlanmış sayfalar halinde
girecektir.”6
Orhan Hoca, Tanpınar’ın 1960 darbesinden sonra bu yazıları yazmasını, bir fırsatını bulup İsmet İnönü’yü ziyaret etmesini, o sıralarda teşkili
düşünülen Kurucu Meclis’te yer almak arzusuna bağlar.
Tahmin edilebileceği gibi Tanpınar, İsmet Paşa’nın bir cenazede elini
öpmesine ve Heybeliada’daki ikametgâhında ziyaretine gitmesine rağmen, umduğuna nail olamamıştır!
Biz, Orhan Okay Hoca’nın altını çizdiği “siyaset hevesi veya temayülü”
4

Ahmet Hamdi Tanpınar: Yaşadığım gibi. (haz. Birol Emil) Türkiye Kültür Enstitüsü yayını,
İstanbul 1970, sf. 65-70 Kitabın bu ilk baskısında öteki Tanpınar’i ele veren nâdir yazılardan
biridir. İkinci baskıdan itibaren Tanpınar’ın öteki yüzünü ortaya koyan bir hayli metin kitaba
alınmıştır.

5

“Yaşadığım gibi”nin ilk baskısında bulunmayan bu yazıya sonraki baskılarda yer verilmiştir,
Dergâh yayınları, 5.bs. Aralık 2006, sf. 114-116

6

O. Okay, age, 272
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müessirini elbette önemsiyoruz. Fakat Tanpınar’ın daha derin, şahsiyetinin oluşum dönemi ve geçmişi ile alâkalı sebeplerle de böyle davranmış
olabileceğini düşünüyoruz.
Burada bir ayraç açıp, şu görüşümüzü paylaşmak istiyoruz: Konformist
Tanpınar’ın, “Cumhuriyet aydını” Tanpınar’ın söz edilmeye değer bir yanı
olabilir mi?
Tanpınar sırf bu fikirleri ifade eden bir şahsiyet olsa idi, bugün onun
hakkında konuşuyor olur muyduk? Onu anmak için bunca ilim ve fikir
adamı bir araya gelir miydi?
Bu soruların cevabı bellidir. Tanpınar’ın “Cumhuriyet aydını” olarak
söylediklerini bir şekilde ifade eden çok sayıda figür vardır ve onların hiç
birisi böyle bir anmanın konusu olamazlar.
Durduğu yerde “benim düşüncem şudur” diyememek veya Gizli
bir yerde bağırmak!
Ahmet Hamdi Tanpınar, kimilerine göre Türk edebiyatının en büyük romanı olan Saatleri Ayaralama Enstitüsü’nde roman kahramanlarından
Hayri İrdal’ın ağzından şöyle söyler:
“Bilhassa bizim gibi üst üste inkılaplar yapmış, türlü zümreleri ve nesilleri geride bırakan, dolu dizgin ilerlemiş bir cemiyette…Siyasî akideler çok
defa şu veya bu sebeple gizlenen şeylerdir. Hiç kimse ortada o kadar kanun
müeyyidesi varken elbette durduğu yerde, ‘benim düşüncem şudur’ diye
bağırmaz. Yahut gizli bir yerde bağırır.”
Türkiye’de düşünce hürriyeti meselesi Tanpınar’ın sadece bu romanında sözkonusu edilmez. Ölümünden sonra yayınlanabilen Sahnenin
Dışındakiler 7 isimli romanında Yahya Kemal’i temsil eden İhsan, “kendi
meselelerimizi münakaşa etmekte hür değiliz” der. Konuşmayı bu noktaya
getiren Sabiha’nın İhsan’a, “niçin bizde yazı yazanlar meseleyi asıl can
alacak yerine varmadan kesiyorlar?” sorusunu sormasıdır. İhsan cevaben, “Evvela o kadarını biliyorlar… Sonra da hürriyet meselesi. Hür değiliz de ondan” der. Sabiha “hürriyet ilan edildi!” deyince de sözüne şöyle
devam eder: “Edildi, daha birkaç defa da ilan edilir, ama yine hür değiliz.
Hele bu işlerde asla…”
Yahya Kemal ve Tanpınar
Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar, 20. yüzyıl edebiyatımızın bu
iki büyük ismi, birbirine çok benzer şahsiyetlerdir. Elbette Yahya Kemal
Tanpınar’dan 15 yaş büyüktür ve Darülfünun’da onun hocası olmuştur.
Tanpınar, Yahya Kemal’in üzerindeki tesirini hiçbir zaman inkâr etmez.
7

Ahmet Hamdi Tanpınar: Sahnenin dışındakiler. Büyük Kitaplar y., İstanbul 1973
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Bu tesir hoca-talebe, usta-çırak ilişkisinin ötesinde bir devam ve derinlik
ifade eder. Aralarındaki ilişki belki şeyh-mürid ilişkisine benzetilebilir.
Tanpınar, bir mânada Yahya Kemal’in yeni ve orijinal bir şahsiyette devamıdır.
Yahya Kemal, Fransa’dan Türkiye’ye döndüğünde tamamlanmamış
birkaç şiiri ile ünlü bir şair olarak kabul görür. Necip Fâzıl’ın yirmili yaşlarda şiir kitabı yayınlamasına bakarsanız, Yahya Kemal’in daha 1920’lere
gelmeden şiir kitabı/kitapları yayınlaması gerekirdi. Fakat kendinden
beklenen şiir kitabını ölümüne kadar tamamlayıp hayranlarına sunmaz.
Yahya Kemal’in şiirlerini dillerinden düşürmeyen sevenleri, dipte köşede
bulduklarıyla, şiir defterlerinden kopyaladıklarıyla yetinmek zorunda kalırlar. Elbette bu durum, Yahya Kemal’in şiirde mükemmeliyet arayışıyla,
bazı şiirlerinde bir kelime yüzünden yıllarca sonra değişiklik yapmasıyla
açıklanabilir. Fakat onun ötesinde ifşası güç bir sebep olmalıdır. Bu sebebin “fikir hürriyeti” ile yakından alâkası olduğunu söylemek durumundayız.
Yahya Kemal, şiirlerinde tefekkür dozu yüksek bir şahsiyettir.
Çok insan anlayamaz eski mûskîmizden
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden…
Yahya Kemal bu şiirinde kimi/kimleri kastetmektedir? Neden böyle şiir
gibi fikir unsurlarını bünyesine kabule fazla meyyal olmayan bir türde yüksek sesle tefekkür etmektedir? Bir anlamda, âdeta şiirini harcamaktadır?8
Yahya Kemal’in şiirlerinin ihtiva ettiği fikirler, Osmanlı mirasını yüceltmekte, millete mal olmuş değerleri savunmakta, dinin toplum varlığı için
taşıdığı önemi vurgulamaktadır. Bunların hiç biri “Cumhuriyetçi” zihnin
işi değildir ve hatta kabullenebileceği görüşler değildir.
Bu fikirlerin, yaşadığı zamanın en azından resmiyet nezdinde muhalif şahsiyeti olmasını gerektirdiği açıktır. Bu muhalefeti şiirlerinde ifade
etmekten geri kalmayan Yahya Kemal, kitap halinde sistematik şekilde
halkın önüne koymaktan ömrünün sonuna kadar imtina etmiştir. Hatta
düşünce ürünlerini nesir yoluyla ifade etmekten kaçınmış, hayli güçlü bir
üslûbu olmasına rağmen, Cumhuriyet’ten sonra yazı yazmaktan da uzak
durmuştur. Vefatından sonra önce şiir kitapları, ardından nesirleri ve hatıraları yayınlanmış ve onun dünya, millet, din ve toplum tasavvuru daha
açık olarak ortaya çıkmıştır. Yahya Kemal’i okuduktan sonra şu hükmü
vermek zor olmaz: Yahya Kemal, kendini “düşünür” olarak ortaya koyan
8

“Yahya Kemal kendisini de şiirini de millî şair olmak için yıktı, diyeceğim geliyor.” Günlüklerin
ışığında Tanpınarla başbaşa. (Haz. İnci Enginün, Zeynep Kerman) Dergâh yayınları, İstanbul,
2007. sf. 278 “Hakikat şu ki, Yaha Kemal biraz da milliyet nazariyesine kendini feda etti.” Sf.
279
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bir çok son devir yazarından daha kesif bir terkip ve tefekkür gücüne sahiptir.
70’li yaşlarda, bize mahsus bir millet ve milliyetçilik terkibi beyannamesi olarak ortaya koyduğu Süleymaniyede Bayram Sabahı şiirini bitirir.
Artık şiir kitaplarını yayınlamayı düşünmektedir ve bu şiir de kitabının başında yer alacaktır. Şiirlerini –ve elbette fikirlerini- bütünlük içinde millete
sunmanın zamanı gelmiştir. Hem devir bir hayli değişmiştir, daha hür bir
dönemdir, hem de artık bir ayağı çukurdadır. Son yıllarında şekillendirdiği
şiir kitabı Kendi Gök Kubbemiz’in yayınını görmeden vefat eder.9
Yahya Kemal’in fikirleri şiirlerindedir. Denilebilir ki, bağırdığı gizli yer
şiirleridir.
Tanpınar, şiirlerinde bilerek (belki de ustasıyla aynileştirilmesini istemediğinden) fikirden uzak durmuştur. Tek istisna “Bursa’da Zaman” şiiridir. Onun bağırdığı gizli yer ise romanlarıdır.
Fikrin susturulduğu yerde, en çok sanat biçimine girerek konuşması
bize has hal olmasa gerektir.
Hürriyet terbiyesi
Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatından sonra yayınlanan “Sahnenin
Dışındakiler” romanında, Yahya Kemal’i temsil eden kahramanı İhsan’a
“hürriyet bir terbiyedir, idealdir” dedirtir. Bunu Osmanlı gibi totalciliği
çok vurgulanan, istibdadının sürekli altı çizilen bir toplumdan çıkan ve
o toplumun değerlerini en iyi şekilde kavrayıp organik/tabiî bir millet ve
milliyetçilik görüşü geliştiren bir şahsiyeti (Yahya Kemal) temsil eden karakter söyler.10
“Hürriyet” kelimesini, 19. yüzyıldan beri bugünkü mânada kullanmaya başlayan bir toplum için “hürriyet terbiyesi” kavramı, bir anlam
taşıyabilir mi? Osmanlı toplumunda hürriyet terbiyesinin varlığını kabul
etmememiz için hiç bir sebep yoktur. Hürriyet terbiyesi daha sonraki devirlerde, kuvvete tapma ile yer değiştirmiştir. Kuvvete tapma, kişileri (veya
kurumları) ilahlaştırırcasına yüceltme, elbette hürriyeti kâğıt üzerinde var
kılmışsa da hakikatte yok etmiştir.
Sözünü ettiğimiz romanda, İhsan “İnsanın kendi hayatına istikamet
verecek fikri bulması ne kadar güç... Ayakkabı değil ki hazırını alayım.
Şimdiye kadar hep kelimelerle ve bir de hadiselerle yaşadık. Kelimeler
bizi sarhoş etti, hadiseler kafamıza vurarak uyandırdı.” der. Bu konuş9

Yahya Kemal, ölümüne yakın, şiirlerini Hürriyet gazetesinde yayınlatmıştır (1956-1957). Şiir
kitabı Kendi Gök Kubbemiz 1961 yılında yayınlanabilir.

10

Tanpınar, kendini Yahya Kemal’in milliyetçilik anlayışının sürdürücüsü olarak görür. “asıl milliyetçi Yahya Kemal ve benim” der. (Günlükler, 207)
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ma halaskârandan Ârif Bey tarafından şöyle karşılanır: “Kabahat kimin?
Hürriyet, hürriyet! diye bu milleti batıranlara söyle!”
İhsan ise halâskâran (kurtarıcılar) zihniyetine karşı fikrini şöyle ifade
eder: “Fikirlerle hadiseleri karıştırmayın! Hürriyet, her yerde ve her şart
içinde daima istenecek şeydir. O insanlığın merhalesidir. Hürriyet için
icabında her şey feda edilir, o bir terbiyedir, idealdir. Onunla siyasî hadiseleri, bilhassa bir kısmına şahsen methaldar olduğunuz hataları ne diye
karıştırıyorsunuz?”
Yahya Kemal ve Tanpınar’ın mûsıkî ve dil ve eski edebiyat konularındaki tutumları, yaşadıkları dönemin şartları, yani fikir hürriyeti hususundaki
sıkıntılar dikkate alınırsa, öncelikle susma hakkını kullanma, resmî söyleme tâbi olmaktan kaçınma ve bilhassa mevcudu doğrudan eleştirmeden
reddedilenin hakkını teslim etme şeklinde seyreder.
Devam ederek değişmek, değişerek devam etmek
Tanpınar’ın eserlerine muhatap olan bir okuyucunun en fazla aklında kalacak olan ibare, “Devam ederek değişmek, değişerek devam etmek”tir.
İnkılâpçı, kökten değişimci olmakla öğünülen bir devirde bu ibare nasıl
anlaşılmalıdır?
Bu cümlenin mazmununa dikkat edersek, “devam”/süreklilik esas
alınmaktır. Halbuki, inkılâpçılık, devama karşıdır. Devam sözkonusu olduğunda, zecrî değişim fikri, inkılâp miti tesirini kaybeder. Devam ederek
değişmek yerine, “temelden yenilenerek var olmak, her şeye rağmen yeni
olmak” esastır. Tanpınar’ın cümlenin ikinci bölümünde “değişme” esas
omakla beraber, “devam” fikri de ihmal edilmemektedir.
Tanpınar’ın şiarı, tabiî olandır. Devam ederek değişmek dünyanın tabiî
nizamıdır. Değişimi sistemleştirme, zorlayıcı unsurlarla uygulama ise pozitivizmin ve materyalizmin işidir. Bütün pozitivist ve materyalist akımlar
şu veya bu şekilde toplum mühendisliği projesine sahiptir ve şu veya bu
nisbette zorunlu değişmeyi gerekli görürler.
Tanpınar’ın hür konuştuğu alan olan romanları dışında, üstadı Yahya
Kemal’i analtırken de aynı fiili tekrarlar. Tanpınar, üstadı Yahya Kemal’i
anlatırken de romanlarındaki gibi serbest konuşur. Anlatılan Yahya
Kemal’dir, dolayısıyla, 20. Yüzyıl Türkiyesinin değişimidir. Tanpınar’ın
“Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” makamında konuştuğu bellidir.
“Türk edebiyatı ve fikriyatı Tanzimat’tan beri, kendisini muayyen hudutlara getiren, çok defa bu taşıdığı yerde yapayalnız ve biraz da çıplak bırakan bir yığın teklifleri tecrübe etmiş, çoğunda iflasını görmüştü. Vakıa bu
tekliflerin sahipleri ve müminleri hünüz aramızdaydı. Fikret’in ahlâkçılığı
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ve mutlak garbçılığı, Âkif’in ona çok benzeyen, garbın bütün ilim ve teknik
silahlarıyla mücehhez ve Asr-ı Saadet ahlâkıyla giyinmiş islâmcılığı, Türk
Ocağı’nın Ziya Gökalp’e rağmen ağızdan ağıza o kadar değişen ve inhisarcı
bir ırkçılığa kadar giden, bir çok noktalarda meseleleri hal etmekten ziyade hayatı güçleştiren, realitelerimiz karşısında daima müttereddit kalmağa
mecbur teklifleri. Hepsi cemiyette henüz kuvvetle yaşıyorlardı. Bununla
beraber, ileride geniş surette üzerine döneceğimiz bu tekliflerin hemen
hapsinin de yetersizliği az çok görülmüştü. İşi yeniden ele almak, realitelerimize yeniden bakmak icab ediyordu.”11
“Tanzimat’tan beri itiyad edindiğimiz görüş tarzı bizi kendi tarihimizden uzaklaştırmış, yahut bizi ona, hiçbir şeyi layıkıyla göremeyeceğimiz
bir gözle bakmağa alıştırmıştı. Belki tarihi her zamandan fazla –yani hiçe
nisbetle daha fazla- biliyorduk. Fakat ‘historicitè’ denen şeyi, tarihiliği, fert
için olduğu kadar millî hayat için de çok lüzumlu ve zarurî olan ve hepimizi
bir ağacın kökleri gibi asırların içinden doğru besleyen düşünceyi kaybetmiştik. Zaman ve hadiselerin okyanısunda, bir takım isimlere ve müphem
duygulara, müphem hatıralara tutunarak, onlarla döğüşerek yüzüyorduk.
Burada yüzüyorduk kelimesini tesadüf olarak kullanmadım. Köksüz şeyler
daima yüzer, daima beyhude yere bir karşı sahil arar. Halbuki millî hayat
devamdadır. Devam ederek değişmek, değişerek devam etmektir. Çünkü
yaratmanın ilk şartı devamdır, hakiki kırılışlar ve kopuşlar ancak yaratış
ucubeleri, yarım mahlûklar vücuda getirir. Çünkü hayatın ortasında onun
bir parçası gibi değil, kendi dağılmış zerrelerinde davam eder. Tıpkı ölümde olduğu gibi.”
“Edebiyat layıkıyla tahlil edilmediği, ehemmiyetini iyi görmediği bir
bugünün emrine girmiş, çeşitli ağız ve düşünceden onun tepkileri olmuştu. Âcil zannedilen ihtiyaçlar fikir ve sanat hayatını emrinde tutuyorlar,
resmî makamlar ve cihazlar da kendi politikaları için bunun böyle olmasını
istiyorlardı.”
“Yahya Kemal’in asıl rolü burada oldu. İnkâr veya herşeyi olduğu gibi
kabul arasında sallanan ve sonunda kendi tereddüdünden doğan bu davranışı, bütün bir beyhude gidiş gelişi asıl hayatî fonksiyonu zanneden bu
vaziyete o son verdi.”12
“Asıl teklifi ise büyük tarihi çizgiye dönmekti. Filhakkika birkaç ders
sonra biz talebeleri onun asıl tekliflerini anladık. Ne kendisini, ne etrafını,
olduğu gibi almıyordu. Kendisine durmadan bir takım sualler soruyor ve
onların cevabını bütün hayattan alıyordu. Biz neyiz ve kimiz?”13
11

Ahmet Hamdi Tanpınar: Yahya Kemal. Yahya Kemal’i Sevenler Cemiyeti Neşriyatı, İstanbul
1962 (Kapakta 1963) sf. 12-13

12 age, 14
13 age, 15
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Tanpınar’ın Yahya Kemal’inden bu kadar iktibas yeterlidir sanıyorum.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal’in talebesi ve en büyük muakibidir. Yahya Kemal’i anlamak için Tanpınar’a ihtiyacımız var. Ahmet Hamdi
Tapınar’ı bilmek için ise, Yahya Kemal’i bilmemiz gerekiyor.
Yahya Kemal, sonradan İstanbul Üniversitesi olan Darülfünun’da edebiyat dersleri verdi. Talebesi Ahmet Hamdi de, 1939’da, yeni kurulan 19.
asır Türk Edebiyatı kürsüsünde ders vermek için Üniversite’de hocalığa
başladı. Yahya Kemal şairdi, talebesi Tanpınar da Cumhuriyet devrinin en
önemli şairlerindin biridir. Yahya Kemal roman yazmak istedi, bunu gerçekleştiremedi. Birkaç dönem milletvekilliği yaptı. Tek parti döneminde
bu milletvekilliklerinin gerçek bir seçim anlamı taşımadığı tahmin edilebilir. Devleti yönetenlerin ona bir atiyesi, bir sus payı olarak değerlendirilebilir. Fransa’da talebe olarak bulundu, elçilik yaptı. Tanpınar, roman
yazdı ve Türk edebiyatının en büyük romanlarını kaleme aldı. Tanpınar da
üstadı gibi milletvekilliği yaptı. Üstadına göre hayli geç olmakla birlikte,
Fransa’da bulundu. Her ikisi de evlenmedi, fakat son dönemlerinde bu durum onlar için hayıflanma konusu oldu.
Yahya Kemal, mahcup bir ideolog ve düşünür olarak kabul edilebilir.
Düşünür olduğunu, ideolog olduğunu iddia etmedi, açıkça söylemedi.
Bu yönünü barizleştirmemek için hayatında şiirlerini ve yazılarını kitaplaştırmaktan kaçındı. Tanpınar, fikirlerini çekinik vaziyette yazılarında,
daha açık olarak romanlarında ifade etti. Yahya Kemal ve Tapınar, kültürel devrimleri alkışlamadı, içinde bulunmadı.14 Dil ve tarih konularında
doğru bildiklerini söylemekle yetindiler. Böylece 1910’ların pozitivist milliyetçiliğinin alternatifi olan bir milliyetçilik, organik (uzvî, tabiî) milliyetçilik anlayışı gerliştirdiler. Yahya Kemal düşüncesini Osmanlı Devleti’nin
payitahtı İstanbul’a teksif etti. İstanbul Osmanlı medeniyetini temsil eden
bir şehirdi. Tanpınar, İstanbul’un hakkını teslime etmekle beraber, 4 şehri
daha inceleyerek terkibini yapmaya çalıştı.
Tanpınar’ın Cumhuriyet aydınlığı meselesi
Bu umumî Tanpınar imajına ters davranışlar, yazılar, mektuplar ve hatırat
nasıl değerlendirilmeli?
Tanpınar üzerine en kapsamlı çalışmaları yapmış olan Orhan Okay
Hoca’nın “politika batağına batma” açıklaması elbette yanlış değildir.
Ahmet Hamdi Tanpınar, bugün bildiğimiz anlamda değilse bile, siyasetle ilgilenmiş, milletvekili olmuş, bazı görevleri politik destekle elde etmiş,
ihtimaldir ki, 27 Mayıs darbesinden sonra da Kurucu Meclis üyesi olmak
istemiştir.
14

Yahya Kemal, Dil Kurultayı’na katılma davetini, “dil konusunda ilmim değil vehmim var” diyerek reddetmiştir.
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Bunlarla birlikte, Tanpınar’ın şahsiyetinin kırılma noktalarının, psikolojisinin de sonuçta müessir olduğunu düşünmeliyiz.
Tanpınar, Osmanlı’nın son (ve zor) zamanında doğmuş, çocukluğu ve
gençliği, kadı olan babasının vazifesi dolayısıyla bugünkü sınırlarımız içinde olan veya olmayan şehir ve kasabalarda geçmiştir. Çocuk ve genç Ahmet
Hamdi bu dönemde bir takım savruluşları derinden hissetmiş olmalıdır.
Balkan Harbi, 1. Dünya Harbi, “seferberlik” onun çocukluktan gençliğe geçiş dönemlerinin arkaplanını yapar.
Babasının Sinop’ta vazife yaparken, 1908 Meşrutiyetinden sonra kadro
tensikatı dolayısıyla bir hayli sıkıntılı günler geçirmesi, onun hayat boyu
sürecek bazı kuşkularını/korkularını beslemiş olmalıdır. Nitekim, 1960
darbesinden sonra İstanbul Üniversitesi’nden 147 profesörün uzaklaştırlaması çocukluğunun zihninden silinmeyen hatırasını canlandırır: “Tıpkı
çocukluğumda, 1908 yılında evimizi altüst eden, günlerce babama ağız açtırmayan cinsten tam bir tensikat. Elli iki sene sonra çalıştığım yerde aynı
şeyin olacağını hiç ummazdım.”15
Tanpınar’ın Millî Mücadele’nin o zor günlerinde üniversite talebesi olduğunu (1919-1923), mezun olduktan sonra da Erzurum’a edebiyat muallimi olarak tayin edildiğini biliyoruz. 1924 yılının ekiminde Erzuruma
gelen ve Erzurum Lisesini de ziyaret eden Mustafa Kemal Paşa ile konuşmasında medreselerin kapatılmasını alkışlar tarzda sözler söylemesi yine
bu psikolojiye bağlanabilir. Daha altı ay önce medreseler, hilafetin kaldırılmasından sonra kapatılmış, tevhid-i tedrisat ile, dinî öğretim de Maarif
Vekaleti’ne verilmiştir.
Tanpınar’ın Ankara’ya tayininden sonra, İhtiyat Zabiti Mektebi’nde bir
hafta kadar hapis yatması, mahiyeti bilinmeyen, kendisince de açıklanmayan bir mahpusluktur. Bu hapis hadisesinin öğrenilmesini Tanpınar’ın
pek arzu etmediğini de günlüklerinden biliyoruz.16 Tapınar’ın bu dönemde
Ankara’da bulunurken içinde olduğu çevre, yeni Cumhuriyet’in propaganda merkezinde bulunması, Tek partinin muhalefeti yıldırıcı uygulamaları, İstiklâl Mahkemeleri kullanılarak gerçekleştirilen tasfiyeler, sözü edilen hapis keyfiyeti ve şimdilik bilemediğimiz başka müessirler onun bir
“Cumhuriyet aydını” konumuna girmesine yol açmış olmalıdır.
Mûsıkî Muallim Mektebi ve Gazi Terbiye Enstitüsü, Cumhuriyet ideolojisini yayacak ve yerleştirecek elemanları yetiştiren kurumlar olarak tasarlanmıştır. Hocaların önemli bir kısmı, binanın pansiyon haline getirilen
bir bölümünde kalmaktadır. Bazen birkaç hocanın bir odada kalmasına
15

İnci Enginün-Zeynep Kerman: Günlüklerin ışığında Tanpınar’la başbaşa. Dergâh yayınları,
İstanbul 2007, sf. 273

16

Günlükler, 139
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ihtiyaç hissedilmektedir.
Ankara’da bu şartlar içinde yaşayan Ahmet Hamdi Bey, 1930 ağustosunda toplanan Türkçe ve Edebiyat Muallimleri Kongresi’ne katılmış ve
17 ağustosta divan edebiyatının lise müfredatından çıkarılması yönünde
tebliğini okumuştur.17
Bu tebliğde savunulan görüşlerin, daha sonra Tanpınar’ın asla katılmayacağı istikamette olduğundan şüphe yoktur. Orhan Okay Hoca, onun
Ankara yıllarını “Ankara’da çok cezrî (köktenci, radikal) bir garpçı” başlığı
altında ele almaktadır. Tanpınar’ın o yılları ve sonrasını, Varlık dergisinin
yöneticisi Yaşar Nabi’ye gönderdiği biyografik bir mektupta, “1932’ye kadar çok cezrî bir garpçı idim. Şarkı tamamıyla reddediyordum. 1932’den
sonra kendime göre tefsir ettiğim bir şarkta yaşadım. Asıl yaşama iklimimizin böylesi bir terkip olacağına inanıyorum. Beş Şehir ve Huzur bu terkibin araştırmalarıdır.”18 cümleleriyle ifade eder.
Bu açıklama, artık Tanpınar’ın olgunluk döneminde yapılmaktadır. Bu
dönemin sonunda, onun 27 Mayıs darbesine alkış tutması, İsmet Paşa’ya
yanaşarak Kurucu Meclis üyeliği elde etmeye çalışması nasıl tefsir edilmelidir?
Birinci Tanpınar’ın, Günlükler’inde açıkça görülen zaaf kumkuması beşerin, ömrü parasızlık gibi yoksunluklarla geçen bir kişinin, ortaya koyduğu büyük eserlere rağmen önemsenmeyen “kırtipil Hamdi” olarak anılan
bir şahsın, ahir ömründe kendini bir yerlere isbat ve önplana çıkma teşebbüsü olarak okunabilir mi? Tanpınar, sağlığında o derinlikli eserleri ile ne
yakın çevresinden ne de toplumdan beklediği gerçek alâkayı görememiştir
de önemsenmek için birinci Tanpınar maskesine ihtiyaç hissetmiş olabilir
mi?
Burada, bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Tanpınar, Ankara’da
cezrî bir garpçı olmuştur. Klasik edebiyatımızı ve mûsıkîmizi boşlamış,
Musiki Muallim Mektebi’nde (sonradan Konservatuvar) sadece batı müzikçileriyle ve müziğiyle hemhal olmuş, hatta divan edebiyatının tedrisattan kaldırılmasını savunmuştur. İstanbul’a tayininden sonra İspanya elçiliği vazifesinden dönmüş olan Yahya Kemal onun bu durumunu görmüş
olmalıdır ki, elinden tutup İstanbul Belediyesi Konservatuvarı’nın klasik
Türk musıkisi Darülelhan koleksiyonunu dinlemeye götürmüştür. Burada
ilk olarak 16. yüzyılın büyük bestekârı Itri’nin Nevakâr’ını dinlerler. Yahya
Kemal, hoca ve üstad olarak onun gerçek zeminine dönmesini böylece sağlamış olmalıdır. Tanpınar, Yahya Kemal’le konservatuvarda klasik Türk
17

O.Okay, 159-163

18

Okay, 158 Bu metin, Yaşadığım Gibi’nin sonraki baskılarında yer almıştır, bkz. 6. bs. sf. 300310
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müziği dinleme seanslarının 1943’e kadar devam ettiğini belirtmektedir.19
Yahya Kemal 1958’de vefat etmiştir. 1960’dan sonra bir daha ekseni
kayan Tapınar’ın eksenini düzeltecek bir üstadan artık mahrum olduğunu
unutmamalıyız!

19

Yaşadığım Gibi, “Yahya Kemal ve Türk Mûsikisi” 1. bs. sf. 358-365, 5. bs. sf. 377-382 Tanpınar,
1943’te meb’us olarak Ankara’ya gitmiştir.
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Tanpınar as a “Republic Enligtened”
D. Mehmet Doğan

Abstract
Ahmet Hamdi Tanpınar is an important person who takes interest after his death, more and
more. Tanpınar deserves this attention because of his poetries, stories, novels and his studeis
on our literature history. His book named “Beş Şehir” had achieved a significant breakthrough in city literature. A contrary aspect of his thought line which is explained in his writings
and widely known anymore attracts attention in his works. This contrary aspect of Tanpınar
which is named to be “a republic enligtened” is emphasied in this article. To be a rebublic
enligtened, Tanpınar can be described in one sentence: Totalitarian, antidemocratic, “lover”
of National Chief İsmet İnönü and supporter of 1960 coup d’etat. Is the real Tanpınar this or
has the conditions of the period forced him to be have like that? In this article, these issues
are dealt with in verious aspects.
Key Words: Republic, Intellectual, History of Literature, Coup, Author

“Cumhuriyet aydını” olarak Tanpınar
D. Mehmet Doğan

Özet
Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatından sonra da ilgi gören, hatta ilgi görme seviyesi yükselen
önemli bir şahsiyet. Tanpınar şiiriyle, hikâyeleriyle, romanlarıyla ve edebiyat tarihimizle ilgili çalışmalarıyla bu ilgiyi hak eden bir yazarımız. Onun “Beş Şehir” isimli kitabı bir şehir
edebiyatı çığırı açmıştır. Onun eserlerinde ifade edilen ve artık yaygın olarak bilinen düşünce
çizgisine aykırı bir yönü de dikkat çeker. Bu yazıda, Tanpınar’ın “Cumhuriyet aydını” olarak
ifade edilebilecek bu yönü ele alınmaktadır. Tanpınar’ın “Cumhuriyet aydını” yönü tek cümle
ile ifade edilebilir: Tek partici, demokrasiye soğuk, Millî Şef İsmet İnönü muhibbi ve 1960
darbesinin alkışçısı…Asıl Tanpınar bu mudur? Yoksa, dönemin şartları mı onu böyle davranmaya zorlamıştır? Yazıda bu husus çeşitli yönlerden ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Aydın, Edebiyat Tarihi, Darbe, Yazar

59

Tarihi Gerçekler ve Kurgusal Gerçeklik Bağlamında Tarihî Roman / Zeki Taştan

Tarihi Gerçekler ve Kurgusal
Gerçeklik Bağlamında Tarihî
Roman
Zeki Taştan
Doç. Dr. , Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Roman sanatının bugüne kadar en çok rağbet gören ve tartışılan türlerinin başında tarihi romanların geldiğini söylemek sanırım yanlış olmaz.
Tarihî roman üzerinde hem gördüğü rağbet, hem kavram, hem de tarihe
bakış açısı bağlamında sürekli bir tartışma yaşanmıştır. Ülkemizde de ilk
yayımlandığı günlerden bu yana rağbet gören bu tür, özellikle Cumhuriyet
yıllarında yayımlanan ürünlerle “tarihî gerçeklik”, “tarihin çarpıtılması”,
“tarihî şahsiyetleri tahrif veya tahkir” gibi hususlarda tartışmalara konu
olmuş ve bu konu zaman zaman gündeme gelmiştir. Günümüzde bu tartışmalar, daha çok “tarihî dizi filmler” etrafında yapılmakta ve canlılığını
hâlâ korumaktadır.
Tarihî romanlar veya tarih konulu diğer sanat dalları etrafında dönen bu tartışmaların birinci nedeni şüphesiz tarihin kendi çekiciliğinden
gelmektedir. Tarih, özellikle de Tanzimat döneminden itibaren kurgusal
dünyaya malzeme olmaya başladığından beri cazibesini her zaman koruyabilmiştir
Tarihî roman etrafında yapılan tartışmaların kuşkusuz birçok sebebi vardır. Bunları sırf “tarihin çarpıtılması” konusunda değerlendirmek
meseleyi dar bir alana hapsetmek anlamına gelecektir. Çünkü konu sadece tarihî gerçeklerin çarpıtılması değil, roman sanatı açısından taşıdığı
değerle de ilgilidir. Ancak ortada var olan bu tartışmaların da kaynağına
gitmek ve dünden bugüne bunun sebeplerini araştırmak, öncelikle problemi aydınlatmak açısından yarar sağlayacaktır. Bu anlamda bizde tarihî
roman anlayışını; Tanzimat’tan bugüne yayımlanan romanlardaki tarih
felsefesini genel hatlarıyla ortaya koymakta yarar vardır. Bu geniş çerçeveyi çizdikten sonra “tarihî gerçeklik” meselesinin kuramsal açıdan taşıdığı
değeri incelemek daha da kolaylaşacaktır.
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Bizde Tarihî Roman Anlayışı
Tarihî roman türü, edebiyatımızda ilk kez Tanzimat yıllarında görülür1.
Türün ilk örneklerini Namık Kemal ve Ahmed Midhat Efendi verir. Namık
Kemal, Cezmi’de (1883)2, tarihî gerçeklere uygun olarak bir eser ortaya
koymak ister. Romanda rol alan kahramanların önemli bir kısmı tarihî kişilerden oluşur. Olaylar, II. Selim ve III. Murad dönemleri Osmanlı, İran,
Kırım tarihinden alınmıştır. Edebiyatı sosyal fayda aracı olarak gören yazar, tarihten de benzer bir fayda umar. İmparatorluğun sancılı döneminde
insanların dikkatlerini geçmişin şanlı bir devresine çekerek bedbin havayı
gidermeye çalışır. Oğlu Ali Ekrem’in de belirttiği gibi “Cezmi, baştan aşağı kahramanlık, vatanperverlik, fedakârlık gibi ulvî hasletleri gayet tesirli ve canlı sayfalarda yaşatarak, milletin fikr ü vicdanını yükseltmek için
yazılmıştır.”3
Cezmi’de insanları bilinçlendirmeye yönelik bir tarih anlayışı işlenir.
Tarihe özel bir önem atfettiği bilinen Namık Kemal, tarihi, geçmişten geleceğe haber ulaştıran bir vasıta olarak kullanır4. Tarihî gerçekleri bilmenin,
vatan ve millet sevgisini artıracağı inancındadır. Romanda da tarihî gerçekler, övgü dolu olaylar eşliğinde romantik bir bakış açısıyla sunulmaya
çalışılır.
Cezmi romanı yayımlandıktan sonra tarihi roman üzerinde ilk ciddi
tartışmayı da beraberinde getirir5. M. Fatih Andı, roman etrafında yapılan
tartışmaları, beş ana başlık altında değerlendirir.
a) Cezmi’de fesahate aykırı ifadelerin varlığı
b) Belagate aykırılık
c) İmlada tutarsızlık
d) Bilgi yanlışları ve Namık Kemal’i cehaletle suçlama
e) Tabiîlik ve gerçeğe uygunluk: Bu tartışmalar içinde roman kahramanlarının gerçeğe uygun olup olmadığı, tarihî şahsiyetlerle örtüşüp
örtüşmediği söz konusu değildir. Coğrafya ile ilgili bir bilgi yanlışı zikredilir. Tercüman-ı Hakikat’teki imzasız bir yazıda ise; Cezmi’de “mesail-i
tarihiyye”ye dair yanlışlıkların da bulunduğunu, bunları yazabileceği dile
1

Bu konuda bk. Zeki Taştan, Türk Edebiyatında Tarihi Romanlar (Türk Tarihiyle İlgili 18711950), İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2000, 2 c., 1310 s.

2

Namık Kemal, Cezmi, İstanbul, (6. B.), 1335, 500 s.

3

Ali Ekrem, Namık Kemal, İst. 1992, s.63

4

bk. Doç. Dr. Önder Göçgün, ‘Namık Kemal’de Tarih Düşüncesi ve Sevgisi’, Türk Dünyası Tarih
Dergisi, nr.2, Şubat 1987, s.35-37

5

Bk. M. Fâtih Andı, ‘Namık Kemal’in Cezmi Romanına Dair Devrinde Yapılan Münakaşalar’,
DAÜ. FEFY. 1998, s.25-46
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getirilse de Ahmed Midhat Efendi, buna müsaade etmez.
Dönemin tarihî roman hususunda en üretken yazarı ise Ahmed Midhat
Efendi’dir. Yeniçeriler (1871) romanıyla ilk olarak tarihî döneme uzanan
Ahmed Midhat, tarihi konu alan altı roman daha yayımlar. Bu romanlarında, İslâmiyet’i ve Türklüğü yücelten Ahmed Midhat, dönemin anlayışı
doğrultusunda romanlar kaleme alır.
Meşrutiyet döneminde ise devrin doğurduğu milliyetçi duygular roman yazarlarının tarihe bakışlarında da etkili olur. Romanların fikrî
yönü, Turancılık, Türkçülük cereyanlarıyla beslenir. Büyük bir çoğunlukla Osmanlı tarihinin ele alındığı bu devrelerde ilk kez eski Türk tarihine
kadar uzanılır. Gerek Osmanlı, gerekse diğer eski dönemlerin işlendiği
tarihî romanların genelinde Türkçülüğün, Turancılığın izlerini bulmak
mümkündür. Filibeli Ahmed Hilmi, Öksüz Turgut’ta Yıldırım Beyazıt’ı “en
büyük Türk” olarak tavsif edip tarihi hakikatlere bağlı bir roman yazma
gayretindedir. Fatih dönemine uzanan Kızıl Köşk ise bir macera romanı
olmaktan öteye gitmez.
Cumhuriyet devrine gelindiğinde tarihe bakışta önemli bir değişimin
yaşandığı göze çarpar. Bu dönemde yazılan tarihî romanlar, devrin tarih
anlayışının dışına pek çıkmaz. Hatta daha da ileri giderek Osmanlı dönemi, özellikle de hanedanı bütünüyle karalanır. Atatürk dönemi “tarih
tezi” anlayışının da etkili olduğu romanlarda, eski Türk tarihi yüceltilir6.
Böylelikle Cumhuriyet dönemine kadar bir övgü malzemesi olarak ele alınan Osmanlı hanedanı, Cumhuriyet’le birlikte tabir-i caizse bazı yazarların
kaleminde “sövgü malzemesi”ne dönüşür. Artık Yıldırım Beyazıt, Filibeli
Ahmet Hilmi’nin yücelttiği “en büyük Türk” değil, aksine Nizamettin
Nazif’in kaleminde; “geniş göğüslü, abus suratlı, patlak dudaklı..” milletine sırtını dönmüş, devlet işlerinden elini eteğini çekmiş, Edirne’deki
sarayında Prenses Olivera ile zevk ve sefa içinde pinekleyen, hayatta şarap
ve kadından başka hiçbir şeyi önemsemeyen, hiçbir mukaddesatı olmayan,
mağrur bir padişahtır7.
Cumhuriyet döneminde yayımlanan ve Osmanlı hanedanını konu alan
birçok romanda bu olumsuz bakış açısını bulmak mümkündür. Kötülenen
padişahlar içinde Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmed ve Kanunî Sultan
Süleyman gibi Osmanlı’ya yön vermiş, kudretli kişilerin olması ise dikkat
çekicidir.
Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun Kara Davut, Köroğlu, Deli
Deryalı romanları, Osmanlı hanedanını kötüleyen romanlar içinde en
dikkat çeken eserlerdir. Osmanlı’nın parlak yıllarını ele alan romanlarda;
6

Zeki Taştan, “Atatürk Devri Türk Tarih Tezinin Romanlarımızdaki Yansımaları”, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van, 2004, S. 7, s. 112–147.

7

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Köroğlu, c.I, İst. 1928, s. s.151
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Fatih Sultan Mehmed, Yıldırım Beyazıt ve Kanuni Sultan Süleyman bütün cepheleriyle olumsuz kişiler olarak tasvir edilmişlerdir. Fatih Sultan
Mehmed’i bir zorba olarak gören yazar, Kanunî Sultan Süleyman’ı cinsel
sapmaları olan biri, Beyazıt’ı ise kadın düşkünü, ayyaş ve tembel bir padişah olarak çok kötü şekilde tasvir eder.
Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun Kara Davut’ta, Fatih Sultan
Mehmed’e tokat attırması ve tarihe bakış açısı devrin bazı yazarları tarafından eleştirilir. Böylece tarihî romanlarda tarihe bakış açısı noktasında
kapsamlı ilk tartışmalar da başlamış olur8.
1940 yılından sonra ise Osmanlı hanedanına bakış açısı yeniden değişmeye başlar. Birçok Osmanlı padişahı yeniden yüceltilmeye başlanır.
Feridun Fazıl Tülbentçi’nin romanlarında Yıldırım Beyazıt ve Kanunî
Sultan Süleyman, zaafları yanında kudretli devlet adamları ve yürekli savaşçılar olarak da dikkat çekerler. Ancak Nedim Gürsel’in Boğazkesen
-Fâtih’in Romanı-’nda tartışmalar yeniden alevlenir.
Yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere bizdeki tarihi romanlarda, tarihe bakış açısı veya “tarihi tahrif” meselesi dönemin politik anlayışı doğrultusunda değişebilmektedir. İlk romanlarla birlikte yüceltilen Osmanlı
hanedanı, Cumhuriyet’le birlikte karalanmaya ve 1940’lardan sonra tekrar
benimsenmeye başlanır. İleriki zamanlarda ise yazarlarımızda her iki bakış açısını da bulmak mümkündür.
“Tarihî Gerçeklik” ve “Kurgusal Gerçeklik”
Tarihî romanlarda yaşanan tartışmalar, genellikle “tarihî gerçeklik” veya
hanedan üyelerini itham noktasında düğümlenmektedir. Tarihî gerçeklik,
okuyucunun öğrendiği tarihle romanda yorumlanan tarih arasında yaşadığı ikilemden kaynaklanmaktadır. Bu ikilem de yukarıdan beri anlatmaya
çalıştığımız dönemin tarihe bakış açısıyla değişebilmektedir. Bazı okuyucular, genellikle dönemin hâkim bakışa açısıyla öğrendiği gerçeklerin romanda tahrif edildiğini gördüğünde ikileme düşmektedirler. Özellikle bazı
zirve isimlerin veya kahramanların kötülenmesi onlar nazarında büyük
tartışmalara sebep olur. Bunların farklı nedenleri olmakla birlikte, roman
sanatı açısından tarihî gerçeklerle kurgusal dünya arasında bire bir ilişki
kurmak bizleri yanılgıya düşürmektedir. Çünkü roman bir kurgu sanatı
olduğu için hayalî, yaratma bir dünyayla yaşadığımız dış-gerçek dünya
arasında birebir gerçeklik aramak doğru değildir. Hatta tarih yazıcılarında
da kendi içinde üç katmanlı bir yorumla karşılaşırız. Tarihçi, önce yarar8

Zeki Taştan, “Cumhuriyet Dönemi Tarihî Romancılığımızda Dikkat Çekici Bir Eser: Kara Davut ve Devrinde Uyandırdığı Akisler” , II. Kayseri ve Yöresi, Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi
Şöleni, Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kayseri,
11–12 Nisan 2006.
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landığı belgeye bakar. Sonra bunu metne dönüştürür. Son olarak bu metni
okuyan okuyucu onu yeniden yorumlar9. Bu üç katmandan sonra tarihin
roman formuna aktarılması ve yeni bir okuma biçimi başlar.
Bir roman büyük bir çoğunluk için çok gerçekçi olsa bile küçük bir kesim için gerçekçi görünmeyebilir. En önemlisi esasta edebî metnin kurmaca bir dünyaya ait olduğu unutulmamalıdır. Üstelik klasisizm, romantizm,
realizm veya diğer akımların gerçeklik anlayışları birbirlerinden farklı olduğu gibi bugün postmodern, gerçeküstücü, fantastik veya herhangi bir
akıma bağlanamayacak diğer romanlardaki gerçeklik anlayışları arasında
da önemli farklar vardır.10 Ancak ister herhangi bir akım adı altında, isterse hiçbir akıma bağlı olmadan yazılsın veya marjinal, bilimkurgu, ütopik,
mitsel, postmodern, fantastik olsun, her roman, hayatın gerçeklerini kendi iç gerçekliği haline getirerek sunar. Roman sanatı için önemli olan da
romanlardaki kurmaca gerçekliğin dış dünyayla uyumu veya uyumsuzluğu
değil, yazarın yarattığı kişilerin kurmaca dünya içinde tutarlı ve gerçekçi
olup olmayışıdır. Zira her romanın gerçekliği kendi iç dünyasında şekillenen bir yapıdır. Okuyucu bir romandaki gerçeklik seviyesini ister kendi
duygu ve düşünce dünyasından, isterse yazarın yarattığı kişi ve olaylar açısından algılasın esas olan eserin kendisidir. Miguel de Unamuno’nun da
dediği gibi “Bir yaratma eserdeki gerçeklik, iç gerçekliktir.”11
Diğer taraftan romandaki iç gerçeklik bir yönüyle ayrıntılarda gizlidir.
Kurgusal dünyadaki ayrıntılar tek tek bir araya gelip bütünü oluşturduklarından hiçbir ayrıntı önemsiz değildir. Stendhal’in dediği gibi, “Orijinallik
ve gerçeklik yalnızca ayrıntıdadır.” İnsan ve hayat çok karmaşık ve akıl
almaz ayrıntılarla dolu olduğu için kurgusal bir dünyanın gerçekçiliği de
yazarın titizliği, ayrıntılara gerçeklik açısından dikkat etmesi sayesinde
meydana gelir.12 Çoğu zaman dikkat edilmeyen çok küçük bir ayrıntı romanın iç tutarlılığını zedelediği gibi kişi ve olayları doğru anlamamızı da
zorlaştırır.
Bir romanın kendi iç gerçekliği ile dış dünyadaki gerçeklik ve yazarın
tutumu bu bakımdan oldukça önemlidir. Roman sanatı açısından önemli
olan yazarın kurgusal dünyada ortaya koymaya çalıştığı gerçekliğin tutarlılığıdır. Olumlu bir karakter ortaya koymaya çalışan yazar, bunu romanına tutarlı bir şekilde yansıtamazsa iç gerçekliği zedelemiş olur. Bunu bir
eser üzerinden değerlendirmeye çalışalım.
Hıfzı Topuz, 2000’li yıllardan başlayarak tarihi roman sahasında adı9

İlhan Tekeli, Tarihyazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitapevi, Ankara, s. 65

10

bk. Selçuk Çıkla, “Romanda Kurmaca ve Gerçeklik”, Hece, Türk Romanı Özel Sayısı, nr. 65-67,
Mayıs 2002, s. 111-129; Mümtaz, İdil, Gerçeklik Ve Roman, 1998.

11

Miguel de Unamuno, “Gerçeklik, Gerçeklik Üzerine”, (Çev: Bilge Karasu), Türk Dili, nr. 154,
Temmuz 1964, s. 767

12

bk. Çıkla, agmak., s. 117
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nı duyuran bir isim. Romanlarında (Meyyâle, 1998; Taif’te Ölüm, 1999;
Paris’te Son Osmanlılar, 1999; Hatice Sultan, 2000; Gazi Ve Fikriye,
2001, Çamlıca’nın Üç Gülü, 2002). Genel olarak Mustafa Kemal, Sultan
Vahideddin, Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmecid,
Midhat Paşa, Namık Kemal, Pertevniyal Sultan gibi genel olarak ünlü simaları konu edinen yazar, geniş bir okuyucu kitlesine de ulaşmıştır. Onun
en tanınmış romanlarından Gazi ve Fikriye’yi iç gerçeklik açısından incelemeye çalışacağız13.
Romanda, olumlu bir Mustafa Kemal portresi yaratılmaya çalışılır.
Gazi ile Fikriye arasındaki gizli nikâh meselesi romanın en önemli yapı
taşlarından birisi olarak sunulmaktadır. “Sonsöz” kısmında bu önemli konuyla ilgili şunlar söylenir:
“Gazi Ve Fikriye romanı bir biyografi değil, belgesel ve tarihsel bir kurgudur. Fikriye’nin hayatta kalan yakınlarına göre Mustafa Kemal kendisini
sınırsız bir aşkla seven bu kadınla kitapta belirtilen koşullarda geleneksel
bir biçimde evlenmiş, ama olay gizli tutulmuştur. Bu evlenmenin nedeni,
Mustafa Kemal’in Fikriye’yi koruma endişesidir. Çok onurlu, duygulu, içine kapalı bir yaradılışta olan Fikriye de verdiği söze bağlı kalarak nikâh
olayını hiç açıklamamıştır. Mustafa Kemal’in çevresinde olan yakınları ise
bu evlenme olayını hiç duymadıklarını belirterek Fikriye’nin yakınlarının
görüşlerine katılmadıklarını söylemektedirler.”
Yazar, kesin bir yargıya varmadan romanını bu ikilem üzerine oturtmuştur14. Fakat romanın en önemli meselesi olarak sunulan bu ikilem,
aynı zamanda Mustafa Kemal ve Fikriye ilişkisinin en tutarsız yanlarından
birini oluşturmaktadır.
Fikriye, Teselya Savaşından sonraki zor dönemde badireler atlatarak
Yenişehir Kasabasından Selanik’e taşınan bir ailenin kızıdır. Fikriye’nin
babası Memduh Bey, Selanik’te bir süre gaz bayiliğinde çalıştıktan sonra İstanbul’a, Akbıyık Mahallesi’ne taşınır. Amcası Ragıp Bey ise rejideki işinden memnundur ve Selanik’te kalır. Ragıp Bey, eşi öldükten sonra
merhum Ali Rıza Bey’in eşi ve Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’la
evlenir. Mustafa Kemal, İstanbul’da Harp Okulu’nda okurken üvey babası
Ragıp Bey’in kardeşi Memduh Bey’in evine gidip gelmeye başlar. Fikriye’yi
de bu evde görür. Kendisi 22-23, Fikriye ise 6-7 yaşlarındadır. Mustafa
Kemal ağabeyine büyük bir hayranlıkla yaklaşan Fikriye, büyümeye başlayınca onu daha çok sevmeye başlar. Zamanla bu sevgi büyük bir tutkuya
dönüşür. Mustafa Kemal de Fikriye’den hoşlanmaktadır.
“Fikriye 21 Yaşında: Sevgi Dolu İlk Akşamlar” başlıklı IX. kısım13 Bu konuda şu makaleden yararlanılmıştır: Zeki Taştan, “Hıfzı Topuz’un Romanlarında Kişilerle
İlgili Bazı Tutarsızlıklar”, Türkoloji Dergisi, Ankara, 2003, C. XVI-I, s. 129–175
14 Hıfzı Topuz, Gazi Ve Fikriye, İst. 2001 (1. basım), 287 s. (Metindeki alıntılar bu baskıya aittir.)
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da Mustafa Kemal’in Fikriye’nin sevgisine açıkça karşılık verdiğini görüyoruz. Ocak 1918’de Almanya’dan İstanbul’a dönen Mustafa Kemal,
Akaretler’deki evine uğradığında ilk iş olarak Fikriye’yi görmeyi arzulamaktadır. Evlerinde bulamayınca haber gönderilir. Her iki sevgili nihayet
buluşurlar. Mustafa Kemal, “Fikriye nihayet kavuştuk!” sözleriyle hasretle
sarılarak sevgisini açıkça belli eder. Fikriye de ona büyük bir özlemle sarılır ve akşamı Mustafa Kemal’le birlikte geçirir:
“O akşam Fikriye orada kaldı. Artık çocuk değildi; 21 yaşındaydı. Ondan
sonraki haftalarda da yalnız kaldılar. Bu beraberlikleri geleneğe dönüştü.
İkisi de çok mutlu saatler yaşadılar.” (s. 108)
Anadolu’da savaşın kızıştığı zamanlarda Mustafa Kemal Ankara’da,
Fikriye ise İstanbul’dadır. Bir buçuk yıldır Mustafa Kemal’i göremeyen
Fikriye onun hasretiyle yanıp tutuşmakta, zamanını, Ankara’ya çağrılmayı bekleyerek geçirmektedir. Ancak bu ayrılığa daha fazla tahammül
edemeyeceğini anlayınca Ankara’ya, Mustafa Kemal’in yanına gitmeye
karar verir. Durum, Mustafa Kemal’e iletilir. Mustafa Kemal, Fikriye’nin
Ankara’ya gelmesinden mutluluk duyacağını bildirir. Nitekim iki sevgili
buluşurlar.
Fikriye’nin Mustafa Kemal’le Direksiyon Binası’nda birlikte olduğu
iki ayın sonunda yanına ağabeyi Ali Enver gelir. Ali Enver, Fikriye’nin
Mustafa Kemal’le söz konusu birlikteliğini onaylamamaktadır. Fikriye de
ağabeyinin “gelenekler dışında bir ilişki içinde olmasına” karşı olduğunu
bilmektedir. Ali Enver, kız kardeşine tehlikeli bir yolda olduğunu söyler.
Mustafa Kemal’le aynı çatı altında nikâhsız yaşamanın sakıncası; çevrenin
bu ilişkiye ne diyeceğini, kısacası namus meselesini anlatır ve bu durum
onu oldukça üzmektedir. Fikriye, ağabeyinin endişelerini gidermek için
gizlediği bir gerçeği açıklamak zorunda kalır; Mustafa Kemal’le evlendiğini belirterek nikâh meselesini hikâye eder. Söylediğine göre Ankara’ya
geldikten üç hafta sonra Mustafa Kemal’den evlilik teklifi almıştır:
“Çocuğum, sana bu akşam hiç beklemediğin bir şeyler söyleyeceğim.
Seninle evlenmeye karar verdim. Bunu ne zamandır düşünüyordum. Sen
buraya gelince durum çok değişti. Seninle aynı evde yaşıyoruz. Bu olayı bir
gün bana karşı kullanabilirler. Evime genç bir kızı kapattığım ve onunla
geleneklerimize uygun olmayan bir şekilde ilişki kurduğum söylenebilir.
Böyle bir duruma düşmemizi istemem. Eğer bu nikâhlanma düşüncesi
sana da uygun geliyorsa hemen gerekeni yaparım.” (s. 172)
Yukarıdaki cümleler evlenme gerekçesinin altında oldukça dikkat çekici yanların olduğunu göstermektedir. Birincisi Fikriye, Ankara’ya, Mustafa
Kemal’in yanına gelince aklından evlilik düşüncesi geçmemiştir. Nitekim
üç hafta boyunca Mustafa Kemal’le aynı çatı altında gayrı meşru bir ilişki yaşayan genç kız, daha sonra ondan hiç beklemediği bir teklif almıştır.
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Mustafa Kemal’in “Sen buraya gelirken durum değişti” ifadesi tam olarak
açık olmamakla birlikte, daha sonraki cümleyle bağlantı kurulduğunda
bununla söz konusu ilişkinin sakıncalar ortaya çıkarabileceği kastı tahmin
edilebilmektedir. Ancak bu da romanda çizildiği kadarıyla Mustafa Kemal
gibi her şeyi etraflıca düşünen, dikkatli ve ciddî bir porteye ters düşen bir
durumdur. Bununla Mustafa Kemal’in, Fikriye’nin Ankara’ya yaşadığı
mekâna gelmesini isterken onunla birlikte olmanın yaratacağı sakıncaları
düşünmediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Fikriye’nin gelişinden bir ay sonra bu teklifi yapması da Mustafa Kemal’in konuyu derinliğine irdelemediğini göstermektedir. Romanda çizilen Mustafa Kemal portresi, etrafta
yapılan dedikoduların sakınca doğuracağı için değil, böyle bir sonuca zaten sebebiyet vereceğini düşünerek Fikriye ile evlenmeli veya bunun başka
tedbirlerini almalıydı. Zira geleneksel yaşam tarzının oldukça sıkı olduğu
bir dönemde genç bir kızla aynı çatı altında gayrı meşru ilişkiye giren –üstelik üst makamlarda olan ve tanınmış bir kişinin- olabilecekleri önceden
tahmin etmemesi en azından Mustafa Kemal’in kişiliğine ters düşen bir
durumdur. Bu tavır, romanda çizildiği gibi çok sağlam öngörüleri olan;
II. Meşrutiyet’i, Trablusgarp’ı, I. Dünya Savaşı’nı, Osmanlının çöküşünü
bütünüyle tahmin edebilen kahramanın karakteriyle ters düşmektedir. Bu
kadar önemli bir ayrıntının ihmal edilmesi oldukça önemli bir çelişkidir.
Mustafa Kemal’in Fikriye ile evlenmesinin gerekçesi ise bir genç kız
kalbinden hiç anlamadığını, romanda betimlendiğinin aksine erkek kahramanın duygusuz ve çıkarcı bir kişi olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki
cümlelerden anlaşıldığı kadarıyla Mustafa Kemal, sevdiği için Fikriye ile
nikâhı istememiş, onu veya kendisini korunmak endişesiyle bu evliliği tasarlamıştır. Mustafa Kemal’i söz konusu evliliğe iten sebep, bu ilişkinin bir
gün kendi aleyhine bir koz olarak kullanılabileceği ve insanların, evine bir
genç kızı “kapattığını” ve onunla meşru olmayan bir şekilde ilişkiye girdiğini düşünebilecekleri ihtimalidir.
Nikâh meselesindeki tutarsızlıklar sadece bunlarla da sınırlı değildir. İşin en garip tarafı nikâh meselesinin gizli tutulması fikridir. Bu fikri
Mustafa Kemal bizzat Fikriye’ye açar:
“Çocuğum, nikâhımızın duyulmasını istemiyorum. Çünkü her şeyden önce annemin rızasını almam gerek. Bunu alacak zamanımız yok.
Kendisine nasıl haber verebilirim? Düğünümüzde mutlaka bulunmak
ister. Bugünkü koşullar altında onu buraya getiremeyeceğime göre,
nikâhımızın duyulmasını da istemem.” (s. 173)
Fikriye de Mustafa Kemal’in bu düşüncesine sonuna kadar sadık kalacağını beyan eder. Nikâh meselesini Mustafa Kemal’in birkaç yakın
dostundan başka da kimse bilmez. Ancak asıl tutarsızlık da bu noktada
başlar. Mustafa Kemal’in sırf annesinden dolayı nikâhın gizli kalmasını
istemesinin yukarıdaki düşünceleriyle taban tabana zıt olduğunu belirt-
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mek lâzımdır. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, iki yıl süren Mustafa
Kemal-Fikriye birlikteliğinde nikâhın ifşası hiçbir zaman düşünülmemiş,
Zübeyde Hanım da bu meseleden dolayı hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. Böylece yazarın, Fikriye’nin yakınları tarafından bilinen ve Mustafa
Kemal’in çevresindekilerin asla kabul etmediği belirtilen bir gerçeği, sırf
Zübeyde Hanım’la izaha çalışması asla tutarlı değildir. Bunun yanında
Mustafa Kemal’in hem dedikoduların önünü kesmek için Fikriye’yle evlenmeyi düşünmesindeki, hem de nikâhın gizli kalmasını istemesindeki
çelişkiyi izah etmek oldukça güçtür. Mustafa Kemal hem genç bir kızla
aynı çatı altında yaşamanın doğuracağı sakıncaları düşünerek evlenmek
istiyor, hem de büyük bir titizlikle nikâhın gizli kalmasına çalışıyor. Bir
roman kahramanı açısından bu kadar büyük bir çelişki tasavvur edilebilir
mi? Nitekim bu evliliğin gizli tutulması doğal olarak bazı dedikoduların
oluşmasına sebep olacaktır.
Mustafa Kemal, 1921 baharında Direksiyon Binası’ndan Çankaya’daki
bir köşke taşınır. Köşkün tefrişi ile bizzat Fikriye Hanım meşgul olur. Bu
arada “Paşa’nın düşmanları onun ilişkileri konusunda türlü dedikodular”
(s. 177) çıkartmaktadırlar. Ancak Mustafa Kemal, dedikoduların önünü almak için yapmış olduğu evliliği çevreden gizlemekle bizzat dedikoduların
yapılmasına sebebiyet vermiş ve bu tavrıyla romanda belirtildiğinin aksine
Fikriye’yi de koruyamamıştır. Romanda -kısaca geçen- Yakup Kadri’nin
Mustafa Kemal ile ilgili düşüncelerini yazarken onun özel yaşamına dair
yapılan “mahalle kahvesi dedikoduları”na (s. 178) da değinerek bunların
üzerinde durulmayacak kadar bayağı olduğunu belirtmesi de mevcut durumun kamuoyuna mal olduğunu belgelemektedir. Fakat asıl ilginci anlatıcının bu konuda yapmış olduğu değerlendirmedir:
“Demek ki Mustafa Kemal’in özel yaşamıyla ilgili dedikodular çıkarılıyordu. Paşa da bunları tahmin edebildiği için gereken önlemleri almış ve
Fikriye ile ilişkisini sağlam temellere oturtmuştu.” (s. 178)
Burada “dedikoduların yapılacağını tahmin eden Mustafa Kemal’in
bunu önlemek için Fikriye ile ilişkisini sağlam temeller üzerine oturtmuştu” sözüyle ne kastedildiğini anlayabilmek mümkün değildir. Bununla
Mustafa Kemal’in Fikriye’yle sağlam bir evlilik yapıp bunu herkese açıkladığı kastediliyorsa, eserde bunun tam tersi bir durum söz konusudur.
Romanda çizilen tabloya göre Mustafa Kemal-Fikriye ilişkisi asla sağlam
temeller üzerine oturtulmamış, aksine kaypak bir zeminde kurgulanmıştır. Yakup Kadri’nin Mustafa Kemal’in Fikriye’yi kendine ömür boyu sürecek bir eş olarak seçmediğini, ona hiçbir zaman âşık olmadığını belirtmesi
(s. 179) ise, ortaya ayrıca farklı bir görünüm çıkarmaktadır. Zira zaman
zaman da olsa Mustafa Kemal’in Fikriye’ye tutkun olduğunu ve aralarında bir aşk yaşandığını eylemlerle de görmek mümkündür. Ayrıca Mustafa
Kemal’in Fikriye’yi ömür boyu sürecek bir eş olarak seçmediğini söylemek
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olumlu bir karakter olarak çizilen Mustafa Kemal portresini lekelemekten de öteye geçmez. Zira bu ifade, Mustafa Kemal’in kendisinden on beşyirmi yaş küçük bir genç kızla, üstelik bir akrabayla sadece bir süre birlikte
olması ve zamanı gelince de onu kapı dışarı etmesi anlamına gelir ki, bu
tavır Fikriye’yi oldukça büyük bunalımlara iteceği gibi buna sebep olan
erkek kahramanın da bencil, çıkarcı ve acımasız bir kişi olduğunu gösterir.
Zira Fikriye gibi Mustafa Kemal’i ölümüne seven bir kadının günün birinde ondan ayrılmaya tahammül edemeyeceğini ön görmek zor değildir.
Nitekim sonuç da onu göstermiş; Fikriye intihara sürüklenmiştir.
Mustafa Kemal-Fikriye birlikteliğinin ‘mahalle kahvesi dedikoduları’na
malzeme olmasının dışında, halkın Fikriye’yi Mustafa Kemal’in eşi olarak
gördüğünü de öğreniyoruz. Mustafa Kemal’in Çankaya Köşkünde olmadığı ve Anadolu’da savaşın kızıştığı zamanlarda at üstünde gezintiye çıkan
Fikriye’yi görenlerin, “..bak Paşa’nın hanımı aramızda dolaşıyor” (s. 215)
sözleri, Fikriye’nin tanındığını, üstelik Mustafa Kemal’in eşi olarak görüldüğünü göstermektedir. Bu durumda nikâhın gizli tutulmasının bir hükmü kalmadığı gibi halkın nazarında dedikoduların da rağbet görmediği
dikkati çeker.
Romandaki tutarsızlıklar bunlarla da kalmaz. Mustafa Kemal, Latife
Hanım’la tanıştıktan sonra her iki kadın arasında ikilem yaşar. Fikriye’ye
ihanet edip etmemek düşüncesi, bir süre zihnini meşgul eder. Fakat Latife
Hanım’ın meziyetleri, zamanla Fikriye Hanım’a galip gelmeye başlar.
Gazi, artık Fikriye Hanım’dan bıkmaya başlamıştır:
“..Mustafa Kemal biraz bıkmıştı Fikriye’den. Yaklaşık iki yıllık ortak bir
yaşam, bir tekdüzelik yaratmıştı. Gazi yeni ilişkilerin özlemini duymaya
başlamıştı. Onun yaşamında hiçbir duygusal ilişkinin iki yıllık ömrü olmamıştı. Sırası geldiği zaman her türlü bağlarını kesip koparmayı bilecek
yapıdaydı.” (s. 224)
Bu paragrafa göre Mustafa Kemal’in kişilik olarak bir kadına asla bağlanamayacağını, belki de bir şıpsevdi olduğunu düşünmek zorunda kalıyoruz. Oysa buraya kadar anlatılanlara baktığımızda; Mustafa Kemal’in
Fikriye dışında hiçbir kadınla açıkça gönül ilişkisine girmediğini, üstelik
Fikriye’yle aralarındaki duygusal bağın iki yıldan çok daha önceleri başlayıp geliştiğini görüyoruz. Mustafa Kemal’in aynı çatı altında bir kadınla
iki yıldan fazla birlikte olamayacağı belirtiliyorsa da şimdiye kadar hangi kadınla bu tarzda bir ilişkiye girdiği ve sırası geldiğinde hangi kadınla
her türlü bağlarını kopardığını da öğrenmek gerekir. Bu durum bir roman
kahramanının karakterini anlamak açısından önemlidir. Ayrıca söz konusu ilişkiyi iki yıldan fazla sürdürmeyen ve bir kadından ayrılmak istediğinde her türlü bağlarını koparabilecek kadar kendinden emin olan Mustafa
Kemal, nedense Fikriye ile ayrılırken cesaret edip onunla konuşmamış ve
sessiz kalmıştır.
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Mustafa Kemal ile Latife Hanım’ın evlenmelerinde Fikriye yurtdışındadır ve kısa bir süre sonra Fikriye Türkiye’ye geri döner. Gazetelerden
öğrendiği evlilik haberini dostları da doğrular. Olaydan haberdar olan
Mustafa Kemal, Adnan Bey’e (Adıvar) telgraf çekerek Fikriye’nin kesinlikle Ankara’ya gelmemesini bildirir:
“Adnan Beyefendi’ye,
Fikriye Hanım’ı tedavi için Almanya’ya göndermiştim. Benden izin almadan neden dolayı İstanbul’a gelmiştir? Kesinlikle Ankara’ya gelmesine
izin veremem. Kendisine gereği kadar para vermiştim. Orada otursun ve
bana açıklama yapsın...” (s. 258)
Bu sözler, Mustafa Kemal’in bir kadının ruh hâlini anlamadığını göstermektedir. Mustafa Kemal’i delicesine seven Fikriye, evlilik haberini duyunca büyük bunalımlara girmiş, neticede gerçeği öğrenmek için daha fazla
dayanamayarak ülkesine dönmüştür. Bu durumda asıl açıklama yapması
gereken Fikriye değil, Mustafa Kemal’in bizzat kendisidir. Sırası geldiğinde her türlü duygusal bağı kesip koparacak yapıda olan (s. 224) Mustafa
Kemal, nedense ona gerçeği söyleme cesaretini gösteremez. Hasta kadın,
sanatoryumda iyileşmeyi beklerken o başka bir kadınla evlenir. Üstelik
büyük darbeler almış, hasta ve yaralı yüreğin ‘para’ ile tedavisinin olacağını düşünmek de erkek kahramanın ruh dünyasının vardığı yeri gösterir.
Mustafa Kemal’in yıllardır tanıdığı ve birlikte olduğu bir kadına gerçeği
anlatmaması ve sürekli ondan kaçması, doğal olarak Fikriye’yi bunalımlara itmiş ve iyileşmeden dönen kadın daha da kötüleşmiştir.
Fikriye, bir buçuk sene önce hanımefendiliğini yaptığı ve şimdi istemeye istemeye gittiği köşkte bir sığıntı gibi karşılanır. Köşkün yeni hanımefendisi Latife Hanım, bu ziyaretten hiç memnun kalmaz; hırçınlığı ve
kıskançlığı daha da artar; Fikriye’yi köşkte istemediğini açıkça belli eder.
Mustafa Kemal olanlara seyirci kalarak bir bakıma Fikriye’nin aşağılanmasına, horlanmasına ortak olur. Bu duruma daha fazla tahammül edemeyen Fikriye de intihar eder.
Hıfzı Topuz’un Mustafa Kemal portresini yaratırken içine düştüğü tutarsızlıklar, sadece evlilik meselesi ve Fikriye ile ilişkilerinde ortaya çıkmaz. Özellikle Mustafa Kemal’in faaliyetleri, görev alanları, cephedeki durumuyla ilgili de bazı çelişkili durumlara rastlıyoruz. Ancak konu aydınlatıldığı için diğer tutarsızlıklara girmeye gerek görmüyoruz.
Gazi ve Fikriye, görüldüğü gibi iç gerçeklik açısından oldukça zayıf bir
romandır. Yazar, olumlu olarak ortaya koymaya çalıştığı bir kahramanı
neticede oldukça olumsuz bir kişiye dönüştürebilmiştir. Bunda romandaki iç gerçekliği sağlayamaması ve özellikle de ayrıntılara dikkat etmemesi
önemli rol oynamıştır.
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Sonuç
Türk edebiyatında tarihî romanların ortaya çıkışıyla birlikte tarihi gerçeklere uygunluk bağlamında tartışmalar da başlar. Bu hususta en kapsamlı tartışma Cumhuriyet yıllarında Kara Davut etrafında şekillenir. Kara
Davut “tarihin çarpıtılması”, “tarihi tahrif” ve “padişahı tahkir” tarzında
geniş bir yelpazede eleştirilir. Daha sonraki zamanlarda bu tartışmalar
farklı zeminlerde tekrar devam eder. Ancak içeriğe baktığımız zaman tartışmaların genellikle ideolojik bakış açısı ve kabuller noktasında ortaya
çıktığını ve eserlerin estetik düzeylerinin pek dikkate alınmadığı ortaya
çıkmaktadır.
Bir edebiyat bilimcisi için önemli olan da kurgusal dünyanın tarihî
gerçeklikle birebir örtüşmesini araştırmak değildir. Edebiyat bilimci, bir
sanat eserini kurgusal dünyadaki iç tutarlılık açısından inceler. Nitekim
Hıfzı Topuz’un Gazi ve Fikriye romanına baktığımızda olumlu çizilmeye
çalışılan Mustafa Kemal portresinin anlatıcıdaki tutarsızlıklar, romandaki iç gerçekliğe ve ayrıntılara dikkat edilmeyişi nedeniyle çok kötü bir
karakter olarak sonuçlandığını görebiliriz. Ancak bir de toplum vicdanı
dediğimiz bir husus var ki, bu konulardaki tartışmaları yaratan da esasında budur. Tarihî bir dönemin, tarihî bir olayın veya gerçek tarihî kişilerin roman veya kurgu yoluyla da olsa tahkir edilmesi toplum vicdanında
yaralar açmaktadır. Bu da sosyolojik bir gerçektir. Ancak her ne olursa
olsun bir tarihî romanda, Osmanlı padişah ve şehzadeleri “müterreddi ve
şehvetperest”15 veya “nikâhsız doğan piçler”16 olarak geçiyorsa orada bir
sorun var demektir.

15

Nizamettin Nazif, Deli Deryalı, İst. 1928, s. 202

16

Aptullah Ziya, Patronalılar, (4.b.), İst. 1962, 32 s.
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Hıstorıcal Facts And Hıstorıcal Novel In The Context Of Fıctıonal Realıty

Zeki Taştan

Abstract
The association of history with novel dates back to the years of the Tanzimat. First historical novels
are penned by Ahmed Midhat and Namık Kemal in these years. During the Second Constitutional
Period this interest increases to some extent, but its with Republic years this attracts a great deal
attention. Some arguments begin to appear about historical novels together with this interest. Kara
Davut, published by Nizamettin Nazif in 1928, is the first novel to be discussed in this regard.
The discussion around “distorting history” in historical novels still occupies the agenda. Starting
from these discussions, we will try to answer such questions as “historical facts and fictional reality;
the relationship between them; how they are related” in this paper.
Key Words: Historical novel, literary reality, Ottoman, Nizamettin Nazif, Hıfzı Topuz, distorting
history.

Tarihi Gerçekler ve Kurgusal Gerçeklik Bağlamında Tarihî Roman

Zeki Taştan

Özet
Tarih ve romanın birlikteliği Tanzimat yıllarına kadar uzanır. İlk tarihî romanlar, Ahmet Midhat ve
Namık Kemal tarafından bu yıllarda kaleme alınır. II. Meşrutiyet yıllarında bu ilgi biraz artmakla
birlikte tarihî romana asıl teveccüh Cumhuriyet yıllarına rastlar. Bu ilgiyle birlikte tarihî romanlar
etrafında bazı tartışmalar da görülmeye başlanır. Nizamettin Nazif tarafından 1928 yılında yayımlanan Kara Davut, bu çerçevede tartışmaları üzerine çeken ilk romandır.
Tarihî romanlarda “tarihin çarpıtılması” hususunda başlayan tartışmalar bugün de gündemi
meşgul etmeye devam etmektedir. Biz bu bildiride söz konusu tartışmalardan hareketle; “tarihî
gerçek ve kurgusal gerçeklik; aralarındaki ilişki; nasıl örtüştükleri” gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Tarihî roman, edebî gerçeklik, Osmanlı, Nizamettin Nazif, Hıfzı Topuz, tarihin çarptırılması.
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A. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Temel Görüşler
Osmanlı tarihi hakkında batılı usulle yazılmış yüksek değer taşıyan ilk araştırma, İsveç’in İstanbul elçisi Ignaz Mouradgea’un kalame aldığı Tableau
General de l’Empire Ottoman adlı eseridir.1 D’Ohsson, ilk kez Osmanlı
tarihini sosyal ve ekonomik açıdan bir bütün olarak ele alıyor ve derinlemesine tahlil ediyordu. Bu açıdan günümüzde de kıymetini korumaktadır.
İlerleyen dönemlerde, Hammer’in 1827’de kaleme aldığı Geschichte des
Osmanischen Reiches, hem batı, hem de doğuda Osmanlı tarihî açısından bir dönüm noktası olmuştu.2 30 yılını Türkiye’de geçiren Hammer,
Osmanlı tarihinin kitabî kaynaklarının tamamına yakınını çok etkin bir
şekilde kullanmış, yetkin bir tarih ortaya çıkarmıştı. Hammer, Osmanlı
vakanüvislerinin bir hayranı olarak onları hiç değiştirmeden, hattâ tenkit
bile etmeden orijinal yapısı içinde vermiştir. Bu yönüyle modern çağdan
ziyade geleneksel vakanüvis anlayışını yansıtır. Hammer, ilk dönem gibi
kaynak kıtlığı görülen alanlarda da kritikçi, yenilikçi ve inşacı bir tavır sergilemektense, bu alanda Türk tarihçilerinin benimsemiş olduğu yorumlara
olabildiğince sadık kalmıştır.
Osmanlı ana kaynaklarının modern anlamda tetkiki Friedrich Giese ile
başladı. Giese’in 1922’de anonim Tevarih–i Âli Osman’ı yayınlamasından
1

Bkz. Ignace Mouradgea d’ Ohsson, Tableau général de l’Empire Ottoman, Monsieur Press,
Parice 1787, 40 s.

2

Bkz. Joseph v. Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, C. A. Hartleben’s Verlage, Wien
1827, 686 s.
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sonra vakanüvislerin hüviyeti biraz daha iyi anlaşıldı.3 Bunların, 1450’lerden sonra ortaya çıktıkları ve arka planlarında bazı prototip örnekler olduğu anlaşıldı. Bu anonim tevarihler muhtemelen Âşık Paşazâde ve Neşrî’ye
dayanıyordu. Bu ilk vakanüvislerin birbirleriyle ilişkileri ve karşılıklı etkilenimleri hakkında özellikle Paul Wittek’in çalışmaları önem taşır. Hammer,
Neşrî’yi kullanmış, ancak Âşık Paşazâde’ye ulaşamamıştı. Wittek, Âşık
Paşazade ve Neşrî arasındaki ilişki üzerinde durmuş ve Neşrî’nin 1512’den
daha eskiye gidemeyeceğini ortaya koymuştu. Wittek, Âşık Paşazâde’nin
devamını yazan Neşrî’nin, 1389 veya 1403’lere ait Yahşi Fakih’e dayandığını düşünüyordu.4 Âşık Paşazade tarafından kaynak olarak zikredilen Yahşi
Fakih’in eserinin aslı bulunamamıştır.5
1922’de Mehmed Fuad (Köprülü), Şükrullah’ın 1457’de yazdığı Farsça
Osmanlı tarihine dikkat çekti. Köprülü’nün Şükrullah ile ilgili önemli makalesi Theodor Seif tarafından Almancaya çevrildi. Bundan hemen sonra Babinger, Oruc b. Adil’i keşfetti. Fatih zamanında yazılmış olan Oruç
Bey Tarihi, Şükrullah’tan sonra yazılmış en eski Osmanlı tarihi idi. J. H.
Mordtmann, XV. Yüzyılın sonlarında yazılmış birçok anonim kroniğin
Edirneli Ruhî’ye ait olduğunu iddia etti. Mükrimin Halil, Ruhî’nin Fatih
zamanında yaşadığını ispat etti. Babinger, Ruhî Tarihi’nin Karamanî
Mehmed Paşa’ya ait olduğunu iddia etti. Bu eserin büyük kısmı Türk
Tarih–i Encümeni Mecmuası, cilt XIV, 1924’te yayınlanmıştır. Bütün bu
araştırmalar, XV. Yüzyılın ortalarından daha geriye giden bir Osmanlı tarihinin mevcut olmadığını ortaya koyuyordu.
Türk kroniklerinin Osmanlı kuruluş devri hakkında böylesine suskun olması karşısında Bizans kaynaklarının bu açığı kapatması beklenir.
Ancak, şaşırtıcı şekilde Bizans kaynaklarında çok az bilgi vardır. Hammer,
Iorga ve Gibbons, Bizans kaynaklarından geniş ölçüde yararlanmışlardır. Bu eksikliklere rağmen, üç Bizans kaynağı kuruluş devri hakkında
önem taşır. Bu kaynakların yazarları Nicephoras Gregoras (1204–1359),
Pachymeres (1261-1307) ve John Cantacuzene (1320–1356)’dir. Phrantzes
ve Chalcocondyles XV. Yüzyıl ortalarında yazdılar. Bahis konusu Bizans
kaynakları da ilk Türk kaynaklarıyla aynı niteliklere sahip olup, azami dikkat ve ihtiyatla okunmaları gerekmekte ve Osmanlı kuruluş devri hakkında
oldukça az malumat ihtiva etmektedirler.
Geriye Arap tarihçileri kalıyor. Bunlar içinde en önemlisi, 1330’da
Anadolu’yu gezen ve fethinden bir yıl sonra İznik’i ziyaret eden İbni

3

Bkz. Friedrich Giese, Die altosmanichen anonymen Chroniken: Tevarih-i Ali Osman, Teil I,
Breslau 1922; Teil II, Übersetzung, Leipzig 1925.

4

William L. Langer-Robert P. Blake, “The Rise of the Ottoman Turks and its Historical Background”, The American Historical Review, Vol. 37, No. 3, Indiana University Press, (Apr., 1932),
s. 469–470.

5

Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (Çev. Coşkun Üçok), Ankara 2000, s. 11.
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Bututa’dır.6 Bahis konusu devir hakkında çok kıymetli malumat bırakan
İbni Batuta’nın Osmanlılar hakkında suskun kalması manidardır. İkinci
Arap yazarı Şahabeddin el-Ömerî’dir. Ömerî, 1340’da Şam ve Kahire’de
öğrenim görmüş, Akdeniz dünyası ile ilgili büyük bir tarih ve coğrafya kitabı yazmıştır. Anadolu’nun ayrıntılı bir coğrafî değerlendirmesini de yapan Ömerî, ne ilginçtir ki, Osmanlıların ortaya çıkışı hakkında suskundur.
Iorga bu iki kaynaktan istifade etmemiş, ancak H. A. Gibbons Anadolu’nun
coğrafi vaziyeti hakkında bunlara geniş ölçüde müracaat etmiştir. Osmanlı
tarihinin başlangıç devri hakkında en eski kaynak belki İbn Haldun’dur.
Onun dünya tarihi niteliğinde 1402 öncesinde yazılmış bulunan eseri
Osmanlıların menşeine yer verir. Ancak ne yazık ki, İbn Haldun’un değerlendirmesi oldukça kısa olup mevcut bilgilere ilave yapmaktan uzaktır.
Osmanlı kuruluş dönemi hakkında meskûkât ve epigrafik malzeme de yok denecek kadar azdır. Bulunan az miktardaki epigrafik malzeme de son Yunan işgali zamanında imha edilmiştir. Lorga, Osmanlı’nın
kuruluşuyla ilgili boşluğu doldurmak veya bu boşluğu izah etmek üzere
Selçuklulara 150 sayfa yer ayırmıştır.7 Hammer kuruluşla ilgili boşluğu
görmezden gelmiş ve vakanüvislere duyduğu güven ve inancın ifadesi olarak 10 ciltlik eserinde ancak 40 sayfa yer vermiştir. H. A. Gibbons, Osmanlı
İmparatorluğu’nun Kuruluşu adlı eserinde baş kaynak olarak kullandığı
İbn Batuta ve el–Ömeri’ye dayanarak baş argümanını Bizans’ın zayıflığı
üzerine geliştirmiştir.8 Langer ve Blake, âdeta hiçbir kaynağa başvurmadan Osmanlı’nın kuruluşunu Anadolu coğrafyasının yapısal durumunu
analiz etmek suretiyle açıklamaya çalışmışlardır. Bu analize göre, Anadolu
platosu, jeolojik bakımdan bir birlik teşkil eder. Bu plato, merkeze gömülmüş tuza bağlı olarak kısmen kurak olup, bütün yanlarından oldukça
yüksek sıradağlarla kuşatılmıştır. Yüzey öyle çeşitlidir ki, farklı bölgeler
arasında iletişimi sağlamak zordur.9 Langer ve Blake, Anadolu’nun birbirinden bağımsız bu coğrafi niteliğini bütün Anadolu tarihinin oluşumunda rol oynayan temel faktör olarak gördükleri gibi, Osmanlıların Marmara
Bölgesi’nde ortaya çıkışında da en önemli sebep olarak değerlendirirler.
Osmanlı İmparatorluğu tarihinde Hammer ile ortaya çıkan birikim bu
devletin ürettiği ana kaynakların çağdaş incelemelerle aydınlatılması sürecinde gelişirken, Osmanlı’nın kuruluşunu çağdaş tenkitçi tarihçilik anlayışı
içinde ele alan müstakil araştırmalar ortaya çıktı. Bunların ilki, Gibbons’a
ait Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu adlı önemli araştırma idi. Bu kitap,
6

İbn Batûta için bkz. Muhammed et-Tancî, İbni Batûta Seyahatnâmesi, “Tuhfetu’n-Nuzzâr fi
Garaibi’l-Emsâr”, I-II, (Hazırlayan: Mümin Çevik), İstanbul 1983.

7

Lorga’nın 1900’lerin başlarında tamamladığı eseri ülkemizde 5 cilt olarak yakın zamanda basılmıştır.. Bkz. Nicolae Lorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (Çev: Nilüfer Epçeli-Kemal Beydilli) 5 Cilt, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2005.

8

H. A. Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire 1300-1403, Oxford-London 1916.

9

Langer-Blake, a.g.e.s. 476.
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aynı isimde üç meşhur araştırmanın daha ortaya çıkmasına yol açacaktı.
Gibbons’u ele alarak yeni bir kuruluş nazariyesi ortaya koyan ilk araştırmacı Friedrich Giese idi. Onu modern Türk tarihçiliğini ortaya çıkaran en
önemli simalar arasında yer alan Mehmed Fuad Köprülü’nün daha sonra
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu adıyla bir kitap hâlinde neşredilen makaleleri izledi.10 Alman tarihçilerinden Paul Wittek, bu alanda kendine ait yeni
bir nazariye ile ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada geniş olarak istifade edilen
Langer ve Blake’in tetkiki de aynı sürecin ürünüdür. 1916’da Gibbons ile
başlayan bu tartışma ve tahlil çalışmaları, daha sonra Uzunçarşılı, İnalcık,
Faroqhi, Imber ve daha pek çok çağdaş tarihçi tarafından yeniden değerlendirildi. Ancak, Osmanlı kuruluş nazariyeleri hiç bir surette prototipleri
olan Gibbons, Giese, Köprülü ve Wittek’in etkisinden kurtulamadı.
Gibbons, eserinde şu temel soruları sormuş ve cevaplandırmıştır:
Bizanslılarla temasa geçen ve Anadolu’ya yerleşen diğer Türk beyliklerinden kesin olarak farklı olan Osmanlılar kimlerdi? Bunlar Osman’ın siyasi bir kişilik kazanmasından itibaren millî bir vicdana sahip miydiler?
Kendilerine ait bir geçmişleri var mıydı? Devlet kurmak için belli gayeleri mevcut muydu? Kendilerini ortaya çıkaran şaşılacak derecede fazla
hâricî, siyasî, iktisadî ve coğrafî amilin dışında kendilerinden kaynaklanan dâhilî bir faktör bulunuyor muydu?11 Ancak, belirtelim ki, Gibbons,
Osmanlıların mazisi olmayan, heterojen yeni bir ırk olduğunu düşünür.
Meşhur eseri başından sonuna kadar bu kaziyenin ispatına yöneliktir. Gibbons, nazariyesini şöyle dile getirir: “Bu kitabın başlıca maksadı
Osmanlı İmparatorluğu’nun teşekkülü hakkında şimdiye kadar devam
etmiş olan bir takım esaslı yanlış fikirleri tashih eylemektir. Osmanlıların
Türk-Müslüman bir ırk olup Anadolu’yu istila ettikten sonra orada yerleşerek Avrupa üzerine yürümüş ve Bizans İmparatorluğu’nu devirmiş
oldukları hemen umumiyetle kabul edilmiş bir fikirdir. Hâlbuki hakikate
bundan daha muhalif bir şey olamaz. Çünkü Osmanlılar daha Konya’ya
kadar bile Anadolu’yu elde etmemişken bütün Balkanlara hâkimdiler!”12
Gibbons’a göre, Osmanoğulları, Moğollardan kaçarak Anadolu’ya,
oradan uç bölgesindeki Söğüt’e yerleşen küçük bir aşirettir. Osmanlılar
Anadolu’ya geldikleri sıralarda henüz İslamlaşmış değildiler. Yaklaşık 400
süvari ailesinden oluşan bu Türk aşireti İslâmiyet’i Anadolu’ya geldikten
sonra kabul etmişti.13 Uc bölgesine yerleştikten sonra Ortodoks Rum nüfusuyla temasa geçen bu göçebe Türkler, dinlerini yayma saikiyle Rumları
İslamlaştırarak onlarla karıştılar. Böylece, Müslüman Türklerle İslamlaşan
Rumlardan meydana gelen yeni bir Osmanlı ırkı teşekkül etti. Gibbons’a
10

M. Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK Basımevi, Ankara 1959.

11

Herbert Adams Gibbons, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu (Çev. Ragıp Hulusu Özdem,
Nşr. Mustafa Everdi), Ankara 1998, s. 16.

12

Gibbons, a.g.e., s. 25.

13

Gibbons, a.g.e., s. 17–25.
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göre, Osmanlılar, kendileri gibi daha doğudan uçlara gelen diğer göçebe
Türk aşiretleriyle karışarak çoğalmadılar; zira doğudan gelen Türk aşiretleri zaten Osmanlıların doğusundaki diğer Türk beylikleri tarafından iskân
ediliyorlardı. Bu suretle, Osmanlılar, komşu oldukları Rumlarla karışarak
çoğaldılar.14 Gibbons’a göre, Osmanlıların Rumlarla karışması Balkanlara
geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan nüfus için yeterli olmamış, daha fazla nüfusun İslâmlaştırılarak devlet bünyesine alınması zarureti ortaya çıkmıştır.
Türkler, bu maksatla devşirme sistemini uygulamaya koymuşlardır.
Gibbons’un, Osmanlıların 400 kişilik bir aşiretten büyük bir cihan devleti kurduğu yönündeki iddiası, aslında Osmanlı vakanüvislerinde yer alan
bir iddiadır.15 Destanî-menkıbevî tarzı benimsemiş veya maziden günümüze ulaşan bu tür bilgileri, edebî ürünlerinde kullanmaktan zevk duyan
Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi edip ve düşünürlerimiz, Cumhuriyet
Türkiyesi’nin âdeta ortak sloganı hâline gelmiş bulunan “on yılda on milyon genç yarattık her yaştan” tekerlemesine benzer bir şekilde, bunu Türk
Milletinin göstermiş olduğu tarihî başarının bir argümanı hâline getiriyorlardı. Bu aydınlarımızda görülen hamaset, aslında Türk Milleti’ne milliyetçilik çağında yeni bir kimlik kazandırma gayretinden başka bir şey değildi.
Bu mesele, objektif bir tarihçilikten ziyade, sübjektif bir kimlik inşası anlayışıyla ele alınmıştı.
M. Fuad Köprülü kaynakların, Osmanlıların kuruluşunu reel olarak tevsik etmemelerine rağmen, Osmanlıların kurulmuş olduğu sürecin siyasî,
içtimaî ve kültürel yapısının aydınlatılmasına ışık tutacakları ve bu sürecin
siyasî ve sosyal bir parçası olan Osmanlıların anlaşılmasına yardımcı olacaklarını düşünmektedir. Köprülü, ileri sürdüğü bu metodolojik yaklaşımı
bizzat kendisi uygular ve analizini bir kaç başlık altında toplar. Önce devrin
siyasi hadiselerine girer. Bizans’ın siyasî zafiyeti, Moğol istilası, Latin istilası, İznik İmparatorluğu’nun kuruluşu ve ortadan kalkışı gibi köklü siyasî
hadiseler ile Osmanlıların parçası olduğu beyliklerin ortaya çıkışı arasında
yakın bir bağ kurar.16
Köprülü, Türk göçebe hayat tarzı ile XIII. Yüzyıl Anadolusu’nun yerleşik
köylü ve şehirli topluluklarının iktisadî ve toplumsal yapılarının, Osmanlı
Devleti’nin kuruluşunun aydınlatılmasında ehemmiyet taşıdığı kanaatindedir. Köprülü, Moğol istilası sırasında Mâverâünnehr’den Marmara’ya
kadar uzanan hat arasında kurulmuş bulunan kültürel ilişki; bu kültürün
eski kozmik telakkiler ve yeni İslami inanç sistemlerinin kaynaşmasıyla
14 Kitabının alt başlıklarından biri: “Yeni bir Millet Teşekkül Ediyor ve Garb Âlemi ile Temasa
Geçiyor. “ Bkz. Gibbons, a.g.e., s. 46 vd.
15 “Atamdan ve dedemden işitdüm ki, eytdiler, ol vakit ki Ertuğrul dört yüze yakın erle Rûm’a
azm itdiler, Sultan Alaüddin-i evvel dahi ba’zı a’dasiyle cenk sadedinde idi.” Bkz. Mehmed
Neşrî, Kitâb-ı Cihan-Nümâ, I, (Nşr. Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen), Ankara 1995, s. 63.
Gibbons, 400 kişilik nüfus iddiasını Neşri’den nakleder. Bkz. Gibbons,a.g.e., s. 16
16

Mehmed Fuad Köprülü, a.g.e., s. 45 vd.

79

80

TYB AKADEMİ / Ocak 2014

kazandığı yeni nitelikler; Türk, İran ve Arap topluluklarının kendilerine has kültür yapılarının bu coğrafyada kaynaşması sonucu ortaya çıkan
yeni kültürel mozaiğin analizinin Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu
mümkün kılan sosyo-kültürel faktörlerin anlaşılmasına yardımcı olacağını
düşünmektedir. Köprülü uc bölgelerinin adem-i merkezî unsurların yeşermesine müsait hususi karakterinin aydınlatılmasının da kuruluşun izahına önemli katkıda bulunacağı kanaatindedir.17 Mehmed Fuad Köprülü,
Osmanlı tarihiyle ilgili menkıbelerden biri olan “400 çadırlık bir aşiretten
bir cihan devleti yaratma” menkıbesi ile devrin sosyo–psikolojik ve sosyokültürel yapısı arasında ilişki kurar. Buradaki azaltma yoluyla ululamaya
dikkat çeken Köprülü, bunun, devrin yazarlarının Osmanlı Hanedanı’nı
ululamak, onlardaki beşeriyet üstü güç donanımını vurgulamak için öne
sürdüğü bir menkıbe olduğunu ve bu tür abartıların devrin bütün edebî,
dinî ve tarihî ürünlerinde görüldüğünü bildirir.18
Gibbons, Osman Bey’in Şeyh Edebali’nin evinde misafir olduğu sırada ona Kur’an’la ilgili sorduğu sorulardan Kur’an’ın kutsal kitap olduğundan habersiz olduğu, Kur’an okumayı bilmediği anlamını çıkarmış, bunu
da Osmanlıların yeni Müslüman oluşuna delil olarak göstermiştir. Devrin
kaynaklarında yer alan rivayetlere göre, Osman Bey, Şeyh Edebali’nin evine misafir olduğunda sabaha kadar kendisine ayrılan yatağa yatmayarak
beklemiş, şeyhinin neden böyle davrandığını sorması üzerine, duvarda asılı Kur’an’ı göstererek onun bulunduğu odada yatmasının edep anlayışına
aykırı olduğunu belirtmişti. Bundan sonra Osman Bey, şeyhe yorumlaması için göbeğinden çıkan bir çınarın büyüyerek bütün dünyayı kapladığını
gördüğü rüyayı anlatmıştı. Şeyh Edebali bu rüyayı çınarın, Osman Bey’in
kuracağı devlete işaret ettiği şeklinde yorumlamıştı.19 Köprülü, daha evvel
örnekleri Selçuklu ve diğer Oğuz taifesinde yaygın olarak rastlanan “ağaç”
motifinin mitolojik döneme ait bir algılama anlayışı olduğunu, aslında
gerçeği yansıtmadığını düşünmektedir. Köprülü, bu tür hayal ürünü, küçültme veya abartma anlayışı üzerine kurulu menkıbelerin devrin epistemolojik niteliğini kavramaktan öteye bir değer taşımayacağını, bunların
modern tarihçilik nokta-i nazarından asla ciddiye alınamayacağını, bunu
ciddiye almanın bilimle alay etmek olduğunu iddia eder. Köprülü bu sağlam analitik metodu sayesinde devrinin oryantalistleri içinde Köprülü’nün
saygınlığı iyice artmıştır. Zaman zaman eline bir belge alan veya bir kaynaktan münferit bir bilgi alıp, bundan büyük bir teori inşa edenlere karşı
Köprülü’nün bu etnolojik analiz metodu vazgeçilmezdir.20
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında nazariye sahibi önemli yazar17

Köprülü, a.g.e., s. 45.

18

Köprülü, a.g.e., s. 23.

19

Rüya menkıbesi için bkz. Gibbons, a.g.e., s. 20 vd.

20 Köprülü, a.g.e., s. 7 vd.
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lardan birisi de Paul Wittek’dir. Wittek, Osmanlı’nın kuruluşuyla ilgili araştırmalar arasında İsviçreli Rudolf Tschudi, Amerikalı William L. Langer ve
Robert P. Blake’e hususi önem verir. Gibbons’un kitabının önemini kabul
eden Wittek, bunun en önemli eksiğinin, Ankara Savaşı sonrasına kadar
gelmesi ve Fatih Sultan Mehmed zamanındaki gerçek imparatorluğa geçişi değerlendirememesinden kaynaklandığını belirtir. Wittek, Hammer’in,
Osmanlı tarihinin ana kaynaklara dayanarak yazılan ilk Osmanlı tarihi olduğunu ve bu mühim tarihçinin yarattığı birikimle Osmanlı İmparatorluğu
hakkında ilk kez bilimsel mütalaalarda bulunma imkânı ortaya çıktığını
ifade eder. Wittek, Köprülü’nün analizini genel olarak takdir etmiştir.
Ancak, Köprülü’nün de yalnızca genel analizle yetinerek sadece kuruluşu
değerlendirmesini İmparatorluğa geçiş döneminin kendine has niteliğini
değerlendirme dışı bırakmasını eleştirir. Wittek, kendi eserinin önsözünde, Osmanlıların menşei hakkında kendisine kadar bilinen kaynaklardan
farklı kaynaklara ulaştığını, bu nedenle öncekilere oranla kendisinin daha
farklı ve kıymetli bilgilere dayandığını iddia etmektedir.21
Wittek’in bahsettiği yeni analiz, “gaza” ideolojisidir. Köprülü’de yer
alan “uç bölgesi” kavramını “gaza” ideolojisiyle birleştirerek, Osmanlıların
devrin dinî-kültürel saikleri doğrultusunda Hristiyanlara karşı organize edilmiş gaziler tarafından kurulduğu ve geliştirildiği kanaatindedir.
Wittek, Osmanlı Devleti’nin, kuruluşundan en geniş sınırlarına ulaşıncaya
kadar geçen süreçte bütün tarihî varlığının Doğu Roma’yı meydana getiren ve değişmez bir coğrafî ünite olma niteliğini hiç kaybetmeyen bir alan
üzerinde ortaya çıktığını düşünür. Wittek’e göre Osmanlı Devleti, Osmanlı
Türklerinin göçebe bir aşiret olarak Moğol istilasının tazyiki ile Anadolu’ya
hicret etmeleri, Osman’ın büyük babası liderliğinde Eskişehir yakınlarında
Bizans-Selçuk hududuna yerleşmeleri ve eski göçebe ananeleri gereği yerleşik halkların üzerine kasırga gibi çökerek topraklarına el koymaları, yarattıkları dehşet ve korku ile civar topluluklarını sindirip hâkimiyetleri altına almaları şeklinde kurulmuş bir imparatorluk değildi. Wittek, Osmanlı
Devleti’nin, Hun, Göktürk ve Moğol geleneklerindeki bu ani baskın, korku
salma ve teslim alma anlayışıyla kurulmadığı üzerinde özellikle durur. O,
Gibbons’un üzerine bütün nazariyesini inşa ettiği 400 çadır efsanesini de
Köprülü gibi reddeder ve hafife alır.22 Bizans’ın Anadolu ve Balkanlardaki
topraklarını aşama aşama ele geçiren Osmanlı Devleti, İstanbul’u zapt ettikten sonra bu coğrafyada yerleşmiş bulunan 1000 yıllık imparatorluk
ananesini ele geçirmiş oluyordu. Paul Wittek bu sultanlığa Rum Sultanlığı
adını veriyor.23 Osmanlı müverrihlerinin XV. asırda inşa ettikleri 52 ataya
21 Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, (Çev. Güzin Yalter), Türkiye Yayınevi, İstanbul 1972, s. 10-11.
22 A.g.e., s. 11–12.
23

A.g.e., s. 8. Ayrıca bkz. Paul Wittek, “Rum Sultanı”, Şark ve Islâv Tarihi ve Filolojisi Enstitüsü
Salnamesinden VI-1938’den Hülâsa, (Çev. Muallâ Süerdem), Batı Dillerinde Osmanlı Tarihleri: 3, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1971, s. 81–104.
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dayalı bir şecerenin uydurma olduğu ve bunun Gökalp-Oğuz Han efsanesi ile bağlanması hâlinde bir mana kazanabileceğini ileri sürer. Oğuzları
Selçuklularla beraber Türklerin en eski atası, en önemli kolu sayan Wittek,
bu büyük boyun teşkilat yapısı hakkında Kaşgarlı Mahmud’un meşhur
Divan–ı Lügati’t–Türk’te verdiği şemayı değerlendirir. Ona göre Kaşgarlı
Mahmud, Oğuz Kağan Destanı esasına göre tarihî olarak mevcut olmayıp
kendisinin üretmiş olduğu bazı boy isimleriyle birlikte Oğuz’un 6 evladına
4’er boy düşmek üzere 24 oğuz boyu nazariyesini ortaya atmıştır. Wittek,
bunun tarihî değil, nazarî, Kaşgarlı Mahmud’a ait bir inşa olduğu kanaatindedir. Oğuz Kağan Efsanesi’ne göre Oğuz Han’ın Gün Han, Ay Han,
Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han ve Deniz Han isminde 6 oğlu vardı. Kaşgarlı
Mahmud, bu 6 evlada 4’er boyu taksim ederek 24 Oğuz boyu olduğunu
iddia etmiştir.24
Wittek, bu şecere telakkisinin inşa edilmesini, Osmanlıların II. Mehmed
ve II. Murad devirlerinde artık imparatorluk düşüncesine iyice ulaşmalarına hamleder. Wittek, bunu romantik, edebî bir tavsif olarak yorumlar.
Müstakilen mevcut olmayan, ancak Âşık Paşazade ve diğer kaynaklar vasıtasıyla istifade edebildiğimiz Yahşi Fakih rivayeti bir tarafa bırakılırsa,
Ahmedî’nin 1400 yıllarında yazdığı İskendername, Osmanlıların kuruluşu ile ilgili ilk yazılı eserdir. Wittek, Ahmedî’nin eserinde Osmanlıların
şeceresinin Gökalp vasıtasıyla Oğuzlara bağlanmasını da dikkate alıyor.
Wittek, kendi tabiriyle XV. Yüzyıl müverrihlerinin romantik-edebî çaba
ve anlayışları doğrultusunda inşa edilen Gök-Oğuz şecere telakkisinin
Ahmedî ile irtibatlı olduğunu da kabul ediyor.25 Bu suretle Oğuz şecere anlayışının Osmanlılarla ilgisi tezini, Paul Wittek, uygun görmez ve oldukça
nazarî, biraz da zorlamayla ihdas ettiği Çavuldur aşiretini gündeme getirerek, bütün Oğuz ananesini bu aşirete mal eder. Wittek’e göre, Oğuz şecere
ananesi, Osmanlılarla yakın coğrafyada, Germiyanlı arazisinde yaşayan
Çavuldur aşireti ile irtibatlı olup, bu aşiretin Osmanlılarla ihtilaflı olmakla
birlikte, onunla yakın ilişkide bulunması nedeniyle Osmanlıların bu aşirete
ait şecereyle düşünülebilir olduğu düşünülmüştür. Yani, bu anane Osmanlı
topraklarına sonradan yerleşen Germiyanlılar arasında yer alan, eski tarihlerde “Çavdar Tatarları” olarak da anılan Çavuldur aşireti vasıtasıyla
Osmanlılara geçmiş, şecere daha sonra buna istinaden inşa edilmiştir.26
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında belki en önemli nazariyelerden
birini üreten şarkiyatçı, Friedrich Giese’dir. 1924 tarihli araştırmasında
Giese evvela Gibbons’un nazariyesini ele alır. Gibbons hakkında Julius
Germanus ve Huart’ın yorumlarını değerlendiren Giese, bu iki tarihçinin Gibbons hakkında olumsuz yargılarını hatırlattıktan sonra, daha ağır,
24

Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, s. 12–13.

25

“İşte bu bahiste yazılı takrirler ve hükümlerdir ki, ileride Oğuz şecere efsanesine meydan vermeye sebep olmuştur.” Wittek, a.g.e., s. 15.

26

Wittek, a.g.e., s. 15.
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âdeta itham edici bir değerlendirme yapar. Giese, Gibbons’un eserinin
bazı ciddi iddialarda bulunma hevesinde, yüzeysel, göz boyayıcı bir eser
olduğunu ileri sürer. Giese’in Gibbons’a getirdiği en genel tenkit, meseleye dışarıdan, bir Avrupalı olarak bakması, Osmanlıları kuranların nüfusun
kendi gerçeğini göz ardı etmesidir. Giese’e göre, Gibbons, devleti kuran
ana kitleyi, yani Türkleri tamamen dışlamış, yapay bir teori meydana getirmiştir. Giese, Osmanlı İmparatorluğu tarihine şark tarihi ve medeniyeti
merkezinde yaklaşmak ve incelemek gerektiğini iddia eder.27
Giese, bu genel düşüncelerden sonra Gibbons’un nazariyesinin en belirgin noktalarını şu şekilde özetler: “400 neferden büyük bir imparatorluk kurmak mümkün değildir. Bu nedenle Türk olmayan yerli unsurların,
özellikle Rumların devletin teşekkülünde oynadığı toplumsal rol önemlidir. Osmanlıların ilk gaza ve cihat hareketlerinde, bir dini ilk kabul
edenlere has dinî gayret ve heyecan anlayışı ve Osmanlıların Balkanlara
yayıldıktan sonra Rum mühtedilerin yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine devşirmeciliğin ihdas edilmesi suretiyle Hristiyan unsurların
devlete ithal edilmesi belli başlı unsurlardır.”28 Giese, Köprülü’yü takiben, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu sırada Bitinya bölgesi dâhil, Bursa ve
çevresinin neredeyse tamamen Türkleşmiş olduğu kanaatindedir.29 Giese,
Osmanlıların İslam’ı yeni kabul etmiş kitleler olduğu hakkında hiçbir
ciddi delil bulunmadığını iddia ederek bunun yersiz bir iddia olduğunu,
Osmanlıların en azından sathî olarak İslam’ı kabul etmiş bir kültür içinde
yer aldıklarını düşünür. Osman’ın gördüğü Kur’an ve ağaç motifiyle ilgili
rüyalar onun Müslüman olmadığına delil teşkil etmez. Bu menkıbelerde,
güç şartlarda kurulmakta olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan
Osman’a mitolojik, tanrısal bir nitelik kazandırma gayreti görülmektedir.
Bu, daha sonraki tarihçilerin Osmanlı Hanedanı’nı bütün Türkleri ihata edecek bir otorite olarak geliştirme çabalarının bir ürünü de olabilir.
Giese, Osman ismi ile birdenbire Türk isimlerinden Arap isimlerine doğru
keskin geçişin de yeni bir İslamlaşmayla ilgili olamayacağını, bunun farklı boyutlardan ele alınması gerektiğini düşünüyor. Giese, Osman adının
Othman, Azman, Azban, Osmancık gibi varyantlarını öne sürerek, bunun
belki de Arapça Osman adından gelmediğini düşünüyor. Diğer yandan,
eğer İslamlaşma sonunda bu ismi aldıysa, oğlunun “Orhan” adını taşıması, izah edilemez vaziyette kalacaktır. Yine, Orhan’ın oğlu “Murad” adı da
Türkçedir. Bunun gibi pek çok padişah adı Türkçedir. Giese, Osmanlı’yı
kuran demografik unsurun Türk olduğunu kabul etmekle beraber, bunun
aşiret geleneğinden iyice kopmuş ahi toplumu olduğunu düşünmektedir.
Bu bakımdan, onun Gök-Oğuz şecere telakkisi hususunda Wittek’le aynı
27

Friedrich Giese “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu Meselesi”, (Çev. Zehra Aksu Yılmazer), Söğütten İstanbul’a, (Derl. Oktay Özel-Mehmet Öz), Ankara 2005, s. 150.

28 A.g.e., s. 152.
29

A.g.e., s. 156.
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anlayışta olduğu ifade edilebilir.
Giese, Wittek’ten farklı olarak kuruluş gerçeğini “ahilik” merkezî unsuru üzerine bina eder. Giese, ahilerin Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu
gerçekleştirdiklerini şöyle ifade ediyor: “Uzun süre muazzam bir atalet
içinde yaşayan ahi cemaatlerinin onları ateşleyecek sözler sarf edebilen,
devlet adamı yeteneklerine sahip bir liderle karşılaştıklarında dindar bir
ahilikten sıyrılıp yeni bir imparatorluk kurabilecek disiplinli bir orduya
dönüştüklerini birçok Müslüman tarikatında gözlemleyebiliriz.”30
Bu noktada, Osmanlı Devleti’nin bir uc beyliğinden büyük bir imparatorluğa dönüşmesinin ardında yatan saiklerin, kaynakların yetersizliği
nedeniyle araştırıcılar için esrarını korumaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ele alınmış bulunan kuruluş nazariyeleri arasında tek bir nazariyeyi ön
plana alarak kuruluşu tek sebebe indirgemek oldukça yanlış görünüyor. Bu
bakımdan, Köprülü’nün, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu çoklu faktörler
ışığında tahlil ve izah anlayışı, en doğru metod olarak görülebilir. LatinMoğol istilaları, Anadolu’ya gerçekleşen kitlesel Oğuz göçleri, Bizans’ın
zayıflaması sonunda onun tarafından kurulmuş bulunan uc sistemleri ve
bu sistemin ortaya çıkardığı muhafız birliklerinin çökmesi; yine, İznik
İmparatorluğu’nun ortadan kalkışının yarattığı siyasî boşluk gibi sebepler, bu ortamın kendine has şartları içinde meydana gelen gaza ideolojisi,
Selçukluların kuruluşundan itibaren önemli bir sosyo-ekonomik güç olarak
varlığını sürdüren ahilerin Selçukluların yıkılışıyla siyasal bir güç hâlinde
toplumun idaresine el koymaları, hepsinin üstünde, bu değişik siyasî, sosyal, ekonomik faktörleri tek bir devlet çatısı altında kararlı-mütecanis bir
birliğe tahvil edecek olan Türk-Oğuz kozmik telakkisi. Bütün bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu izah
edilmiş olacaktır.
a-Türk Romanından Hareketle Osmanlı Devleti’nin Kuruluş
Sürecine Tematik Bir Yaklaşım
Edebiyat ve tarih ilişkisi, tarihsel malzemenin edebiyatın kurgulama
ve estetik gücüne hitap etmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.
Tarih biliminin doğrudan öğretilme süreci öncesinde, içerisinde estetik
zevk ve sanatsal değerler barındırması bakımından tarihsel bilginin edebî
eserler, sinema, tiyatro vs. vasıtasıyla sevdirilmesinin gerekliliği aşikârdır.
Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili romanlar iyi bir örnek
oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini doğrudan ve dolaylı
olarak ele alan belli başlı romanları şu şekilde sıralayabiliriz:
1.

Yavuz Bahadıroğlu: Sunguroğlu-I

30 A.g.e., s. 157.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Temel Görüşler ve... / Salih Yılmaz-Cengiz Karataş

2.

Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu-II

3.

Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu-III

4.

Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp

5.

Tarık Buğra, Osmancık

6.

Bekir Büyükarkın, Kutludağ

7.

Cavit Ersen, Osman Gazi

8.

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bu Atlı Geçite Gider

9.

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Çatı

10. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Konak
11.

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Üçler Yediler Kırklar

12. Kemal Tahir, Devlet Ana
13. M. Turhan Tan, Gönülden Gönüle
14. Feridun Fazıl Tülbentçi, Osmanoğulları
15. Ragıp Şevki Yeşim, Ovaya İnen Şahin.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu alan romanlarda, devletin
kuruluşunda etkin rol oynayan Anadolu ahîleri, Anadolu gazileri, Anadolu
abdalları, Anadolu bacıları gibi zümreler ve bizzat yöneticiler tarafından
devletin kuruluş sürecinde değer atfedilen adalet, akıncılık, alçak gönüllülük, azim, sabır ve kararlılık, birlik ve beraberlik, devlet fikri, eğitim
ve kültürün önemsenmesi, emir ve otoriteye önem verme, saygı, eşitlik,
fedakârlık, fetih ruhu, genişleme arzusu ve idealizm, geçmişe verilen değer ve sorumluluk bilinci, güven, hoşgörü, inancın güçlülüğü ve cihad fikri,
istihbaratın güçlülüğü, kadına verilen değer, meşveret, kız alıp vererek genişleme, sadakat, Şeyh Edebali’nin rolü, törelere bağlılık, yardımseverlik,
yiğitlik ve kahramanlık, vefa gibi kavramlar defaatle vurgulanan kavramlardır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasındaki genel durum romanlarda
şu şekilde verilmiştir:
Mustafa Necati Sepetçioğlu, Konak romanında Moğolların yaptığı zulmü dile getirmekte ve Türkmen’in bir yer yurt bulup yerleşmeye çalışırken bütünüyle göçebe duruma düştüğünü ifade etmektedir. Moğol saldırıları durmaksızın devam etmektedir. Kimsenin ağzının tadı kalmamıştır.
“Giden gidene, kaçan kaçana” dır.31
Feridun Fazıl Tülbentçi’nin Osmanoğulları adlı romanında ise,
Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda Anadolu’nun genel durumu uzun
uzun anlatılmaktadır. Tülbentçi, zaman zaman romanında dipnotlar ve
kaynakça da vererek belgesel roman örneği vermeye çalışmıştır. Fakat
31

Mustafa Necati Sepetçioğlu, , Konak, İrfan Yay., 17. basım, İstanbul 1999, s.21
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tarih kitaplarından birebir alınan bu bilgilerin, roman kurgusu içerisinde
eritilememiş olması, eğreti durmasına sebep olmuştur.32
Cavit Ersen’in Osman Gazi romanında ise Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu’nun nasıl bir dinî yapı içerisinde olduğuna değinilmiştir. Ülkede mezhep ayrılıkları çok fazladır. Selçuklular, Horasan
ve İsfahan’dan gelerek sünnî Müslümanlığı yaymaya çalışmaktadırlar
ve Abbasî halifesine bağlıdırlar. Bunun yanı sıra Anadolu’da Batınî tarikatlar da vardır. Bazı zaviyeler ve tekkeler faal durumdadır. Konya’da
Mevlevîlik tarikatı hızla yayılmaktadır. Konya bu tarikat mensuplarının
otağı durumundadır. Rufaîlik, Nakşibendîlik ve Kadirîlik gibi tarikatlar da
Anadolu’da görülmektedir. Bunların yanı sıra özellikle göçebe Türkmenler
arasında Bektaşîlik, Kalenderîlik, Kızılbaşlık, Tahtacılık vb. tarikatlar yaygınlaşmıştır. Doğu’dan gelen Moğol istilâsı sebebiyle sığınma ihtiyacı hisseden halkın içinde bulunduğu ruhsal durumdan da faydalanan babalar,
şeyhler, dervişler halkı kolaylıkla tarikatlarına çekmektedir. Sünnîler ise
batınî mezhep ve tarikatlarla mücadele etmektedir. Kısacası Anadolu, dinî
anlamda da kaynayan bir kazan gibidir ve dinsel bir ihtilâlin pençesine
düşmüştür.33
Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecindeki genel ekonomik durum
hakkında da romanlarda bilgi verilmektedir. Osmanlı Devleti, kuruluş
dönemi itibariyle ekonomik anlamda çok iyi durumda değildi. Moğol ve
Bizans saldırıları sonucu genel bir ekonomik sıkıntı vardı. Tüm bunlara
rağmen Osmanoğulları Beyliği, kendini toparlamasını bilmiş ve aynı zamanda bölgede denge siyaseti izleyerek hem Beyliğini büyütmüş, hem de
uygun ortam doğmadan mümkün olduğu kadar savaşa girmemeye çalışmıştır. Osmanlı Beyliği, büyümesini daha ziyade barışçıl temeller üzerine
oturtmuştur. Almak istediği yeri elde edebilmek için önce bölge halkının
sempatisini kazanmaya çalışmıştır. Beyliğin büyüme planının temelinde
savaştan ziyade “hoşgörü” yatmakta olup en son çare olarak savaşa başvurulmuştur.
Kemal Tahir, Devlet Ana romanında halkın kuruluş sırasında yoksulluk
içinde olduğunu, yer yer yoksulluktan kırılma noktasına geldiğini, zaman
zaman tekfurlar ve çevreleri tarafından küçümsenecek hâle düşüldüğünü vurgulamaktadır. Gelirinin büyük bir kısmını akıncılıktan elde eden
Osmanoğulları’nın uzun zamandır akına gitmediğini ve bu sebeple de iyice
yoksullaştığını ve artık akın zamanının geldiğini belirtir.34
Osmanlı Beyliği’nin destekçisi olan Anadolu Selçuklu Devleti, uzun
süren Moğol istilâları karşısında iyice zayıflamış ve kendisine bile hayrı
32

Feridun Fazıl Tülbentçi, Osmanoğulları, 2.Basım, İnkılâp ve Aka Yay., İstanbul 1958, s.439,
588 vd.
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Cavit Ersen, Osman Gazi, Kamer Neşriyat, 2. basım, İstanbul 1983, s. 52.

34

Kemal Tahir, Devlet Ana, Tekin Yayınları, 15. basım, İstanbul 2001, s. 139.
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olamayacak duruma düşmüştür. Uzun süren savaşlar sonucu halk iyice
fakirleşmiş ve “paranın görüntüsü” nü bile unutacak dereceye gelmiştir.
Kemal Tahir, dönem itibariyle halkın içinde bulunduğu durumu son derece iyi dramatize etmiştir. Buna göre halk, adeta insan eti yiyecek boyutta
sefalet içerisine düşmüştür. Bu durum, “İlhan fermanı, sultan buyrultusu,
vezir emri, kadı hükmü” nün geçersizliğine yol açmıştır.35 Devlet Ana’da
Kemal Tahir, toplumun değişik zümrelerinin içinde bulunduğu durumu
çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Ama tüm bunlar geçicidir
ve ileriye yapılan yatırımların kısa vadedeki yalancı görüntüsüdür. Çünkü
rahat ve huzurlu günler yakındır. “Hâsılı Söğüt’te her ev her akşam, ocağını mutlaka yakmaktaydı. Ama kuru ekmekleri gevretmek için... Yağı
alınmış ayran çorbası bulunursa ne devlet!”36
Osmanlı’nın ilk zamanlarında vergi yoktur. Hatta Osman Bey vergiden bile haberdar değildir. Çünkü onun felsefesinde her şey çalışmanın
karşılığındadır, hiç kimse çalışmadan kimsenin malına ortak olamaz.
Kendisinden bir pazarın bacını kiralamak isteyen birisine Osman Bey’in
tepkisi çok sert olmuştur: “Bir kişi malını kendi eli ile kazanmış ola, bana
ne borcu var ki bedava akçe vere?” Osman Bey’e çok ters gelen bu fikir,
orada bulunan Akçakoca’nın Osman Bey’e kendisi için olmasa bile devlet için böyle bir uygulamaya gidilmesinin zorunluluğunu anlatması üzerine Osman Bey tarafından kabul edilmiştir.37 İlk vergi olan pazar bacından sonra ikinci bir vergi olarak da “köprü vergisi” alınmaya başlamıştır.
Köprüden geçen herkes vergi vermekle mükelleftir. Yalnız savaşa giden gaziler bu vergiden muaftır.38 Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında durum hiç de iç açıcı değildir. Belli başlı gelir kaynakları akınlarda
elde edilenler, ufak tefek vergiler, hayvancılık ve tarımdır. Ama bu durum
hızla değişmeye başlayacak; artan fetihlerle birlikte halkın refah seviyesi
de yükselecektir.
Osman Bey’in amcası Dündar Bey, pazar bacı konusunda da Osman
Bey ve arkadaşlarının düşüncelerine muhalefet etmeye çalışmıştır. Pazar
bacının Bey için gereksiz olduğunu ve Bey’in halktan vergi toplamasının
yanlış olacağını düşünmektedir. Ama Dündar Bey’in unuttuğu bir şey vardır, o da “yaşatmak için yaşamak”, devletin bekası için çalışanlarına bir
şeyler vermesi gerektiği ve artık beylikten çıkıp devlet olma yoluna girildiğidir. Devlet Ana’da Kemal Tahir bu düşünceye vurgu yapmıştır.39
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu konu alan romanlarda ahîlik de ro35

A.g.e., s. 465.

A.g.e., s. 108.
Ragıp Şevki Yeşim, Ovaya İnen Şahin, Türkiye Yayınları, İstanbul 1971, s. 156
vd.
38 Mustafa Necati Sepetçioğlu, Çatı, İrfan Yay., 17 bs., İstanbul 1999, s. 101.
39 Kemal Tahir, a.g.e., s.509.
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man kurgusu içerisinde yerini almıştır. Birçok değişik romanda ele alınan
ahîliğin genellikle Osmanlı’nın kuruluşundaki etkileri ön plâna çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunlar içerisinde Kemal Tahir’in Devlet Ana romanında o
dönem itibariyle ahîliğin nasıl sağlam bir teşkilât olduğuna değinilmeye
çalışılmış; her şey bozulsa bile ahîliğin bozulamayacak kadar sağlam bir
yapıya sahip olduğu belirtilmiştir. Ancak ahiliğin, bozulamayacak derecede güçlü oluşu çeşitli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar, kibirlenmemek,
doğru olmak, harama el uzatmamak ve maneviyattan uzaklaşmamak gibi
değerlere bağlıdır.40
Kemal Tahir’in Devlet Ana romanında Ahî teşkilâtına ayrı bir önem
verilmiş ve yazar tarafından ahiliğe ait birtakım tablolar sunulmaya çalışılmıştır. Bunlardan biri de teşkilâta girmek isteyen birisinin nasıl bir yol
izlemesi gerektiği ile ilgili olandır. Teşkilâta girmek isteyen kişi, öncelikle
kendisine teşkilât içerisinden bir yol atası seçmelidir. Bu yol atası, o kişinin teşkilâta girmek istediğini teşkilât toplantısında bildirir ve o kişinin
kabul edilip edilemeyeceği noktasında değerlendirmeler yapılmaya başlanır. İlk iş olarak kişiye teşkilâtın ne gibi şartları olduğu ve bu şartları yerine getirmenin zorunluluğu belirtilir. Devlet Ana’da Kemal Tahir, yer yer
karşılaştırmalar yapmaktadır. Ahîlik hakkında genellikle olumlu bir kurgulamaya gittiği hâlde yer yer dervişleri eleştirmektedir. Dervişleri ahîlerle
karşılaştırmaya çalışmış ve dervişlerin ne bu dünyaya, ne de öteki dünyaya
yaranamadığını belirtmiştir. Ahiler, her yönden kendilerine güvenilir olduğu hâlde dervişlerin eskiden beri kendilerine güvenilmesi zor insan olduklarına değinmiş ve savaşçılık konusunda da onlara güvenilemeyeceğini
belirtmiştir.41
Bekir Büyükarkın’ın Kutludağ romanında da Devlet Ana’da olduğu gibi
ahîliğe girmiş olanın neyi yapması, neyi yapmaması gerektiği hemen hemen aynı şekilde vurgulanmıştır.42 Ahîliğin en önemli işlevlerinden biri de
paylaşmayı örgütlemesi, toplumun bireyleri arasındaki bağları kuvvetlendirmesidir. Ahî kelimesinin anlamında da belirdiği üzere “bireyler arası
kardeşliği” geliştirmek, ahîliğin temel işlevlerinden biridir. Ahî olmak,
ahîliğe giren kişilere paylaşımın artması haricinde çok şey sağlamaz. Zaten
kendilerinin bundan daha fazla çıkar beklentileri de yoktur. Fakat paylaşımın artmasıyla birlikte her konuda “hemdert” ve “hemhâl” oluş başlar ki,
bu ahiliğin bir nevi amacına ulaşması, bireysel mutluluğun ve buna bağlı
olarak da toplumsal huzurun sağlanması demektir.
Anadolu ahîleri gibi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde en önemli yapılardan biri de Anadolu gazileri veya alperen tipidir. Anadolu’nun
Türkleşmesinde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda en büyük çabayı
A.g.e., s. 81.
A.g.e., s. 82 vd.
42 Bekir, Büyükarkın, Kutludağ, Arkın Kitabevi, 2. basım, İstanbul 1981, s. 43-44.
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gösteren zümrelerden biri de şüphesiz Anadolu Gazileri veya Gaziyân-ı
Rûm olarak bilinen gaziler ve alplardır. Türkler, Müslüman olmadan
önce tarih sahnesinde varlığını “alp” olarak gördüğümüz bu kahramanlar,
Müslüman olduktan sonra “gazi” olarak anılmaya başlanmıştır. Alplar ve
Anadolu Gazileri, Osmanlı’nın kuruluş aşamasında çok büyük hizmetlerde
bulunmuşlardır.43 Bunlar son derece nitelikli insanlardır. Gerçek bir alp
olabilecek şahsiyette asgari şu özellikler bulunmalıdır: Yüreği ve pazusu
kuvvetli, gayretli, yörük atı olan, yayı, kılıcı, mızrağı iyi kullanan, çizmesi, cepkeni, kuşağı, tülbent sarılı başlığı, yaldızlı şalvarı olan, kendisi için
canını bile feda edebilecek en az bir yoldaşı olan, dünya malına ve mülküne önem vermeyen, toprağa veya sadece bir yere bağlı olmayan bir kişi
olmalıdır.44
Turhan Tan, Gönülden Gönüle adlı romanında alpların niteliklerini yukarıda verdiğimiz Kutludağ romanındakine benzer bir şekilde irdelemiş ve
biraz değişik bir anlatımla ortaya koymuştur.45 Bekir Büyükarkın, Kutludağ
romanında alplarla abdalları çeşitli yönleriyle karşılaştırmaya çalışmış ve
abdalların da son derece değerli ve önemli bir etkiye sahip olan kişiler olduğuna göndermede bulunarak; savaşmak ve yiğitlik konusunda alplarla
karşılaştırmanın yersiz olacağını sergilemiştir. Çünkü alplar, yapıları itibariyle ruh ve nüfuz meselesinden çok savaşçı nitelikleri ve yiğitlikleriyle
ön plana çıkmışlar; buna nazaran abdallar da “ufuk insan” olarak ayrı bir
sorumlulukla Osmanlı’nın kuruluş sürecinde hizmette bulunmuşlardır.46
Abdalların alplar üzerindeki etkisine de değinen Turhan Tan, Gönülden
Gönüle romanında alpların motive edilmesinde abdalların etkisi üzerine
vurgu yapmaktadır. Kaldı ki alpların çok iyi bir şekilde motive edilmiş olarak canla başla savaşmalarında dil birliği, din birliği, yurt birliği, elbirliği,
inancın sağlamlaşmasında küçük yaşlardan itibaren abdallar tarafından
verilen nasihatlerin etkisi büyüktür.47
Tarihî kaynaklar ve edebî eserler Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde “Anadolu Bacıları” veya “Bâcıyân-ı Rûm” denilen kadınların katkısına da vurgu yapmışlardır.48 Hem Köprülü’nün, hem de Banarlı’nın
üzerinde birleştikleri nokta, Osmanlı’nın kuruluşu sırasında kadınların da
çok önemli rol oynadığıdır. Fakat her ikisinin de üzerinde tereddütleri olan
nokta, ne yönde yardımcı olduklarıdır. Keza Köprülü, Âşık Paşazâde’nin
tarihinde kadınlara yer verildiğini, fakat bu kadınların savaşçı kadınlar mı
43
44
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M. Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK Basımevi, Ankara 1959,
s. 84-86
Bekir Büyükarkın, a.g.e., s. 32 vd.
M. Turhan Tan, Gönülden Gönüle, Milliyet Matbaası, İstanbul 1931, s. 7.
Bekir Büyükarkın, a.g.e., s. 36.
M. Turhan Tan, a.g.e., s. 55.
Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul
1971, s. 297.
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yoksa başka kadınlar mı olduğu noktasında kesin bilgi olmadığını ifade
eder. Bekir Büyükarkın, Kutludağ adlı romanında “Aykan Bacı” adlı bir
Anadolu kadınının kişiliğinde kağnılarla yük taşıyan kadınların kendi aralarındaki konuşmayı ve gayret edişlerini çok başarılı bir şekilde kurgulamıştır. Tarihçiler, Anadolu bacılarının çarpışmalara katılıp katılmadıkları
noktasında tartışmaya devam ededursun romancımız, Kutludağ romanında Anadolu Bacıları’nı çoktan çarpıştırmaya başlamıştır.49
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkin rol oynamış bir başka sosyal teşekkül de “Anadolu Abdalları (Abdâlân-ı Rûm)” veya “Horasan Erenleri”
olarak bilinir. Bu gruba Osmanlı kaynaklarında adı geçen “abdal”, “baba”
lâkabını taşıyan ve ilk Osmanlı sultanlarıyla beraber harplere katılan tahta kılıçlı ve cezbeli dervişler ve maneviyat erenleri girmektedir.50 Bu tabiri
Bektaşî Babaları ve Alevî dedeleri olarak açıklamanın yanlış olacağını hem
M. Fuad Köprülü, hem de Ahmed Akgündüz eserlerinde belirtmektedirler.51
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Anadolu şehirlerindeki en önemli
tarikatlar; Mevlevîyye, Rifâ’îyye, Halvetîyye ve İshâkîyye’dir. Köprülü, köylerde ve Türkmen aşiretleri arasında dinî hayatın ve sofiyane cereyanların
şehirlerdekinden daha canlı, daha samimi, daha taşkın olduğunu belirtmektedir. Metafizik düşünceler ve soyut kavramlar, bu dışa kapalı kalmış
çevrelerde oldukça basitleşerek; daha çok eyleme dönük somut şekiller
almaktadır. Köprülü, anılan eserinde propagandacı dervişlerin daha XIV.
Yüzyılın başında küçük köylere ve aşiretler arasına kadar yayıldıklarını
belirterek bunların sağlam ve çok samimî Müslüman olduklarını vurgulamaktadır. XIII. Yüzyılın ilk yarısında etrafına büyük bir kitle toplayan ve
daha sonra debbağlar esnafının pîri sayılan Ahî Evren’in halifesi ve onun
Kırşehir’deki tekkesinin şeyhi olan şair Gülşehrî, bu köy şeyhlerinin şiddetle aleyhinde bulunmaktadır.
Köprülü, bu Türkmenlerin Müslümanlığının şehirli Türk’lerinkine tam
benzemediğine değinerek; daha çok eski Türk’lerin putperest gelenekleriyle, dıştan tasavvufî renklere boyanmış aşırı şi’îliğin basit ve popüler şekli
olduğunu ifade etmektedir. Bunların ileri gelenleri, “baba” lâkabıyla adlandırılmaktadır. Ayrıca bunlar garip kıyafetleri, şeriata aykırı âdetleri ve
coşkun yaşayışlarıyla tamamen eski Türk Şamanlarını hatırlatmakta olup
Ortodoks mutasavvıflar tarafından şiddetle eleştirilmişlerdir. “Baba” diye
adlandırılan bu Türkmen şeyhleri, köylülerin ve göçebelerin manevî hayatlarının yol göstericileridir. Bu Babalar, zamanla güç odağı hâline gelmişler ve merkezî otoriteye karşı ayaklanarak Babaîler İsyanı’nı çıkarmışlardır. M. Fuad Köprülü, Babaîlerin ve Türkmen Şeyhlerinin kökeninin
Bekir Büyükarkın, a.g.e., s. 153.
Ahmed Akgündüz-Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, OSAV Yayınları., İstanbul 1999, s. 36.
51 M. Fuad Köprülü, a.g.e., s. 95.
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Yesevîye ve Kalenderîye tarikatlarında aranması gerektiğini belirtmektedir. Köprülü, XIV. Yüzyıl başlarında, yeniden batıya, Bizans topraklarına
doğru ilerlemeğe başlamış olan Türkmen aşiretleri arasında ve Türk köylerinde gördüğümüz etkin, propagandacı, mücahit Türkmen Babalarının,
yukarıda sözü edilenler olduğunu vurgulamıştır. İlk Osmanlı hükümdarlarının yanında, menkıbelere nazaran tahta kılıçlarla harp eden, kaleler
alan, bir avuç müridi ile binlerce düşmanı ezen, Müslümanlığı yayan Abdal
lâkaplı dervişlerin, meselâ Abdal Musa, Abdal Murad, Kumral Abdal, Âşık
Paşazâde’nin Rûm Abdalları dediği zümreye mensup olduğunu belirtmiştir. Bunların Yesevîye, Kalenderîye, Haydarîye vb. çeşitli heterodoks zümrelerin Anadolu’da Türkmen gelenek ve göreneklerinin yöresel hurafelerle
karışmasından ortaya çıkan Babaîlik’in sonraki şekillerinden biri olduğu
belirtilmektedir. Köprülü, ilerleyen zamanda bazı doğu ve batı eserlerinde
gördüğümüz torlaklar ve dervişlerin de bu abdallarla aynı olduğu kanısına
varmıştır.52
Osmanlı’nın kuruluşu sırasında her ne kadar birçok çarpışma olmuşsa
da, düşünce alanında Anadolu’nun İslamlaşmasını ve Osmanlı’nın kuruluşunu sağlayanlar inanç sahipleridir. Çünkü alperenlerin hareketleri ve
seferleri üzerinde belirleyici rol oynayan ve onlara fetih ruhunu aşılayan
ve ufuk açanlar Şeyh Edebalılar, Yunus Emreler ve Mevlânalar gibi erenlerdir. Turhan Tan’ın Gönülden Gönüle romanında abdallar şu şekilde ele
alınmıştır:
“-Alplar, ta beşikteyken aldıkları ve hiç bir zaman unutmadıkları bu
nasihatleri abtal Musa’nın ağzından dinlemekle memnun oluyorlardı. Dil
birliği, din birliği, yurt birliği gibi elbirliği de onlar için çok kıymetli ve çok
ehemmiyetli bir umde-i hayat, umde-i harekât idi. Mamafih, yeni bir şey
isitiyorcasına abtal Musa’yı dinliyorlar ve toprağa karışmış analarının ayni
meali terennüm eden ninnilerini duyuyor gibi heyecanlanıyorlardı.”53
Bekir Büyükarkın, Kutludağ romanında abdalların da akınlara ve savaşlara nasıl katıldığını çok çarpıcı bir şekilde özetlemiş; zaman zaman abdalların alpların önüne geçmek için nasıl yarışırcasına hareket ettiklerini
belirtmiştir.54 Devlet Ana romanındaki Hristiyanlık eleştirisi55ne benzer
bir şekilde Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu-I adlı romanında Hıristiyan
papazlarını aşağılayıcı söylemlere yer vermiştir. Bazı papazların halkı sömürdüğü, bol bol yiyip içip zevk ve sefa içerisinde bir yaşam sürdüğü; hatta
cennetin anahtarı adı altında halka bir şeyler satarak haksız kazanç sağladıklarına göndermede bulunulmuştur.56
M. Fuad Köprülü, a.g.e., s. 94-102.
M.Turhan Tan, a.g.e., s. 55.
54 Bekir Büyükarkın, a.g.e., s.345.
55 Kemal Tahir, a.g.e., s. 298.
56 Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu- I, s. 221.
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Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp adlı romanında düşmanın inançsızlığına değinmiş, para dışında hiçbir şey düşünmediklerini vurgulayarak onların kendilerinin bile papazlarına güvenmediklerini ortaya koymuştur.57
Kemal Tahir, Devlet Ana romanında “Cavlak”lar hakkında kısa bilgiler
içeren bir kurgulama ortaya koymuş ve bunların kökenlerinin Haşhaşçılığa
dayandığını belirtmiştir. Ortaya çıktıkları zamanlarda öncülerinin de Acem
içerisinde yer alan Hasan Sabbah adında birisi olduğu üzerinde durmuş ve
tamamen sapık bir oluşum oldukları yönünde kanaatlerde bulunmuştur.58
Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında çok değişik dinî oluşumların
olduğu bilinen bir gerçektir. Eski Türklerden beri Türk inanış sisteminde
önemli bir yeri olan Şamanizm ve buna bağlı olarak Şaman, Devlet Ana’da
şu şekilde tasvir edilmiştir: “Cüppesinin üstü meral postundandı. Eteği
altmış parçaydı. Yakasına yedi bebek dikilmişti. Bunlar, insanoğlunun
atası, yağız yerin tanrısı, şimşekçi, yıldırımcı Ülgen’in, şamanlara fala
bakarken yol gösteren yedi ak kızıydı. Bu yedi bebeğin yanına küçücük
yaylar, oklar, çıngıraklar asılmış; ay, güneş, yıldız, kurbağa, yılan, kuş,
kulak, burun resimleri yapılmıştı. Bunlar şamanın doğuş silâhlarıydı.
Yolunu kesmek isteyen, şaşırtıp baştan çıkarmak için gök katlarında
pusu kurmuş, yol azdırıcı kara kızların, ancak bu silâhlarla hakkından
gelebiliyordu. Kırmızı bezden her biri bir karış boyunda üç boğumlu, tepesine vaşak kuyruğu asılı içi yapağıyla tıka basa doldurulduğu için dimdik duran külahını başına geçirmişti.”59
Osmanlı’nın kuruluşunda çok önemli yeri olan bir başka öğreti ise
Mevlânâ’nın öncülüğünü yaptığı Mevlevîliktir. Mevlevîlik, XIII. Yüzyıl
Anadolu’sunda daha ziyade bir yüksek zümre tarikatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarikat, adını Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin “Mevlânâ” unvanından almıştır. Her ne kadar adını Mevlânâ’dan almış olsa da, Mevlânâ
tarafından kurulmamıştır. Banarlı’ya göre o, bir tarikat kuracak ve onu
yürütecek ölçüde maddî teşkilât işleriyle uğraşacak ruhta değildi. O, çok
büyük bir mutasavvıf ve bütün bir tarikatı, her türlü tefekkürü, heyecanı
ve coşkunluğu ile kendi hayatında, kültüründe ve düşünüşünde yaşayan
bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevlevîlik, XIII. yüzyılda başlangıçta Mevlana’nın büyük şahsiyeti sayesinde Anadolu’nun bu yüzyıldaki
bunalımlı hayatı içinde manevî bir huzur kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevlana, Konya ve çevresinde geniş bir manevî etki göstermiştir. Bu
manevî iklim onun ilk halifesi Hüsâmeddin Çelebi ile oğlu Sultan Veled ve
torunu Ulu Arif Çelebi gibi Mevlevîliğin ilk çelebileri tarafından büyük bir
vefa duygusuyla yaşatılmıştır. Bu manevi iklim, XIII. Yüzyıl Anadolu’sunun
çeşitli bunalımları içindeki halktan olsun, büyüklerden olsun nice insana
Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp, Nesil Yayınları, 7. basım, İstanbul 1998, s. 160.
Kemal Tahir, a.g.e., s. 166.
59 A.g.e. , s. 299.
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derin bir dinî kültür ve düşünüş yanında, o ölçüde büyük bir huzur ve teselli vermiş ve birçok insanı da bozgun psikolojisine düşmekten kurtararak
ümitsizliğe karşı ümit aşılayarak moral vesilesi olmuştur.60
M. Necati Sepetçioğlu, Konak romanında Mevlânâ ile Osman’ın ilk karşılaştığı an, her iki tarafın da neler hissettiği üzerinde durmuş, Osman’ın
sanki büyülenmiş gibi ve Mevlana’nın ise onu görür görmez sanki geleceği
görmüş gibi olduğuna vurguda bulunmuştur. Hiç şüphe yok ki Mevlâna’nın
Osman ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda çok büyük manevî etkileri olmuştur. Başta Şeyh Edebalı olmak üzere Mevlânâ, Yunus vb. erenlerin yanında âdeta gerçek kişiliğine kavuşmuş; ayrıca yeni kurulan Osmanlı’da
da kültürel anlamda bir atmosfer oluşmuştur. Konak romanında Mevlânâ
ile Osman’ın ilk karşılaştığı an ve Osman Bey’deki değişim çok çarpıcı bir
şekilde aktarılmıştır.61
Yunus Emre de Osmanlının kuruluş aşamasındaki manevî havanın
oluşmasında çok önemli yeri olan şairlerimizden biridir. Yunus, her şeyden
önce bir aşk adamıdır. Yaşadığı sürece çevresindeki birçok kişiye kaynaklık
teşkil etmiş, vefatından sonra bile onun düşünceleri günümüze kadar tüm
tazeliğiyle ulaşmıştır.62 Osman’ın Yunus Emre ile karşılaşması âdeta onu
büyülemiştir. Osman, Yunus’un konuşmalarını can kulağıyla dinlemiş;
hatta bazı söylediklerini tam anlayamamış ‘acaba ne demek istedi’ diye
düşünmeye başlamıştır. ‘senin zamanın senden sonra başlamazsa neye
yarar. Sen senin zamanını kendin öreceksin’ diyerek Osman’ın geleceğe
yönelik olarak yapması gerekenler konusunda kendisine imada bulunmuştur. Yunus’la ilk defa karşılaşan Osman, Mevlana ile karşılaştığında duyduğu heyecanı duymuş; onunla konuştukça ve onu dinledikçe kendinden
geçmiştir. Yunus, Osman’a dünyanın geçiciliğini vurgulamış ve ayrıca paylaşmanın önemine yönelik sözler söylemiştir. Osman Bey, Yunus’la geçen
bu konuşmalarından sonra bir kat daha ağırlaşmış, bir kat daha düşünce dünyasını geliştirmiştir. M. Necati Sepetçioğlu, Konak adlı romanında
Yunus’la Osman arasında geçen bu karşılaşma ânını şu şekilde vermiştir:
“Ses, gül terlemesindeydi; tomur tomur, içinde ışıklar yanıyordu. Yüzüne
baktığında gül terlemesinin daha da ışıklandığını gördü. Bir dervişti muhakkak; sesiyle yüzü hiç bu kadar birbirine benzeyen bir derviş görmediğini düşündü Osman; toprağın durulaştığı bir yüzdü; suyun toprağa
doya doya kanışındaki sesti: “İzin var mı hay yiğit? Otursam,iki lokma
yesem, su içsem.. Söz Tanrınındır. Tanrıdan geleni konuşsak.”63
Sonuç itibariyle Osmanoğulları Beyliğinin hızlı bir şekilde kuruluş süNihad Sâmi Banarlı, a.g.e., s. 291-293.
Mustafa Necati Sepetçioğlu, Konak, İrfan Yayınları., 17. basım, İstanbul 1999,
s. 91 vd.
62 Nihad Sâmi Banarlı, a.g.e., s. 331-333.
63 Mustafa Necati Sepetçioğlu, a.g.e., s. 95-96 vd.
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recini tamamlaması, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir devlet ve
imparatorluk hâline gelmesi hususunda Ahmed Yesevî, Mevlana ve Yunus
Emre gibi manevî şahsiyetlerin ve diğer manevî oluşumların hakkını teslim etmek gerekmektedir.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu alan romanlarda, devletin
kuruluşunda etkin olan başlıca kavramları irdeleyecek olursak belli başlıklar altında şöyle özetlenebilir:
Adalete Verilen Önem
Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu edinen romanlarda “adalet”
kavramına sıkça vurgu yapıldığı görülür. Her kim olursa olsun adaletin
herkes için eşit işletilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Osman Bey,
oğlu Orhan Bey’e kendisinden sonra arzu ettiği icraatları söylerken özellikle adalet üzere hareket etmenin önemine işaret eder.64 Şeyh Edebalî,
ahîleri bir araya toplayıp onlara iyilik ve adalet üzerine muamele etmelerini ve bu dünyanın geçici olduğunu; herkesin bir gün gelip öleceğini ve
yaptığı her davranıştan sorumlu tutulacağını anlatmaya çalışmaktadır.
Ancak bu şekilde sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir devlet kurulabileceğinin altını çizmektedir: “Kim, kimden daha faziletlidir, bunu ancak
Yüce Halik bilmektedir. Bu bakımdan, iyilik ve şefkat, her zaman bizi birbirimize bağlayan yüksek ahlâkın kollarıdır. Buna riayette kusur etmediğimiz müddetçe refah ve saa’det bizim, şanlı Türk milletinin olacaktır.
Türk soyu dünyada bu şartlar içinde ancak hâkimiyet kuracaktır. Bu iyi
biline...”65
Osman Bey esirlere bile söz hakkı veren bir kişiliğe sahipti. Esirlerden
birisini çok beğenen Kara Ali, Osman Bey’e onlardan birisiyle evlenmek
istediğini beyan etmesi üzerine Osman Bey, önce esir kıza rızası olup olmadığını sormuş kızın da damat adayını görmek istemesi ve esirlerin serbest
bırakılması şartıyla beğenirse razı olacağını bildirmesi üzerine Osman Bey
durumu değerlendirmiş ve uygun bulmuştur. Normalde esir birisine istediği gibi muamele edebileceği hâlde Osman Bey’in böyle bir yolu seçmesi
insan kavramına ve adalete ne kadar önem verdiğini göstermesi açısından
son derece önemlidir.66
Alçak Gönüllülük
Osman Bey’in Şeyh Edebali ile karşılaşması, onun hayatında bir dönüm
a.g.e. , s. 263.
Cavit Ersen, Osman Gazi, Kamer Neşriyat, 2. basım, İstanbul 1983, s. 202.
66 Ragıp Şevki Yeşim, Ovaya İnen Şahin, Türkiye Yayınları, İstanbul 1971, s. 114117.
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noktası olmuştur. Osman Bey, şeyh ile karşılaştıktan sonra tam bir manevî
havaya bürünmüş ve kişiliği tamamen İslâm inanışıyla donanmıştır. Şeyh
Edebali’nin Osman’a bir öğüdü de alçak gönüllü olma noktasındadır. Şeyh
Edebali, Alparslan’ın kibirine yenik düşüp düşmanı hor görmesi sonucu
hazin bir sona mâruz kaldığı ve zayıf bir düşmanın darbesiyle öldüğünü
anlatmıştır.67
Azim, Sabır ve Kararlılık
Kemal Tahir, Devlet Ana romanında kurgu içerisinde sabır konusuna
yer vererek Kur’ân-ı Kerim’deki bir âyete gönderme yapmaktadır. Sabır
ve affetmenin birlikte yer aldığı âyet şudur: “Kim, sabreder ve bağışlarsa, işte bu sabır ve bağışlama azimkârlık ve büyük bir hünerdir”. (Şûra,
42/ 43) Devlet Ana’da bu âyete gönderme şu şekildedir: “Sabredeceksin
oğlum! Gücün yeterse affedeceksin. Kılıçla vuran kılıçla vurulacak,
okla vuran okla. Allah’ın her şeye gücü yeter. Hiç bir kötü kurtulamaz.
Kitapları okuyanlardansın. Kitapları okuyanların ödevi bela karşısında
sabretmektir.”68 Devlet Ana’da ayrıca her şeyin bir vakti olduğu vurgulanmaktadır. Sabır üzerinde zaman zaman durulmuş ve hiçbir şeyin sabırsız
olamayacağı, Osmanlı Devleti’ni kuran insanlarda da sabrın ziyadesiyle
var olduğu düşüncesi romanın içerisine serpiştirilmiştir: “Her şeyin zamanı ve gök altında olan her işin vakti vardır. Doğmanın vakti, ölmenin
vakti, aramanın, bulmanın, yitirmenin vakti vardır.”69
Birlik ve Beraberlik Fikri
Birlik ve beraberlik, bir devlet için olmazsa olmaz gereklerdendir. Zaten bir
birlikteliğin ortaya çıkabilmesi için din, dil, ırk vb. en az bir ortaklık söz konusu olmalıdır. Ortak paydanın olmadığı yerde gerçek bir birliktelikten söz
etmek mümkün değildir. Osmanlı Devleti’nin kurucu kadrosu daima bunun bilincinde olmuş, ellerinden geldiği kadar birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmışlardır. Zaten uyguladıkları tavır ve davranışlarda da Kur’ân-ı
Kerim’in buyurduğu birlik ve beraberlik, son derece önemlidir. Kur’ân-ı
Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani
siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve
O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size
âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.” (Kur’ân-ı Kerim, 3: 103 )

Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000, s. 126.
Kemal Tahir, Devlet Ana, s. 102.
69 A.g.e. , 102 vd.
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Devlet Fikri
Osmanlı, başlangıçta sadece küçük bir aşiret iken; Osman Bey ve sonrasında yönetime gelenlerin akılcı ve planlı hareketleri sonucu kısa zamanda büyüyerek cihan hâkimiyeti mefkûresi olan bir devlet hâlini almıştır.
Özellikle Osman Bey bu devletin kuruluşunda olağanüstü çaba sarf etmiş;
kendisinden sonra gelecek olan oğlu Orhan Bey’e de zemin hazırlamıştır.
Orhan Bey zamanında da kurumlaşmasını tamamlayan Osmanoğulları
Beyliği; kısa sürede tüm teşkilâtlanmasını tamamlayarak gerçek bir devlet
görünümüne kavuşmuştur. Tülbentçi’nin Osmanoğulları adlı romanında
devlet kurma ve yaşatma fikri çok belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu ideal doğrultusunda roman kurgusu oluşturan Feridun Fazıl Tülbentçi,
devlet kurma ve yaşatmanın önemini roman içerisinde büyük bir ideal şeklinde şöyle anlatmıştır: “…Selçuk yıkılırsa Türk ölür mü sanıyorlar. O gün
uzak değil. Biz devlet kuracağız, koskoca bir devlet kuracağız, zevk ve
safadan gayrı şey düşünmeyen Bizans bile yıkılacak...”70 Osmanoğulları
adlı romanda Ertuğrul Bey’den yönetimi yeni devralmış olan Osman’ın da
babası Ertuğrul gibi sürekli barış siyaseti izlememesi gerekliliği ön plana
çıkarılmıştır. Osman Bey’in akıncıları ve ileri gelen beyleri uzun süren
barış döneminden artık bezmiş ve güçsüz düşmüştür. Çünkü yeni yerlere yapılan seferler, onların aynı zamanda ekmek kapısı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Osman Bey’e artık durgun olmayı bırakmanın zamanı geldiğini söyleyenler olarak Abdurahman, Turgut Alp, Karamürsel, Saltuk
Alp, Akbaş, Konur Alp, Hasan Alp ve Aykut Alp karşımıza çıkmaktadır.
Kendisine böyle önemli bir istekle gelen bu kişiler, Osman Bey’in en çok
sevdiği alp arkadaşlarından başkaları değildir. Osman Bey onların görüşlerine ve düşüncelerine çok önem verir ve en iyisi ne ise o şekilde çözüm
üretme yoluna giderdi.71
Osman Bey’in yukarıda saydığımız en az kendisi kadar sevdiği arkadaşları yanında kendisine başlangıçtan beri köstek olmaya çalışan Dündar Bey
de zaman zaman romanlarda karşımıza çıkmaktadır. Dündar Bey, sadece
Osman Bey’e köstek olmakla kalmıyor; zaman zaman da başka beylerle
işbirliği yaparak Osman Bey ve arkadaşlarının cihan hâkimiyeti düşüncesine engel olmaya çalışıyordu. Büyük ideallerle donanmış ve bu idealleri
bir aşk hâline getirmiş olan Osman Gazi, artık ciddi ciddi bu durumdan
sıkılmaya başlamıştır. Yine bir savaş sırasında düşman kuvvetleriyle çarpışma anında geri çekilmek gerektiğini haykırması üzerine Osman Bey,
daha fazla dayanamamış ve çok sevmesine rağmen amcası Dündar Bey’i
devletin sürekliliği için öldürmek zorunda kalmıştır.72 Bekir Büyükarkın,
Kutludağ romanında artık devlet olmanın zamanının geldiğini Aydoğdu ile
Osman Bey arasında geçen konuşmalar aracılığıyla vermiştir. Gerçekten
Feridun Fazıl Tülbentçi, a.g.e., s. 115.
A.g.e. , s. 585 vd.
72 Tarık Buğra, a.g.e., s. 293.
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de Osmanoğulları için, içinde bulundukları durum, göz önünde bulundurulursa devlet kurma girişimlerine başlamak için en uygun zaman ön
plana çıkarılmıştır. Osman Bey’in bir sorusu üzerine Aydoğdu savaş hakkındaki felsefesini ortaya koyarak çok gerekli olmadığı sürece savaştan
yana olmadığını ve ancak son çare de tüketildiyse savaşılabileceğini ortaya
koymuştur.73 Yavuz Bahadıroğlu’nun Sunguroğlu-I romanında ise devlet
olmak için sürekli bir fetih hareketi ve genişleme faaliyeti gerektiği vurgulanarak romanın serüven tarzı olmasının da verdiği avantajla, Osman Bey’in
sadece devletin menfaatini düşündüğü, kızıyla evli olmasına rağmen sürekli tehdit oluşturan Bizans İmparatoru Yoannis’e de savaş açılacağı dile
getirilmiştir. Tüm bu anlatılanlar, Saltuk Alp gibi bir Osmanlı cengâverinin
ağzından verilerek ortaya daha gerçekçi bir tablo çıkmıştır: “Orhan Gazi,
Osmanlıların menfaatinden başka bir şey düşünmez. Altmışından sonra
Prenses Theodora ile evlenmesi bile devlet menfaatlerine dayanıyor.”74
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ilk yıllarında hemen hemen herkesin
arzusu, bir Akça Koca veya bir Kunur Alp gibi yiğit olmaktı. Çünkü devir
itibariyle geçer akçe yiğitlikti. Onlar kendilerini tüm içtenlikleriyle bu işe
adamıştı. Hepsinin en güçlü ortak ideali çok güçlü bir devlet kurmaktı.75
Kemal Tahir ise, Türkmenler için “bey” kavramının çok değerli olduğunu, onların beylikleri ve beyleri için gerekirse çıplak dolaşacağını; fakat
asla beyi ve beyliği zor durumda bırakmayacaklarını vurgulamıştır. İşte
bu bağlılık ve itaat, onlarda yıkılmaz bir güç oluşturmuş ve asırlar boyu
sürecek bir devletin temellerinin atılmasına öncülük etmiştir: “Bunlar
Türkmendir. Çıplak gezdirirler kendilerini, Beyleri için... Beylerine ipekten geydirirler. Beyleridir devletleri...”76
M. N. Sepetçioğlu’nun Konak adlı romanında Ertuğrul Bey Osman’a
sadece bir aşiret değil aynı zamanda zümrüdüankaya giden yolu da göstermiştir. O yol, çalışkanlık yoludur. O yolda tembellere yer yoktur. O yolda
ayrılık yoktur. O yol tektir. O yol ana, bacı, kardaş, dinlemez. O yol çok
keskin bir yoldur. O yol devlet kurma yoludur. O yol devlettir. Osman Gazi
babasının nasihatlerini can kulağıyla dinlemiş ve elinden geldiği kadar istifade etmeye çalışmıştır. Babası ona devlet fikrinin aşiret kavramıyla çok
farklı şeyler olduğunu öğretmeye çalışmaktadır.77 Yine Konak romanında
devlet fikri için birlik ve beraberliğin önemine değinilmiş; birlik ve beraberlik olmadan sağlam bir paylaşmanın olamayacağı; olsa bile fazla devam
edemeyeceği üzerinde durulmuştur.78
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Bekir Büyükarkın, a.g.e., s. 326 vd.
Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu- I, s. 61.
M. Turhan Tan, a.g.e., s. 151.
A.g.e. , s. 201.
Mustafa Necati Sepetçioğlu, Konak, s. 295.
A.g.e, s. 310.
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Eğitime ve Kültüre Verilen Önem
Osmanlı Devleti’ni kuranlar, o zamanki devlet dilinde “devletin bünyesinin gücü” olarak bilinen âlimlere son derece önem veriyorlar; âdeta onları can kulağı ile dinliyorlardı. Başlangıçta Şeyh Edebalı, Kumral Abdal,
Dursun Fakih, Davut-ı Kayseri, Musa Baba, Geyikli Baba, ilerleyen devirlerde Molla Fenarî, Emir Sultan, Hacı Bayram Veli ile kurulan yakınlıklar, onların ilme ve ilim adamına verdiği değeri bir kez daha apaçık gözler
önüne sermektedir. Osman Gazi, nasihatlerinin bir yerinde oğlu Orhan
Gazi’ye “Bilmediğini bilginlerden sorup öğrenmesini, nerede bir bilgili
kişi duyarsa onunla ilişki kurmasını, ihsanda bulunmasını, ondan yararlanmakta istekli davranmasını, ülkede bilginlerin, erdemli kişilerin
çoğalmasına imkân verecek programların uygulanmasını” hatırlatıyordu. Nitekim kendisinin de böyle birisi olduğunu, biz onun sürekli olarak o
dönemin bilgelerinden Şeyh Edebalı ile olan ilişkilerinden anlıyoruz. Kaldı
ki daha sonra Osman Gazi, Şeyh Edebalı’nin damadı da olmuştur. Böylece
ahî eğilimli bütün bilgelerin desteğini de kazanmıştır. Osman Gazi ile Şeyh
Edebalı arasındaki yakınlığı halk aynı zamanda bir rüya motifiyle de şekillendirmiştir. Buna göre Osman Gazi, Edebalı’nin evinde bir gün konuk
olmuştu. İstirahat sırasında uyurken rüyasında göbek hizasından çıkan bir
çınarın dalları dört bir yöne uzanmıştı; altından ırmaklar akıyor, atlılar gidiyordu. Bu sırada, Edebalı’nin koynundan çıkan hilâl, ayın on dördü gibi
berrak ve parlak bir şekil almış ve Osman Gazi’nin koynuna girmişti.
Geleneğe göre Şeyh Edebalı, Osman’a vermekte tereddüt ettiği kızını bu
rüyadan sonra nikâhlar ve neslini güçlü devletle müjdeler. Osman Gazi’nin
bilginlere, erdemli kişilere, erenlere, evliyaya olan bu saygısına paralel olarak bu niteliklere sahip olanlar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılma döneminde uc bölgelerine ve bilhassa Gazi Beyliği’ne doğru akın ediyorlardı.
Aşıkpaşazâde bunların Anadolu erenleri, Anadolu Gazileri, Anadolu Ahîleri
ve Anadolu Bacıları olmak üzere dört grup olduğunu söyler. Söz konusu
Horasan erenlerinden bir kısmı da hiç kuşkusuz Osmanlı yurduna geliyordu. Bunlar Bursa civarındaki ormanlık bölgeye fetihten evvel gelip yerleşmişler, âdeta şehri tamamen kuşatmışlardı. Abdâl Murad, Musa Baba,
Geyikli Baba gibi derviş-gaziler bunlardan birkaçı idi. Bursa ve İznik’in fethi iyi incelendiği zaman Horasan erenlerinden çok sayıda derviş-gazi’nin
bu seferlere bizzat katıldıkları ortaya çıkar. Nitekim Bursa’lı İsmail Beliğ,
Güldeste-i Riyaz-i İrfan adlı meşhur eserinde Horasan erenlerinden kırkının adını verdikten sonra Bursa’nın fethinde bunların sanıldığından daha
etkili olduklarını belirtir. Babasından öğütler almış olan Orhan Gazi’nin
bir bilge kişi ile kurduğu ilişki romanda uzun uzadıya aktarılmıştır.79
Devlet Ana romanında Kelile ve Dimne, Felek-nâme ve Siyasetnâme’ye de
79

Hüseyin Algül, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Temel Dinamikler, TDV İskilip Şubesi Yayınları, Ankara 1999, s. 22- 28

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Temel Görüşler ve... / Salih Yılmaz-Cengiz Karataş

göndermeler yapılmaktadır.80
Tarık Buğra’nın Osmancık romanında Dede Baba ile Aydoğdu arasında
geçen konuşmada Kâşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk adlı eserine
değinilmiş ve bu kitap hakkında kısa bilgi verildikten sonra o dönemde
okunduğu vurgulanmıştır.81 Bekir Büyükarkın’ın Kutludağ romanında ise
bilgi ve öğrenmenin önemiyle ilgili şunlardan bahsedilmektedir:
1.

Bilgisi açık olan sözünü söyler. (Bilgili olan)

2.

Sözünü tutmayan insanın bilgisi yarımdır.

3.

İnsan, doğuştan bilgin olmaz; sonradan öğrenir.

4.
nilir.)

Dil doğuştan konuşmaz, sonradan öğrenir. (Bilgi sonradan öğre-

5. İnsan, öğrenerek bilgin olur. Bilgi sahibi olduktan sonra her şey
yoluna girer.82
Aynı yazarın Konak romanında ise Türkçenin önemine değinilerek Barak Baba’nın ağzından kültüre verilen önem vurgulanmaya çalışılmıştır. Türk dilinin resmî dil olarak kabul edilmesi geleceğe yönelik umut
olarak görülmektedir.83
Eşitliğe Verilen Önem
Osmanlı Devleti’nin kurucu kadrosunun felsefesinin temelinde hakların
eşit dağılımı yatmaktadır. Onlar, hakkın üstünlüğüne inanmaktaydılar.
Bir şeyin doğru mu, yanlış mı olduğuna karar verirken de ölçütleri, İslâm
inanç sistemiydi. Osman Bey’in kendisi ne yiyip içiyorsa halkın da onu yiyip içmesini isterdi. Şeyh Edebali, Osman Gazi romanında Allah’ın bize
buyurduklarına kısaca değinerek adalet ve eşitliğin önemini vurgulamıştır. Şeyh Edebalı, yaptığı bir konuşmada paylaşmanın, birbirini sevmenin,
eşitliğin, adaletin, yardımlaşmanın önemine değinerek bu dünyanın geçici
olduğunu vurgulamış ve bu dünyada insanların birbirine kötü davranmasının çok anlamsız olduğunun önemine değinmiştir. Bu dönemi anlatan
hemen tüm romanlarda rastladığımız Edebali’nin bu öğretici ve düşündürücü konuşmaları, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda onun rolünü ortaya
koyması bakımından önem arz etmektedir.84
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80
81

99

100

TYB AKADEMİ / Ocak 2014

Fetih Ruhu, Genişleme Arzusu ve İdealizm
Osmanlı Devleti’nin kurucu kadrosu, fetih ruhu ile özellikle de Bizans’ı
fethetmek mefkûresi ile hayat buluyor ve bu büyük idealleri kendilerinin
yerinde duramamasını sağlıyordu. Hep bir adım daha ileri şeklinde bir
düşüncenin doğmasına yardımcı oluyordu. Onlar için Bizans’ın fethi bir
tutku, bir aşk hâlini almıştı. Bizans er veya geç fethedilecekti ve içlerindeki
bu büyük fırtına, o fetihle biraz olsun dinecekti. Onlar için Bizans’ın fethedilmesi hadis ile müjdelenmiş bir vuslat olacaktı.85 Devlet Ana romanında
Osman Bey’in ağzından Moğol’un da Anadolu’dan tez vakitte çekip gideceği üzerinde durulmuştur. Çünkü daha önce de Eski Yunan ve Roma’nın
düzeni de Moğollarla uyuşamamıştır. Bu sebeple Osman Bey beklemeyi
tercih etmekte ve gazi beyliklerin Konya’yı ele geçirme çabalarının yersiz
olduğunu sadece birbirlerini yıpratarak Kayı’nın işini daha da kolaylaştıracağını vurgulamaktadır. Çünkü Anadolu verimlidir, ancak topraklara sahip
olanlara yarar. Kayılar için bu çok önemli bir durumdur ve onlar bu durumun çok önceden beri bilincindedirler. Osman Bey “İnsanın zanaatı da
göründüğü gibi, köylülük değildir, devlet kuruculuğudur...” demektedir.86
Osmanlı’yı kuran beyler arasında zincirleme bir bağ söz konusu ve
hepsi hem kendi dönemlerinde iyi bir yöneticilik yapmışlar, hem de kendilerinden sonra yönetimi devralacak olan kişiye ortam hazırlamışlardır.
Çünkü hepsinin paylaştığı ortak ideal, nesilden nesile devam edecek olan
o yüce idealdir: Osman Bey, Şeyh Edebali ile yaptığı konuşmalardan birinde dünyanın büyüklüğü hakkında konuşmuş ve dünyanın bir birey için
büyük fakat bir devlet için küçük olduğu sonucuna varmıştır. Çünkü hedef cihan hâkimiyetidir. Osman Bey, Şeyh Edebali ile yaptığı her sohbette
başka başka dünyaların insanı oluvermektedir.87 Osmanlı Devleti’ni kuran
alplar da çok büyük emelleri ve idealleri olan ufuk insanlardı. Onlar yaptıkları akınlarda hep görev sorumluluğu ve bilinciyle hareket etmesini biliyorlardı. Onlar yaptıkları işlerde o kadar kararlı ve ümit doluydular ki,
her şeyi hatta ölümü bile çoktan göze almışlardı. Turhan Tan, Gönülden
Gönüle’de bu durumu son derece açık ve etkileyici bir anlatımla ifade etmeyi başarmıştır.88
Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bu Atlı Geçite Gider romanında Murat
Bey’i geçmiş yıllara döndürür ve yakınında rüzgârla hışırdayan çınarın
çağrışımıyla zamanında Geyikli Baba’nın babası Orhan Bey’in bahçesine
diktiği kavağı hatırlar, geçmişle gelecek arasında bağ kurar ve Murat Bey’in
de onların devamcısı olduğu ve işte o zaman dikilen kavağın artık bir çınar
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gibi dallanıp budaklanarak dört bir yanı sarmaya başladığı mesajını verir.89
Turgut Alp romanında ise onların yüce değerler uğruna gülerek canlarını bile feda edebilecekleri şöyle vurgulanmıştır: “…madem ki o bir idealin
adamı idi, madem ki dini, aşireti için dövüşüyordu, ölüme bile gülerek
gidecekti...”90 Cavit Ersen, Osman Gazi’nin düşünceleri ile Selçuklu’ların
düşünceleri arasında paralellik kurarak her iki düşünce sisteminin de merkezinde Anadolu’nun İslâm olması ve tamamen Türk hâkimiyetine bağlı
olması gerektiğini ön plâna çıkarmıştır. Bu düşüncelerini desteklemek için
de Türk’ün aklıselimi, kahramanlığı, ince zekâsı ortaya konulmuştur.91
Ragıp Şevki Yeşim, Ovaya İnen Şahin romanında Osman Bey’in gördüğü bir rüya aracılığıyla durumu çok güzel bir şekilde tablolaştırmıştır.
Bu rüya, Osman Bey’in nasıl bir idealle yaşama bağlı olduğunu, ondaki
yeni yerler, yurt edinme arzusunu son derece edebî bir şekilde vermesi açısından çok önemlidir. Bu rüya, Osman Bey, Osmanlı Devleti ve Osmanlı
Devleti’nin geleceğini çok güzel ve özlü bir şekilde veren nadir edebî metinlerden biridir.92 Osman Bey, babasından devraldığı aşireti kısa bir süre
içerinde devlet olma yoluna sokmuştur. Osman Bey, devletin sürekliliğinin
ancak soyun devamı ile mümkün olabileceğini bilmekte ve ölmeden önce
oğlu Orhan ile yaptığı konuşmada âdeta coşmaktadır. Osman Bey, yılların
geçmesine ve yaşının bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen hâlen ilk günkü
gibi heyecanlıdır. Kendisinden sonra soyundan gelenlerin bu devletin büyümeye devam edeceklerini ve torunlarının kendi bıraktığı yerden daha
ileri gideceğini düşünmüştür.93 Osman, Osmanlı Devleti’nin çok büyük ve
önü alınamaz bir güç olacağına tüm gönlüyle inanmaktadır. Onun hedefleri çok büyüktür. Osman Bey’in koyduğu ülküler sadece kendi dönemi ve
arkadaşları için değil bir nesil için, bir soy içindir. O inanmaktadır ki, her
gelen bir diğerinin bıraktığı yerden devam edecek ve devlet adını her yönüyle tarihe aittir94
Hoşgörünün Önemi
Osmanlı Devleti’ni kuranlar mümkün olduğu kadar hoşgörülü insanlardı.
Yaratılmışların hata yapabileceğini kabullenmişlerdi. Zira onlara göre, hatasız ve mükemmel olan sadece Allah’tı. Bu fikrî temelden hareketle insanlara zulümden kaçınmışlar ve zalimlerle daima mücadele hâlinde olmuş89
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lardır. Fethettikleri yerlerin halkları da onların bu hoşgörülü tutumları
karşısında çoğu defa hayrete düşmüş, kendi yöneticilerinden görmedikleri
hoşgörüyü, merhameti, adaleti Osmanlı yöneticilerinden görmüşlerdir. Bu
da Osmanlı’nın birçok yerde daha kaleleri fethetmeden kalpleri fethetmesini sağlamıştır. Tabii sadece bununla kalınmamıştır. Ahmed Yesevî’den
Hacı Bektaş’a kadar 13. Yüzyılda birçok gönül erenleri ortaya çıkmıştır.
Bunların felsefesinin temeli ise katıksız hoşgörüdür. Bunlar içerisinde
Yunus Emre ve Mevlâna’nın hoşgörüsü ise evrensel boyuttadır. Osmanlı’yı
kuran yöneticiler devletin zeminini Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Muhammed’in
sünneti üzerine kurmuşlardır. Hoşgörüde de Peygamberimizin “Allah’ın
kullarına zulüm ve cevr ile musallat olan han, kıyamet günü en şiddetli
azâba uğrayacaktır.” hadisi ölçüt alınmıştır.95 Kimsenin dinine imanına
karışmamışlar, özellikle vicdanî meselelerde herkesin özgürce karar verebilmelerine imkân sağlamışlardır.
İnancın Güçlülüğü ve Cihad Fikri
Osmanlı Devleti, yapısı itibariyle dinî bir özellik gösteriyordu. Hemen hemen tüm kurumlar, İslâm dinine uygun bir şekilde oluşturulmuş ve İslâmî
yapıyla çelişki oluşturmaya özen gösterilmeye çalışılıyordu. Osmanlı
Devleti’nin kuruluş aşamasında da devletin kuruluşunda önemli rol oynayan faktörlere baktığımızda dine dayalı etmenlerin çokluğu bu düşünceyi doğrular niteliktedir. Kuruluşa etki eden tüm etmenler doğrudan ya da
dolaylı olarak İslâm diniyle ilgilidir. Örneğin Anadolu Abdalları, Anadolu
Ahileri vb. sosyal teşekküller bile dinî temellere dayanmaktadır. Osmanlı’yı
kuran beylerin fikrî ve davranış temelleri de doğrudan doğruya İslâm terbiyesiyle ilgilidir. Diğer faktörlerin tamamı İslâmî düşünce potası içinde
erimiş hâlde ortaya çıkmaktadır. Bu da o dönemde yaşayan insanların ve
halkın bilgi bakımından olmasa da manevî ve sosyal kontrol açısından mükemmel olmasını sağlamıştır. Devletin kuruluşunda temel faktörlerden
biri olan “birlik” bile İslâm inancının oluşturduğu iklimden kaynaklanmaktadır. Yunus Emre’nin, Mevlânâ’nın, Ahmed Yesevî’nin fikirleri de son
derece etkili olmuş ve tüm coğrafyaya dalga dalga yayılmıştır. Bunun yanında birtakım tarikatların rolü de yadsınamayacak kadar önemlidir. Tüm
bu inanç atmosferi çerçevesinde yine İslam dininin emrettiği şekilde cihad
fikri benimsenmiştir. İslâm dinini yayma fikri de o dönem yöneticilerinin
uzak planda hedefleri arasındadır. Nitekim Yavuz Sultan Selim’in kutsal
emanetleri almasına kadar bu süreç devam etmiştir.
Feridun Fazıl Tülbentçi, Osmanoğulları romanında Osman Bey’in
mala mülke, sikkeye kıymet vermeyen bir insan olduğu üzerinde duruyor.
Bu kurgulamadan da çıkarılabildiği gibi maneviyat hep ön planda tutulmuştur. Birlik ve beraberliğin sağlanması için de çok önemli bir görev yüklenmiştir. Yine Osman Bey yaşatmak için yaşamanın gerektiğine inanır ve
95
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mümkün olduğu kadar varını yoğunu fakire fukaraya dağıtır. Maddî dengenin kurulmasına çalışmıştır:
“-Aykut Alp’in yerden göğe kadar hakkı var. Osman Bey sikkeye,
mala, mülke kıymet veren insan değildir. Nesi var, nesi yok fukaraya
dağıtır...”96
Kemal Tahir’in Devlet Ana romanında Kara Vasil’in Mavro, Müslüman
olmak istemektedir. Müslüman olmasının beraberinde getirdiği kurallar,
şu şekilde kurgulanmış ve istihzalı bir dille ona artık şeytanın yaklaşamayacağı müjdelenmiştir. Kemal Tahir burada bir çeşit ironik anlatım uygulamıştır. İslâm’a yeni giren birisine şunları salık vermektedir:
a.

Tanrıyı her yerde var göre...

b.

Peygamberden gayet utana...

c.

Halka karşı edepsiz olmaya sakın...

d.

Töresiz iş tutmaya hiç...

e.

Kendinden büyüğe kasıntılı olmaya...

f.

Küçüğe kıyıcı olmaya...

g.

Sözünde, yemininde dura sımsıkı...

h.

Kimselere haset etmeye...

i.

Doğru söze “Evet” diye...

j.

Ayıp görse gerilip örte, kendi günahlarını bilip...

Aslında Kemal Tahir’in yukarıda sıraladığı özellikler, Osmanlı Devleti’ni
kuran beylerin hemen hemen hepsinde olan kişisel niteliklerden sadece bir
kısmıdır. Yukarıdaki şartlara uyan kişiye de Kemal Tahir “Bundan böyle
cennetliksin, çünkü sana kör şeytan girişe bilemez!” diyerek onlara cenneti hediye etmiştir.97 Kişi her ne yaparsa yapsın ancak kendi kısmeti olan
kadarı ile müjdelenmiştir. Fazlasının olması asla düşünülemez. İnsanoğlu
çalışmalı ve Allah’tan helâl kazanç istemelidir. İnsan için sadece ve sadece
helâl kazanç vardır. Bu konuda şu öğütler verilmektedir:

96
97

a.

Tanrıdan helâl kazanç iste

b.

Kasılma

c.

Sürekli çalış

d.

Doğru yol tut

e.

Namertle iş yapma

Feridun Fazıl Tülbentçi, a.g.e., s. 256.
Kemal Tahir, Devlet Ana, Tekin Yayınları, 15. basım, İstanbul 2001, s. 379.
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f.

Cimri olma98

Kur’ân-ı Kerîm onlar için biricik ve eşsiz bir hayat felsefesi sağlıyordu.
Her şey orada buyurulduğu üzere yapılıyordu. Kaynağın tek olması, hem
yaşamlarına, hem de dünyaya bakış açılarına çok büyük bir güç veriyordu.
Müslümanlık gereği cihad emredilmişti. Cihad sırasında düşmanın sayısı
hiç göz önüne alınmıyordu. Zâlim olanlar ne kadar çok olursa olsun, onlarla savaşılmalı ve Allah’ın adaleti oraya yerleştirilmeliydi. Kur’ân’ın aydınlığı her yeri aydınlatmalıydı. Bunun için de cihat kaçınılmazdı. Sepetçioğlu,
Bu Atlı Geçite Gider romanında bu felsefesini Vezir Çandarlı Ali Paşa’nın
ağzından aktarmaktadır.99
Cavit Ersen’in Osman Gazi romanında da Allah’ın adı, Türklüğün şan
ve şerefi yüceltilmiş, İstanbul’un fethinin müjdesi verilmiştir.100 Osman
Gazi daha Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında devletin temelini İslâm
ahkâmı üzerine kurmuştu. Onlar için her şeyden önce önemli olan, İslâm
hükümleri idi. Bu felsefenin oluşmasında şüphesiz ki, Şeyh Edebali’nin
rolü büyüktü. Çünkü Osmanlı’nın kuruluş aşamasında şüphesiz ki, bir
ufuk insan söz konusuydu ve o da Şeyh Edebali idi. Ama bir insan’ın ömrü
böyle büyük bir cihan devletini kurmaya yetecek miydi? Ama en azından
iyi ve sağlam temeller atılarak sürekliliğin sağlanması gerekiyordu.101
Sonuç
Makalemizde ele alınan romanlarda, yazarlarımızın gerek tarihî kitaplardan gerekse “kurgulama” gücüyle ortaya koyduğu görüşler, büyük oranda
uyuşmaktadır. Yalnız her yazar, kendi dünya görüşü doğrultusunda farklı etkenlere daha fazla veya az ağırlık vermiştir. Örneğin Mustafa Necati
Sepetçioğlu ve Yavuz Bahadıroğlu’nun romanlarında dinî unsurlar ön
plandayken Kemal Tahir’de daha geri planda kalmıştır. Roman, netice itibariyle kurgu ürünü olduğuna göre romanlardan birebir tarihe uygunluk
beklemenin anlamı yoktur. Fakat beklenti, tarihsel gerçeklerle taban tabana zıt çelişkilerin olmamasıdır. Tarihsel romanı tarih kitabından ayıran en
önemli özellik, yazarın çalışmasını, elindeki tarihî materyallerle tekrar yoğurarak yepyeni bir ürün ortaya koymasıdır. Romancıdan beklenen, estetik unsurlarla donatılmış olarak tarihî bilgiyi sanatsal görüntüyle yeniden
üretmesidir. Ele aldığımız romanlardan ve tarihî kaynaklardan hareketle
Osmanlı’nın kuruluşu hakkında şunları söyleyebiliriz:
1.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda birçok etken vardır.

a.g.e. , s. 414.
Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bu Atlı Geçite Gider, İrfan Yayınları, İstanbul
1977, s. 292.
100 Cavit Ersen, Osman Gazi, Kamer Neşriyat, 2. basım, İstanbul 1983, s. 91.
101 a.g.e. , s. 157.
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2. Osmanlı Devleti yoktan var olmamıştır; daha önceki Türk devletlerinin devamı niteliğindedir.
3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda en az gaziler (alplar) kadar maneviyat erenlerinin (veliler) de rolü vardır.
4. Osmanlı Devleti, bir Türk – İslam sentezi üzerine kurulmuştur,
Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnete aykırı olmaması şartıyla tüm yeniliklere açıktır.
5. Osmanlı’nın dış politikası esas olarak savaş üzerine değil, barış
üzerine temellenmiştir. Sadece zorunluluk durumunda silâh kullanmış
olan Osmanlı, genellikle şu sebeplerle savaş yapmıştır:
a.

İ’lâ-yı Kelimetullâh (Allah’ın adını, dinini yüceltmek) uğruna

b.

Düşmanın İslam toprağını işgal ederek zulüm yapması

c.

Müslüman olmayan bir ülkedeki Müslümanların yardım çağrısı

d. Dinden dönmek, İslâm’ın emirlerini reddetmek, isyancılık, antlaşmayı bozmak
Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp romanının son sayfasında okuyucuya
bir seslenişte bulunarak tarihsel romanlar yazmadaki maksadının gençlere
tarihini sevdirmek ve millî gururu okşamak olduğunu vurgulamaktadır:
“Oğul hey!
Beşyüz çadırlık Kayı aşiretinden ecdadının koca bir İslâm devletini
ne şartlarla, ne güçlüklerle çıkardığının hikâyesinden bir bölüm daha
okudun. Seni, “Ölürsek şehit, kalırsak gazi, haydi ileri” felsefesinin derinliklerini araştırmaya davet ediyorum. Bu araştırmana tarih kadar,
gerçeklerden sapmamış, hurafelerle donatılmamış tarihî romanların da
yardım edeceğine inanıyorum. O inançla Osmanlı tarihini bölüm bölüm
anlatacak romanlara emek veriyorum. Takdirin, en büyük mükâfatım
olacaktır. Şimdiye kadar ters yönden öğretilmiş tarihten seni biraz alabilir ve bir parça gerçeği araştırmaya sevk edebilirsem kendime düşen
vazifeyi yapmış olduğuma inanacağım...”
Makalemizin başlangıcından sonuna kadar gerek verilen örnekler, gerekse tematik yaklaşımlardan hareketle tarihsel malzemenin bir sanatkârın
elinde nasıl değerli ve eşsiz bir malzemeye dönüşebileceğine kanaat ederek
bu duruma tarihsel romanın en iyi örnek olduğunu vurgulamakla maksadımızın gerçekleştiğine inanıyoruz.
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Basic ideas related to the estblishment of the Ottoman Goverment and thematic approach to the process of the establishment of the Ottoman government with reference
to Türkish Novel
Salih Yılmaz-Cengiz Karataş
Abstract
Our article is primarily concerned with the process of Ottoman State’s foundation period and basic
opinions about it. In this context, firstly we scrutinized basic theses on Ottomans’s foundation period. Secondly, we researched historical novels in terms of science of history. It was attempted to determine how the historical facts changed through the aesthetic and historical reality of literary fiction of the artist. Deviation between reality and fiction with historical reality was to draw attention to
overlaps. During this study what people dealing with art and literature paid attention to when they
were choosing historical material and how they changed the reality into fiction was emphasised.
Due to the nature of work in the founding of the Ottoman Empire in a state of tremendous progress
from a stereotypical effective in uncovering the main factors were examined. With quotations from
literary works and historical perspectives of artists aimed to be clearly stated. In this process, the
most striking effect of the concepts that have been submitted as thematic ones.
Key Words: Ottoman Empire, historical novel, relationship between history and literature,
Osmancık, Devlet Ana, Kutludağ, Sunguroğlu, Konak, Üçler Yediler Kırklar.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Temel Görüşler ve Türk Romanından
Hareketle Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Sürecine Tematik Bir Yaklaşım
Salih Yılmaz-Cengiz Karataş
Özet
Makalemizde öncelikle Osmanlı Devleti’nin kuruluş süreciyle ilgili temel görüşler tespit edilmeye
çalışılmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş süreciyle ilgili temel görüşler tarih bilimi açısından ele
alındıktan sonra tarihî hadiselerin ve figürlerin edebî eserlerin malzemesi olabilme imkânından
istifade edilerek Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ele alan romanlar tespit edilmiştir. Tarihî gerçekliklerin sanatçının ve edebiyatçının estetik ve kurgu gücü vasıtasıyla nasıl bir değişime uğradığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Tarihî gerçekliklerle kurgusal gerçeklik arasındaki sapma ve örtüşmelere
dikkat çekilmek istenmiştir. Bu çalışma yapılırken sanat ve edebiyat çalışmalarıyla meşgul olanların tarihsel malzemeyi seçerken nelere dikkat ettiği ve ideolojilerinin tarihî gerçekliğin kurgusal
gerçekliğe dönüştürülürken nasıl etkili olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Doğal olarak çalışmanın
mahiyeti gereği Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde bir beylikten muazzam bir devlete gidişatta
etkili olan temel etmenler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Edebî eserlerden alıntılarla sanatçıların
ve tarihçilerin bakış açılarının açıkça ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu süreçte etkili olan kavramlardan en çarpıcı olanları tematik olarak verilmeye çalışılmıştır.

Numan’ın İçinde N/E Var?... /Ahmet Cüneyt Issı

Numan’ın İçinde N/E Var?
Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş
Arasında Romanında ‘Ateş/ten’
Geçenler: Yeniçeriler ve Nu’manNihâde Aşkı

Ahmet Cüneyt Issı
Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

GİRİŞ
Nazan Bekiroğlu, tasavvufun bazı hikmetli hikâyelerine, mitoloji ve tarihe
yaslanan romanlarıyla tebarüz etmiş, özgün romancılarımızdan biridir. Bu
tarzdaki romanlarından biri olan İsimle Ateş Arasında’da iki öykü, birbiriyle paralel bir şekilde götürülmektedir. Bunlardan biri, geriye dönüşlerle
verilen Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşu, güçlenmesi, Kanunî döneminden sonra bozulması ve nihayet Vak’a-i Hayriye adlandırması ile kaldırılması iken,
diğeri Vak’a-i Hayriye’den üç yıl önce, Mansur adlı yeniçerinin esâmesini
satın alarak ocağa dahil olan Numan’ın ismini satın aldığı yeniçerinin dul
eşi Nihâde’ye duyduğu aşk, eşi ve kızından ayrılarak onunla evlenmesi
ve nihayet Nihâde’nin Numan’dan ayrılmasıyla tamamlanan hikâyedir.
Böylece; aşk, boşanma, yeniden evlilik ve nihayet tekrar ayrılma gibi temel
eylemler arasında şekillenen romana bazı hikmetli hikâyeler, söylenceler
de eşlik eder. Suhreverdî’nin anlattığı geçmişini unutan, arada rüzgârın
getirdiği koku ile belli belirsiz bir sıkıntı hisseden tavus kuşu hikâyesi ile
sadâkat, tek eşlilik ve lidere bağlılık gibi kavramlarla özetlenebilecek turna
efsânesi bunlardan ikisidir. Bu bağlamda, her iki hikâye için romanın unsurlarını bir arada tutan esaslı alt metinlerdir diyebiliriz.
1. Altmetinlerden Biri: Sühreverdi’nin Tavusu Hikayesi
“Hatırlatıcı bir rüzgâr geçtikçe. (…)
Hatırlarmışım. Unuturmuşum tekrar.” (s.80)
İsimle Ateş Arasında1, romanın sonunda, anlatıcı aslında roman boyunca
1

İncelemede romanın şu baskısından yararlanılmıştır: İsimle Ateş Arasında, İstanbul 2002.
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söylemek istediklerinin romanda anlatılan birkaç hikâyede zaten etkili bir
şekilde dile getirildiğini, diğer olay örgülerinin sırf bu öyküleri haklılaştırıcı
senaryolar gibi kullanıldığını ifade eder. Bu hikâyelerden biri, Şehâbeddin
Suhreverdî’ye ait olan ve bir yanıyla da tasavvufî imâlar içeren “padişahın
tavusu” öyküsüdür. Romanın 80. sayfasında, Numan’ın Nihâde’ye duyduğu aşkı anlamlandırmaya çalışırken aklından geçirdiği hikâye, kısaca şöyledir:
Bir padişahın içinde dört mevsim çiçeğin eksik olmadığı güzel bir bahçesi varmış ve burada aynı zamanda rengârenk tüyleri olan tavus kuşları
da beslermiş. Bir gün, tavus kuşlarından birini, kendi güzelliğini göremeyeceği ve ölmemesi için hava alması ve önüne konan yemleri yemesi için
küçük bir deliğin bulunduğu deri torbaya koydurmuş. Aradan bir zaman
geçtikten sonra tavus kuşu kendi vücudunu benimsemiş ve hatta yaşadığı
bu karanlık yerden daha güzel bir yerin olmayacağına inanarak güzelliğini,
padişahı ve rengârenk çiçekler ve tavus kuşlarının olduğu o bahçeyi bile
unutmuş. Öyle ki, biri kendisine yaşadığı bu hayattan daha güzel bir hayat,
bu mekândan daha güzel bir mekân olduğunu iddia edecek olsa, onun sapkınlığına ve küfrüne hükmedecek dereceye gelmiş. Ancak ara sıra, özellikle
hafif bir rüzgâr esip de çiçeklerin kokusunu ona taşıdığında ya da tavus
kuşlarının seslerini işittiğinde bir lezzeti, yanında acı bir ıstırap duygusuyla
hisseder; ancak bunun nedenini ve kaynağını bir türlü anlamlandıramaz.
Aradan uzunca bir zaman geçmiş, padişah, adamlarına tavus kuşunu bulunduğu yerden çıkarıp yeniden bahçeye bırakmalarını emretmiş. Dışarıya
salıverilen tavus kuşu, bahçenin ve oradaki tavus kuşlarının güzelliğini
görünce yanıldığını anlar, vehmine ve bir derinin içinde geçirdiği zamana
acır, iddiasının ne kadar yanlış olduğunu fark eder.
Romanın sonunda Yazıcı’nın “belki bu bile yetecekken anlatmak istediklerime” dediği hikâyelerden biri budur. “Unutma” ve “hatırlama”
kabiliyetleri etrafında insan fıtratına işaret edilen bu hikâye, bir yandan
Numan’ın Nihâde’ye duyduğu aşkın, bir yandan da Yeniçeri Ocağı’nın bozuluş ve nihayet ortadan kaldırılışının gerekçelerini ortaya koyarken bir
yandan da, her iki olay örgüsünün sebep ve sonuçlarına işaret eder. Bu
bağlamda, denebilir ki Suhreverdî’nin Tavusu hikâyesi, romanın birbiriyle
Roman hakkında ayrıca bkz. Sevi Aral, ”Yazdıklarım Okuyucunun Elini Yaksın İstiyorum”,
Zaman Gazetesi, Kültür-Sanat Sayfası, 17.10.2002; Burak Demirci, ”Ya Cinnet, Ya Hicret
(Söyleşi}”, Aksiyon, S. 411, 21 Ekim 2002, s.62-64; Ercüment Dursun, ”Her şey İsimle Ateş
Arasında (Söyleşi)”, Türk Edebiyatı, S.349, Kasım 2002, s. 44-48; Mustafa Kutlu, “İsimle Ateş
Arasında”, Yeni Şafak, 06.11.2002, s. 16; Hüseyin Kâmil, “Trabzon’un Sultanı”, Bölgede Gündem, 11 Kasım 2002, s. 4; Nazife Şişman, Suavi K. Yazgıç, Fatma K. Barbarosoğlu, ”İsim Varedendir Ateş Yokeden”, Yeni Şafak, 22 Kasım 2002, s. 16; Belkıs İbrahimhakkıoğlu, “İhtişamın
Yokluğa Seyri”, Yeni Şafak, 22 Kasım 2002, s. 16; İskender Pala, ”İki Ayrı Ateş Topu Var”, Yeni
Şafak, 22 Kasım 202, s. 16; A. Ömer Türkeş, ”Sahte Yeniçerinin Aşkı”, Virgül, S. 57, Aralık
2002; Ercüment Dursun, ”Bu Dünyada Aşk Aslından Bir Surettir (Söyleşi)”, Vakit, 11 Aralık
2002; Ekrem Özdemir, “Bazılarının Kaderi Sürgündür (Söyleşi)”, Anadolu Gençlik, Aralık
2002, Alaattin Karaca, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 5, S. 9-10, 2003.
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paralel ilerleyen her iki olay örgüsü için anlam kurucu temel bir metin olarak kullanılmıştır.
2. Üstü:
a) İnsan ve Tarih: Nezuka- Devşirme- Padişah
Numan’ın Nihâde’ye duyduğu aşk bahsinde, kısaca da olsa, romandaki şu üç karakteri tanımak gerekir. Bunlardan birincisi, Turnacıbaşı’nın
İstanbul’a suyun öte yakasından getirdiği ve devşirilmeden evvel ismi
Nezuka olan karakterdir. Nezuka, “Ona sahip olanların dilinde Tuna, ona
sahip olmayanların ama kıyısında yaşayanların dilinde Tuna’dan başka biçimde söylenen” (s.45) bir coğrafyadan alınmış ve belli eğitimlerden
geçirildikten sonra Yeniçeri yapılmıştır. Duygusal ve zihinsel bakımdan oldukça sarsıcı olan bu işlem, pratikte oldukça yalın ve duygusuz iki paralel
eylemle gerçekleşir: Bir tarafta Papaz, Nezuka’nın vaftiz defterindeki adının üzerini kırmızı kalemle çizerken, diğer tarafta Turnacıbaşı, onu devşirme defterine “Abdullah” adıyla kaydeder.
“Papaz mor cübbesini sıkıca sardı bedenine. Üzerinden ağır bir sıkıntı
geçmiş, nedense birden ferahlamıştı. Kuş tüyünden kalemini aldı eline.
Açtı vaftiz defterini. Nezuka’nın ve diğer çocukların isimlerinin üzerini
kırmızı bir mürekkeple çizdi. Geldiler, diye yazdı, tarih düştü sonra, aldılar ve gittiler.” (s.48)
***
“…önce tevhid kelimesini getirdi. Yeni bir isim verdiler sonra ona.
Hepsi eski bir ismin unutulması içindi.
Her şey yeni bir deftere yazıldı. Anasının adı. Kenti. Köyü. Kazası.
Sancağı. Eşkâli sonra. (…) Bir tek baba adı yazılmadı. Yoksa baba, geçmişte kalan hayata anneden daha mı kuvvetli bir bağdı? Bir ismin taşıyabileceği bütün mana yüküyle, Allah’ın kulu anlamına gelerek sonsuzluğa açılan bir boşlukla dolduruldu baba adına ayrılmış satır: Abdullah.”
(s.48)
Bir ismin bir defterden düşürülüp başka bir deftere geçirilişi, devşirme
sistemini yalınlığıyla anlatan ve insan tekinin duygularını görmeyen herhangi bir tarih kitabında ya da ansiklopedi maddesinde kabul edilebilir,
yeterli görülebilir. Ancak, ikide bir “her şeyin bir şeyle bir şey arasında
olduğu”nu iddia eden ve iki düzeydeki öyküsünü de (Numan ile Nihâde
ilişkisi ve Yeniçerilerin öyküsü) bu iddia etrafında romanlaştıran İsimle
Ateş Arasında’da araya, “Bütün seslerden farkı, bir anne sesi” olduğu belirtilen annenin sesi girerek tarihin soğukkanlılığı içinde görünmez olan
insan ortaya çıkar. Anne, gözyaşları içinde, giderek gözden kaybolan oğlunun ardından şunları söyler:
“Nezuka, sakın ismini unutma. Sonra bir daha bağırdı: Nezuka, sakın
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dilini unutma! (…) Bir daha: Nezuka, anneni unutma!” (s.47, 48)
Annesinin gözyaşlarına karışan tembihleri eşliğinde götürülen çocuk
Nezuka, bir süre sonra -fıtratta var olan “sadakat” duygusu ile- kendisini
doyurup giydiren güçlü ve dirâyetli Osmanlı padişahını ve onun devletini
ana babası bilir; adını dilini unutur.
“Değil mi ki o uzak geçmişte, bütün ruhlardan söz alınmıştı. Bütün
ruhların mâhiyetinde sadâkat vardı.” (s.44).
Nezuka’nın ve şahsında yeniçerilerin hayatlarının böyle “keskin bir bıçakla” bölünmesi, hiç evlenmemeleri, anne ve kadın şefkatini unutmuş/
unutturulmuş olmaları kalplerinin “kaskatı” oluşunun esas nedenidir.
(s.49). Bir açıdan olumsuz ve insan fıtratına aykırı olan bu durum, III.
Murad zamanına kadar savaşlarda başarılı olmalarının da en önemli nedenidir. Buraya kadar, askerlik sisteminin “mâhiyet”i bozulmadan devam ettirildiği gibi, “hutbe” ve “sikke” üzerinde teyit edilen iktidarın gücü de, içerideki bütün unsurları birbirine bağlayacak durumdadır. Bu gücü ve âdeta
anne baba tanımış oldukları devletin kulu olmayı kendileri için şeref ve
gurur vesilesi sayan Yeniçeri, III. Murad dönemiyle birlikte bu güçle ilgili
şüpheler duymaya başlar. Çünkü, padişahın “hutbe” ve “sikke” arasında
dengeli bir şekilde te’yit edilen gücü, ulema ve seyfiyye, yani Padişahı var
eden kurucu yapılar ve onların etrafında kenetlendiği idealler (din ü devlet,
mülk ü millet ideali), ekonomik dengesizlikler (paranın değerinin düşmesi,
yeniçeri alımında uyulan kuralların keyfi bir şekilde görmezden gelinmesi,
ulûfenin zamanında dağıtılmaması, eceliyle ya da işlediği bir suçtan dolayı defterden düşürülen yeniçeri esâmelerin satılması vs.) arasında sarsılmaktadır. Öte yandan, ticaretle uğraşmalarının yanında evlenmelerinin de
serbest bırakılması, parayı olduğu gibi kadın’ı ve onun şefkatini, çocuk’u
ve aile sorumluluğunu tanımalarına neden olmuştur. Böylece, padişahın
hayatını kendi hayatları bilen ve onu korumak için “semender” kesilen, bu
yüzden bir adları da bu olan; onun ve temsil ettiği değerlerin güçlü gölgesi altında ad ve dillerini unutan yeniçeri, bu sarsılmayla ad ve dillerini
değilse bile, hafızada en uzun süre kalan koku’yu hatırlamaya başlamıştır.
Bu koku, anne (kadın) şefkatiyle yapılmış “bir tas çorbanın” kokusudur:
“Nezuka, her şeyi unutur da anne kokulu bir tas buğday çorbasının kokusunu ve tütüp duran buğusunu unutmaz.” (s.49).
Allah’ın rızası düşüncesini merkezine koyarak yapılanmış olan Osmanlı
Devlet sistemi ve bu sistemi garanti eden birimler arasındaki denge, bilindiği gibi Kanunî Sultan Süleyman zamanından sonra gevşemeye, çözülmeye başlamıştır. Bu bağlamda, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasını “Vak’a-i
Hayriye” şeklinde adlandırarak bütün bozgunları Yeniçeri bozgununa bağlayan tarihçinin ve ardıllarının Yeniçeri bozulurken “neyin bozulmadan
kaldığı”na da cevap vermesi gerekir. Denge bozulunca, başka bir deyişle
nehirler yatağında akmayınca (s.93) elbette sistemin önemli birimlerinden olan Yeniçerinin bozulması da mukadderdi. Merkezden başlayarak
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devletin bütün temel kurumlarına sirâyet eden çözülme ile neyin kastedildiği romanda şöyle ifade ediliyor: “Bizim şu hikâye içinde çözülmeden kastettiğimiz: Süleyman’ın asrına göre farklı olan ne ise o işte! Neyse kaybolan, yerine gelen değil yiten ne ise, o işte!” (s.41). Bu cümlelerde müphem
bırakılan hususlara gelince, bunlar romanda herhangi bir tarih kitabında
da bulabileceğimiz bir yalınlıkla ve âdeta maddeler halinde verilmektedir:
“Biz bozguna uğradığımızda; rüşvet, yolsuzluk, iltimas, adaletsizlik,
devletin halkına zulmü, halkın devletine ihaneti, kenarı kırılıp da değerinden düşüveren akçe; sırrı kaybolan mercan kırmızısı, nakışta derinlik
doğuran gölge, hantallaşan minare, her şey ipi kopmuş bir teşbihin taneleri gibi dağınık duruyordu.” (s.91)
“Sancağa çıkmayan şehzade, devlet işine karışa duran saray kadınları, manevi kuvvet sağlamak için sefere katılması gerekirken konağında,
yalısında, İstanbul’unda kalmayı tercih eden ulema, gayretin karşısına
dikilen himayenin eseri olarak savaş zamanında dolgun maaşlarıyla başkentte kalmayı başaran ocağın rüşvetlileri; (….) Karlofça ile kaybedilmiş
topraklardan kaçan ve taht şehrinde hiçbir loncaya kabul edilmediği için
sersefil perişan kalan köylülerin tek barınağı yanın yerleri ile görkemli
lale bahçelerinin şehrayin artıkları… Devletine karşı güvenini yitirmiş
halkın bitip tükenmek bilmeyen şikâyetleri, halkını emniyette tutamayan
devlet, başlarında zalim sıfatıyla ayanların bir türlü huzur bulamayan
Anadolu toprağında bir anda zuhur etmesi, halkın zâlimleşmiş yöneticilere, yöneticilerin merkeze baş kaldırıp durması… Devlet hazinesinin açığını kapatmak için saraydan çıkartılarak para kesilmek üzere darphaneye gönderilen gümüş takımlar, felsefiyâttandır diye müfredâttan kaldırılan medrese dersleri, kalitesi Avrupa’da imâl edilenlerin altına düşen
Osmanlı topu, ateşi ve suyu ne kadar kıvamından verilmiş olsa da artık
Avrupa kılıçlarının esnekliğini bir türlü yakalayamayan Şam çeliği, yıldızlara bakarak yön bulmayı beceremediği için derin sulara açılamayan
kaptanlarla dolu donanma…” (s.92)
Ayrıca, romanda bu durum, Tunuslu tarihçi İbn Haldun’un Mukaddime
adlı eserinde ileri sürdüğü düşüncelerine müracaat edilmek suretiyle,
“İlâhi mukadderât” ile ilişkilendirilir ve Osmanlı Devletinin bu durumu
“kaçınılmaz sonuç” olarak değerlendirilir. (s.89). Aynı mantık, “Çünkü
gâyesini gerçekleştiren devletler artık varlık nedenlerini yitiriyorlardı.”
(s.90) denilerek de vurgulanır. Gaye’nin beraberinde ciddi bir “nizam”
oluşturduğu, nizam’ın ise bağlılık ve güven’in sağlanmasında çok önemli
olduğu açıktır. Ancak, “büyümek bozulmanın tohumunu” da içinde taşıdığından, kurucu gâyenin düşüncesizlik yahut kişisel kimi menfaatler, ihtiraslar ve kimi keyfî uygulamalarla bulanıklaşması, bütün bu belirtilerle
sistemin inandırıcılığını yitirmesi, Yeniçerinin güç ve nizam içinde unuttuğu geriye itilmiş, üzeri örtülmüş bazı fıtrî değer ve anılarını hatırlamasına
neden olmuştur.
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III. Murad zamanından Yeniçeri Ocağının kaldırılarak adının bile yasaklandığı II. Mahmud dönemine kadar padişahların “Salt kendi adına
taşımadığı kaderinin kaçınılmaz sevkiyle” büyüdükçe şımarma ihtimali
olan yerli ailelerle yolunu ayırdıkları, devşirme sistemini bu yüzden ihdas
ettikleri ve fıtrata aykırı cehennemî bir yalnızlık pahasına merkeze çekildikleri bilinmektedir. (s.43). Bu yalnızlık, devletin büyüyüp genişlemesinin
de teminatıydı: “Belli ki beğler kalabalık, kaderinde sultanlık yazanlar ise
yalnız yaşardı.” (…) garip ki sultan merkeze doğru çekilirken biz çevreye
doğru açıldıktı. Her şey böylece merkezin etrafında dönmeye başladı.”
(s.109)
Roman, söz konusu “devlet” olduğunda bu uygulamayı kabul edilebilir
bulmakla birlikte, yeniçeriyi olduğu gibi III. Murad’tan itibaren merkezin
güvenli, fakat sıkıcı ve renksiz yalnızlığından ,çevrenin meraklı ve neşeli,
bir o kadar tehlikeli sularına açılan Osmanlı Padişahlarını da “insan” olarak anlamaya çalışır. Ancak, sistemi var eden ve güçlü kılan dengenin bozulmasının ardından padişahlar, Muhteşem Süleyman’ın devrine dönmek
için çeşitli arayışlar içine girer. Bu arayışın merkezinde padişahın kendi ismini herhangi bir isim olmaktan ya da I. II…. gibi salt bir sıra sayı sıfatı olmaktan kurtarma arzusu yatmaktadır. Bu noktada, ‘Muhteşem Süleyman’
gibi özgün bir ad oluşturmak ve devleti yeniden onun zamanındaki görkemine kavuşturmak hedefi, özellikle II. Selim ve II. Mahmud gibi padişahların isim ile ateş arasında kalacağı tehlikeli süreçleri beraberinde getirmiştir: Ya isim, ya ateş. Sultan II. Mahmud’un yeniçerileri yok ederek ocağı
kaldırması, onun biricik olmak için isimle ateş arasında bir tercih yapmak
zorunda kaldığını göstermektedir. Aynı durum, Yeniçeri için de geçerlidir.
Padişaha başkaldırışlar, kazan kaldırmalar, otoritenin uygulamalarını belirlemeye çalışmalar vs. yozlaşan ve ortadan kaldırılmak istenen adlarını
yeniden, tıpkı Muhteşem Süleyman devrinde olduğu gibi “muhteşem” kılmak, devleti de, tıpkı Muhteşem Süleyman zamanında olduğu gibi güçlü
ve kudretli zamanlarına geri döndürmek içindir. Bunu gerçekleştirmek yolundaki çabaları, nihayet hepsinin ya öldürülerek ya da yakılarak, yani ateşe atılarak yok edilmelerine neden olmuştur. İsim endişesi, padişah için de
Yeniçeri için de ateş/ten sınav, ateş/ten sonuç olmuştur. Kanunî’yi muhteşem yapan bir güç olan devşirme, şimdi devleti güçten düşüren, bunun için
de ateşe atılan “semender” olur. Devleti ve padişahı için semender kesilen
yeniçeri, bu kez ateşte yanar.
Roman, bütün olup bitenleri haklı- haksız ya da doğru- yanlış ayrımına
giderek değerlendirmektense, Tunuslu tarihçinin düşüncesini, yani ilahi
yazgı’yı ve durmadan değişen, yenilenen, farklılaşan “hayat” (s.97)’ın altını
çizer. Bu noktada, Muhteşem Süleyman’ın zamanı, padişah için olduğu
gibi yeniçeri için de tavus’un burnuna geldikçe yüreğini sızlatan, ancak neden böyle bir etki yaptığını da tam olarak anlayamadığı kokunun yerine
geçer.
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b) Aşk: Numan-Nihâde
Romanın Yeniçerilerin hikâyesiyle paralel götürdüğü bir diğer hikâye,
Numan ile Nihâde’nin ilişkisidir. Nihâde, Vak’a-i Hayriyye’den üç yıl
önce (s.15, 16) esâme defterindeki isminin üzerinden siyah kalem geçmiş
olan Mansur’un eşidir. Kocasının ölümünden sonra, ondan kalan buhur
dükkânını işletmekte, çeşitli bitki özleri üzerinde çalışarak onlardan kokular çıkarmakta, geçimini de buradan elde ettiği kazançla temin etmektedir.
Numan ise Mansur’un esâmesini satın alan kişidir. İsmini satın alınca ona
ait buhur dükkânının anahtarını da teslim alan Numan, dükkâna gittiğinde
orada Nihâde ile karşılaşır. Nihâde, Mansur’un adını satın almış olsa bile,
dükkânın gelirinin yarısıyla alacağı ulûfenin üçte birinin kendisine ait olduğunu, yeniçeri kâtibi ile böyle anlaştıklarını, zaten o olmadan buhur işini
bilmeyen Numan’ın burayı işletemeyeceğini söyler. Numan, istediklerini
kabul eder. Dükkâna gidip geldikçe, işini ciddiye alışını, buhurun yandıkça
ortaya çıkan kokusunu duydukça, yasak olmasına rağmen “bakışı bakışa
ekleyerek” (s.25) ona baktıkça Nihâde’ye âşık olur.
“Buhur yandı. Saldı kokusunu.
Ben dayandım.” (s.24)
Numan, bir süre sonra Nihâde’ye âşık olur (s.26). Oysa, evlidir ve Nur
isminde bir de kızı vardır:
“Evde karım, Nur, çocuğum.
Dünyanın bütün dengesi ve o dengenin içindeki düzeni bozuldu. Ben
altında kaldım. Her şeyin, bir şeyle bir şey arasında durduğu daha baştan uyarılmış bu hikâyede çok şeyle bir şeyin arasında kaldım.” (s.26).
Numan, mâhiyetinde adalet olduğu için, bu durumu gizledikçe sevdiğine de, sevmediğine de haksızlık yapmış olacağını düşünür ve “meşrebinde
ikinci eş” olmamasına rağmen, karısından Nihâde’yi “kuma” olarak kabul
etmesini ister. Bu izni vermeyince ondan boşanır, Nihâde ile evlenir:
“Arkamda Nur ve annesi. O, Nihâde.
Kendisine ait olmayan iki isme ait biz, ikimiz. İki iğreti hayat. Hemen
o akşam iki tanıkla bir nikâh bağladı bizi birbirimize.” (s.60)
Nihâde için, “hayatta başıma gelebilecek en güzel şeydi. Onun gelişinden evvel ne varsa hepsi hükmünü yitirdi, kendi geçmişimi yeniden
kurdum. Onunla yorumladım ondan evvel yaşadığım her şeyi. Onsuz bir
geçmişim sanki hiç yoktu.” (s.32) diye düşünse de, kızı Nur’un kokusu aklına düştükçe içini bir sızı kaplar, ıstırap duyar. Önceleri, kuşların bir gün
onu götüreceğinden endişelenerek Nur’un kuş kelimesini “kus” şeklinde
telaffuz etmesine sevinen Numan, şimdi kendisi, hem de bile isteye kızından ve karısından ayrılmıştır.
“Kuslar rüyalarına uçmuş mu?
Uçmus derdi şın’ın bütün dişlerini dökerek.
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Şın’ın dişleri dökülmüş mü?
Dökülmüs, derdi.
“Nur, Kuşlar diyemesin de, kuşların kanadına konup uzaklara gidemesin diye mi, derdim.
(…)
Sesi çıkmazdı.” (s.37).
Böylece, “yaktığı gemilerde” yanmak, “yıktıklarının enkazı” altında
kalmak pahasına Nihâde ile evliliğini sürdürürken, ondan bir isteği olur:
Bir çocuk vermesi. Fakat o, Numan’ın bu isteğine nedenini de söylemeden
hayır cevabı verir.
“Nihâde, dedim, beni baba kıl yeniden, annesi olan çocuğa baba kıl
beni. (…)
Nihâde beni onda, onu bende yaşatacak bir hayata evet demiyordu.
Neden, diye sordum. Nedeni yoktu. Susuyordu.” (s.126).
Suskunluğunu “karanlık” buldukça onu daha çok tanımak, tanımlayıcı bir ad vermek isteyen Numan, çocuk talebine cevap vermemesi üzerine giderek Nihâde’den uzaklaşmaya, yalnızlığına gömülmeye başlar.
Anlaşılıyor ki, Nihâde’yi değerlendirir ve onu “karanlık” olarak isimlendirirken, Numan’ın kıyas noktası boşandığı ve ona bir kız çocuğu veren
eski eşidir. Nihâde bunu anlayamadığı gibi, Numan da Nihâde’nin karanlığında öldürülen yeniçeri eşi Mansur’un ve asıl adı karartılmış bir devşirme oluşunun farkına varamaz. O nedenle, esasen her ikisi de birbiri için
karanlık’tır aslında.
“Neyim karanlık, dedi sakince. Bu denli ortadayken ben, bunca yanındayken? Öyle değil, dedim, ah Nihâde, ah suskun güzellik. Aynı değil aynı
isme senin ve benim verdiğim anlam. Aynı değil karanlık sözcüğünden
senin ve benim anladığımız şey.” (s.165)
Bir zamanlar kızına Nur yerine Nihâde diye seslenen Numan, şimdi
Nihâde’nin karanlığında Nur’u ve kokusunu hatırlar. Nihâde ise uykusunda Mansur’un adını sayıklamaktadır. “Mart sonuydu. Neye baksam Nur
kokuyordu” (s.125). Numan için, kızı Nur’u ve kokusunu hatırladıkça, esasen daha romanın başlarında; 75. sayfada başka bir bağlamda söylenen
“kokuyla sınan”ma süreci de başlamıştır.
Numan, Nihâde’nin kendisini anlatması için ona verdiği deftere hiçbir ad yazmadığını görünce, Nihâde’den ayrılır. Çünkü, ad yoksa, “defter
yoksa” Nihâde de yoktur diye düşünmektedir (s.195). Bu anlamda Numan,
esâme defterlerini yaktıran, Yeniçeri Ocağını kaldıran ve Yeniçeri ismini
yasaklayan II. Mahmud’un durumuna düşmüştür. Aynı II. Mahmud’un
mezarı, adı Yeniçeri olan bir sokaktadır. Numan da bu romanda ancak
Nihâde ile var olacaktır. Tek çocuğu Nur ise, o sırada ölmüştür.
“Sabah oldu Nur yoktu.
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Sabah oldu Nur yoktu.
Sabah oldu Nur yoktu.” (s.222)
Nu’man’ın “Çalıntı” ve “iğreti” adı olan Mansur ismi de yakılan defterle
birlikte kül olup gitmiş; böylece, Numan’ın ismiyle birlikte hayatını da alabileceği zehabına kapıldığı “çalıntı” ve “iğreti” hayat, iki bağlamda da sonu
ateş’le biten bir hikâyeye dönmüştür. “Çalıntı bir yaşamdı bu. İğreti bir
yaşamdı. Satın alanın adını ocakta kimse bilmedi. Bir esâme bile kalmadı
ondan geriye. Ama ocağın dışında, kendisine ait isimle yaşadığı hayatta
o kadar çok kendi isminden geçti ki. Bir isim kaldı ondan geriye. O da tek
kelimeydi. Siz onu bileceksiniz: Ateş-ten!” (s.17).
Burada, bir yorumu da Numan ismini oluşturan ses ve hecelerden yola
çıkarak yapmamız mümkündür. Buna göre, Nur’un n’si ile Numan’ın
n’sini içerdiği için Nihâde’ye çabucak bağlanan Numan, yine bu nedenle
ondan ayrılır. Çünkü, Nur’un n’si ve oradan burnuna gelen koku yüzünden
isimle ateş’in arasına düşmüştür. Numan, sırf kendi adını oluşturan ses ve
hecelere bakıldığında bile, Nur, Nihâde ve Mansur arasında paramparça
olmuş, isim ararken çeşitli isimlerin ortasında alevlenen bir ateşin, yangının ortasında kalakalmıştır. Nihade’ye gelince, o, devşirme Nezuka’nın
n’si ile Nu’man’ın ve Nur’un n’si arasında iyice karanlık bir varlığa dönüşmüştür. Romanda Numan ve Nihâde’nin koku arayışları, tanısalar bile
bazı kokulara bir türlü ad verememeleri de bundandır. Öte yandan, artık
ne Numan ne de Nihâde, kendi adlarını taşımayacakları bir bozgunun ortasında birbirlerini tanımışlardır. Bu bozgundan sadece yeniçeri, sadece
ekonomi ve sosyal hayat değil, aşk da nasibini alacaktır:
“Sevda siyah demekti bir anlamıyla, sevdayı taşıyan kalpler bozuldu”.
(S.100)
3. Alt metinlerden ikincisi ve sonuç makamında
İsimle Ateş Arasında’nın anlatıcısı, romanın “Ateş” adlı ikinci bölümünün “Efsâne” başlıklı kısmında, turnanın efsanesini anlatır. Evlendiği gün
çok sevdiği eşine, “dile benden ne dilersen” diyen damada, eşi, “kalbinde
tek başıma hüküm sürmek isterdim” şeklinde cevap verir. Yeni damat da,
yüzgörümlüğü olarak taktığı pahalı gerdanlık, içinde bulundukları gece ve
odanın duvarlarını tanık tutarak “söz olsun!” der (s.226). Aradan zaman
geçer, damadın “kendi lisânının macerasında değişmek sözcüğüyle aynı
imlâ üzre yazılan kalb”i değişir. (s.226). Bir gün, eve yeni bir eş getirir. Bu
duruma tahammül edemeyen gelin, Allah’a “ben bu yükü taşıyamam, bu
yer taşımaz beni”, “yer yarılsa da yerin dibine geçsem” (s.227) diye dua
eder. Duası, son kısmı hariç, kabul edilir ve hemen o anda bir turna kuşuna dönüşüverir. Turna, tek eşli ve eşine sadık bir kuştur, onu öldürmek
uğursuzluk kabul edilir, turna öldüren avcının iflah olmayacağına inanılır.
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İşte bu efsâne ve inanışa rağmen, solak olmadan solaklığa heveslenen
bir delikanlı, başına takacağı turna tüyü kanadı için V şeklinde ve katar
halinde uçan turna sürüsünün en başındaki turnanın hemen yanında duran eşini vurur. Eşinin ardından yere inen turnayı oradan uzaklaştırmaya
çalışsa da, gitmediğini görünce onu da öldürür. (s.228-230). Turnanın eşi,
Osmanlı Devletinin hikâyesinde kâh Padişah, kâh da Yeniçeri olduğu gibi,
bazen roller değişir; yeniçeri Turna olur, padişah ise turnanın eşi..
Numan ile Nihâde hikâyesinde kızının annesinden ayrılmak Numan’ı
öncü turna yaparken, ikinci evlilik onu “solaklığa özenen solak” yapar ve
Nihâde’yi onun için öldüren de bu olur.
Turna efsânesinin ardından gelen “solaklığa özenen genç”in hikâyesiyle
Suhreverdî’nin tavusu hikâyesini birleştirdiğimizde, romanın hem
Yeniçeri, hem de Nezuka-Numan ilişkisi bağlamında vermek istediği mesaj kolaylıkla anlaşılabilir. Nezuka ile Numan’ın ilişkisinde kokular, belli
belirsiz hatırlama ve şimdi’yi geçmişe göre yeniden düzenleme çabaları
sırasında ortaya çıkan adlandırma telaşı ile Tavus hikâyesindeki tavusun
koku ile başlayan sızısı arasında ciddi ilişki vardır. Öte yandan, eşinden
boşanarak Nihâde ile evlenen Numan’ın mahiyetinin seyrinden ayrı düşmesiyle, turna efsanesi arasındaki ilgi de açıktır.
Osmanlı Devletinin çöküşüne gelince… Çöküşü durdurmak için, özellikle yeniçeriler üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin tamamı, buna karşılık
yeniçerilerin de zaman zaman kazan kaldırmaları vs. aslında bir koku ile
ilintilidir. Bu koku, romanda iki iddia ile metaforlaşır. Birincisi, “unutulmuş da hatırlanmış bir fıtrat”, diğeri ise “bilinip de unutulmuş bir fıtrat”.
Roman, “unutulmuş da hatırlanmış olan bir fıtrat”’ın hem Yeniçeri ocağının çöküşü, hem Numan ile Nihâde’nin aşk hikâyesi, hem de romanın
bizatihi var oluşu için sahici kaynak olduğu belirtilerek sona erer.
“Hatırlamak, bütün kusurları ayıklarken, unutmak bütün kusurları
geri döndürüyordu. Belli ki unutulmuş da hatırlanmış bir fıtrat, bilinip
de unutulmuş bir fıtrattan daha sahici oluyordu.” (s.44)
Yazıcı’nın kaderi de bu hikâyeler arasında kurulur, değişir. Nazan adı,
çeşitli adlara sahip roman karakterleri arasında, onların kaderlerini de taşımak suretiyle yükselir, düşer, bozulur, kalkar… Böylece, onun da İsimle
Ateş Arasında yaşadığı bir serüven, romanlar üreten bir mekanizmayı işletir de işletir.
“Ben, yazıcı. Denize bakan odamda oturuyorum. Vazgeçtiğim ismime
seçtiğim ismim arasında duruyorum. Başlangıç tarihini atabilmem için.
Kendi kavmi tarafından çarmıha gerilecek habercinin doğumu üzerinden
tam iki bin yıl ile bir de ay geçmesi gerekti. Kelimeleri durdukları yerden
toplarken ben ve cümleden selametle sıyrılmak için okuyucu yüzüne sirayet edecek yazıcı uykusuzluğuna düşe kalkarken ben. Başladığım isimdi,
bitirdiğim ateş. İsimle ateş arasında dolandım durdum.” (s.17).
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Numan’ın İçinde N/E Var?
Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında Romanında ‘Ateş/ten’ Geçenler:
Yeniçeriler ve Nu’man- Nihâde Aşkı
A. Cüneyt ISSI

Abstract
Nazan Bekiroğlu is an very important and orginal novelist who has written many original work of
arts. Her Works of art based on history and mythological stories which are reproduced historical
facts and some mystical narrations. İn Between Name And Fire (İsimle Ateş Arasında), she analyse
to corruption and fall down the Recruiting System (Yeniçeri System) with a love story between
Nu’man and Nihade. The corruption and fall down is not only Yeniçeri system but also love and
general moralities. So, in the novel, Karabekir emphasize that the corruption is a komplex process.
Key Words: Nazan Bekiroğlu, Between Name and Fire, recruiting system in Ottoman Empire,
history and novel, love and history

Numan’ın İçinde N/E Var?
Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında Romanında ‘Ateş/ten’ Geçenler:
Yeniçeriler ve Nu’man- Nihâde Aşkı
A. Cüneyt ISSI
Özet
Nazan Bekiroğlu, daha çok tarihe ve tarih’in bozulup yeniden üretildiği bir tür olan mitolojiye, kimi
dini ve mistik anlatılara yaslanan romanlarıyla tebarüz etmiş ve bu bağlamda özgün eserler vermiş
önemli romancılarımızdan biridir. İsimle Ateş Arasında, onun Osmanlı tarihi içinde mütalaa edebileceğimiz Yeniçeri Ocağı’nın bozulmasını ve nihayet Vak’a-i Hayriye ile tarih sahnesinden çekilmesini bir aşk öyküsüyle senkronik şekilde ele almaktadır. Senkronizasyon, sadece Yeniçeri ocağının
bozuluşu ve Numan-Nihâde arasındaki aşk hikayesi arasında değil; padişah, ulema, genel toplumsal ahlak ve gelenek çerçevesinde de karşımıza çıkmaktadır. Böylece, bozulma’nın sadece bir neden
ya da bir sonuçla izah edilemeyecek kadar kompleks ve bulaşıcı bir olgu olduğu vurgulanır. Öyle ki,
bulaşıcılık kendisini aşk gibi en saf ve masum alanda bile hissettirir. Tarihçinin genel ve karmaşık
olan hayatından akışından çekip alarak kendi içinde değerlendirdiği yeniçeri ocağının bozuluş ve
nihayet ilgası, İsimle Ateş Arasında romanında tarih’in buzdolabından çıkarılıp aşkın ve hayatın
geçişken, karmaşık ve bu özellikleriyle sıcak denebilecek ortamına iade edilir.
Anahtar Kelimeler: Nazan Bekiroğlu, İsimle Ateş Arasında, Osmanlı İmparatorluğunda Yeniçeri
Ocağı, tarih ve roman, aşk ve tarih.
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Giriş
1930’lu yıllar, Osmanlı’dan kalan kültüre karşı redd-i miras anlayışının egemen olduğu, yeni bir kültürün kurumlarıyla birlikte otoritesini
sağlamaya çalıştığı bir dönemdir..1925 yılında yürürlüğe giren Matbuat
Nizamnamesi’yle basın üzerinde güçlü bir kontrol sağlayan yeni yönetim,
muhalif bir sese ve eleştiriye pek fırsat tanımadığı gibi, basın-yayın ve sanatsal etkinlikler aracılığıyla, egemen ideoloji doğrultusunda bir kültür
inşasına başlamıştır. Pek çok konuda olduğu gibi, Cumhuriyet’le beraber,
yeni bir ulusal kimlik arayışına girilmiş, bu arayışta etnik köken, etnik coğrafya, etnik tarih konuları öne çıkmıştır. Bu bağlamda, Cumhuriyet döneminde Osmanlılar ve Osmanlı tarihi de sıkça tartışılır. Söz konusu yıllardan
itibaren, özellikle edebiyatta, değişik türde verilen eserlerin bir kısmında,
Osmanlı hanedanının kötülendiği, Osmanlı tarihinin karalandığı ve âdeta
bir itibarsızlaştırma edebiyatının vücut bulduğu dikkati çeker. Kuşkusuz
bu, yeni rejimin kendine yeni bir tarihsel köken arayışının göstergesidir.
Bu tür eserlere birkaç örnek vermek gerekirse, ilkin Nizamettin Nazif’in
Kara Davut (1928)’u gösterilebilir.. Söz konusu romanda İstanbul’un fethi
anlatılır. Ancak yazar, Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de bir
çağ açan bu önemli olayı, tarihsel gerçekliğin aksine, bir kadın ve oğlan savaşı olarak yansıtır. Fatih’in ordusunu ise, kadın ve oğlanlar için savaşan,
eli kanlı, zorba barbar bir ordu olarak takdim eder1.
Bir başka örnek, yine aynı yazarın Deli Deryalı(1928)’sıdır. Bu kez,
Osmanlı’nın bir cihan devleti olduğu yükselme dönemi, Kanunî Sultan
Süleyman’ın saltanat yıllarıdır ele alınan. Ancak, yazar itibarsızlaştırma
anlayışını bu eserinde de sürdürerek, Kanunî’nin haremde sefahat için1

Zeki Taştan, Türk Edebiyatında Tarihi Romanlar (1871-1950), İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler
Enst, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2000, s. 1253.
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de yaşadığını ileri sürer. Nizamettin Nazif, Fatih’e karşı takındığı olumsuz, aşağılayıcı tutumunu, bu romanda Kanunî’ye karşı da sürdürerek,
onu zaaf içinde, kararsız, eğlenceye düşkün, erkekliğini yitirmiş, para ve
kadından başka bir şeye önem vermeyen bir Osmanlı sultanı olarak tanıtır. Zeki Taştan’ın tespitiyle; “…Kanunî Sultan Süleyman’ı; ‘..her Osmanlı
prensi gibi müterreddi ve şehvetperest’ birisi olarak gösterir. (…) yaşadığı
Topkapı Sarayını, ‘baştan başa bir hususi kerhane ve zina menbaı’ olarak
tavsif eder”2. Aynı yazar, Köroğlu (1928) romanında da itibarsızlaştırma
tavrını sürdürür. Bu kez, Yıldırım Beyazıt dönemini konu edinir ve Yıldırım
Beyazıt’ı Edirne Sarayı’nda, haremde sefahat içinde yaşayan bir padişah
olarak tanıtır. Romanda, Beyazıt’la ilgili şu cümleler dikkat çekicidir:
‘..Pây- i tahta bir baykuş gibi tüneyen .. Edirne Sarayından cihana kılıç
sallayan, .. şarap ile kadınını karşısına alır ve tam sabaha kadar her gece
onunla dudak dudağa, kucak kucağa koyun koyuna yaşayan .. dünün cihangiri, bugünün zevkperesti ve zenperesti .. artık kadından ve şaraptan
kâm alan, kadına ve şaraba tapan bir bedmest .. sefih tâcdar ..’3
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün… Cumhuriyet’in kuruluşundan
1950’lere, hatta 60’lara değin Türk romanında Osmanlıya ve Osmanlı tarihine bu olumsuz aşağılayıcı tavır yoğun olarak sürdürülmüştür. M. Turhan
Tan, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Kadircan Kaflı, Fazlı Necip, hatta
kimi romanlarında Abdullah Ziya Kozanoğlu, bazı Osmanlı padişahlarını
afyon tiryakisi, kadın ve işret düşkünü, kardeş katili, devleti hurafelerle,
büyücülerle ve falcılarla yöneten, haremde gününü gün eden şahsiyetler
olarak sunarlar4. İşte Sadri Ertem’in Bir Varmış Bir Yokmuş5’u da bunlardan; Osmanlıyı, Osmanlı Sultanlarını itibarsızlaştırma, aşağılama örneklerinden biridir. Cumhuriyet’in ilk döneminde bu itibarsızlaştırma kampanyasına adı geçen romanıyla Sadri Ertem de katılmıştır.
Sadri Ertem kim?
1920’lerde gazeteci olarak atılmış yazın dünyasına Sadri Etem Ertem
(1900-1943). Hakimiyet-i Milliye, Yeni Gün, Son Telgraf ve Vakit, çalıştığı başlıca gazeteler. Ahmet Oktay ona “Kemalizmin sol kanadında”6 yer
biçmiş. Başlangıçta, 1924-25 yıllarında, hükûmete muhalif bir gazete olan
Son Telgraf’ta başyazarlık yapmış; hatta ‘Takrîr-i Sükûn Kanunu’na aykırı
hareket etmek ve “hükûmeti küçük düşürerek halkı isyana teşvik etmek”
suçlamasıyla İstiklâl Mahkemeleri’nde yargılanmış, beraat etmiş. Ancak
2

Aynı tez, s.1254

3
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Gizem Akyol, (2011), 1923-1950 Arası Türk Romanında Osmanlı İmajı, Balıkesir Ünv. Sosyal
Bil. Enst. Basılmamış Doktora Tezi, Balıkesir, 2011, s. 142-146.
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Sadri Etem (Ertem)’in romanından yapılan alıntılar metinde BV kısaltmasıyla gösterilmiş olup
şu baskıdandır: Sadri Etem, Bir Varmış Bir Yokmuş, Devlet Matbaası, İstanbul, 1933.

6

Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1993, s. 642.

Aynı tez, s.1256.
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kimilerine göre bu yargılamadan epeyce ürkmüş, bir süre işsiz kalmış,
‘burnu sürtüldükten sonra’, muhalefetten vazgeçip, iktidara yanaşmış ve
inkılâbın hararetli bir savunucusu olmuş7. 1930’lu yıllarda Vakit gazetesinde kaleme aldığı yazılar ve özellikle Türk İnkılâbının Karakterleri (1933)
adlı kitabı, bu iddianın en önemli kanıtları.
İddialar bir yana, yapıtlarıyla tam bir inkılâp yazarıdır Sadri Ertem.
Toplumcu Gerçekçi sanat anlayışına bağlı; ancak dönemin pek çok sol aydını gibi, resmî görüşle; yani Cumhuriyet ilke ve inkılâplarıyla toplumculuğu örtüştürme çabasında bir yazar. Bu nedenlerle “Altı Ok’lu Sanatçı” diyor
Mehmet Ergün ona8. Aynı nedenle ve Bir Varmış Bir Yokmuş adlı romanında ileri sürdüğü düşüncelerden dolayı ben de Ergün’den ilham alarak
‘Altı Oklu Yazar’ dedim Ertem’e. Çünkü tarihe, Osmanlıya, padişahlara,
Osmanlı devlet düzenine ve toplum yaşamına bakışıyla tam bir ‘inkılâp
aydını’ profili çiziyor yazar. Ve romanına seçtiği adla, Osmanlı tarihinin
kapandığını ima ediyor, hatta masala benzeterek küçültüyor o dönemi.
Çıkrıklar Durunca, Düşkünler, Bir Varmış Bir Yokmuş gibi romanları var Ertem’in. Bir Varmış Bir Yokmuş, Cumhuriyet’in Onuncu
Yıldönümünde, 1933’te basılmış. Romanın bu tarihte basılması anlamlı
bence; bir ‘inkılâp yazarı’ olarak kuruluşun onuncu yıldönümünde, yeni rejime ve öndere, Cumhuriyet’i öven, Osmanlıyı yeren bir roman ithaf etmeyi amaçlamış olmalı Ertem. Dönemin genel havasına uygun; Cumhuriyet
aydınının tarihe; Osmanlıya bakışını yansıtan bir kitap. Yapıtı incelemeye
geçmeden, bunları akılda tutmakta yarar var.
Osmanlının Cumhuriyet’le imtihanı
Şimdi bir şey daha yapmalı. Romanı incelemeye başlamadan, Sadri
Ertem’in, yine Cumhuriyet’in Onuncu Yıldönümü münasebetiyle Vakit gazetesinde yayımladığı “Sevin Millet Sevin!”9 başlıklı yazıya göz atmalı. Bu
yazıya koşut olarak okumalı Bir Varmış Bir Yokmuş’u. Çünkü söz konusu
yazı, âdeta romanın bir özeti ya da roman âdeta bu yazının genişletilmiş
biçimi. Özetle şu düşünceleri savunuyor Ertem, “Sevin Millet Sevin!” başlıklı yazısında:
“Cumhuriyetten evvel devletçe tam müstakil sayılmayız.
Çünkü müstakil devlet, müstakil bir politikaya, müstakil bir
diplomasiye sahiptir.”
Yukarıdaki alıntılarda ileri sürülen düşünce açık: Yazar, Osmanlı
7

Erol Üyepazarcı, “Sadri Ethem Ertem”, Yazılı Günler, S. 18, Kasım-Aralık 1992. s. 45.

8

Mehmet Ergün, “Altı Oklu Bir Sanatçı: Sadri Ertem”, Aynı dergi, s.64

9

Yazıyı, Murat Uraz’ın Sadri Ertem Hayatı ve Eserleri (Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul 1940, s.
18) adlı kitabından aktardım.
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döneminde devletin bağımsız olamadığını savunuyor. Çünkü Osmanlı,
ona göre politikasını, ordusunun kullanacağı silâhı, kanunlarını, iktisat ve
maliyesini ve hatta kültürünü kendi tayin eden bir devlet değildi. Ertem,
özellikle Tanzimat’tan sonra, Osmanlı sarayına yabancı ülkelerin nüfuz
ettiğini; devletin iç ve dış politikasını Batılı büyükelçilerin çizdiğini belirtiyor. Bu bağlamda aşağıdaki tümcelere dikkat; çünkü hemen hemen aynı
tümceler ve aynı kişiler, benzer bir edâ ile Bir Varmış Bir Yokmuş’ta da
yinelenecektir:
“… iç politikası İstanbul’daki kuvvetli devletlerin sefirlerinin elinde bir oyuncaktı. Reşit Paşa İngiliz sefiri Lord
Sforatfort’a sormadan kalemini hokkaya banmazdı. Ne haddine sefirlere sormadan bir vali, bir mutasarrıf şuradan şuraya kaldırılsın?. (…) Türkiye’de en küçük dahilî mesele haricî
siyasete bağlıydı.”
Ertem’in yazısında vurguladığı ikinci önemli düşünce, Osmanlı
Devleti’nin ekonomik yönden bağımsız olmadığı. Yazar, çoğu yapıtında;
örneğin Çıkrıklar Durunca’da da yerli atölyelerin yabancı sermaye ve sanayi karşısında özellikle zayıflatıldığını ve Osmanlı üreticisinin, esnafının
bu kasıtlı politika sonucunda iflasa sürüklendiğini, ekonominin dışa bağımlı hâle getirildiğini ifade ediyor. Benzer düşüncelere, Bir Varmış Bir
Yokmuş’ta da rastlayacağız. Yazıya devam edelim. Ertem, yazısında bir
tarım ülkesi olan Türkiye’nin, bu alanda dahi gerilediğini, örneğin Avrupa
unundan yapılan ekmeğin tercih edilerek, yerli üreticiye darbe vurulduğunu ileri sürüyor. Bu konu; yani Avrupa unundan yapılan ekmeğin sarayca
benimsenmesi; hatta Avrupa unundan gümrük vergisi alınmaması, Bir
Varmış Bir Yokmuş’ta da dile getirilmiştir. Ertem’in yazısında ileri sürdüğü bir başka düşünce, XIX. Yüzyılda, Türk sanayiinin yabancı sanayi
karşısında iflas etmesi ve Osmanlı Devleti’nin, sanayi ürünleri bakımından
dışa bağımlı hâle gelmesi. Dışa bağımlılığın bir diğer nedeni, yabancılara
verilen ekonomik imtiyazlar. Şöyle diyor bu konuda Ertem:
“Ticaret ayni şekilde istiklâlini kaybetmiştir. Ecnebî imtiyazları, ecnebî bankaları, ecnebi şimendiferleri memleketteki
ticaret ve tediye muvazenelerini Türk milletinin aleyhine bir
silah olarak kullanmıştır.
Osmanlı devleti sattığı kadar alan bir cemiyet değil; sattığından daha çok alan bir cemiyetti. (…) Ona bu vasfı ile müstakildi demek hataların hatası olur.”
Özetle; Osmanlı Devleti, özellikle Tanzimat’tan sonra, iç ve dış siyasette
bağımsız değildir. Bunun başlıca nedeni, ekonomik bakımdan dışa bağımlı
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olmak, yabancılara çeşitli ekonomik imtiyazlar vererek yerli üretimi baltalamak ve onların iflâsına yol açmaktır. İşte bunlardan dolayı Osmanlı
devleti bağımsız bir ülke değildi. Bunda en büyük kabahat, Osmanlı devlet
adamlarınındır. Yeni rejim; yani Cumhuriyet, bu bağımlılığı ortadan kaldırmıştır. Sadri Ertem’in, Cumhuriyet’in Onuncu Yıldönümü münasebetiyle kaleme aldığı “Sevin Millet Sevin!” başlıklı yazısının özünde bu savlar var. Elbette bu savların çoğu doğru, en azından son dönemde Osmanlı
ekonomisinin giderek dışa daha bağımlı olduğu, yanlış uygulama ve politikalarla iflasa sürüklendiği tartışılmaz. Ama Cumhuriyetle beraber bu
ekonomik sömürüden bütünüyle kurtulduğumuzu ileri sürmek de abartılı
olur kanaatimce.
Şimdi bu düşünceleri aklımızda tutarak yazıya koşut biçimde romanı
okuyalım; Sadri Ertem, Cumhuriyet’in Onuncu Yıldönümünde basılan Bir
Varmış Bir Yokmuş adlı yapıtında Osmanlıya nasıl bakıyor, hangi mesajları verme çabasında, öyküsünü nasıl kuruyor, nasıl anlatıyor, bunları görelim.
Romanda olaylar, Abdülmecit döneminde başlar; Tanzimat yılları, hatta Rusya’daki Mum Fabrikasında yapılan toplantıda “1852 senesi raporu”
(BV, s. 13) okunduğuna göre, olayların başlangıç yılı tam olarak 1852. Ve
roman sona erdiğinde Lozan Antlaşması imzalanmıştır; yani 1924. O hâlde
yaklaşık 80 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor Bir Varmış Bir Yokmuş.
Osmanlı Devleti’nin çöküşünden Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna değin
süren uzun bir dönem; ıslahat hareketleri, İkinci Meşrutiyet, Birinci Dünya
Savaşı, Mütareke Dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu… Böylesine uzun bir zaman dilimini, akışı kesintiye uğratmadan,
bir öykü dairesi içinde anlatmak güç; ancak başlangıçta bunu kestirememiş
herhâlde Sadri Ertem. Abdülmecit’in ölümüne (BV, s. 98) kadar idare etse
de, ondan sonra soluğu kesiliyor; 1871’den 1914’e değin geçen zamanı 10
sayfada, 1914-1918 arasını da 9 sayfada özetleyerek, bir çırpıda Mütareke
ve Kurtuluş Savaşı yıllarına erişiveriyor. Bu atlamalar sonucunda, romanın
zaten silik, cılız olan öyküsü tamamen kayboluyor; zaman, mekân ve kişiler
arasındaki zayıf ilintiler dahi kopuyor ve bir ‘tarih musahabesi’ne dönüşüyor yapıt. Hatta yazar bu tarih sohbetine kendini iyice kaptırıp, okura; “Bu
tarafları çok karıştırmayalım, müverrihler işimize karışıyorlar diye kızarlar. Ne ise!” (BV, s. 27); “… dünyayı hiçe sayan Napoleon Öjeninin sert bir
bakışından ürkerdi. Doğru söylüyorum.” (BV, s. 29); “Napoleonu size tarif
ederken kendisinin hayallerden mana çıkaran, bu manalara göre hayalleri tahakkuk ettirmek istiyen bir adam olduğunu anlatmıştım.” (BV, s. 31)
tümcelerindeki gibi sık sık okura sesleniyor da. Ertem, sonunda sözü hızla
Kurtuluş Savaşı yıllarına, Atatürk’e ve Cumhuriyet dönemine getirip söyleyeceğini de açıkça ifade ederek noktayı koyuyor musahabesine.
Ne yapmak istiyor yazar? Çöken bir devletin, yorgun, mahzun ve çaresiz
insanlarını mı anlatmak istiyor ya da insanı merkeze alarak çöküşü, yoz-
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laşmayı bir ‘öykü’ bağlamında derinlemesine çözümlemek mi amacı? Veya
kendi küllerinden doğan bir ulusun ‘varolma mücadelesi’ni yansıtmak mı?
Hayır! Edebiyatın kendi kuralları, kendine özgü dili, kendine özgü kurgusu, tekniği, formu, yaşamın ve insanın doğası varmış, hepsi bir yana, Sadri
Ertem’in önceden tasarladığı tek bir amacı var: Osmanlı’yla, Osmanlı devlet adamlarıyla, Osmanlı siyasetiyle, Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet’in kurucularını karşılaştırmak… Cumhuriyet’i, geçmişi karalayarak yüceltmek.
Kısaca edebî olanın peşinde değil yazar; mesajın peşinde, nasıl değil, ne
anlattığı önemli. Kafasında önceden çizilmiş bir şema var, her şeyi; sultanı, saray yaşamını, haremi vb. keyfince uyduruyor bu şemaya. İnsanmış,
yaşammış, öyküymüş, dilmiş, kurguymuş, inandırıcılıkmış; en önemlisi
‘öykü anlatmanın hazzı’ymış, hiç umurunda değil… Gazetecilikten edindiği tarihsel bilgileri, anekdotları, rastgele, bir öyküye bağlamadan savurup
duruyor sayfalara. Tarihsel bilgi yığını… Ve bu bilgi, bir türlü edebî metne,
edebî dile dönüştürülemiyor. O nedenle roman demek dahi güç Bir Varmış
Bir Yokmuş’a.
Romana dönersek; aslında Abdülmecit’in ölümüne değin süren bölümde, iki büyük öykü öbeği var. İlk öbekte, Osmanlı sarayı, Sultan Abdülmecit,
Gülbahar, Valide Sultan, Reşit Paşa, İngiliz Büyükelçisi Stratfort ve yabancı tüccarlar; örneğin İngiliz tüccar Mr.. Con Tomas öne çıkmakta. İkinci
öbekte, mekân Rusya ve Fransa. Rus Çarı Nikola, mum tüccarı Simirnof
(Simonof), Fransa Kralı Lui Napoleon, silah tüccarı Reno, bu öykü öbeğinin önemli simaları.
Ve ilk öykü öbeği. Tasarı, amaç ve şema belli: Osmanlı sarayındaki israfı, zevk ve sefahatı, padişahın gafletini, yabancı ülkelerin kuklası olan kişiliksiz devlet adamlarını teşhir etmek. Ertem, bu amaçla, almış eline kalemi
ve daha ilk bölümde başlamış sarayı betimlemeye. Mekân: saray. Sahnede
Sultan Abdülmecit, sonra bir grup ‘yalaka’ devlet adamı ve ardından elbette ki güzel cariyeler ve onlardan biri; padişahın gözdesi Gülbahar. Sultan
sıkıntılı, düşünceli… Bu arada Ertem, bir yolunu bulup Rusya’nın savaş
hazırlığı yaptığını bildiriyor okura. Sanıyorsunuz ki, Abdülmecit bundan
dolayı düşünceli, ülke sorunlarıyla cebelleşmekte. Ama hayır! Birkaç sayfa
sonra anlıyorsunuz ki, hükümdarın derdi başka; devletlû, elmas kadehte
şarap içemediği için üzgün ve sıkıntılı. Çünkü elmas kadeh, devletin yoksulluğuna çare olarak satılmış, bir Yahudi almış. Sultan’ın tüm derdi işte
bu elmas kadehi tekrar ele geçirmek. Ülkenin, halkın durumu bir yana,
elmas kadeh bir yana. Dünya kaynıyor, düşmanlar Osmanlı’ya saldırmak
için plânlar yapıp fırsat kolluyor, Sultan buna çare arayacağı yerde, gözdesi Gülbahar’la elmas kadehte şarap içmeyi düşünüyor. Ertem’in okurda
uyandırmak istediği duygu bu. Pes yani; ne kadar kolay bir kurgu. Bu tümceyi, Osmanlıyı savunmak; hayır Osmanlı sarayında bunlar yoktu, padişahlar böyle değildi demek için kurmadım. Bunlar, tarih bilimi içinde tartışılır elbet. Ancak bir yazar, yapıtında doğal bir yaşam canlandırır, daha
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doğrusu bu yaşam, zamanı, mekânı, olayları ve kişileriyle ne kadar doğal;
yani ne kadar kendi doğasına uygun olursa, roman o denli başarılı, o denli
sahici olur. Yazar, bir olay kurgulamışsa, bir insan canlandırmışsa, okurunu o olay, o insan davranışı nedeniyle ‘iknâ’ etmelidir. Okura ve sanata
saygının gereğidir bu. Oysa Ertem’in hiç umurunda değil bunlar. Doğayı
zorluyor, fırça darbeleriyle yalnızca mesajı parlatıyor. Başka ülkelerce kuşatılmakta olan, çökme sürecindeki bir devletin yöneticisinin ruh hâlinin
böyle olup olamayacağını; bu ruh hâlinin insan doğasına aykırı olup olmadığını hiç düşünmüyor. Tahtı sallanan, bütün kurumlarıyla çöken, çevresi
düşmanlarca sarılan bir hükümdar, öncelikle herhâlde korkar, iktidarının
elinden gideceği kaygısı, karamsarlık, çaresizlik, umutsuzluk, yalnızlık
duygularıyla çalkalanır ruhu. Ama heyhat! Ertem’in amacı, Abdülmecit’in
ruhunu derinden kavramak ve yansıtmak değil ki zaten. İdeolojik şema, insan doğasını kara postallarının altında ezip yok ediyor. Otoriter anlatıcının
buyruğuyla daha başta, idam yaftası boynunda ruhsuz bir varlık gibi teşhir ediliyor roman kişisi Abdülmecit. Evet, Abdülmecit yalnızca bir ‘teşhir
aracı’dır Ertem’in romanında; Osmanlıyı kötülemek, karalamak, padişahlığı aşağılamak için kullanılan bir ‘teşhir aracı’. İnsan değil, otoriter yazarın istediği gibi hareket eden, onun istediği gibi duyan, onun istediklerini
konuşan köle. O nedenle insansız bir romandır Bir Varmış Bir Yokmuş.
Ama genel bir kusurdur bu. Ne yazık ki, tarihsel romanlarda sık sık karşılaştığımız bir durum. Tarihsel kişilere ruh veremiyor genelde yazarlarımız. Romanlara, onların yalnızca belgelerde görünen/gösterilen, sürekli
yinelenen donuk, cansız, soluk ve suskun ‘bürokratik’ simaları yansıyor
ya da destansı, olağanüstü her şeyin üstesinden gelen rötuşlu ‘muzaffer’
suretleri. Oysa, bir padişah da, bir komutan da, insandır her şeyden önce.
Onların da yalnızlıkları, korkuları, vehimleri, ihtirasları, pişmanlıkları, vicdan azapları, arzuları, sevinçleri, hüzünleri olduğunu unutuyor çoğu yazar.
Sadri Ertem de unutmuş, Abdülmecit’i, Gülbahar’ı, Reşit Paşa’yı ve diğerlerini çizerken. Şu konuşmalara, şu betimlemeye bakar mısınız? Ne denli
iğreti, ne denli yapay. Abdülmecit ve gözdesi Gülbahar konuşuyorlar:
“- Gülüm dedi şarap içelim şarap.
- İçelim.
- İçelim.
…………………
- Gülüm bana ninni söyle..” (BV, s. 9)
Ve Sadri Ertem’in fırça darbeleriyle Abdülmecit:
“… kara sakallı, takkeli, nazarlık başında mahmur bakışlı Şevketmeâb…” (BV, s. 9)
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Evet, tüm roman boyunca çizilen Abdülmecit portresi bundan ibaret.
Ötesi? Buz dağının su altında kalan parçası, fotoğrafın arabı? Yok. Daha
bitmiyor. Koskoca bir ülkenin hâkimi, üstelik savaş tamtamlarının ayyuka
çıktığı günlerde, elmas kadehin derdiyle ıstıraba garkoluyor, Valide Sultan
oğlunun derdine çare bulmak için padişahı falcıya, büyücüye götürüyor bir
gece gizlice (BV, s. 43-45), kurşun döktürüyor, tütsü yaptırıyor ona, bin çeşit hurafe, inanılmaz bir sahne… Padişah bir ara “Hüngür hüngür ağlamaya…” (BV, s. 43) başlıyor, bir ara “Elmas kadeh, elmas kadeh. Gülbahar…”
(BV, s. 44) diye sayıklıyor. Ertem, hızını alamıyor, bir daha çekiyor fırçayı,
kara boyayla, kara sevdaya tutulmuş sefil bir âşık portresi çiziyor ardından.
Abdülmecit, Gülbahar’a öyle tutkun ki, “Artık geceleri bahçeden içeri….”
(BV, s. 65) alamıyorlar onu. Tüm gece sarayın bahçesinde dolaşan meczup
bir padişah. Birkaç kızla gözdesini havuzda görüyor. Gizlice izliyor onları. Kızlar gittikten sonra, Gülbahar’ın ıslak ayaklarının mermer üzerine
bıraktığı izleri öpüyor ve sızıp kalıyor havuzun kenarında. Ve “Ertesi sabah kızlarağası onu havuzun kenarında iki büklüm horuldarken…” (BV,
s. 68) buluyor. İnandırıcı mı bu sahneler ve bu padişah portresi? Bir kere,
sarayda padişaha yer mi yok da havuzun kenarında uyuyakalsın? Ayrıca,
daha birkaç bölüm önce gözdesiyle kadeh tokuşturup keyif süren sultanın,
Gülbahar’la yeniden beraber olması çok mu zor da, yerlerde sürünüp ayak
izlerini öpsün? Ece Ayhan, yazılarında iktidarın yanında yer alan, iktidarın buyruklarına göre tarih yazanlara, ‘sarışın vakanüvisler’ der. Ertem de
‘sarışın yazar’ olarak yerini alacaktır bu tasnifte; tarihi düzünden okuduğu, didiklemediği, sorgulamadığı, ayrıntılara inmediği, ‘muhtasar ve nezih’
kıldığı için. Ama olsun, bu birinci öbekte, rejimin beklentisi doğrultusunda gereken mesajlar verilmiş; Osmanlı sarayının, lüks, israf, zevk, sefahat,
gaflet ve dalâlet içinde olduğu resmedilmiştir.
Ertem, bir de karşı cepheye çeviriyor kamerayı. Romanın ikinci
öykü öbeği: Mekân, Rusya ve Fransa. Osmanlı sarayı zevk ve sefahat içinde yüzerken, bu iki ülkede hummalı bir çalışma yapılmaktadır. Böylece,
Osmanlı sarayı ile diğerleri arasında bir karşılaştırma yapmak amacında
yazar. Rusya’da Simirnof, Fransa’da Reno, kendi çıkarları için bir savaş
çıkarmaya çabalıyorlar. Rusya, Fransa, İngiltere, aynı zamanda sinsi bir
pazarlık yarışında. Ve sonunda plânlarında başarılı oluyorlar. Kırım Savaşı
patlak veriyor (BV, s. 51). Mum taciri Simirnof ve silâh tüccarı Reno emellerine ulaşıyor, keselerini dolduruyorlar. Ertem, bir romancı gibi değil, bir
tarih sohbeti yapar gibi; şöyle ifade ediyor bu gerçekleri:
“Kırım muharebesinin başlamasını Petersburg mum fabrikatörlerile Paris silâh fabrikatörleri ayni sevinçle karşıladılar.
Birbirlerine ziyafetler çektiler. (…) Sinop’ta yakılan Osmanlı
donanması ve gemilerin içinde boğulan binlerce delikanlı
mum yapılmak üzere gizlice Petersburg’a gönderildi. (…)Silâh
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satışı o kadar hararetli oldu ki, şeker fabrikaları bile şeker çıkarmaktan vazgeçip tüfek, kurşun top dökmeğe başladılar.”
(BV, s. 51)
Ertem’in bu konudaki düşüncesi açık: savaşın asıl nedeni ekonomik çıkarlardır. Yapıtta bu düşünceyi dile getiren pek çok konuşma ve olay var.
Yazar, bundan sonra aynı düşünceye koşut biçimde, yabancı büyükelçilerin Osmanlı sarayındaki nüfuzunu dile getirmeye koyuluyor. Yukarıda;
“Sevin Millet Sevin!” başlıklı yazısında buna değinmiş; özellikle Reşit
Paşa’nın, İngiltere’nin adamı olduğuna vurgu yapmıştı. Romanda da aynı
düşünce savunulmakta. Örneğin; “Stratfort bir kâhya, bir sultandı. Reşid
Paşa da onun âdeta bir vekili idi.” (BV, s. 62) tümcesi bu düşüncenin bir
özeti. Kırım Savaşı’ndan sonra İngiliz Büyükelçisi Stratfort’un Osmanlı sarayındaki nüfuzu daha da artıyor. İngiltere, saraydaki adamları Reşit Paşa
aracılığıyla Osmanlı’yı ekonomik olarak kuşatmaya, sömürmeye başlıyor.
Şöyle diyor bu konuda Ertem:
“Reşit Paşanın etrafını İngiliz Sefaretinden tavsiye ile gelen
komisyoncular, sarraflar, dükkâncılar, imtiyaz isteyen ecnebiler aldı.” (BV, s. 53)
Osmanlı, içerde de tamamen bağımsız bir devlet olma niteliğini kaybetmeye başlamıştır. Öyle ki, nazırların çoğu, başka devletlerin sözcülüğünü
yapar olmuştur. Daha önemlisi, padişah; “Nazırlarını ancak yabancı sefirlerin mütalâasını aldıktan sonra…” (BV, s. 77) değiştirebilmektedir.Yazarın
şu tümceleri, Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını yitirdiğinin işareti:
“Bâbıâlinin odalarında Meclisi Vükelâ salonunda Fransa,
İngiltere, Rusya, Avusturya politikaları harbederdi. Sanki
Bâbıâlide toplanan Osmanlı nazırları değil, Fransa, İngiltere,
Avusturya hudut karakol nöbetçileridir.” (BV, s. 53)
Romanda iletilmek istenen bir başka düşünce, Osmanlı ekonomisinin yabancı tüccarlara verilen imtiyazlar sonucunda iflasa sürüklenmesi. Özellikle İngiliz Büyükelçisi Stratfort, Kırım Savaşı’ndan sonra, Reşit
Paşa’nın da yardımıyla Sultan Abdülmecit’ten pek çok imtiyaz elde eder,
padişahın ısrarla istediği elmas kadeh karşılığında, Osmanlı Devleti’ne kıyafet reformu yaptırıp, İngiliz tüccar Tomas’ın “…iki haftada sekiz gemi
dolusu kumaş ve hazır elbise…” (BV, s. 57) satmasını sağlar. Yahudi tüccar
Mr. Tomas, Memalik-i Mahruse’de parasına para katarken; yerli tezgâhlar
üst üste kapanır (BV, s. 57). Bununla da yetinmez İngiltere, mal ve can güvenliğinin devletçe teminat altına alındığının yeniden ilânını ister, ardın-
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dan yabancılara toprak sahibi olma hakkının verilmesini talep eder (BV, s.
59), sonra Avrupa unundan gümrük vergisi alınmaması irade olunur (BV,
s. 61)… Buna karşılık olarak alınan krediler sonucu, Osmanlı yabancılara
borçlandırılır. Sadri Ertem, Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı bütçesinin
“84 milyon frank açık” (BV, s. 61) verdiğini söylüyor. Ve verilen bu imtiyazlar sonucunda Mr. Tomas, o denli zengin oluyor ki, tüm akrabalarını
İstanbul’a yerleştiriyor, “… güzel bir limanın kenarında bir İngiliz Yahudi
mahallesi…” (BV, s. 93) kuruyorlar. Ve sonuç:
“Tomas mâlikanenin en uzak köşesine kadar dükkânlar açtı,
fabrikalarının malları dükkânlarının vitrinlerinde İngiliz ordusunun bayrakları gibi sallandı.” (BV, s. 94)
Özetle, romanda iletilmek istenen mesaj bu. Ertem, Tanzimat’tan sonra, Osmanlı’nın yabancı ülkelerce –özellikle İngiltere tarafından- ekonomik olarak kuşatıldığını, sarayın yanlış politikası sonucu, ekonomik bağımsızlığın yitirildiğini, yerli üreticinin iflasa sürüklendiğini, toplumun
giderek yalnızca tüketen durumuna geldiğini belirtiyor. Bu düşünceler
doğru. Ancak düşüncelerin ‘doğru’ olması, metni edebî kılmaya yetmiyor.
Ertem, âdeta bir gazeteci lisanıyla; üstelik çoğu kez bir kahramana söyletmek zahmetine bile katlanmaksızın, kendisi savlarını bir bir ifade ediyor. Roman, böylece öyküden kopup –zaten öykü yok ki yapıtta- bir siyasî
makaleye dönüşüyor. Ayrıca, Ertem’in bir de bütün bu sorunları getirip
‘elmas kadeh’e bağlaması var ki, hiç inandırıcı değil. Sırf Abdülmecit’i ve
Osmanlı’yı zevk ü sefahat içinde yüzer göstermek için, yabancı ülkelere
ekonomik imtiyazlar verilmesini, krediler alınmasını ve devletin borçlandırılmasını bir ‘elmas kadeh’e bağlamak, bırakın sanat etiğini, siyasal etiğe
de hiç yakışmaz. Romancı, olayların nedeni konusunda okurlarını ‘ikna’ etmekle yükümlüdür. Neyse, bereket Abdülmecit ölüyor da, Osmanlı’ya dair
hikâyât da sona eriyor..
1871’den 1918’e, 18 sayfaya sığdırılan hızlı bir özet. Mütareke Dönemine
adımını atmıştır Ertem. Osmanlı’nın son safhası. Mütareke dönemi, işgal
altındaki İstanbul’dan dağınık manzaralar, Boğaz’da işgal güçlerinin gemileri, Millî Mücadele karşıtı basın, Said Molla, Ali Kemal, Cenap Şehabettin,
Abdullah Cevdet (BV, s. 120-121)… Azınlıkların arsız neşeleri, işgal güçlerinin hakaretamiz davranışları, terhis olmuş iki Türk neferi aracılığıyla gözler önüne serilen işgal manzaraları, yoksulluk (BV, s. 118-134). Burada yer
yer toparlıyor öyküyü Ertem. Yine de yetmiyor gücü bütünlemeye romanı.
Manzaralar parça parça, kişiler, olaylar birbiriyle ilintisiz; dağınık bir yapı.
Ve 1919 baharı. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Anadolu’da başlayan
Kurtuluş Savaşı. Yine parça parça oluyor öykü. Bir anda Darülfünûn’daki
Millî Mücadele karşıtı hocalara getiriyor Ertem sözü. Sonra Malta sürgünlerine. Olay, kişi, mekân bağlamı yok oluyor, uzun uzun yorumlara başlıyor
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yazar. Bu kez ton değişiyor, bir mensureye bürünüyor metin (BV, s. 148).
Mustafa Kemal, Anadolu’da mücadelesini sürdürüyor. Ve savaş kazanılıyor: Zafer. Osmanlı’nın ‘köhne’ devri kapanıyor. Ertem, başlıyor mesajlarını sıralamaya. Kişi, olay, mekân yok artık:
“Bu çöken çatının altında can verenler şunlardı:
Padişahın sarayı, Halifenin kavuğu, arap harfinin akıllı ve
maşlahlı bedeni destarlı medrese, hacı yağı sürünüp yeşil
cübbesini savuran, göbek oynatan şer’i şerif…” (BV, s. 154)
Lozan’a geliyoruz. Yabancı ülkelere karşı boynu bükük Osmanlı devlet
adamlarının tersine, onurlu bir diplomat çıkıyor karşımıza: İsmet Paşa.
Tomas’ın torunu Lord Gürzon’a gereken yanıtı veriyor; isteklerini reddediyor sömürgeci devletlerin. Ve sonuç: Bağımsız Türkiye.
“Sözün meydan harbinde kapitülasyon kalesi, Afyon Karahisar
Kalesi gibi bir günde düştü. Tomas’ın torunları bu haberi alınca kalp sektesinden öldüler.
Şimdi bunlar bir varmış, bir yokmuş oldu.” (BV, s. 157)
Ertem’in bu romanda tek bir amacı var: Mesaj vermek, bilgi aktarmak,
halkı bilinçlendirmek. Osmanlı’yla Cumhuriyet dönemini karşılaştırmak.
Cumhuriyet’i, Kemalizm’i övmek için, Osmanlı’yı kötülemek. Ama bunları
yaparken, edebî kurallara; kurguya, tekniğe, öyküye, insan doğasına hiç
uymuyor yazar. Yakasında altı oklu rozet, elinde altı oktan biri… Vuruyor
göğsüne edebiyatın. İnkılâb aşkına!...
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Sadrı Ertem’s Bır Varmıs Bır Yokmus As An Example To Dıscredıt The Ottomans
Alâattin KARACA
Abstract
It is a fact that the new administration tried to build new culture acting on the ruling ideology right
after the proclamation of the republic. In this context, Turkish history was attempted to be rebuild
as well. At the beginnings of the republic, a negative attitude was adopted towards the Ottomans
and the Ottoman history. This attitude can be easily found in Turkish novels, too. One of the writers
of Republican period Sadri Ertem supported the smear campaign against Ottomans and Ottoman
history. The current study aims to show the attitude towards the Ottomans and the Ottoman history
and how that period is discredited in the name of building a new history.
Key Words: Sadri Ertem, Bir Varmış Bir Yokmuş, republic, history, Ottomans.

Osmanlıyı İtibarsızlaştırma Örneği Olarak Sadri Ertem’in Bir Varmış Bir Yokmuş’u
Alâattin KARACA
Özet
Cumhuriyet’in ilânıyla birlikte yeni yönetimin, egemen ideoloji doğrultusunda, yeni bir kültür
inşa etmeye çalıştığı bir gerçektir. Bu çerçevede, Türk tarihi de yeniden inşa edilmeye çalışılır ve
Cumhuriyet’in ilk döneminde, Osmanlıya ve Osmanlı tarihine karşı olumsuz bir tavır takınılır.
Osmanlıyı ve Osmanlı tarihini aşağılama tavrına, Türk romanında da sıkça rastlanır. Cumhuriyet
dönemi yazarlarından Sadri Ertem de, Bir Varmış Bir Yokmuş adlı eserinde Osmanlıyı ve Osmanlı
tarihini karalama kampanyasına katılır. Bu bildiride Sadri Ertem’in söz konusu romanında
Osmanlıya ve Osmanlı tarihine nasıl bakıldığı, yeni bir tarih inşa etmek adına bu dönemin nasıl
kötülendiği gösterilecektir.
Anahtar kelimeler: Sadri Ertem, Bir Varmış Bir Yokmuş, cumhuriyet, tarih, Osmanlı.
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Empati
Bu tebliğde ahlâk kelimesi etik manasında kullanılmaktadır. Yani tüm insanlar için vazedilen davranış kuralları manasında kullanılmaktadır.
Ahlâk kavramıyla adalet kavramı arasında bir örtüşme vardır. Bir insanın davranışlarında ahlâklı olduğunu ama adaletsiz işler yaptığını; ya da
adalet mefhumu olmayan bir insanın ahlâklı yaşadığını söylemek zordur.
Tebliğin başlığı “Ahlâk ve İktisat Politikaları”dır. Konumuz, mevcut
dünyada uygulanan liberal politikaları adalet ve ferdî ahlâk açısından tartışmaktır.
Dünyada insanlar arasında, aileler arasında tüketimde, gelirde, servette, siyaseti etkileme kudretinde muazzam farklar var. Acaba bu mevcut
farklar, fertlere siyasî tercihlerinde ahlâkî bir mesuliyet yüklemiyor mu?
Ahlâk ile, sosyal adalet istemek arasında alâka yok mudur?
Gasp meselesi
Önce bu soruyu kime yönelttiğimizi belirlemek gerekir. Mevcut gelir ve
servet dağılımında en yoksul olanların sosyal adaletten yana duruş göstermesi, normaldir. Bunların sosyal adalet istemesi, davranış kuralı koymaz.
Sosyal adaletten yana duruşu herkes için davranış kuralı olarak vaz edecek
konumda olanlar, sosyal adaletin artmasında şahsî menfaati olmayanlardır.
Sosyal adaleti bunda şahsî menfaati olmayan neden istesin? Sosyal adalet talebinin genel dayanağı olsa olsa empati olabilir.
Empati, kendini başkasının yerine koymağa çalışmak demektir. Gelir
ve servet dağılımında avantajlı konumda olanların sosyal adalet talep etmesi empatiden kaynaklanır.
Empatinin iktisat politikalarını etkilememesi, bu politikalara yansımaması gerektiğini iddia eden insanlar var. Kanımca bugün iktisatta en
önemli ahlâkî sorunlardan biri, bu görüş ve duruştur.
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Bu görüşe göre, ekonomide paylaşma ve dayanışma duyguları insanlığın iptidaî bir safhasına tekabül eder. İnsanoğlu, modern çağda serbest
mübadelenin ve serbest sözleşmenin toplumsal yararını keşfetmiştir. İddia
şöyle özetlenebilir: İki fert anlaşarak bir sözleşmeyi, akçeli bir alım satımı,
yasal kısıtlama veya zorlama olmaksızın, serbesti içinde yaptı ise, mutlaka
bu iki fert bundan istifade etmiş olmalıdır. İkisi de istifade etmese, o muameleyi yapmazlardı. Fertler serbestçe alım satım ve sözleşme yapabildiğinde, bütün toplumun taleplerine tekabül eden, mümkün olan en yüksek mal
ve hizmet üretimi gerçekleşir.
Bu görüşü öne sürenler, serbest iktisadî faaliyetler neticesinde gelir ve servet dağılımında ortaya çıkan büyük farkları kabul ettirmek için,
ekonomilerde karşılığı olmayan soyut iktisadî bir model kurmuştur. Bu,
neoklasik iktisadın tam rekabet piyasalı ekonomi modelidir. Modern ekonomilerin gerçek işleyişine hiç uymayan varsayımlarla, tamamen küçük
üreticilerden müteşekkil bir ekonomi tasvir edip, bununla serbesti içinde
yapılan alım satımın ve sözleşmelerin toplum için ideal sonuçlar verdiğini
ispatlamağa çalışırlar.
Soyut ütopik modellerin ve ekonomide özgürlük fikrinin cazibesinin
karşısında, kapitalizmin beş asırlık tarihi kaya gibi durmaktadır. On altıncı
yüzyıldan bu yana bu sistem dünyada sınıflar arasında ve milletler arasında servet uçurumları, gelir uçurumları, siyasî ve askerî kudret uçurumları
meydana getirmiştir ve bu uçurumlar devamlı derinleşmektedir.
Mesele şudur: serbestçe alış veriş ve sözleşme yapanlar bu eylemleri gönüllü yapsa da, alış verişin ve sözleşmenin şartları tarafların pazarlık gücüne göre belirlenir. Bir sözleşmede tespit edilen fiyat, ücret, maaş, kira, faiz
haddi ve diğer şartlar, pazarlık gücü üstün olan tarafın lehinde bağıtlanır.
Tarafların pazarlık gücü arasında fark olduğu, tarafların piyasa malumatı arasında fark olduğu şartlarda teşekkül eden fiyatlar, değer göstergesi
veya maliyet göstergesi veya tüketici tercih göstergesi olamaz. Fiyatların,
ücretlerin, kiraların vs. bu şartlarda belirlendiği mübadeleler, servetin bir
zümrenin elinde birikmesiyle neticelenmektedir.
Kapitalizm ve liberal görüş Avrupa’da ortaya çıktı. Avrupa’da İlk Çağ’dan
on yedinci yüzyıla kadar, hem Katolik mezhebinde, hem de reformcu mezheplerde, bir alış verişten, bir sözleşmeden tarafların eşitçe, hakkaniyetli
istifade etmesi gerektiği ilkesi savunuldu. Hıristiyan düşünürler, taraflardan birinin ticarî işlemden veya sözleşmeden herhangi bir pazarlık avantajı sayesinde öteki taraftan daha çok istifade sağlamasını gasp (extorsion)
olarak telakki etmekte idi. Bu anlayış çerçevesinde Batı ve Orta Avrupa’da,
tâcir bir malı stoklayıp kıtlık yaratarak ihtikâr yaptığında; zanaatkâr kalfasına örfî olandan düşük ücret ödediğinde; toprak sahibi çiftçiden yüksek
kira koparmaya tevessül ettiğinde; tefeci borçlusundan faiz talep ettiğinde ya da kabul edilmiş faiz tavanından fazlasını talep ettiğinde, mağdurlar
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Kilise mahkemelerinde veya kraliyet mahkemelerinde bu gasp işlemlerinin
faillerini dava ederek yaptıklarını tazmin ettirebiliyordu.1 On yedinci yüzyıla kadar Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde dinî otoritenin iktisadî ilişkilere
müdahaleleri, gelir dağılımını bozan ve servet biriktirmeğe yarayan fiilleri
baştan önlemeği amaçlıyordu.
Ama Avrupa’da Modern Çağda tâcirler bu kısıtlamalara karşı mücadele
ede ede, on sekizinci yüzyılda Aydınlanma akımı toplumların yönetimine
hâkim oldu. İktisadî faaliyetlerde dinî hakkaniyet ilkesi itibardan düştü,
bir etkisi kalmadı. Aydınlanma döneminde Avrupalı devletler ülkeler fethederek müstemlekele hâline getirdi; Avrupalı tâcirler köle ticareti ve köle
istihdamıyla sermaye biriktirdi; 19. yüzyılda askerî tehditle Osmanlı, İran
ve Çin gibi devletlere Avrupalı sermayedarlar lehine ticaret anlaşmaları
dayattılar.
Serbest mübadelenin hüküm sürdüğü bir ekonomide toplum için en iyi
neticenin ortaya çıkacağını derli toplu bir şekilde ilk savunanlardan birisi,
İskoçyalı Adam Smith idi. Adam Smith, 1776da yayımlanan eserinde örfün, loncaların, Kilisenin ve devletin iktisadî faaliyetler üzerindeki baskı
ve kısıtlamalarına karşı çıktı. Smith küçük çiftçiler, küçük ticaret erbabı,
zanaatkârlar adına serbest mübadeleyi savundu.
Ama Smith, eşit olmayan şartlarda yapılan sözleşmelere karşı da hassastı. Smith eserinde, sermayedarların üstün pazarlık gücü sayesinde işçi
ücretlerini mümkün olan asgarî seviyeye düşürdüğünü anlatıp eleştirdi.2
Smith yine eserinde tâcirlerin her fırsatta işbirliği yaparak desiseyle fiyatları, tüketicilerin aleyhine saptadıklarını anlatıp eleştirdi.3 Liberalizmin
babası, zahir, serbest piyasada gözlediği gasp hâdiselerinden endişe duymakta idi. Buna da şaşılmaz; kendisi Glasgow Üniversitesinde Ahlâk
Felsefesi Profesörü idi. Smith, empatiden ve adalet anlayışından yoksun
değildi. Ama bu, Avrupa’da ekonomiye ahlakçı bakışın son soluğu idi.
19. yüzyılda iktisadî liberal görüşü tekemmül ettiren Avrupalı ve
Amerikalı iktisatçılar, iktisadı objektif görünümlü bir bilime dönüştürmeğe çalıştılar. Bu arada adalet ve etik kavramlarını iktisat ilminin dışına
sürdüler. 20. yüzyılda von Hayek, sosyal adaletin boş bir kavram olduğunu
ileri sürdü.
Bizim dünyamızda da 16. yüzyıldan itibaren dirlik sisteminin tedricen
çözülmesi, yerine iltizam sisteminin ikame edilmesiyle, Osmanlı ülkesinin
kapitalist dünya sisteminde çevre ekonomileri arasında yer almasından itibaren, merkez ülkelerindeki iktisadî fikriyat ülkemizde aynen benimsenir
ve tatbik edilir oldu.
Ülkemizde asgarî ücret tespitinden eğitim ve sağlık hizmetlerinin özel1

R. H. Tawney. Religion and the Rise of Capitalism. New York: Mentor. 1953. 133, 143.s.

2

Adam Smith. The Wealth of Nations: Books I-III. London: Penguin. 1999. 169-170.s.

3

A.g.e. 232-233.s.
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leştirilmesine, alt işverenden istihdamın alanını genişletme projesinden
vergi yükünü dolaylı vergilere kaydırma eğilimine kadar birçok iktisat politikası, empati, sosyal adalet ve ahlâk çerçevesinde irdelenebilir.
Şunu da eklemek gerekir ki, yaşadığımız sistemde gelir ve servet temerküzünün yol açtığı tek sorun aileler arasında refah ve hayat şartlarındaki
farklar değildir. Servet temerküzü, demokrasinin gerektirdiği siyasî eşitliği
de imkânsız hâle getirmektedir. Zaten servet biriktirmenin başlıca saiki,
başkalarının kaderine hâkim olma, başkalarına tahakküm etme hırsıdır.
Bireysel faaliyetlerin toplu sonuçları
Konumuz açısından başka bir mesele, içinde yaşadığımız sistemde fertlerin serbesti içinde yürüttüğü iktisadî faaliyetlerin kolektif olarak yarattığı dışsal etkilerdir. Güncel bir örnekle somutlaştıralım. Yurdumuzda bir
firmanın yurt dışında bir bankadan kredi almasında ahlâkî olarak itiraz
edilecek bir şey yoktur. Yabancı birinin Türkiye’de bir bankaya mevduat
göndermesinin de ahlâkî olarak karşı çıkılacak bir yönü yoktur. Ülkemizde
birinin tasarruflarını dövize çevirip saklamasının da ahlâkî açıdan yanlış
bir yönü olduğu kimsenin aklına gelmez. Ancak bu üç tip eylem, ahlâkî
açıdan vahim, çok adaletsiz bir sonuç doğurabilmektedir.
Yabancıların kredi ve mevduat vermesi ülkemize çok miktarda döviz
girmesine sebebiyet vermekte; bu da dış ticaret açığına yol açmaktadır.
Dövizin ucuzluğundan yararlanan servet sahibi yurttaşlar döviz varlıkları biriktirmektedir. Günün birinde yabancılar alacaklarını topluca çekmek
istediğinde, bunların getirdiği dövizin bir kısmı ithalat fazlasında kullanılmış olduğundan, bir kısmı da yurttaşlar tarafından iddihar edildiğinden
döviz buhranı çıkmaktadır. Buhranda, yüksek oranda devalüasyonu önlemek için devlet bizzat dışardan borçlanarak şirketlere ve bankalara döviz
sağlamaktadır. Böylece şirketlerin ve bankaların biriktirdiği özel borçlar,
kamunun yani herkesin uhdesine geçirilmektedir. Borçlanma sürecinde
hiçbir dahli ve mesuliyeti olmayan halka (vergileriyle ödeme yaptıkları
için) dış borcu külfeti yüklenmektedir.
Bu olay Türkiye’de 1994’te vuku buldu ve 2001’de tekerrür etti.
Türkiye’yi yönetenler hâlâ bu tip buhranlara yol açan uluslararası finansal serbesti politikasında ısrar etmektedir.4 Burada bir adalet sorunu yok
mudur?
Yunanistan halkı 2009’dan itibaren benzer bir adaletsizliğe maruz
kalmıştır. Yunanistan devleti Avrupa Birliğine katılarak ekonomisini
Avrupa’nın en sanayileşmiş ülkeleri ile ithalata, bu arada Almanya ile ithalata açtı. Yunanistan, Almanya ile dış ticarette sürekli açık verdi. Alman
4

Bu cümlelerin yazıldığı 11 Kasım 2013 tarihinde TCMB’nin son uluslar arası yatırım pozisyonu
verilerinde, 2013 Ağustos ayı sonu itibariyle ülkemizde yerleşik olmayanların ülkemizde portföy yatırımları 164 milyar dolar; yerleşik olmayanlara yerleşik bankaların ve şirketlerin kredi
yükümü 172 milyar dolar; ve yerleşik olmayanların ülkemizde bankalarda döviz mevduatı 39
milyar dolardı. Buna karşılık TCMB’nin tüm rezervi 131 milyar dolardı.
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bankaları Yunanistan devlet tahvilleri satın alarak Yunanistan’da para akışı sağladı. Zamanla Yunan devleti tahvillerin faizini ödeyemeyecek hâle
geldi. Yunanistan devleti sıkıştı, iflas etmemek için dış baskı altında kamu
harcamalarını azalttı, memur ve emekli maaşlarını kıstı, kamu tesislerini
ve adaları satışa çıkardı. Yunan halkı dört yıldır süratle yoksullaşmaktadır. Dünya basını Yunan halkını tembellikle vs. suçlamaktadır. Sorulabilir:
Yunan imalât sanayilerinin Alman sanayilerine karşı rekabet edememesi kabahat midir? Alman bankaların Yunan devlet tahvili almasında, ve
Yunan devletinin bütçe açıklarını tahvil ihraç ederek karşılamasında sıradan Yunanlıların günahı, mesuliyeti nedir? Bu olayda bir haksızlık yok
mudur?
Sorunu başka bir açıdan ifade edelim: Türkiye’de 100 TL fiyatla ithal
bir tüketim malı satın alan, ya da 100 TL fiyata ithal girdilerle üretilmiş
bir tüketim malı satın alan bir kişi düşünelim. Bu kişi, satın aldığı 100 liralık malın fiyatının 200 TL olmamasının bazı şirketlerin veya bankaların
dışardan borçlanmasından, borç biriktirmesinden kaynaklandığını nereden bilebilir? Bu kişi, beklenmedik bir döviz buhranı ve akabinde iktisadî
daralma sebebiyle işten çıkarıldığında, ailece perişan olduğunda, bu kişiye
–Dövizin bol ve ucuz olduğu zaman ithal malları ucuz ucuz tüketiyordun.
Şimdiki sıkıntın o tüketimin bedelidir! Boğaz tokluğuna çalışıp ülkenin
borcunu ödeyeceksin! demek reva mıdır? Bu iktisat politikası adaletle bağdaşır mı? Böyle tecrübelerden geçen toplumlar parlamenter sisteme güvenir mi?
Görülüyor ki ticarette, finansta bazılarının özgür faaliyetleri, başkalarının başına adalet açısından çok tartışılabilecek büyük sorunlar açabilmektedir.
İktisadî faaliyetlere mümkün mertebe tam serbesti vermeyi savunanlar,
başka ülkelerde adaletsiz sonuçlar veren politikalar uygulayan devletler
karşısında iktisadî rekabet yürütebilmek için Türkiye’de aynı politikaları
uygulamamız gerektiğini öne sürer. Meselâ asgarî ücret tespit edilirken
başka ülkelerdeki asgarî ücretlerle mukayeseler yapmağa tevessül edenler
vardır. Adaletsiz uygulamalarda başka toplumlarla rekabete girmek ahlakla bağdaşır mı?
Ahlâkî mesele
Yukardaki muhakemelerde hakikatten bir kırıntı varsa, çağımızda insanlar
arasındaki maddî ilişkileri düzenlerken adalet ve sosyal adalet mefhumunu kaale almak gerektiğini kabul etmek gerekir. Otuz yıldır sosyal adalet,
iktisat siyaseti dağarcığından tard edilmiştir. Bu tebliğin perspektifinden,
yöneticilerin iktisat siyasetinde sosyal adaleti ve genel olarak adaleti gözetip gözetmemesi, ahlâkî bir meseledir.
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Parlamenter demokraside, siyasî tercihlerde sosyal adalet mülahazasını
kaale alıp almamak her yurttaş için kişisel ahlâkî bir sorundur. Sosyal adalet konusunda tercih, bilhassa sosyal adaletin artmasında şahsî menfaati
olmayan yurttaşlar açısından bireysel ahlâk sorunudur.
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Memleket İçre Bir Kitabevi
Erdem Dönmez
Türk Dili Okutmanı, Başkent Üniversitesi

Yaşadıklarım, dükkânın da, şehrin,
hatta ülkenin de yaşadıklarıdır çünkü.
Bugünlere nasıl geldiğimizi anlatır.1
Kırk yılı aşkın yazarlık hayatında duruşundan taviz vermeyen, edebiyatı
topluma ulaşmak için bir araç bilen, ancak edebiyatı salt aracı konumundan
uzak tutarak edebî olma vasfını koruyan Necati Mert, Memleket Kitabevi
ile edebiyat çevrelerince pek bilinmeyen bir yönünü açığa çıkararak hem
kitapçılığını, hem de ülkenin geçirdiği kırk yılı orijinal bir şekilde işledi; bu
kırk yılın panoramasını derli toplu şekilde okuyucusuna sundu.
Kitabın kapağını açtığımızda karşılaştığımız “İçindekiler” bölümü, farklı
bir yapıtla buluştuğumuzu sezdirmektedir. Prolog, Perde-i Evvel, Perde-i
Sani, Epilog şeklindeki adlandırmalar, bir tiyatro metnini hatırlatmakla
beraber içerikle birlikte düşünüldüğünde “kitabevi” sahnesinde
“memleket” oyununun sahnelendiği anlaşılır. Yine bölüm isimleri tam bir
cümle şeklindedir, hatta bazı bölümler birkaç cümleden oluşur ve bir olay
nakleder: Birinci bölüm “Prolog: Bir öğretmen yazar nasıl zoraki kitapçı
olur, bunu hikâyet eder.” Üçüncü bölüm ”Kitapçılığımız ideolojiktir,
klasikler bile zor girer. Yazar da Müslümanlardan oluşur. Hadi hayırlısı!”
Beşinci bölüm “Çek tahsildarını kovan hem de arkasından komünist! diye
bağıran kitapçı, MEB bayiliğinde yaşanan matraklıklar, dolandırıcıya
para kaptıran dağıtımcı, müşterisi tarafından dövülen esnaf… Taşra
hayatında daha ne anekdotlar… Biraz da Cağaloğlu…” gibi. Toplam on
iki bölümden oluşan kitabın “İçindekiler” kısmı adeta tüm anlatılanların
özeti niteliğindedir ve bu sıradışılık, içerikle alâkalı merak duygusunu
pekiştirmektedir.
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu olan Necati Mert kısa bir süre
öğretmenlik yapar ve sağ-sol olaylarının had safhada olduğu yılların
1971’inde, kendi deyimiyle “üç azılı Adapazarlı” tutuklanır, Necati Mert bir
süre tutuklu kalır. Serbest bırakıldıktan sonra tutukluluğu farklı şekilde
1

Necati Mert, Memleket Kitabevi, İletişim Yay., İstanbul 2013, s.150.

141

142

TYB AKADEMİ /Ocak 2014

devam eder; çevresinin kendisine takındığı tavır, sürekli mâruz kaldığı
idarî tahkikat, cezalandırmalar, savunmalar ve yıldırma politikaları ve
sonunda 12 Aralık 1972’de Bakanlık emrine alınarak kendi deyimiyle
ipinin çekilmesi neticesinde öğretmenlikten istifa eder ve zoraki olarak
kitapçılığa başlar. Bu başlangıç, Mert’i pek mutlu etmese de bugüne kadar
uzanacak uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Kitapçılık ticaret işidir, ancak
Mert, ticareti sevmez, yazarlığına engel olduğunu düşünür. Necati Mert,
bu istifadan pişmanlık duymakla birlikte kitabevi kırk yıl boyunca varlığını
sürdürür ve memleketin bu kırk yılda yaşadığı her kırılmanın sahnesi olur.
1971’deki tutuklanma ile başlayan kitapta ele alınan konular şu şekilde
sıralanabilir: Dükkânın saldırıya uğraması, ölüm tehditleri, 1970’ler…
Polisin sıkı takibi, darbeci zihniyet, 80 ihtilali, siyasal kimlikten dolayı
uzaklaşan arkadaşlar… İnanılası güç müşteriler, çalışanlar, kaçanlar, satış
için başvurulan yeni yollar, malzemeler, sıkışık zamanlar, dağıtımcılar,
İstanbul seyahatleri, kazık atanlar, hesap defterleri, borçlar, borçlular…
Şehir, belediye, kültür ekseninden örnekler… İslamcılar, sosyalistler,
milliyetçiler… 70’lerden bugüne uzanan sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik
kırılmalar kitabevi sınırlarında işlenir, örneklenir, hikâye edilir. Memleket
Kitabevi, Necati Mert’in kitapçılık kimliğini öne çıkarır. Mert’in daha önceki
çalışmalarına baktığımızda da farklı kimliklerin ön plana alındığı dikkat
çeker. Paytonun F’si merkez-taşra bağlamında siyasî kimliğini, Kelepir
Sepet dil eleştirmenliğini, Ömer Seyfettin çalışması araştırmacılığını,
Öykü Yazmak eleştirmenliğini, Kapıdan İçeri Girmek şehre duyarlı aydın
kimliğini, Büyük Düğün tiyatroculuğunu ve öyküleri de sanatçı kimliğini
öne çıkarır. Tüm bu kimliklerin yanında kırk yılını verdiği kitapçılığı da
Memleket Kitabevi’nde işlenir; eserleri kimliğinin doğrudan yansıması
olan yazarlığında var olan bir boşluk Memleket Kitabevi ile dolu dolu
kapatılır.
Memleket Kitabevi, sadece kırk yıllık kitapçılık mesleğini anlatmaz, onun
bahanesiyle şehrin ve Türkiye’nin de kırk yılına yer yer ironik biçimde sahne
olur. Necati Mert, bu durumu şöyle belirtir: “Şu kırk yıl içinde memleketin
gördüğü her şeyi kitabevim de gördü. Yoksa adını Gelişim değil de
Memleket Kitabevi mi koysaydım!” (s.70) Bu bağlamda kitabevine gelenler,
dükkân ve çevresi, sergilenen kitapların niteliği, çeşitli kırılmalardan sonra
değişen müşteri potansiyeli, kitap satış rakamları, fiyatlar, çevre kitapçılar
ve söylemleri, tartışılan meseleler, kavgalar, ayrılıklar, ziyarete gelen
devlet adamları ve yazarlar, yeni kitap satış kültürü ve değişen arz talep
memleketin de kırk yılının sergilenmesini sağlar. Böylelikle daha önce
öykülerde ele alınan meseleler en güncel haliyle Memleket Kitabevi’nde yer
bulur. 70’li yılları “civcivli yıllar” olarak niteleyen Necati Mert, bu dönemde
kendisine gelen ölüm tehditlerini de alaycı bir dille anlatır. Yine bu
yıllardan bahsederken ironi tarzını bırakmaz, dükkânı kontrol maksadıyla
gelen Akıncı gencin tavrını ve aralarında geçen diyaloğu detaylarıyla
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nakleder. “Komonist olmak istiyorum, bana yardımcı olun” (s.223) diyerek
gelip giden gence her gün aynı cevap verilir; burada dönemin “civcivli”
havasına eleştirel bir bakış hâkimdir. 1980 ihtilali ve getirdiği değişim
Memleket Kitabevi’nde işlenen diğer önemli hususlardandır. İhtilale kadar
gelinen süreç bir gazete haberi gibi kronolojik sırayla verilir; ihtilale zemin
hazırlayan olaylar yazar tarafından bir kurgu olarak addedilir ve darbe ile
hesaplaşma başlar: “12 Eylül’de zınk diye durur olaylar. Darbeyi oldurmak,
meşrulaştırmak için çıkarılmış gibidirler. Niçin? 1980’in 24 Ocak’ında
alınan ekonomik kararların halkın razılığıyla uygulanması imkânsızdır,
ondan olmalı. Yahut şöyle: Küreselleşme ile buluşturulacaktır Türkiye.
Şöyle ki kürede 70’li yılların ikinci yarısında başlayan durgunluğun
Keynesçi politikalardan kaynaklandığı düşünülür. Ve çaresinin devletçi
ekonomileri terk etmek olduğu. Sanılır ki bu yapıldığında kriz son bulacak,
piyasa tıkır tıkır işleyecek, toplum refahı yükselecektir.” (s.46) Tarihsel
bilgi verildikten sonra ise tüm bu anlatılanlar kitabevi ile ilişkilendirilir
elbette. Tarihsel bilgi, âdeta hikâyesi yazılan kitabevinin tasviri gibidir,
dönemin atmosferini yansıtır.Örneğin 80’lerde Özal’la birlikte telefon ve
faksın yaygınlaşması ile dağıtıcı-kitapçı arasındaki ilişkinin sanallaşması,
yeni sınav sistemi ile birlikte raflara kültür kitaplarının yerine hâkim
olan sınava hazırlık ve test kitapları, merkezin piyasayı canlı tutmak için
devreye soktuğu Cin Ali kitapları ve bunun o yıllardaki tesiri, kitabevinde
yaşananların güncel memleket meseleleriyle kurduğu diyalektiği gösterir.
Dükkânla alâkalı pek çok hatıra kitapta ince detayları ile yer bulur. Satılan
ürünler, bu ürünlere hangi grubun yoğunlukla ilgi gösterdiği, tansiyon
aleti, varis çorabı, dantele fotokopi sorulması, müşterilerle aralarında
geçen diyaloglar, yapılan pazarlıklar, kimin hangi kitabı aldığı, borçlular,
kaçanlar… Yazar hatırladığı bunca detaya “Yahu neler hatırlıyorum!”
(s.90) diyerek hayret eder. Memleket Kitabevi kırk yılın panoramasıdır.
Dolayısıyla yakın tarihten, güncelden de detaylar anlatılmakta, kitabevi
bağlamında değerlendirilmektedir. Gezi Parkı olayları, Madımak olayları,
Avrupa Birliği uyum süreci, AKP’nin kuruluşu, Mısır’daki darbe, 11 Eylül
olayları yakın tarih ve güncele dair işlenen olaylardır. Söz konusu olaylara
yaklaşım tek taraflı değildir. Örneğin Gezi Parkı olayları karşısında
hükümetin takındığı tavır şiddetle eleştirilirken, hemen altındaki satırlarda
aynı hükümetin belediye başkanından övgüyle söz edilir.
Necati Mert, Memleket Kitabevi’nde kırk yıllık esnaflık ve bunun
üzerinden memleketin hâlini işlemenin yanı sıra kırk yıllık bir
hesaplaşmanın da peşindedir. Öyle ki yazar, 1982 Mayıs’ındaki Sait Faik
paneline Kerim Korcan’la birlikte korsan katılımı ve burada sunduğu
bildirisiyle “sükût suikasti”ne uğramış, uzun süre yazı ve edebiyat
ortamından uzak tutularak öykücülüğü ve eleştirmenliği görmezden
gelinmiştir. Necati Mert, Memleket Kitabevi vasıtasıyla işte bu görmezden
gelinmeyle ve insan ilişkilerindeki ani tavır değişikliğiyle hesaplaşır.
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Fikir ve sanatıyla dimdik durmanın getirdiği çileli süreç ve neticesindeki
haklı sonuç, Memleket Kitabevi’nde açık bir dille işlenir, sorumlular
da bu eleştiri oklarından nasibini alır. Bu vesileyle hem kişilerle, hem
edebiyat mensuplarıyla, hem şehirle, hem de ülkeyle yazarın bugünkü
durumu tekrar gözden geçirilir. Yine 12 Eylül darbesi ile birlikte siyasetle
hesaplaşılır. Necati Mert, ihtilalle birlikte siyasetten çekilir ve bu durumu
“Allah razı olsun Kenan Evren’den” (s.57) diyerek ironik biçimde dile getirir
ve solculukla da hesaplaşma başlar. Necati Mert, esnetilmemiş solculuğun
taraftarıdır, ona göre solculuk kıyafetten, söylemden ibaret değildir. Salt
özgürlükçü, dirayetli ve karakterli bir solculuk anlayışına sahiptir. Ancak
12 Eylül sonrası sol, böyle değildir; “devletle ve sistemle ana kız olmuştur”
(s.199), “Eşitlik ve demokrasi kendileri söz konusu olduğu zaman geçerlidir”
(s.206) ve Necati Mert bu sebeple siyasilere olan güvenini tamamen yitirir,
CHP zihniyetini ve Kemalist ideolojiyi eleştirir ve tüm bu hesaplaşmalar,
Memleket Kitabevi’nde yaşananlarla ilişkilendirilmiştir.
Memleket Kitabevi’ndeki esnaf-yazarlık, bir problem halinde karşımıza
çıkar. Yukarıda da değindiğimiz gibi Necati Mert, esnaflığa zoraki
başlamıştır; dolayısıyla esnaflığı da edebi ve siyasi duruşu gibidir, halk
tabiriyle eyvallahı yoktur. Bundan dolayı esnaflığı da sıkıntılı geçirir Necati
Mert, çünkü müşteri odaklı çalışamaz. Anlaşamadığı alıcıya “Ben sizi
müşteri olarak sevmedim!” (s.134) diyerek alış verişi kesen bir esnaflıktır
onunkisi. Necati Mert’in bu tavrı 1982’deki panelde de, öğretmenliğinde de,
edebiyatçı kimliğinde de, arkadaş ilişkilerinde de aynıdır. Piyasa şartlarının
değişmesi müşteri tarzını da etkiler; yeni müşteriler AVM kültüründedir.
Yazar bu durumu “Yaşasın marketler, AVM’ler! İşimizi kolaylaştırdılar.”
(s.88) diyerek kinayeli biçimde belirtir. İyi bir kitap satıcısı değildir Necati
Mert. Ticaretle şiirin, hikâye, roman ve arkadaşlığın ve yazarlığın birbiri
ile karıştırılmalarından fazlaca rahatsızdır. (s.182) Kendi kitabını, hatta
başka bir yazarın kitabını tavsiye etmekten çekinir, alıcının talebini bekler.
Güncel piyasanın tavrına karşı bir duruştur onunkisi.
Memleket Kitabevi yapısal olarak tam bir anı ya da tarih kitabı değildir.
Herhangi bir kitapçının kırk yılı anlatılmaz. Ya da yalnızca bir siyasî eleştiri,
kültür söylencesi, taşra-merkez karşıtlığı, ekonomik ve siyasî dönüşüm,
yenileşmenin doğurduğu sıkıntı, esnaflık problemleri ya da bir hikâyecinin
günlüğünü içermez. Dolayısıyla ne tam manâda bir anı kitabı, ne bir öykü,
ne de tam bir biyografidir. Bu konu ve anlatı türlerinin tamamını içine
alan, ancak bir isimlendirme yapılmak istendiğinde biri diğerinin önüne
geçemeyecek bir yapıya sahiptir. Dükkânda satılan plak ve kasetlerden
bahsederken birden dil-kültür çerçevesinde bir açıklamaya, yaşanan olay
nakledilirken siyasî eleştiriye ve ideolojik söyleme geçilebilmektedir.
Böylelikle farklı türlerin birlikteliğini barındıran çok sesli, çok katmanlı ve
çok renkli bir metindir karşımızdaki.
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Necati Mert’in edebî kişiliği ve söyleminin temelini “değişim” teması
oluşturur. Gerek öykülerinde gerekse diğer yazılarında değişim temel
problem olarak karşımıza çıkar. Kültürel bağlamda ve insan ilişkilerinde
zamansız ve ani değişimden şikâyetçidir Necati Mert. Bu şikâyet kökten
değişimle alâkalı değildir. Nitekim kitabevinin adı da “Gelişim”dir. Peki,
kitabevinin adı neden Değişim ya da İletişim değildir? “Değil, çünkü her
gelişimin değişim olmadığını düşünüyorum. Değişim, geçmişe, olumsuza,
çirkine doğru da olabilir. Ama gelişim hep ileriyi ve müspeti hatırlatır.
Tabiatta, toplumda, düşüncede. Ağrısız mı işler süreç? Hayır. Karşıtlar
çatışır: Tez, antitez yani. Durum aşılır: Sentez. Gelişim, diyalektiğin
tıpatıpı değilse de çağrışımı gibi - böyle algılıyorum.” (s.107) ifadesi
değişim ile gelişim arasındaki farkı açıkça ortaya koyar ve kitabevinin
isminin neden gelişim olduğuna dair açıklamada bulunulur. Necati
Mert’in kitapçılığı, onun hayata karşı takındığı tavırdan farklı değildir.
Onun gibi mesleği, hatta esnaflığıyla ideolojisini, sanatını, sosyal yaşamını
ve aile hayatını özdeşleştiren, bunları topyekûn bir parçalanmamışlıkla
yaşayan, esnaflığıyla sanatını, sanatıyla esnaflığını, ideolojisini, sosyal
ve özel hayatını biçimlendiren ve pekiştiren başka yazar hemen hemen
yok gibidir. Yine Adapazarlılık bağlamında taşralı tutum Memleket
Kitabevi’nde de kendini gösterir. Diğer yapıtlarında şehir-yazar eksenli
olarak karşımıza çıkan Necati Mert, burada şehir-kitabevi-yazar ekseninde
geçmiş kırk yıla ışık tutar. Temel Karataş, Necati Mert için taşranın
edebiyatını değil, edebiyatın taşrasını temsil ettiğini söyler.2 Buna göre
taşra sömürülecek, üzerinden siyaset güdülecek, insanî değerlerinden
ziyade ekonomik imkânlarıyla işlenecek bir mekân değildir. Söz konusu
tutum, toplumcu gerçekçi yazarların bir kısmında daha önce görülmüş,
taşra siyaset malzemesi olarak kalmıştır. Necati Mert de kendini toplumcu
gerçekçi olarak tanımlar, nitekim onun öyküsünün sosyalist bir tavrı
vardır, eşitlikçi ve özgürlükçüdür, kapitalizmin karşısında durur. Bu
bağlamda Necati Mert öyküsünün ortak mekânı ve teması olur. Ancak
bu ortak tavır siyasi ve ekonomik kaygılardan ziyade insanı anlatma
çabasının ürünüdür. Böylelikle taşra siyasetin malzemesi değil, edebiyatın
merkezi olur. Taşralılık bir duruştur; kapitalist merkezin ötekileştirdiği,
bir sömürü sahası olarak gördüğü taşra, merkez karşısında savunulan
bir kale konumundadır. Necati Mert, bu merkez karşıtı tavrı ile idealize
ettiği mekânı çizer. O, taşrada doğmuş, taşrada yazmış ve çalışmıştır.
Ancak taşranın handikaplarını da bilir, zaman zaman bunları açığa çıkarır.
Minnacık Bir Uçurum’daki öykülerinden “Kartpostal Titreşim”deki tavrı
Memleket Kitabevi’nde de görülür; taşra ve klişeleri eleştirilir: “Bayılırım
şu taşraya! Delikanlılık raconuyla beni mahkûm edecek.” (s.238),
“Taşrada yerel şöhretlerin hepsi böyledir. Gazeteciler hele ki yönetimlerin
sözcülüğünü yapanlar hiç istisnasız” (s.249), “Ne ki bu işler taşrada zor.
2

Temel Karataş, “Memleket Kitabevi’nden İnsan Manzaraları”, Milliyet Kitap, Ekim 2013.
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Taşrada insanlar ya merkezin emir eri yahut birbirinin berberi” (s.289)
Görüldüğü gibi taşradaki kitapçı, zaman zaman taşra gerçeğinin doğurduğu
sıkıntıları dile getirmekten de kendini alamaz.
Memleket Kitabevi’nde Necati Mert, yazarlarla kurduğu ilişkilerinden
de bahseder. Buna göre Faik Baysal, Kerim Korcan, Şükran Kurdakul,
Adnan Özer, Selahattin Şimşek, Tekin Sönmez ve başka yazarlarla kurduğu
ilişkileri anlatır. Necati Mert bu saydığımız isimlerin çoğuyla daha sonra
problem yaşasa da anlatımda haklının hakkını vermeyi ihmal etmez,
neden problem yaşadıklarını, sonrasında niçin görüşmediklerini üçüncü
şahsın gözüyle objektif bir tarzda anlatır. Necati Mert, arkadaş ilişkilerini
ve yaşadığı problemleri de kitabevi ekseninde anlatır. Arkadaşlıklarını
pek uzun sürdüremeyen yazar, bu durumu kabullenir, o, doğrularının
peşindedir. İnsanlardaki ani değişimi dostluğu bitirme uğruna da
kabullenemez söz konusu Faik Baysal da olsa. Görüşmeyi kestiği dostlar,
yine de hasretle yâd edilir, kimileri kendi isimleri ile anlatılır, kimileri
ise farklı isimlendirme ile anılır ki bu farklı isim verme meselesi metinde
açıkça bildirilir: “Müdür… Adına Erşen Şener diyelim.” (s.9), “Adını Hamit
Köksüz koyalım” (s.13)Arkadaşlıkların merkezi yine kitabevidir; değişen
arkadaşlar ve arkadaşlıklar da yine güncelle ilişkilidir. Necati Mert’in
Memleket Kitabevi’nde ismini sıklıkla andığı kırk yıllık hayat arkadaşından
da bahsetmek gerekir. Mert, ülkeyi, kitabevini, anlatırken eşi Necla
Hanım hep arka plandadır; yazarlığında, öğretmenliğinde, kitapçılığında,
siyasî kimliğinde Necla Hanım’ın tesiri dikkat çeker. Kırk yılı aşan bu
“arkadaşlık”ta Necla Hanım yol arkadaşını bir ân olsun yalnız bırakmamış,
gerek yazarlığının şekillenmesinde, gerek kitapçılığa alışmasında ve
fikirlerinin savunmasında en büyük destekçisi olmuştur.
Memleket Kitabevi üslûbu bakımından da alışıldık anı kitaplarından
farklıdır; okur ve yazar arasında geçen sohbet havasındadır. Öyle ki,
okuyucu âdeta dükkândaki boş bir taburede olayları izler, yazarla sohbet
eder. Söz konusu sohbet havası anlatımda çeşitli ifadelerle kendini
gösterir. Bir konu anlatılırken uyanan çağrışımlardan yeni konuya geçilir,
meselenin dağılmaması için yeni konu “Anlatırım” denerek geçilir ve
ilerleyen sayfalarda bu sözde durulur. Yine anlatım esnasındaki çağrışımlar
“Ne hatırladım” gibi ifadelerle belirtilir, bu yolla yazar-okuyucu arasında
sohbet kurulur. Örnekteki ifade ise metnin okurla birlikte kurulduğunu
gösterir: “Yav, vazgeçtim! ‘İşadamlarımız’ başlıklı bir yazım olacak, onu
bulayım, beğenirsem onunla sürdüreyim. Buldum. 2005 yılı seçimleri
öncesinde, 8 Mart’ta çıkmış bir gazetede.”(s.242) Söz konusu tutum,
samimi üslûp özelliğini göstermektedir. Yine üslûp özelliği bakımından
Memleket Kitabevi tiyatrodan da faydalanır. Başta da belirttiğimiz gibi
kitabevi, kırk yıllık memleket olaylarına sahne konumundadır; üslûpta
da aynı durum öne çıkarılır: “Haydi bakalım! Kumpanya-yı Ahmet Necâtî

Memleket İçre Bir Kitabevi / Erdem Dönmez

başlıyor. Büyüklere yirmi beş, küçüklere on beş! İte kopuğa ve elbette beli
silahlıya beleş!” (s.150) Kitapta anlatılanlar görsellerle de desteklenmiş,
konuyla alâkalı fotoğraflar olayların zihinde canlanmasına ve tutulmasına
yardımcı olmuştur. Ancak kanaatimizce basımda bu hususta bir hata
vardır; ilgili konunun fotoğrafı konu anlatılmadan önceki sayfalarda
verilmiş, fotoğrafların kullanımı ile konu arasında bir boşluk kalmıştır.
Yayıncıdan eleştirmene, tarihçiden edebiyatçıya, kültür erbabına,
eşraftan farklı meslek gruplarına, siyasetçiden ekonomiste, merkez
tutandan taşralıya herkesin payına düşeni aldığı bir anı, otobiyografi,
öyküdür Memleket Kitabevi. Yazarın deyimiyle üç ana dönemden oluşan
kırk yıllık kitabevi, 70’lerin çalkantılı dönemlerinden 80’lerin güvensiz
sessizliğine, 28 Şubat sürecine, 2000’li yılların liberal hâkimiyetine
memleketin geçirdiği her problem Necati Mert’in ustalığıyla yirmi beş
metrekarede işlenmiştir.
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Bir Belge
Celil Güngör

Tek Parti döneminin yaşandığı 1941 yılında Babıâli’de iki yayıncının devrin
Dahiliye Vekiline yansıyan, onun da Başvekalet’e yansıttığı harf inkılabına
göre suç teşkil etmediği halde deposunda bulunan “Arap harfleri ile yeniden basılması” yasak olan Elif ba cüzü, Mevlüt, Mızraklı İlmihal’den dolayı
başına gelenlerin; ondan da önemlisi devlet aygıtının bu büyük tehlike(!)
karşısında nasıl harekete geçtiğine ilişkin bir belge yayınlıyoruz. Dönemin
dil ve imlasına sadık kalarak hazırladığımız bu belge dolayısı ile haksız
rekabetin, ihbarcılığın suç oluşturmayan bir fiilden bile bir suç icad etme
ihtiyacının nasıl da fütursuzca oluşturulduğunu göstermesi açısından tipik
bir devlet refleksi ile karşılaşıyoruz.
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Başvekalet Yüksek Makamına
Ka:30/9/941 gün ve Yazı İşleri 6/1898- 4524 sayılı yazıyla:
Maarif Kitapevi sahibi Naci Kasım tarafından Sayın Reisicümhur’ a sunulup, Yüksek makamlarından vekaletimize havale buyrulmuş olan 20/09/941
tarihli ihbarname üzerine mahallinde ehemmiyetle yaptırılan tetkikat neticesi
aşağıda arzolunmuştur:
Muhbir Naci Kasım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne davet olunarak
ihbarına mevzu teşkil eden hususlar hakkında kendisinden lazım gelen izahat
alındıktan sonra kanuni formaliteler dairesinde bilhassa, Burhanettin matbaası, Aziz Bozkurt mürettiphanesi ve kütüphanesi, kitap deposu ve ikametgahları, aynı zamanda arattırılmış ve bunlardan yalnız Aziz Bozkurt’ un müessesi
dahilinde, Arap harflerile Türkçe olarak yeniden basılması memnu olan Elifba
cüzü, Mevlut, Çevirgil duası, Münacat, Vasiyetname, Uğurabbas ve Mızraklı
İlmühal gibi bazı kitaplar elde edilmiştir.
Arama yapılan yerlerin hiç birinde Klişeye rastlanmamıştır.
Aziz Bozkurt, Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair olan kanunun
mer’iyet mevkiine kanulduğu zaman, bu kanundan evvel basılmış bulunanların toplattırılmasına dair bir kayıt mevcut olmadığı ve satışlarının serbest
bırakıldığı cihetle, suç mevzuu olan kitapların, o devirden elde kalan Stoklarla,
Üsküp’ te kitapçı (Yakup Hurşit) adında biri tarafından yakın zamanda memleketimize sokulan matbualar olduğunu iddia eylemiş ise de Azizin bu müdafaası müstahdemlerile müşterileri bulunan Kitapçıların şehadetleri ve ehlivukufun tetkikatıle cerhedilmiş olduğundan Burhanettin matbaası sahibi
Burhanettin Erenler ayni matbaa makinisti Ardaş ve Aziz Bozkurt, haklarında
tanzim kılınan tahkikat evrakile birlikte 31/10/941 günü İstanbul Cumhuriyet
Müddeiumumiliğine teslim olunmuşlardır.
Ancak ehlivukuf raporunun Mahkemece medarı ihticaç bir vesika olarak
kabul edilmemesi ihtimaline karşı, eskiden basıldığı iddia olunan kitapların
kağıt ve mürekkeplerinin, yaşının fenni usullerle ve gayri kabili red bir halde
tayin ve tesbiti hususununda bu işlerde mütehassıs elemanlarımız tarafından
lüzum görülen tetkikatın icrasına başlanmış ve bu husustaki rapor alakadar
adli makama derdesti tevdi bulunmuştur.
Bu vaziyet muvacehesinde, İstanbul valiliği hiçbir zaman ilim ve san’ at
eseri olmayıp ancak hurufata müstenid malumatı ihtiva eden ve bu itibarla
da halkın hissiyatı üzerinde menfi tesirler husülüne sebeb olan ve mahza kanunun mar’iyete vaz’ ından evvel tab’ ve satışa arzedilmiş olmaları yüzünden
kütüphanelerde serbestçe yer almakta bulunan bu kabil kitaplar ve risaleler
hakkında bir karar ittihazı lazım geleceği mütaleasında bulunmuştur.
Vilayetin, yerinde görülen bu teklifi, yani Arap harflerile Türkçe basılmış
olan Elifba, İlmihal, Vasiyetname gibi risalelerin eskiden tabedilmiş dahi olsa,
satılıp alınmasının yasak edilmesi ve kütüphanelerde mevcut stoklarının müsaderesi, Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair olan 1353 sayılı kanuna ek bir
madde ilavesile vabestedir.
Keyfiyet yüksek takdirlerine iktiran ettiği takdirde gereğine buyruk verilmesini saygılarımla arz ve rica ederim.
Dahiliye Vekili
Fayık Öztrak
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Osmanlıca Öğrenmek
Celil Güngör

Osmanlı Türkçesi ile kültürel ve psikoloji düzeyde aramızda oluşan yüksek
ve aşılamaz duvarlar artık ortadan kalkmaya başlıyor. Uzun yıllar eğitimin
her boyutunda yok sayılmaya, gereksizliğine inandırılmaya, öğrenmenin
neredeyse imkansızlığına ikna edilmeye çabalanan Osmanlı Türkçesini
artık kolay öğrenilebilir yol ve yöntemlerle öğretmeyi hedefleyen bir dergi
yayımlanıyor.
Üç aylık olarak yayımlanan “Osmanlıca” dergisi günlük konuşma dilinden, çağdaş edebiyatımızın metinlerinden, klasik Osmanlı Türkçesi metinlerine kadar geniş bir içeriğe sahip.
Her sayıda okuyucuya kolay okuma teknikleri kazandıran örnekler,
okuma metinleri, şiirler, fıkralar ve yazılar yer alıyor. Yazı türleri ve değişik
hatlarla yazılmış örnek metinler, mektuplar, kitabeler derginin içeriğini
zenginleştiren bölümlere de yer verilmiş.
Hayrat Vakfının yayımladığı “Osmanlıca” web sitesi ile de desteklenen,
Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa Osmanlı Türkçesi Kursları ile sürdürülen yaygın eğitim projesinin bir parçası.
Şimdiye kadar 100.000 kişinin çeşitli düzeylerde sertifika aldığı
bu kursların gördüğü ilgi de sevindirici. Osmanlıca dergisi, bir kültür
dünyasına kapı aralamak isteyenlere bir fırsat sunuyor.
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Mehmet Narlı’nın Edebiyat ve
Delilik’i1 Üzerine…
Emine Neşe Demirdeler
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi

Mehmet Narlı, Türkiye’de edebiyat bilimi alanında çalışan önemli araştırmacılardan biridir. Narlı’nın çok sayıda inceleme ve eleştiri kitabı, makale,
bildiri, deneme ve fıkra yazısı mevcuttur. Aynı zamanda, şair kimliğiyle de
dikkat çeken yazarın, Çiçekler Satılmasın (1988), Ruhumun Evvel Yazıları
(1999) ve Dil Kapısı (2010) adlarında üç adet de şiir kitabı bulunuyor.
Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme (2002), Cumhuriyet
Dönemi Türk Şiiri (2006), Roman Ne Anlatır (2007), Şiir ve Mekân
(2007) ve Şiir Çözümlemeleri (2010) adlı inceleme çalışmalarıyla akademi
camiasında tanınan yazar bu yıl eserlerine Edebiyat ve Delilik isimli kitabını da ekledi.
Eserin “Çerçeve ve Arka Plan” başlıklı bölümünde yazar, delilik olgusunu
“Deli/Mecnun/Meczup”, “Hristiyan Batı Toplumlarında Delilik”, “İslam
Toplumlarında Delilik” ve “Modern Dönemde (Psikiyatri Çağında) Deli/
Delilik” olarak dört alt başlık altında yapıyor. “Çerçeve ve Arkaplan” bölümünün ardından da, “Deliliğin Edebiyatla İlişkisine Tarihsel Bir Değini”
başlığı ile konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunuyor.
Toplamda 368 sayfadan oluşan çalışmanın, asıl kısmında Türk roman ve
hikâyesinde delilik temasını inceleniyor. Bu bölümünde 14 ana başlık altında, 71 roman ve öyküde “deliliğin” ve “delilerin” arandığını, tasnif ve
tasvir edildiğini görüyoruz. Narlı’nın kendine has tasnifinin “Entelektüel
Deliler/Entelektüel Düzlemde Delilik”, Kuramsal/Felsefî Düzlemde
Delilik”, “Deliliğin Postmodern Kurgusu”, “Delirme Sürecinin Fantastik
Kurgusu”, “Rüyalarda Delilik”, “Dünya Bir Deliler Evi ya da Herkes Deli”,
“Gerçeğin İfadesi için: Delidir, Ne Yapsa Yeridir”, “Delidolular”, “Delilik/
Velîlik Bağlamında”, “Çocukların Delileri/Çocukça Deliler”, “Lanetlenmiş
Kadınlar/Deli Anneler Deli Çocuklar”, “Aşağılanmalar/Suçluluklar/
Çeşitli Travmalar/Takıntılar Bağlamında Deli”, “Deliliğin Çeşitli Türleri/
Biçimleri” ve “Hatıralarda Deliler” başlıklar altında toplandığı görülüyor.
1

Mehmet Narlı, Edebiyat ve Delilik, Akçağ Yayınları, Ankara 2013
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Bu 14 başlık halindeki ana bölümde Reşat Nuri Güntekin’den Ayfer Tunç’a,
Leyla Erbil’den Ahmet Hamdi Tanpınar’a, Hasan Ali Toptaş’tan Abdülhak
Şinasi Hisar’a, Ömer Seyfettin’den Oğuz Atay’a oldukça farklı tarz ve dönemlerden daha pek çok yazarın eserlerindeki delilere ve delilik temine yer
verildiği görülüyor. Bu açıdan bakıldığında tüm bu eserlere “deli ve delilik”
odaklı okumalar yapılmış olması, Yeni Türk Edebiyatı alanındaki önemli
bir açığı kapatmıştır dersek yanlış olmaz.
Eserin geneline baktığımızda, okurunu metnine “deli”, “meczup” ve “mecnun” kavramları ekseninde hazırladığını fark ettiğimiz yazar, “delilik” olgusunun temel ve ilk anlamlarını verdikten sonra, kelimenin zaman içinde, dilin hareketli ve organik yapısı içerisinde karşılık bulduğu anlamlara
eğiliyor. Bunu da bu anlamların dilin pratik, simgesel ve imgesel düzeylerinde bulunduğunun altını çizmek için yapıyor. Yazar, bu tespitle beraber
“delinin” sadece bir niteleme sıfatı değil, özne ve nesne de olduğunu, bu
bağlamda da oldukça dinamik bir yapı olan dil içinde var olduğuna işaret
ediyor.
Yazarın deli için yaptığı açıklamaların “mecnun” için yaptığı izahatlar ile
devam ettiğini görüyoruz. Yazar, cin, mecnun, cenin, cennet, cinnet, cünun kelimelerinin saklamak, gizlemek, görünmemek anlamlarında buluştuğundan bahsediyor ve aynı kökten gelen “mecnun” kelimesinin de, insan
aklının diğer insanlara gizli olması manası ile delilikle bağdaştığını ifade
ediyor.
“Meczub”un ise tasavvufi olarak kendi istek ve iradesiyle deliliğe ulaşmış
kişi olmadığının, deliliğin, dolayısıyla aşkın, meczuba lütfedildiğinin, verildiğinin altını çiziyor. Yazarın “akıllı deliler” olarak izah ettiği “mecnun
tipi” gibi, meczuplar da toplum dışında bulunan ama zararsız varlıklar olarak anlatılıyor. Yazara göre meczubun, “bir daha kendine gelmemek üzere
Allah’ın kendine çektiği, dost edindiği ve daimi suretle huzurunda bulundurduğu veli” olduğunu görüyoruz. Mef’ul kalıbındaki meczup kelimesinin, “çekilmiş” gibi edilgen bir anlamının olmasının da, yazarın bu fikrini
destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.
Narlı’nın, deliliğin kültür içinde nasıl kodlandığını önemsediğini yine aynı
bölümden çıkarmak mümkün. Bu konunun üzerinde etraflıca duran yazar,
“deli” kelimesiyle oluşturulmuş deyimlerden ve atasözlerinden örnekler
veriyor. Esere hem ilgi çekici, hem de tebessüm ettirici bir nitelik katan bu
bölüm için halk bilimi alanına giren verilerden yararlanılmış olunduğunu
söylemek yanlış olmaz.
Yazar, takip eden sayfalarda da, delilik kavramının temel anlamı dışında,
kültür ve edebiyat merkezli anlamlarına eğilmenin gerekli olduğuna vurgu
yapıyor. Onun, toplumda “delilik”in nasıl algılandığı, nelere karşılık geldiği sorularının cevaplarını, yine söylediğimiz gibi insana ve topluma dair
unsurlarda aradığını söyleyebiliriz. Ona göre gündelik dil içerisinde fark
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etmeden kullandığımız pek çok şey, aslında anlamsal açıdan sosyal hayatın katmanlarında kodlanmış, yer etmiştir. Hatta bu anlamsal kodlar dilde
adeta “yuvalanmıştır”. Bunlara tarih açısından, inanç sistemleri ve kültür
açısından okumalar yapmak deliliğin toplumsal algıdaki yerini belirlemek
için elzemdir.
Yazar, psikiyatrinin taşraya yansımasının ardından tıp biliminin artık
“deli” için “hasta” kavramını kullandığını ifade ediyor. Bunun, korkulan,
çekinilen, ürkülen bir varlığın patolojik bir durum olarak kabul edilmesi
anlamına geldiğini düşünebiliriz. Yani artık “deli”nin çözülmesi gereken
bir sorun, bir nevi vaka olarak görülmeye başlandığını, psikiyatri ile deliye
mâl edilmiş olan dine, yaşayışa, kültüre dayalı pek çok inanışın pozitivist
bakışla yok sayıldığı çıkarımı yapılabilir.
İslam ve Hıristiyan toplumlarında ise edebiyat bağlamında –farklı gösteren gösterilen ilişkileri olsa da!-deliliğin ve delilerin oldukça eski zamanlardan beri var olduğunu belirten Narlı, yine edebiyat söz konusu olduğunda, İslam toplumlarında ilahi aşka dair bir öğe olarak Mecnun simgesinin,
Hıristiyan toplumlarında ise Don Kişot ve Hamlet simgelerinin “en çok ilgi
gören” ve “en bilindik” deliler olduğunun altını çiziyor, Batı ve Doğu için
iki kült deliden bahsedilecekse, bu karşılaştırma için Hamlet ve Mecnun
karakterlerinin seçileceğini okuyoruz.
Yazarın, İslam ve Hıristiyanlıkta “deliler” için yapmış olduğu bir diğer
tespit ise deliliğin bu toplumlarda ne ile ilişkilendirildiğiyle ilgili. Narlı’ya
göre İslam’daki “deli”, çoğunlukla velî olmaya yakın, kimi zaman zararsız
ve hoş görülen, kimi zaman ise deliliğinden ve dolayısıyla gitgide yaklaştığı
“velî olma” durumundan ötürü yüceltilen, değerli olduğu düşünülen biri
iken, Batı’da delilik daha çok deha ile ilişkilendiriliyor. Buradan hareketle
belki de, günümüzde de kullanılan “delilik ile dâhilik arasındaki ince çizgi”
ifadesinin tohumları Batı toplumlarında atılmıştır diyebiliriz.
Yazar, edebiyattaki deliliğin ilgi çekmesinin ve araştırılmasının ise psikiyatri ve psikanaliz ile başladığını belirtiyor. İnsanın biyolojik ve kimyasal bir varlık olduğu kadar, psikolojik ve kültürel bir canlı olduğunun da
altını çizen yazarın ifadelerinden, odak noktasında “insan” olan edebiyat
sanatı eserlerinin çözümlenmesinde, yukarıda saydığımız tüm alanların
imkânlarıyla çalışmalar yapılmasının uçuk bir fikir olmadığı çıkarımını
yapabiliriz. Ayrıca modern zamanlarda edebiyat ile delilik arasında direkt
veya dolaylı, açık veya örtük pek çok bağın kurulması da yazara göre pek
çok marazî duyguya ve hastalıklı ruh sağlığına sahip sanatçının peyda olmasına sebep olmuştur.
Sayfaları çevirdikçe, Narlı’nın bu çalışmayı, Türk roman ve hikâyesinde
delinin kurgulanışını, delilik dilinin kuruluşunu ve deliyle, delilik dilinin
işlevlerini idrak edebilmek, çözümlemek için hazırladığını, yazarın kendi
ifadeleri vasıtasıyla anlıyoruz. Türk roman ve hikâyesinde işlenmiş olan
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delilik temleri ya da o ya da bu şekilde kurgulanmış tüm deli karakterler yahut tipler çalışmaya alınmamış. Kurgu ve dil açısından yoğun olarak
vurgu yapılmış delilik temasına sahip eserler, yazarın tercih listesinde yer
alıyor. Yazar bunu, çalışmanın dağılma riskini azaltmak amacıyla, bilinçli
ve kasıtlı olarak yaptığını da ekliyor.
Kitabı incelemeye devam ettiğimizde, yazarın okuruna sunduğu iletiler
dikkatimizi çekiyor. Yazara göre bu kitap psikoloji bilimine, psikiyatriye
atıfta bulunmakta ise de, bu durum kitabın doğrudan doğruya bir psikoloji
kitabı olarak kabul edilmesine ve bu şekilde değerlendirilmesine sebep olmamalı. Çünkü ona göre bu kitabın amacı, “delilik öyküsü”nün ve “delilik
dili”nin kuruluş şeklini, roman/hikâye içindeki işlevini ve hangi fikrî mesajları taşıdığını daha iyi anlayabilmek...
Çalışmanın devamında, incelemenin tüm nesnelerinin bağlam, kaynak,
sebep ve görünüş açılarından tasnif edildiğini görüyoruz. “Ötekiler olarak
delilerin” ve “aykırı bir söylem olarak deliliğin” temel biçimleri belirleniyor. Yazar, “deli” ve “deliliğin işlevsel boyutu”nu kurgusal, söylemsel ve
tematik sistemlerde çözümlüyor. “Deliliğin içerdiği mesajlar”ı dilin pratik,
simgesel ve imgesel düzeylerinde tespit ediyor.
Narlı, bu detaylı incelemesinin sonucunda, Türk roman ve öyküsünden
seçilmiş numunelerde “deli” ve “delilik dili”nin dört farklı yazar tipine ait
olduğu tespitinde bulunuyor. Bunları da, delileri gözlemleyen ve deliliğin
hayali ile bir kurmaca yaratan yazar, kendi gerçeğini ve ötekiliğini anlatan
deliye ve deliye alışık yazar (hatta bir nevi deli olduğunu düşünen yazar da
dersek yanlış olmayacaktır), metnin kurgu ve söylem olarak diğer metinlerden kendini koparmasını sağlayan yazar ve deliliği/deliyi, tuttuğu aynanın içinde göze çarpan diğer unsurlardan biri olarak kurgulayan yazar
olarak tanımlıyor.
Ayrıca, incelemesinin bizim edebiyatımızda roman ve öykü türünde, deliliğin çoklukla kuramsal ve felsefi ya da entelektüel düzlemde kurulmuş,
işlenmiş olduğunu ifade ediyor. Yazara göre onun seçkisinde, entelektüel
düzlemde kurulan eserlerin bütünü, ülkenin modernleşme, dolayısıyla değişim süreci hakkında efkâr sahibi yazarlar tarafından verilmiş.
Kuramsal ve felsefi düzlemde ise delilik, aklın ve bilimin monofonik, çizgisel ve tek boyutlu seslerinden kurtulmak ve “gerçeğe sayısız açıdan bakmak” için bir kaçış mahiyetine bürünüyor, bu noktada da devreye sanat
giriyor.
İncelenen eserlerde rüyalar, deliliğin çekinmeden, olduğu gibi kendini gösterdiği alanlar olarak tespit edilmiş. Ancak yazar, rüyaların hiçbir örnekte
terimsel anlamıyla bulunmadığını, hayal ve sanrılarla beraber benzer belirtiler gösterir biçimde verildiğini ifade etmesi de aradaki nüansı net bir
şekilde veriyor.
Dünyanın bir deliler evi olduğu düşüncesi ile inşa edilen kurgularda da
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bu algının İslam anlayışında olduğu gibi, geçici sınanma mekânından asıl
olana, kalplerin asıl mekânına; yani aşka doğru ilerleme durumundan ziyade, dünya gerçeği ile yüz yüze kalan insanın maddenin anlamsızlığı ile
boğuşmasından kaynaklandığını anlıyoruz.
Ayrıca Narlı’nın vardığı sonuçlardan, entelektüel anlamda ya da çeşitli
sebeplerle huzursuzluk içinde olan romancının ya da öykücünün, deliye
gösterilen yüksek müsamahayı, bir ifade özgürlüğü alanı haline getirdiği
anlamına ulaşabiliyoruz. Yani romancı/öykücü, “delidir, ne yapsa yeridir”
ifadesini algılıyor, anlıyor, onunla ne yapacağını düşünüyor ve “akıllılar”a
sezdirmeden onu kendi lehine çevirmeye karar veriyor. Bu açıdan, yazarların, deli olmanın rahatlığı ile düşünce özgürlüklerini ilan etmelerini, aslında “bilinçli bir delilik” olarak yorumlayabiliriz.
Yazarın tespitlerine göre deli dolu tipler eserlerde az kullanılmış. Narlı’nın
bu durumu bir eksiklik olarak değerlendirmesi ilgi çekici.
Yine varılan sonuçlar bölümünde, çocuklarla delilerin, birbirlerinin dünyalarına giriş çıkış ehliyeti olduğunu ifade eden yazar, onların aralarındaki
iletişime incelenen eserlerde de rastlandığına vurgu yapıyor.
Kadınlarla ilgili olan sonucun da, incelemenin bir başka neticesi olduğunu
görüyoruz. Toplumda kadın olmanın “bir parça lanetlenmişlik” anlamına
geldiğini düşünen yazar, kadınların bu sebeple psikolojik rahatsızlıkların
pençesine düştüklerinden bahsediyor ve delinin kadın olmasının delilik
dilini farklılaştırdığı tespitinde bulunuyor.
Yazara göre edebiyatımızda, roman ve öykü alanlarında neredeyse tamamen modern psikiyatri açısından işlenmiş ve bu açıdan görülmüş olan
“delilik”in kaynağında, genetik kodlar, travmatik durumlar, aşağılanmalar
ve suçluluk duyguları da göze çarpan unsurlar olarak yer alıyor. Bu tespitin
devamında kalıtımın sadece bir yatkınlığın iması için kullanıldığını, aşağılanma, travma ve suçluluk hissinin ise çok daha yoğun, altı çizili şekilde
kullanıldığını ifade eden yazar, gerçekle ne çeşit ya da ne dozda bağı olduğu
anlaşılamayan gerçek delilik hikayelerine de değiniyor. Bu eserlerin bazılarının yazarlarının klinik vakalar arasından olduğunu belirtiyor ve bu durumun bu bağlamda kurgusal deli ile gerçek delinin karşılaştırılması için bir
fırsat yarattığını düşüncesini paylaşıyor…
Mehmet Narlı’nın Edebiyat ve Delilik adlı yeni inceleme kitabını ana
hatlarıyla tanıtmaya çalıştık. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Mehmet
Narlı’nın diğer pek çok akademik çalışması gibi bu kitap da, Yeni Türk
Edebiyatı alanına yapılmış mühim bir katkı, bir boşluğu kapatmış önem
arz eden bir çalışma mahiyetindedir. Raflardaki yerini aldığından beri hakkında pek çok söz söylenen eserin, konu ile ilgili yeni, farklı, belki daha
da detaylı çalışmaların yapılması için harekete geçirici bir eser olduğu da
görülmektedir..
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II. Ahlâk Şûrası

Türkiye Yazarlar Birliği ile Konya Büyük Şehir Belediyesinin ortaklaşa
düzenlediği II. Ahlâk Şûrası Siyaset ve Ahlâk özel teması ile 22-24 Kasım
2013 tarihinde Konya Bera Otel’de gerçekleştirildi.
Program Cuma sabahı protokol konuşmaları ile başladı. Şûra Akademik
Sekretaryası adına Doç. Dr. Musa Kazım Arıcan konuşmasında günümüzde artık önemsenmeyen ahlak meselesinin masaya yatırılmasının önemine
dikkat çekti ve konunun hayatiyet arz ettiğini dile getirdi. Türkiye Yazarlar
Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı D. Mehmet Doğan ise konuşmasında, ahlâkın insanlıkla eşdeğer ve insanlık tarihi kadar eski ve köklü bir kavram olduğunu belirterek, aklın insana ahlâklı olmayı telkin ettiğini, kalbin
insanın ahlâklı olmasını istediğini, dinden konuşulduğunda da aslında
ahlâktan konuşulmuş olduğunu vurguladı. AK Parti Konya Milletvekili
Mustafa Kabakçı da yapmış olduğu konuşmada, ahlakın yalnızken de
kalabalıklar içindeyken de geçerli olduğunu hatırlatarak, sadece siyasette değil, hayatın her sahasında ahlaki ölçüler bulunduğunu dile getirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, Şûranın Konya’da
düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirterek Avrupa Rönesans’ının temelini Endülüs medeniyeti oluşturuyor, Anadolu Rönesans’ının merkezi
de 1200’lü yıllarda Konya olmuştur, dedi. Bunun temel taşlarından birinin
Hazreti Mevlana olduğunu vurgulayarak, sosyal genetik yoluyla bugün de
Anadolu’da ve Konya’da bu mirası taşımak gerektiğini ve Ahlak Şurası’nın
bu farkındalığa vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.
Protokol konuşmalarının ardından öğleden sonra Şûranın I. Oturumu
Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın oturum başkanlığını yaptığı ve siyaset ile ahlâk
alanında fikir sahibi olan iki seçkin düşünce adamının, Prof. Dr. Mahmut
Erol Kılıç ve Eski Devlet Bakanımız Prof. Dr. Mehmet Aydın hocaların yer
aldığı açılış oturumuyla başladı. Açılış oturumunda Prof. Dr. Mahmut Erol
Kılıç, ahlâk ve siyaset ilişkisinin tahliline, tasavvufun geniş kavram hazinesindeki kavramları şerh ederek yaklaşmaya çalıştı. Sayın Kılıç insanın var
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olduğu yerdeki anlam haritaları keşfetmesi için geldiği kaynağı kendisine
bir aydınlatıcı fener yapması, karşılaştığı sorunlarda enfus-afak, dikeyyatay boyutların neliğine dair bilgi sahibi olması gerektiğinden bahsederek insanın kesinlikle geldiği kaynağı unutmaması gerektiğini vurguladı.
Kılıç’a göre insan, ahlak meselesine yaklaştığında fert ahlâkı, aile ahlâkı ve
devlet yönetimi şeklinde ahlâk sahasının üç önemli saç ayağını bütüncül
çerçevede görmelidir. Aksi halde özü anlama her zaman eksik kalacak ve
sorunlara sadra şifa verici çözümler sunulamayacaktır. Bunlar dışında ahlakın insanın yaratılışına öz ve fıtrat olarak konulduğunu, insanın bu özünü
koruması gerektiğini, bu özün ancak Allah’ın sıfatıyla sıfatlanma çabasıyla
geliştirilebileceğini ve insanların huzuruna kullanılabileceğini belirtti. Zira
İslam düşüncesinde toplumsal anlamda bu özü koruyan yöneticinin kalbine Allah’ın kanunları ilham ettiği ve yöneticinin de bu kanunları iklime ve
şartlara göre uyguladığı fikirleri öne sürülmüştür. Kılıç, modern dönemin
iç/dış, reel/ideal, eski/yeni olanı birbirinden tamamen kopardığını, bunun
ise istenen ve çare bulucu çözümlere ulaşmayı neredeyse imkânsız hale getirdiğini söyleyerek, yapılması gereken şeyin yeniden zengin geleneğe geri
dönmek ve onun arkasındaki verimli yapıyı yeniden keşfedebilmek olduğunu belirtti. Ayrıca Kılıç, ferdi ve toplumsal yaşamda kaybolan şeyin gelenekte var olup asıl anlamı taşıyan, onu yaşatan şeriat, tarikat, hakikat ve
marifet olduğunu ancak ne yazık ki günümüzde ruhları ve referansları yönüyle yabancı olup sadece bedenleri yönüyle Müslümanların, şeriatın ceza
hukukuna hapsolmuş durumda olarak büyük bir krizi yaşamakta olduğunu
üzülerek ifade etmiştir. Kılıç’a göre bu topraklarda yaşayan Müslümanlar
olarak bizler, özümüze geri dönmeli ve kaybettiğimiz fetva verme salahiyetimizi yeniden kazanmalıyız. Ancak bu yolla ahlak ve siyaset arasındaki ilişki olması gerektiği gibi okuyabilir ve insanlığın kurtuluşu için ümit
olma durumunu yakalayabiliriz.
Prof. Dr. Kılıç’tan sonra Prof. Dr. Mustafa Aydın, sözü Prof. Dr. Mehmet
Aydın’a verdi. Prof. Dr. Aydın, ahlak ve siyaset arasındaki ilişkinin çok karmaşık ve karmaşık olduğu kadar da önemli olduğunu belirttikten sonra
ahlak ve siyaseti iki yakaya benzeterek Hz. Peygamber döneminden sonra
bu iki yakanın istenilen ölçüde hiçbir araya gelemediğini söyledi. Aydın,
meselenin teorik boyutu olduğu gibi bir de pratik boyutu olduğunu ancak
bu iki boyutun, çoğu zaman birbirini tutarlı şekilde takip etmediğini, teorik
olarak tutarlı olan kişinin pratik sahada aynı tutarlılığı devam ettiremediğini ifade etti. Meselenin çözümünün biraz da bunlar arasındaki telif edilememezlikten kaynakladığını düşünen Aydın’a göre, nazari ve ameli faziletler birlikte insan tarafından kazanılması gerekir -ki bu erdemleri şahsında
en kâmil anlamda toplayan peygamberler insanlara dünyanın nasıl inşa
edilmesi gerektiği konusunda örneklik teşkil ederler, bunu yaparken ideal
olanı nasıl reel olana taşıdıklarını da insanlara gösterirler. Aydın işte tam
da bu faaliyetin kendisini siyaset olarak görmektedir. Ona göre olan ve ol-
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ması gerekenin telif edilmesi mutluluğu insana vermektedir. Ahlak mutlu
olma, siyaset ise mutlu kılma uğraşısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Prof.
Dr. Mehmet Aydın, siyasi bir karar alması gereken devlet adamının ahlaki anlamda düşünmesi gereken üç şey olduğunu ileri sürer ki bunlar önce
kendisi, sonra toplumunun çıkarları ve en önemlisi de O’nun ne dediğinin
hesaba katılmasıdır. Dolayısıyla siyasi kararların ahlaki boyutunun en sonunda aşkın sahaya uzandığını böylece Aydın güçlü şekilde vurgulamış olmaktadır. Ona göre, bu doğrultuda en isabetli şekilde karar alıp uygulamak
için de Müslümanlar arasında derinlemesine ve çok ciddi olarak tefekkür
faaliyetinde bulunmak demek olan ictihad, tefekkürleri en iyisini çıkarmak
için masaya koyarak çarpıştırma faaliyeti olarak düşünülen istişare ve en
sonunda asgarı müştereklerde bulunmak demek olan icma müesseselerin
ahlaki bir vazife olarak sürekli canlı tutulması gerekmektedir.
Şuranın ikinci oturumu Prof. Dr. Hüsameddin Erdem’in başkanlığında
Siyaset ve Ahlak konusunu ele aldı. Oturumun ilk tebliğini Doç. Dr. Hasan
Yücel Başdemir ahlak ve siyasetin doğasının evirilmesi üzerine sundu. Bu
tebliğinde Başdemir, Aristo geleneğinin siyaseti ahlaktan daha üstün görerek siyaseti otorite sınırlayıcı olarak değerlendirdiğini, İslam düşüncesinde ise fıkıh ve kelam kadar siyasetnamelerin değer görmediğini ve siyasetahlak dili oluşturulamadığını vurguladı. Başdemir’in müzakeresini Prof.
Dr. Celal Türer gerçekleştirdi. Türer, Başdemir’in tebliğinin çok iddialı ve
kışkırtıcı olduğunu, metnin havada kaldığını ve liberal siyasetin ön kabulleri ile hareket edildiğinin altını çizdi. Ayrıca Türer, Batı siyasetine dair genellemelerin İslam dünyasına da aktarıldığını belirtti. Yine siyasetin niçin
ortak iyi olmaması gerektiği ve Moğol saldırısında devlete sarılmanın niçin
eksiklik olduğu sorgulandı.
Oturum başkanı Erdem de tebliğin dinamik ve canlı bir metin olduğunu
ve önemli bir müzakerenin gerçekleştiğini vurgulayarak ikinci tebliğ için
sözü Prof. Dr. Bekir Berat Özipek’e verdi. Modern Batı siyasetinin ahlaki
temellerini konu edindiği tebliğinde Özipek, modern Batı siyasetinin temellerine itiraz etmek gerektiğini, Batı’da birbiriyle çelişen siyaset anlayışlarının mevcut olduğunu belirtti. Ahlakın da farklı tanımları olduğu ancak
‘sana yapılmasını istemediğini başkalarına da yapma’ prensibinin hem dini
hem seküler taraflarca benimsenebilecek ortak ‘altın kural’ olan bir ahlak
tanımı olduğu vurgulandı. Yine modern Batı siyasetinin Machiavelli’e dayandığı ancak onu okuma biçiminin abartılı olabildiği belirtildi. Bu tebliğin
müzakarecisi Prof. Dr. İlhami Güler, geçirdiği boğaz operasyonu nedeniyle
programa katılamadı ancak müzakere metnini gönderdiği için, müzakeresi
organizasyon komisyonundan Arş. Gör. Muhammed Enes Kala tarafından
okundu. Özetle Güler, Batı siyasetiyle İslam siyaset anlayışını karşılaştırarak, Batı’nın sömürgeci davrandığını, İslam’ın ise İ’lâ-yı Kelimetullah ya da
nizamı âlem için yola çıktığını dile getirdi. Dinleyicilerden alınan soru ve
cevaplarla oturum tamamlandı.
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Programın üçüncü oturumu olan Uluslararası Siyasetin Ahlâkî
Sorgulanması başlıklı oturumu Prof. Dr. Şükrü Karatepe yönetti. Karatepe
sıraya göre konuşmacılara söz verdi. Prof. Dr. Muhittin Ataman Batı’nın
ahlaki temelleri üzerine genel bir değerlendirme yaparak konuşmasına
başladı. Faydacılık eksenli gelişen araçsal ahlak anlayışına göre doğru olan
sürekli değişir. Bu nedenle Batı’nın ilkelere dayanan, tutarlı bir ahlaki siyaset gütmesini beklemek gereksizdir. Kendisini tüm güzel erdemlerin
merkezine koyan Batı anlayışı bir şiddet eyleminde eğer eylemci Batılı ise
onu ruh hastası, Doğulu ise İslamcı olarak lanse eder. İşte bu Batı dünyası
Suriye ve Mısır’a da bu çerçeveden bakmaktadır. Ataman’a göre Suriye sorununda müdahalesizliği ilke olarak benimseyen Batı dünyası her ne kadar
muhalefeti destekliyor olarak gözükse de esaslı bir eylemde bulunmamaktadır. Çünkü araçsal ahlakı gereği Suriye’ye müdahale çıkarları ve yakın
vadeli planları ile uyuşmamaktadır. Prof. Dr. Ataman, Batı’yı oluşturan
değerler olan ve dillerine pelesenk ettikleri özgürlük, insan hakları, adalet gibi değerlerin evrensel olabilmesi için Batı’nın onları kendileri dışında
olanlar için de geçerli görmesini ve bu yolda uğraşta bulunması gerektiğini
çok ciddi şekilde vurgulamıştır. Prof. Dr. Muhittin Ataman’ın müzakeresini Prof. Dr. Birol Akgün gerçekleştirdi. Müzakere metninde Ataman’a
bir eleştiri sunmak yerine onun görüşlerini genişletmeyi seçen Akgün de
Batı’nın özellikle Mısır konusundaki duruşunu eleştirdi. Bu derinlemesine
kritiğin ardından sözü Türkiye’nin dış politikasına getiren Akgün Türkiye
hükümetinin ahlaki ve tutarlı bir politika izleyerek bugün için zor bir süreç
gözükse de gelecekte sonuçlarını olumlu alacağı bir pratik çizgide olduğunu ifade etti.
Aynı oturumun ikinci bildiricisi olan Prof. Dr. Ramazan Gözen’in görüşleri ise farklı yöndeydi. Gözen’in her ne kadar konusunun içeriği Rusya
ve Çin’in Suriye politikası olsa da değerli akademisyen içinde bulunulan
konjonktürü anlamak için Libya Devrimi hakkında kapsamlı bir giriş yaptı.
Libya’da Rusya ve Çin’in aldatıldığını bu sebeple bu iki ülkenin İran’ı da
kaptırmamak için Suriye’de direttiği dile getirildi. Gözen bu değerlendirmelerin ardından Türkiye’nin son dört yıldaki dış politikasının derinlemesine bir eleştirisini yaptı. Türkiye’nin dış politikada emperyalist hayallere
kapıldığını dile getiren siyaset bilimci dış politikada pragmatistleştikçe ahlaksızlaşmanın da olduğunu dile getirdi. Gözen’in müzakerecisi Prof. Dr.
Berdal Aral ise bu şekilde bir karamsar tablonun gerçekleri yansıtmadığını
söyledi. Aral’ın aktarımına göre Türkiye Suriye konusunda arzu etmediği
şekilde ve insani değerlere bağlı kalarak hareket etti. Türkiye her ne kadar
ahlakiliği zorlasa da Batı dünyası ve Suriye aynı şekilde hareket etmedi ve
bir insanlık dramı ortaya çıktı. Buna rağmen Türkiye elini eteğini çekmedi ve Suriye’de ve çevre ülkelerde ortaya çıkan yarayı sarmak için elinden
geleni yaptı.
Bu sunum ve müzakerelerin ardında konunun sıcaklığına paralel düzeyde soru ve katkılar geldi. Necmettin Erbakan rektörü Muzaffer Şeker
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Türkiye hakkında daha yapıcı ve çözüm üretici eleştirilerde bulunulması
gerektiği hususuna dikkat çekti. Oturum başkanı Şükrü Karatepe ise Sayın
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile geçen bir konuşmasına atıfta bulunarak
bu savaşa Türkiye’nin Batı tarafından itekleyerek sokulduğunu dile getirdi.
Bu değerlendirmeler ve soruların cevaplandırılmasının ardından oturum
başkanı Karatepe şuranın bu bölümünü sonlandırdı.
Verilen öğle yemeğinin ardından Prof. Dr. Mehmet S. Aydın’ın başkanlığında Müslüman Ülkelerde Siyaset ve Ahlâk İlişkisi konulu dördüncü oturumuna geçildi. İlk bildiriyi sunan Doç. Dr. Süleyman Elik İran
Siyaseti ve Mezhepçilik Tartışması ele aldı. Elik İran siyasetinin hangi evrelerden geçtiğini ve hangi dinsel ritüel ve sembollere dayandığını açıkladı. Günümüz İran’ının milli çıkarlarını ahlakiliğin önüne koyduğunu dile
getirdi. İmamet, cursing, muta nikahı ve takiye meseleleri üzerinden İran
siyasetinin teolojik temellerini açıklamağa çalışan Elik milliciliğin Şiiliğin
özüne nasıl sirayet ettiğini anlatmaya çalıştı. Bu çerçeveden bakıldığında
İran’ın Suriye’de başka ve daha ahlaki bir tutum alınması beklenemezdi.
Bildiri metninin müzakeresini yapan Doç. Dr. Adem Çaylak Şii dünyayı
dışlayacak bir dil kullanmaktan uzak durulmasını öğütledi. İran tarihi hakkında bazı tasarruflarda bulunmadan önce kendi tarihimizle yüzleşmemiz
gerektiğine dikkat çeken Çaylak milliyetçiliğin sadece İran’ın değil tüm
bölge ülkelerinin sorunu olduğunu dile getirdi.
Aynı oturumun ikinci konuşmacısı olan Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu kendisinden Körfez ülkeleri hakkında bir değerlendirme yapması beklenirken
emperyalizm sorununu tüm İslam ülkeleri üzerinden genel bir hatta tartışmayı tercih etti. Şu an birkaç ülke hariç İslam dünyasının Batı’dan bağımsız bir politika izleyemediğini dile getiren Kırbaşoğlu Müslümanların
siyasi, iktisadi ve kültürel olarak emperyalizme bağımlı olduğunu anlatmaya gayret etti. Türkiye’deki ABD üslerini de sık sık örnek veren Kırbaşoğlu
bağımsızlık gerçekleşmedikçe İslam ülkelerinin ahlaki bir siyasal çizgi tutturamayacağını aktardı. Sıklıkla gereklilikler üzerinden anlatımını güçlendiren sayın hoca anlatımını bu gerekliliklere teolojik desteklerle yorumlayarak meşruiyet kazandırdı. Günahların bireysel yaşamla ibaret olmadığına dikkat çeken ilahiyatçı – yazar siyasi, iktisadi ve kültürel bağımsızlık
yolunda çaba harcamayanları küresel günah işlemekle itham etti. Metnin
müzakerecisi Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ise çözüm yollarını gösteren bir dilin gerekliliğine dikkat çekti. Akademisyen pek çok noktada Kırbaşoğlu’na
katıldığını belirtse de bu içerikte genel ifadelerin bir yol bulmakta kolaylık
sağlamadığını beyan etti. Daha sonra sözü alan oturum başkanı Mehmet S.
Aydın ise dış politikada gerekliliklerden daha önemli gerçeklikler olduğuna dikkat çekti. Dinleyiciler arasından söz alan Prof. Dr. Ramazan Gözen
ise metnin uluslararası siyaset boyutunun zayıf kaldığını dile getirdikten
sonra bu vesile ile Kırbaşoğlu’na İlahiyat ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerini birleştiren ortak bir çalışma önerdi.
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Kısa bir aranın ardından hemen şuranın beşinci oturumu olan Ekonomi
Politikaları ve Ahlâk başlıklı bölümüne geçildi. Burada oturum başkanı
olan Prof. Dr. Mehmet Bulut kapsamlı bir giriş yaparak oturumu açtı. Bu
girişinde liberalizme ve onun tekil dayatmacılığına eleştiriler getiren Bulut
İslami literatürden esinlenen bir ekonomi ahlakı inşasının gerekliliğine
dikkat çekti. Onun ardından bildirisini sunan Prof. Dr. Cem Somel liberal
ekonomi politikalarında gayr-i ahlakiliği hangi yöntemlerle gizlendiğini
bazı örneklerle anlattı. Eğer empatiden beslenen sosyal adalet düşüncesi
geliştirilmezse oluşacak sakıncalara da dikkat çeken Somel ahlak ve adalet
arasında dolaysız ilişkiye vurgu yaptı. Toplumun alt kesimlerini görmezden gelen ve ekonominin ağır yükünü onların sırtına bindiren zihniyetin
ahlakla da adaletle ilişkisi olmadığını söyleyen Somel adalet perspektifinde ekonomik ilişkilerin yeniden şekillenmesi gerektiğini dile getirdi.
Müzakereci olarak sözü alan Doç. Dr. Hüsnü Kapu Somel’in sözlerine katıldığını söyledi. Liberal ekonomi politikaların eleştirisine katkıda bulunan
Kapu kapitalizm eşitisizlik ve adaletsizlik yarattığını belirtti.
Ardından ise liberal bir düşünce insanı olan Prof. Dr. Mustafa Acar
oturumun ikinci bildirisini sundu. Liberal tezlerin ahlak ile sağlıklı bir
ilişkisi olduğunu örneklerle anlatan Acar, liberalizme karşı olanları sosyalizm veya faşizme yönelmekle eleştirdi. Yine bazı Müslüman aydınların
Marksistlerden etkilenerek liberalizmi hedef aldığını söyleyen akademisyen hâlbuki İslam dininin liberal ilkelere daha yakın olduğunu söyledi. Bu
sunumun müzakeresini yapan Prof. Dr. Abdülkadir Buluş da benzer noktalara dikkat çekerek liberalizme yapılan eleştirilere dikkat çekti. Bununla
birlikte Buluş, liberalizme alternatiflerin arasında bir İslami çerçevenin
çıkarılması gerektiğini ancak hala bunun istenen şekilde yapılamadığını
belirtmiştir. Yeniden sözü alan oturum başkanı Bulut ise Müslümanların
liberalizmi savunurken daha dikkatli olması gerektiğini, alternatif iktisadi
modeller bulunması gerektiğinin önemini ifade etti. Soru cevap ve son değerlendirmelerin alınmasıyla bu oturumda sona erdidildi.
Şuranın son oturumu olan altıncı oturum D. Mehmet Doğan’ın oturum başkanlığında, önceki oturumlarda oturum başkanlığı yapan Prof. Dr.
Mustafa Aydın, Prof. Dr. Hüsameddin Erdem, Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve
Prof. Dr. Mehmet Bulut hocaların şûraya ilişkin değerlendirmeleriyle tamamlandı. Ortak vurgu, şuranın müzakere ve soru-cevaplarla çok verimli,
heyecan dolu ve başarılı bir şûra olduğu şeklinde dile getirildi.

Etkinlikler

“Tarihî Roman ve Romanda Tarih”
sempozyumu

Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TBMM Milli
Saraylar, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenledikleri sempozyum 7-8-9 Kasım 2013 tarihlerinde yurt içinden ve yurt dışından değerli ilim ve fikir adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. II.
Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu’na Türkiye
dışında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan,
Türkmenistan ve İrlanda’dan yazar ve edebiyat eleştirmenleri katıldı.
Sempozyum boyunca “Romancı, tarih malzemesini yeniden üretim sürecine tabi tutarken nelere dikkat etmelidir?”, “Tarihî malzeme üzerinde
sınırsız bir müdahale hakkına sahip midir?”, “Tarihe edebiyat aracılığıyla
yeni bir bakış açısı ve derinlik getirmenin ne gibi olumlu ve olumsuz yönleri vardır?”, “Tarihî malzemenin edebî malzemeye veya senaryoya dönüştürülmesinde ne gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır?”, “Tarih eğitiminde
tarihî romanın rolü var mıdır?”, “Tarih bilinci ve millî ruhun oluşturulmasında tarih bilgisinin edebiyat ve sanat vasıtasıyla verilmesinin önemi ve
yöntemleri nelerdir? “ gibi sorulara cevap arandı.
Sempozyumun açılışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran
Takımı bir konser verdi. Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet
Doğan, açış konuşmasında, 10 yıl önce ilki gerçekleştirilen sempozyum
hakkında bilgi verdi. Tarih ve roman üstüne düşüncelerini dile getiren
Doğan, “Tarih bizim tecrübe alanımız değil. Geçmişi bırakın, bugünün
olaylarını bile tamamıyla görmemiz, müşahede etmemiz adeta imkânsız.
Tarihi roman bir dışa bakıştır. Ne zaman ki, olaylara atılan kişilerin hissiyatı yansıtılır, o zaman içe bakış ve gerçek roman olur.” dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı ise açış konuşmasında romanın batı medeniyetinin bir ürünü olduğunu söyledi. “Şunu biliniz ki, roman kendine
özgü bir türdür ve batı medeniyetinin ürünüdür. Şehname şehnamedir,
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Hamzaname hamzanamedir, Ramayana Ramayanadır.” Diyerek her elbiseyi her gövdenin üzerine oturtamayacağımızı ifade etti.
İlber Ortaylı’nın oturum başkanlığı yaptı birinci oturumda Doç. Dr.
Özlem Kumrular, Prof. Dr. Kubilay Aktulum, Doç. Dr. Mehmet Önal,
Nuriye Akman ve Burçak Evren bildirilerini sundular. Kumrular, öğrencilerine bazı roman tavsiyelerinde bulunduğundan söz etti ve bununla ilgili
bir anısını anlattı: Bir öğrencisinin dersten sonra yanına gelip “Madame
Bovary’nin hangi romanını okuyacaktım?” dediğini söyleyince salonda gülüşmeler yaşandı. Bunun üzerine araya giren Ortaylı, “Goethe mi Faust’u,
Faust mu Goethe’yi yazmıştı, hep karıştırıyorum.” sözünü duyduğunu anlattı.
Prof. Dr. Yakup Çelik’in oturum başkanı olduğu ikinci oturumda, Sevinç Çokum, Sadık Yalsızuçanlar, Murat Koçak ve yurtdışından
Annaguli Nurmehmet ile John McDonagh bildirilerini sundular. Doç. Dr.
Salih Yılmaz’ın oturum başkanılığı yaptığı üçüncü oturumda ise, yurt dışından katılan Prof. Dr. Roin Kareashvili, Ismayilova Xalid Xalid Qızı, Yrd.
Doç. Dr. Ulanberk Alimov, Nuray Güneş ve Hatira Kamalova bildirilerini sundular. Birinci günün akşamında Üstad Munib Utandı ve kızı Merve
Utandı birlikte sundukları Konserde dinleyenlere güzel bir İstanbul akşamı yaşattılar. Cumhuriyet öncesi dönemde yaşamış bestekârlarımızdan
Abdulkadir Meraği, Itri, Sadullah Ağa, Dede Efendi, Hafız Post, Şevki Bey,
Lemi Atlı’nın bestelerini seslendirdiler. Sözleri Yahya Kemal Beyatlı’ya,
bestesi Münir Nurettin Selçuk’a ait olan ‘Sana dün bir tepeden baktım
Aziz İstanbul’ şarkısı dinleyicilerin katılımı ile seslendirildi. Konser, Hacı
Arif Bey’in ‘Vücut ikliminin sultanısın sen’ bestesinin seslendirilmesinin
ardından Yunus Emre’nin “Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu”
ilahisi ile son bulduİkinci günde Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Hicabi
Kırlangıç’ın yaptığı ilk oturumda Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu, Prof.
Dr. Turgut Göğebakan, Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, Prof. Dr. Mehmet
Narlı, Prof. Dr. Ahmet Kankal; Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Kubilay
Aktulum’un yaptığı ikinci oturumda, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Kurtuluş
Kayalı, Prof. Dr. Hakan Poyraz, Doç. Dr. Zeki Taştan, Doç. Dr. A. Teyfur
Erdoğdu; Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu’nun yaptığı üçüncü oturumda Prof. Dr. Osman Gündüz, Dr. Gülseren Özdemir,
Prof. Dr. Alaattin Karaca, Doç. Dr. Cüneyt Issı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif
Fidan ve oturum başkanlığını Doç. Dr. Metin Arıkan’ın yaptığı son oturumda, Doç. Dr. Özlem Fedai, Doç. Dr. Salih Yılmaz,Yrd. Doç. Dr. Cengiz
Karataş, Doç. Dr. Ahmet Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Özcan bildirilerini sundular.

Etkinlikler

“Mehmet Âkif ve Gölgeler” Bilgi Şöleni

Mehmed Âkif’in Gölgeler Kitabının Yayınlanışının 80. Yılı Dolayısıyla
Düzenlenen bilgi şöleni Halkalı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yapıldı.
Bu sene altıncısı düzenlenen geleneksel Âkif konulu bilgi şöleni
“Mehmet Âkif ve Gölgeler” temasıyla Türkiye Yazarlar Birliği, Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
ile müştereken düzenlendi. Bilgi şöleni Mehmed Akif üzerine çalışan araştırmacıları ve ilim adamlarını bir araya getirdi.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Burdur Mehmet Âkif Ersoy
Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin müşterek olarak düzenlediği,
Akademik koordinasyonunun Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Cengiz Karataş tarafından yapılan “Mehmet Âkif ve Gölgeler” bilgi
şöleni 26-27 Aralık 2013 tarihinde İstanbul eski Halkalı Baytar Mektebi,
şimdiki Sabahattin Zaim Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Açılış
konuşmalarını Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Bulut; Burdur Mehmet Âkif Üniversitesi Rektörü Mustafa Saatcı ve Türkiye
Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan yaptılar. İlgili üniversitelerin rektörleri konuşmalarında böyle güzel bir mekânda, çok yerinde bir
konu ve bir şahsiyet çerçevesinde bir arada olmanın kendilerini çok memnun ettiğini vurguladılar, bilgi şöleninde emeği geçenlere teşekkür ettiler.
D. Mehmet Doğan Türkiye Yazarlar Birliği’nin Mehmed Âkif’e ilgisinin kuruluşuyla başladığını, aradan geçen bunca seneye rağmen bu ilginin devam ettiğini belirterek sözlerine başladı. Mehmed Âkif’in toplumumuz ve mililetimiz için önem ve değerini anlatmayı, bilhassa gençlerin
Mehmet Akif ve eserleri, fikirleri konusunda aydınlatılmasını esas aldıklarını söyledi. Doğan, Türkiye’nin milli şairinin son kitabını ülkesinde değil de Mısır’da yayınlamasının düşündürücü olduğunu belirttikten sonra
Gölgeler’in yayınlanışının 80. Yılı dolayısıyla onun yayınlandığı ülkede
geniş katılımlı bir toplantı yapılmasının planlandığını, fakat Mısır’da meydana gelen olaylar dolayısıylı bunun imkansızlaşması üzerine Âkif’le bü-
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tünleşmiş bir mekanda toplantının gerçekleşmesinin kararlaştırıldığını,
bu hususta İstanbul Sabahattin Zaim Üniversetesi ile Burdur Mehmet Âkif
Ersoy Üniversitesi’nin ilgisine müteşekkir olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Turan Koç tarafından yönetilen bilgi şöleninin ilk oturumunda Prof. Dr. Fazıl Gökçek “Mehmet Âkif, ‘Gölgeler’ ve Tasavvuf” konulu
bildirisini sundu. Bildirisi’nde Mehmet Âkif’in hayatında manevi değerler ve metafizik kavramların öneminden bahsetti. “Mehmet Akif’in bir
kısmı 1924-1926 yılları arasında henüz Türkiye’deyken ve bir kısmı da
1926 yılında Mısır’a gidişinden sonra kaleme aldığı şiirlerinden meydana gelen Gölgeler kitabı, bazı bakımlardan diğer kitaplarından farklılık
arz eder .” dedi. “Bu kitapta, önceki şiir kitaplarındaki gibi uzun soluklu
ve bütünlüklü bir yapıya sahip olan şiirlerden çok perakende kıtalardan
oluşan manzumelerin dikkati çektiğine vurgu yaparak kitaptaki şiirlerin
dikkati çeken bir diğer yanı da şairin kendi içine dönmüş olması, toplum
meselelerinden daha çok kendi ruh halini tasvir ve tahlil etmesidir.” dedi.
Bu bağlamda, şairin önceki kitaplarında yer alan şiirlerinde çok mesafeli
durduğunu bildiğimiz tasavvufî dünya görüşü ve tasavvuf terminolojisinin
de Gölgeler’deki bazı şiirlerde öne çıktığını vurguladı. Özellikle tasavvufi olarak nitelenen şiirler üzerinde durarak ve Mehmet Akif’in, tasavvufla
ilişkisi sorgulandı. Âkif’in hakkında bazı kitaplarda ve yazılarda iddia edildiği gibi Mısır hayatı döneminde gerçekten tasavvufa yönelip yönelmediği
üzerinde duruldu.
Prof. Dr. Nizamettin Erduran ise Modern fizik kavramları ve görsel bir
sunum ile Âkif’in şiirlerinde fizik ve metafizik üzerinde durarak dikkatleri
üzerine çekti. Âkif’in bilime verdiği önemi vurgulayarak, bilim öğrenmenin
Âsım’ın nesli için öneminden bahsetti. Tebliğci, Âkif’in bilim konusunda
da çok modern düşüncelere sahip olduğunu formüller eşliğinde somutlaştırdı.
Doç. Dr. Özlem Fedai “Gölge” imgesinden hareketle Âkif’in şiirlerindeki karakteristik duruştan bahsetti. Platon’un “Gölge” istiaresinden ve
Kierkegaard’ın şairi toplumsal sorumluluğuyla “iman şövalyesi”ne benzeten anlayışından hareket edilerek Mehmet Âkif Ersoy’un ömrünün son on
yılında yazdığı ve Mısır’da yayımladığı son kitabıGölgeler üzerinde durdu.
Tebliğci sunumunda şairin İslâm cemiyetlerine vermek istediği mesajlar
ve Cumhuriyet’in Batı yanlısı sanat anlayışıyla eserler yazan sanatçılarının
Âkif’e bakışını yorumlamaya çalıştı.
Prof. Dr. Alaaddin Karaca ise Âkif’in şiirlerinde İslâmcı coğrafya bilinci
ve mekânın öneminden ve Âkif’in İslamcı kimliğinden bahsetti. Mehmet
Âkif’in vatan coğrafyası ve millet anlayışında, özellikle Balkan Savaşı’ndaki
milliyetçi düşüncelerin etkisiyle İslâmcı bir bakış açısı egemen olduğunu;
Şairin, coğrafyaya, vatana ve millete, din eksenli bir medeniyet perspektifinden baktığını; bu sebeple şiirlerinde, vatan coğrafyasının sık sık mülk-i
İslâm, diyar-ı İslâm, Müslüman yurdu, İslâm’ın yurdu, dinimizin son yur-

Etkinlikler

du gibi adlandırmalarla anıldığını belirterek günümüz şairlerinden Sezai
Karakoç’un da vatan, coğrafya, millet adlandırmalarında ve tanımlarında,
Âkif’in çizgisini sürdürdüğünü belirtti. Tebliğci, iki İslâmcı şairin coğrafya
ve millet anlayışlarını karşılaştırarak, benzerlikleri ve farklılıkları ortaya
koymaya çalıştı.
Prof. Dr. Yakup Çelik yönetiminde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise
D. Mehmet Doğan Âkif’in neden Mısır’a gittiğinden, bu ülkenin dilimiz ve
kültürümüz açısından öneminden ve şairin Mısır’daki hayatından bahsetti
ayrıca Gölgeler’in yayınlanış öyküsüne değindi.
D. Mehmet Doğan’dan sonra söz alan Yrd. Dr. Cengiz Karataş, Âkif’in
II. Meşrutiyet’e, İttihat ve Terakki Partisi’ne ve II. Abdulhamit’e bakışı hakkında bilgi verdi. “Âkif ilk Abdülhamit ve uygulamalarına karşıdır; İttihat
ve Terakki Cemiyet’ine önceleri sıcak bakarken 1908 devrimi sonrasındaki
adaletsiz uygulamaları sebebiyle İttihat ve Terakki Partisi’nden de yollarını
ayırmıştır.” dedi. Âkif’in Meşrutiyet dönemi hakkındaki bakış açısı ortaya
konulduktan sonra “Ona göre galeyanla gelen ve tekâmülünü tamamlayamayan, yapıcı olmak yerine yıkıcı olan, fazilet fukarası, cehaletin karanlığına gark olmuş, insanları şer’i hükümlerden uzaklaştırmaya meyyal bir hürriyetin hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Zira Âkif için hatırların en güzeli
ve en üstünü Hakkın hatırıdır ve hiçbir hakka feda edilemez.” dedi.
Oturumun sonunda Erbay Kücet ‘Dünden Bugüne Halkalı Baytar
Mektebi ve Mehmet Âkif’ konulu etkileyici poster bildirisini sundu.
Prof. Dr. Fazıl Gökçek başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek “Gölgeler’de Gölge Arketipi” adlı bildirisini
sundu. Tebliğci kısaca şunlardan bahsetti: “İnsan ruhunun ilkel ve kötücül
yönünü temsil eden gölge arketipi bilinçdışının karanlıklarında bastırılmış
kişiliktir. O sık sık yüzeye çıkar ve kendiliğe hâkim olmaya çalışır. Gölgesi
tarafından ele geçirilmiş kişilikler her türlü kötülüğü yapabilen hilekâr, zalim, şeytanî varlıklara dönüşürler. Mehmet Akif’in Safahat’ının “Gölgeler”
başlığını taşıyan yedinci bölümünde gölge ile özdeşleşen insan tipleriyle
sıkça karşılaşılmaktadır. Şaire göre, milletin içine düştüğü sefaletin sorumlusu gölgesine yenik düşmüş; nefsinin esiri olmuş, zavallı, tembel,
öngörüsüz, idealsiz halk ve aydınlardır. Mehmet Akif bu figürleri, ruhsal
ve fiziksel yönlerden mitolojik metinlerin karanlık yüzlü kötü karakterleri
gibi kurgulamıştır. Onlar yaşadıkları çevreyi de kendilerine benzetmiştir.
Edebî metnin asıl gayesinin okuyucuda estetik haz uyandırmak olduğu göz
önüne alınırsa, kendisine sık sık “sanatkârâne”likten uzak bir rol biçen
Mehmet Akif’in aslında bunu mütevazılıktan yaptığı; esasında usta bir sanatçı olduğu anlaşılır.”
Doç. Dr. Musa Kazım Arıcan ise duyarlı bir Müslüman olan Âkif’in en
fazla eleştiriyi Müslümanlara yaptığına ve yanlış tevekkül anlayışını çokça
eleştirdiğine değinerek İslam toplumlarını uyanışa davet ettiğini belirten
bir tebliği sundu. Akif’in Müslümanların ve İslam düşüncesinin en temel
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problemi olarak gördüğü meselelerin başında sorunlu tevekkül anlayışının geldiğinden bahisle Safahat’ında dile getirdiği yanlış tevekkül anlayışının, aynı zamanda Müslümanların tembellik ve cehaletlerinin de kaynağı olduğuna işaret edildiğine değinildi. Diğer taraftan ona göre sorunlu
ya da yanlış tevekkül anlayışı, Müslümanların ya da İslam düşüncesinin
problemli bir ulûhiyet anlayışına sahip olmalarına da kapı açtığına ve dolayısıyla Akif’in, İslam düşüncesinin veya Müslümanların en önde gelen
sorunlarının başında sorunlu/yanlış tevekkül anlayışını gördüğüne işaret
edildi. Tebliğci ‘Sorunlu tevekkül’ anlayışı ve eleştirisi üzerinde, teolojik
ve felsefi açıdan durulmasının gerekliliği vurgulanılarak benzer sorunların
günümüz İslam düşüncesi için de birçok açıdan geçerli olduğunu ifade etti.
Doç. Dr. Ersin Özarslan, Âkif’in Gölgeler’inden hareketle Mehmet
Âkif’in şahsiyetini imbikten süzülmüş örneklerle çarpıcı bir şekilde anlatan bir bildiri sundu. Mehmed Âkif Ersoy’un şair, düşünce adamı olarak
bilindiği, içtimaî münekkidliği ve buna bağlı olarak siyasetçiliğinin akla
geldiğinden bahisle bazı çevrelerde ise sadece ideolog olarak görülme temayülü söz konusu olduğunu belirtti. Hâlbuki bütün bunların ötesinde bir
insan Âkif’in söz konusu olduğunu, onun insanlığı, dostluğu, arkadaşlığı,
cesareti, kararlılığı, hakperestliği, çalışkanlığı, vazife ve sorumluluk anlayışı, fedakarlığı, diğerkamlığı, hayırseverliği, cömertliği, dürüstlüğü, sözünün eri oluşu, aile reisliği, babalığı, hocalığı, yazarlığı, yayıncılığı, hatipliği,
okuyuculuğu, sporculuğu, pehlivanlığı, yüzücülüğü, biniciliği gibi hususlar Gölgeler merkez olmak üzere diğer şiirleri yanında söz ve davranışlarından hareketle ele alınıp tahlile tâbi tutulmasının öneminden bahsetti.
Tebliğci, bu suretle Âkif’in şahsiyetini ortaya koymaya çalışarak, hayat ve
kâinat karşısında takındığı insan tavrını vurgulamaya çalıştı.
Doç. Dr. Şevkiye Kazan Nas sunduğu bildirisinde Âkif’in Gölgeler’inin
aslında bir gölge olmaktan ziyade bir ışık bir yol gösterici olduğuna değinerek Âkif’in inanç sisteminde ümitsizliğe asla yer olmadığına değindi.
Bilgi Şöleninin dördüncü oturumu Doç. Dr. Mustafa Orçan yönetiminde başladı. Oturumun ilk konuşmacısı Tülin Arseven, Mehmet Âkif’in yaşamı ile sanatı arasında sarsılmaz bir bağ olduğuna Mehmet Âkif’in yaşam
felsefesi haline getirmediği, inanmadığı hiçbir düşünceye eserlerinde yer
vermediğine, sanatçının nasıl duymuş, düşünmüş ve yaşamışsa eserlerinde de onları dile getirdiğine değindi. Tebliğci, şair ve şiirin öznesi ilişkisinden hareketle iman sahibi, doğruluğun ve güzel ahlâkın tek kurtuluş çaresi
olduğuna inanmış bir şairin hızla değişen dünya karşısında derinden duyumsadığı acı ile birlikte açmazları ele alan bir bildiri sundu.
Yrd. Doç. Dr. Mithat Durmuş, Âkif’in “Cihan altüst olurken, seyre baktın, öyle durdun da/Bugün bir serserî, bir derbedersin kendi yurdunda!”dizelerini epigraf yaparak sunumuna başladı. ‘İstiklal
Marşımızı yazarak aziz milletimizin değerler manzumesinde önemli bir
yer edinmiş olan Mehmet Akif Ersoy’u anmak, II. Meşrutiyetten sonraki
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devrede ‘Hasta Adam’ konumuna düşürülmüş Osmanlı’nın küllerinden
Türkiye Cumhuriyetini kuracak olan bir nesli anmakla eşdeğerdir.’ ifadesini kullanan tebliğci, Mehmet Akif, ‘bu nesil adına konuşan, konuştuğu gibi
yaşayan, yaşadığı gibi yazan, bu aziz topraklarda ebediyen varoluşumuzu
dava edinmiş bir şairdir.’ dedi. Öteden bir ses ve günüzümüze yansıyan bir
ışık olarak nitelendirdiği Âkif ve dönemi hakkında ‘Mehmet Akif konuşurken üç kıtaya hükmediyorduk, biz şu an Âkif üstüne konuşurken küçücük
bir karaya hükmeder durumdayız. Üç kıtadan, küçücük bir karaya nasıl
geldiğimiz Türk aydınının ciddi anlamda üzerinde düşünmesi gereken bir
konudur.’ diyerek veciz konuşmasını bitirdi.
Kibar Ayaydın, Âkif’in memleketin en zor hâllerinde Âkif’in çığlıklarından bahisle, Âkif’in hassasiyeti ve Allah’tan yardım dileyişine değinerek
içinde bulunulan durumlardan şikayetin hiçbir zaman isyan noktasına
gelmediğini nihayetinde Âkif’in bütün çığlıklarının secde ile bittiğini vurguladı. Tebliğci sunumunda: “Âkif, doğrunun, hak ve hakikatin icmalî bir
şahsiyetidir. Daha doğrusu İslâmiyet’in “Emrolunduğun gibi dosdoğru
ol” ayetinin timsali bir şahsiyetidir. Şahsiyatını İslâm’ın ana prensipleri
etrafında örgüleyen Mehmed Âkif, “Hz. Aişe’nin Asab-ı güzine söylediği
gibi, “Hz. Muhammed serapa Kur’an ahlâkıyla ahlâklanmış bir peygamberdir” sözünün bir takipçisi olarak “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp
ilhâmı/Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı” mısralarını, toplum minberinden yüksek sesle ifade eden bir dava adamı, şair ve hareket adamıdır.  Gölgeler; “Garb’ın arkası kesilmez hücumları karşısında harap olan
bir âlemin tasviridir. Şair her adımda ağlar.” dedi.
Mehmet Âkif Köseoğlu sunduğu tebliğinde Mehmed Akif’in hakkında şiir yazdığı Hoca Hüsameddin Efendi ve postnişini olduğu Hatuniye
Tekkesi konu edindi. “İstiklâl Harbi esnasında Karakol Cemiyeti’nin silah
ve insan naklinde mühim bir vazife üstlenen tekke Cumhuriyet sonrasında
uzun seneler harabe halde kaldıktan sonra 2009 senesinde restore edilerek bir vakfa tahsis edilmiştir.” dedi ve Hatuniye Tekkesinin macerasını
anlattı.
Canan Olpak Koç, Mehmet Akif’in Safahat’ın son merhalesi Gölgeler
kitabında ve Tanpınar’ın Mahur Beste romanının “Garip Bir İhtilalci” bölümünde anlatılan Doğu üzerinde karşılaştırmalı olarak durarak yapılan
doğu tasvirlerinin net olarak ortaya konulabilmesi için Tanpınar ve Akif’in
bütüncül yapısı dikkate alınırken özelde şiirde konuşan dil ile romanda yaşayan karakterlerin ele alınmasının gerekliliğini belirtti.
Bilgi şöleninin ikinci günü olan 27 Aralık Cuma günü ise sabah
Edirnekapı Şehitliği’ne gidilerek merhum Âkif’in ve Babanzâde Ahmet
Naim’in kabri ziyaret edilerek dua edildi. Türk Edebiyatı Vakfı, Türkocağı
İstanbul Şubesi ve çevresi gezilerek Sultan II. Abdülhamit, Sadullah Paşa,
Ziya Gökalp’ın mezarları ziyaret edildi.
27 Aralık Cuma günü öğleden sonra başlayan Prof. Turan Koç yönet-
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tiği 5. oturumun ilk konuşmacısı olarak Doç. Dr. Zeki Taştan “Âkif’in
Gölgeler’de yükselen feryadı” konulu bildirisini sundu. Oturumun ikincisi konuşmacısı olan Levent Bayraktar ise Mehmet Âkif’in değerler buranı
karşısındaki hassasiyetini ortaya koyarak, ‘Âkif’teki mensubiyet duygusuna dikkati çekerek, Âkif’in Türk-İslam düşüncesi ve hissiyatı açısından
önemine değindi.
Araştırma görevlisi Şeyma Karaca ise Âkif’te umut ve umutsuzluk kavramlarını irdeleyen bir tebliğ sundu. Safahat’ta bir medeniyet çöküşüne
karşılık hep bir diriliş umudunun dile getirildiği örneğin “Yeis Yok” adlı
şiirindeki “Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete ram ol/ Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol” dizelerinin umuda bağlılığın bir ifadesi olduğu
belirtti. Yine “Azim” ve “Hakkın Sesleri” şiirlerinde Mehmet Akif Ersoy’un
umut ve umutsuzluğa geniş yer verdiği Akif’in şiirlerinde bir medeniyet çöküşü bağlamında umut ve umutsuzluk temasının nasıl işlendiğine değindi.
Mehmet Ali Abakay ise “İslam Medeniyeti” kavramını merkeze alarak
Âkif’in Safahat’ındaki medeniyet anlayışını ortaya koydu.
Doç. Dr. Mustafa Orçan, yerli ve özgün bir aydın olarak M. Akif’in
Ersoy’un toplumsal ve kültürel değerlerle ilgili ileri sürdüğü görüşlerini,
diğer aydınların topluma ve bu tür değerlere karşı koymuş olduğu mesafe
karşısındaki duruşunu ve ortaya koymuş olduğu “aydın ruhu ve dinamizmini” ele almaya ve hangi aydın tipine girdiğinden bahsetti. Orçani ‘O, aşırı Batılılaşma’ eğilimleri ve söylemi içinde İbn Haldun’un deyimiyle ‘sebebi
asabiyetin’ ve kültürel değerlerin gelecek toplumlar için büyük bir sermaye
ve donanım olduğunu gören ve bu yönüyle de diğerlerinden ayrılan bir aydındır dedi. Değişik örnekler vererek münevver aydın ve karanlık aydın denebilecek aydınların birbirinden ayrılması gerektiği hususuna vurgu yaptı.
Bu bağlamda Âkif’in münevver aydınlığı ortaya konuldu.
Yrd. Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, Âkif’in ‘Hüsran’ şiirinden hareketle örnekli bir şekilde Safahat’ın bağlamlı sözlüğünün hazırlanmasının gerekliliğini belirtti. Bu sözlük çalışmasının Mehmet Âkif’in fikirlerinin ve sanatının daha iyi anlaşılmasında büyük katkılar sağlayacağını belirtti.
Yrd. Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, bağlamlı sözlük (=işlevsel sözlük, contextual dictionary); anlam-bağlam ilişkisine dayanan, bir eserin söz varlığını en ince anlam faklılıklarına kadar ortaya çıkaran ve sözcüklerin geçiş
sıklığını görmeyi sağlayan bir sözlük olduğundan bahisle Safahat’ın bağlamlı sözlüğünü hazırlamanın gerekliliği ve yöntemi üzerinde durdu. Bu
çalışmanın medeniyet tarihimize ışık tutan Safahat gibi eserler için de yapılmasının gerekliliği vurgulanarak bu sayede:
1. Akif’i anlamanın daha kolay ve doğru olacağı,
2. Sözcüklere yüklenen anlamlardan yola çıkarak şairin Türkçeye
katkısınn ortaya konulabileceği,
3. Kültür ve sanat dünyasına Mehmet Akif Ersoy Sözlüğü kazandırılacağı,
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4. Şiirlerin çeşitli dünya dillerine çevrilmesinin önü açılmış olacağı,
5. Sözcüklerin geçiş sıklığı tespit edilerek Akif’in (kavramlar) dünyasının açığa çıkarılacağını ifade etti.
Araştırma görevlisi Zeynep Tek, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde
ebediyet arketipini ele aldığı tebliğinde temel metot olarak, Carl Gustav
Jung’un çalışmalarından hareket etti. “Bir sanat yapıtı gerçekten insan
soylarına bir bildiri denebilecek olan şeyi içinde bulundurur.” diyen
Jung’un ortak bilinçdışı kavramı üzerine yaptığı okumalar, incelemesinin
kuramsal arka planını oluşturdu. Böylece Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde ölümsüzlük arketipinin eserlerinin edebî anlam değerlerini oluşturmada etkisi ortaya koymaya çalıştı.
Mustafa Dağ tebliğinde, Âkif’in yedi bölümden oluşan Safahat adlı eserinde yer alan birçok şiirde; yeise kapılmamak, azimli olmak, çalışmanın
gerekliliği ve doğru tevekkül inancı eserlerinin tematik yapısını meydana
getirmektedir dedi. Âkif’in hayata bakışı açısını büyük oranda belirleyen
söz konusu temalar, Safahat’ın Gölgelerbölümünde yer alan; “Alınlar
Terlemeli”, “Yeis Yok” ve “Azimden Sonra Tevekkül” adlı şiirlerde belirgin
bir şekilde ifadesini bulduğundan bahisle, tespit edilen şiirlerden hareketle, tarihsel şartlar da göz önünde bulundurularak, Âkif’in hayat telakkîsini
ortaya koymaya çalıştı.
Prof. Dr. Fazıl Gökçek başkanlığındaki kapanış oturumunda ise Türkiye
Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan akademik camiadan sempozyuma olan ilginin gün geçtikçe artığına dikkati çekerek bu durumdan memnuniyetini belirtti. Bilgi şölenine ev sahipliği yapan İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ve bilgi şöleninin hazırlanmasında akademik koordinasyonu sağlayan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Cengiz Karataş’a da teşekkür etti.
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turan Koç ve sunumu yapan Özlem Güneş Hanımefendi’ye de özellikle teşekkür edildi. D. Mehmet
Doğan, bu sene 6. sı düzenlenen Mehmet Âkif konulu sempozyumun önümüzdeki sene yayınlanışının 90. Yılı olması hasebiyle “Âsım” temalı olmasını arzuladığını belirtti. Bu vesileyle ilgili üniversitelerin rektörleri başta
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kapanış oturumda söz alan Sabahattin Zaim Üniversitesi adına koordinasyonu sağlayan Prof. Dr. Turan Koç ise böyle bir bilgi şölenine ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek Âkif’in bütün fikirleriyle
tanınması ve anlaşılmasının önemine vurgu yaptı. Emeği geçen herkese
teşekkür etti.
Doç. Dr. Ersin Özarslan ise Âkif’in Safahat’ının Cumhuriyet Döneminde
korsan baskısı yapılan ilk kitap olduğunu belirterek Safahat ezberlemelerine bile şahit olduğundan bahsederek “safahat hafızlığı” diye bir kavramın
varlığından bahsetti. Safahat çalışmalarına değindi. Kalıcılık açısından
akademik bilgi popüler bilgiden daha önemlidir diyerek Âkif’e olan ilginin
daha da artmasını temenni ederek emeği geçen paydaşlara teşekkür etti.

173

174

TYB AKADEMİ / Ocak 2014

Doç. Dr. Mustafa Orçan, Safahat başta olmak üzere Mehmet Âkif’in
eserlerinin yabancı dile çevrilmesinin öneminden bahisle Âkif Şark’ın sesi
ve vicdanı olduğunu vurguladı. Âsımla ilgili çalışmalar devam etmeli ve
Âsımla ilgili gençlik ve çocuk merkezleri açılmalıdır dedi.
Doç. Dr. Levent Bayraktar ise, Âkif’i anmak ve anlamak konusundaki
çalışmaların kurumsallaşmasının önemine değinerek Âkif, bir medeniyet ve değerler krizini yaşıyor ve bundan çıkış yollarını gösteriyordu dedi.
Âkif’in fikir, sanat ve yaşantısıyla artık hayatımıza sirayet etmesinin gerekliliğini vurguladı. Tevhid-i hakikat noktasından hareketle her gencin birer
Âsım her yetişkinin de birer Âkif olmaya çalışması gerekir dedi.
Doç. Dr. Şevkiye Kazan Nas, Emeği geçenlere teşekkür ederek paylaşmanın öneminden bahsetti. Burada ben de Âkif hakkında yeni şeyler öğrendim dedi. D. Mehmet Doğan’ın sözlerine atfen bir dahaki sene yapılacak olan Âsım sempozyumunda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev
sahibi ve ana sponsor olabileceğini belirtti.
Doç. Dr. Musa Kâzım Arıcan ise emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında Türkiye Yazarlar Birliği’nin birçok üniversitenin yapamadığı milletlerarası ve ulusal sempozyumlara imza attığını belirterek
takdirlerini sundu. “Âkif davası ve derdi olan adamdı günümüzde kaybettiğimiz en büyük değer budur.” dedi.
Doç. Dr. Zeki Taştan ise ‘bu ülkede davası ve derdi olan insanların üzeri
ne kadar ‘Gölgeler’le kapatılmaya çalışılırsa çalışılsın her gece güne gebedir
ve bir gün ışık saçacağı aşikârdır.’dedi. Bunun güzel örneğinin de Mehmet
Âkif olduğu ifade etti. Âkif gibi şahsiyetlerin en güzel disiplinlerarası çalışmalar ile her yönüyle anlaşılabileceğine dikkat çekerek bu sempozyumun
birçok disiplinden alan uzmanlarına yer vermesi ve genlerden de katılımı
sağlaması yönüyle de güzel bir başlangıç olduğunu vurguladı.
Kapanış oturumu başkanı ve Türkiye’de akademik camiada Âkif üzerine
en çok çalışanlardan biri olan Prof. Dr. Fazıl Gökçek ise “Muhteva konusu
önemlidir ama uslup meselesi de ihmal edilmemelidir.” dedi. “Zira Âkif’in
uslübu yok esalibi vardır” dedi. Bu tarz geniş yelpazeli ve disiplinlerarası
sempozyumların artması temennisiyle düzenleyen kurumlara, emeği geçenler teşekkür ederek oturumu kapattı.

