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TAKDĠM 

Dil, insanlığın var olduğundan beri kullanılan bir iletiĢim vasıtasıdır. Sanat ise ilk 

çağlardan bugüne kadar insanların vazgeçemediği ve doğrudan insanın iç dünyasına 

hitap eden daha kalıcı ve etkileyici bir vasıtadır. Ġnsanlık tarihinin bu iki önemli aracı 

her devirde gündemde kalmıĢ, daima bir ihtiyaç olarak görülmüĢtür. 

Her toplumda insandan insana iletilecek duygu düĢünce ve hayaller olmuĢtur. 

DüĢünceleri anlatmak ve duyguları aktarmak insanlar için bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç dil 

ve sanat faaliyetlerini günden güne geliĢtirmiĢtir. Belli bir hüneri gerektiren ifadeler 

sanat adamları vasıtasıyla etkin ve kalıcı bir Ģekilde sunulmuĢtur.  

Aynı Ģekilde insan topluluklarını bir arada tutan yönetim erki de gücünü 

hissettirmek ve sürdürmek için dilin ve sanatın imkânlarından yararlanmayı 

düĢünmüĢtür. Ġktidar sahipleri bu imkânlardan üst seviyede yararlanmak için duygu ve 

düĢünce iletiĢiminde usta olan sanatçılarla yakın diyalog içinde olmayı tercih etmiĢler, 

sanatın tüm alanlarını hedeflerine varmada en etkili araç olarak kullanmaya 

çalıĢmıĢlardır.  

Bu süreçte çoğu insan kendi sesini sanatçının eserinde bulduğu için teselli olmuĢ, 

sanat adamlarının özgür ve usta duruĢları ile toplumun sesi olmaları bazı kesimlerde de 

rahatsızlık oluĢturmuĢtur. Sanatçılara yapılan baskıların arka planında bu endiĢe yer 

almaktadır. 

Günümüzde teknolojik geliĢmeler iletiĢimi hem kolaylaĢtırmıĢ hem de sanata olan 

ihtiyacı artırmıĢtır. Tüm sunumlar bir bakıma güzel sanatların katkısı ile değer 

kazanmaktadır. Yeni ortaya çıkan iletiĢim biçimlerinin dili ve sanatı kullanmadan 

hedeflerine varmaları mümkün değildir. Dünya ülkeleri sanatın etkili gücü ile 

hâkimiyetini sürdürmenin, alanlarını geniĢletmenin gayreti içindedir. 

Bu bilgi Ģöleninin metinleri, asırlar boyu süren sanat ve iktidar iĢ birliğinin ya da 

karĢıtlığının günümüze ulaĢan ve halen devam eden hikâyesini kapsamaktadır. Bildiri 

metinleri yazarlarının kitap basımı için gönderdikleri son Ģekliyle yayında yer almıĢtır. 

Sayfa düzeni ile ilgili teknik zorunluluk dıĢında metinlere müdahale edilmemiĢtir. 

 Her biri alanında yetkin bilim insanlarına bu alanda bir arĢiv oluĢmasına katkı 

için yaptıkları çalıĢmalar sebebiyle Ģükranlarımızı sunarız. Birçoğunu eserlerinden 

tanıdığımız değerli bilim insanlarının “Dil Sanat ve Ġktidar” bağlamındaki özgün 

çalıĢmalarını bu yayın vasıtasıyla araĢtırmacıların hizmetine sunmanın bahtiyarlığı 

içindeyiz. 

Giresun Valiliğimiz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Giresun Üniversitesi olarak birlikte düzenlemiĢ 

olduğumuz “Dil Sanat ve Ġktidar” konulu bilgi Ģöleninin Giresun‘da yapılmasına her 

türlü desteği veren Sayın Valimize, Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığına, Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf Üniversitesi‘ne teĢekkür ediyoruz. 

Dil, Sanat ve Ġktidar Bilgi ġöleni  

Düzenleme Kurulu 
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GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRÜ PROF. DR. CEVDET 

COġKUN‟UN SEMPOZYUM AÇIġ KONUġMASI 

Dil deyince, bence sadece konuĢmuĢ olduğumuz gündelik hayattaki dili 

anlamamak gerekir diye düĢünüyorum. Mesela biz Fen Bilimcilerin kendimizi ifade 

etmekte kullanmıĢ olduğumuz dil matematiktir. Matematik bu anlamda bir dildir. Öyle 

ki Galileo‘nun sözüyle, ―Tanrı doğayı matematik dili ile yazmıĢtır‖. Doğa bir kitaptır ve 

bu kitabı okuyabilmek için matematik dilini bilmek gerekir. Dolayısıyla; belki sosyal 

bilimciler için dil Türkçedir, Ġngilizcedir ama biz Fen Bilimciler için dil bunların 

ötesinde matematiktir, mantıktır. Sanat ise, Wittgenstein isimli ünlü filozofun ifade 

ettiği gibi, aslında bilimin insanın varoluĢsal sorunlarına cevap verememesinden 

kaynaklanan ve zorunlu olarak insanın kendi duygu ve düĢüncelerini ifade etmesi için 

ortaya çıkmıĢ bir baĢka anlatım biçimi, ifade biçimidir. Dolayısıyla; dil ve sanat da 

aslında bir tür, duygu ve düĢünceleri ifade etmekte kullanılan araçlar olarak görülebilir. 

Tabii, bu araçlar iktidar için her zaman cazip alanlar olmuĢtur. Hem duygu ve 

düĢünceleri kontrol edebilmek, yönlendirebilmek ve bir Ģekilde kendisini kitlelere ifade 

edebilmek için her zaman bu iki araç iktidar tarafından önemsenmiĢtir. Dolayısıyla, 

burada her biri kendi alanında çok önemli bilim insanları bu iliĢkiyi kurgulayacaklar. 

Dil, sanat ve iktidar iliĢkisini kurgulayacaklar. Ben, bu değerli araĢtırmacıları ilimizde 

misafir etmekten duymuĢ olduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. BaĢta da değerli 

büyüğümüz Rasim Özdenören ağabeyimiz olmak üzere ilimize teĢrif eden sayın 

rektörlerimizi, değerli bilim insanlarını, siz değerli katılımcıları en içten duygularımla, 

saygıyla ve sevgiyle selamlayarak konuĢmalarımı bitirmek istiyorum. Sağ olun, var 

olun…  
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GĠRESUN VALĠSĠ HASAN KARAHAN‟IN SEMPOZYUM 

AÇIġ KONUġMASI 

Çok kıymetli hazırun, çok kıymetli ilim ve sanat erbabı… Tabii, bizim kırık 

dökük cümlelerle sabahın bu erken saatinde sizlerin kulaklarınızı tırmalama zulmüne 

maruz kaldığınız için öncelikle hakkınızı helal edin. Evet, hocalarım da bahsetti. Ġddialı 

bir baĢlık; ―Dil, Sanat ve Ġktidar‖. Ġçinden nasıl çıkacaksınız bilmiyorum. Allah size 

kolaylık versin. Biz iktidar tarafında olduğumuz için rahatız. Ġktidar meselesini hallettik. 

15 Temmuz ve 16 Nisanla birlikte artık millet bilâ kayd ü Ģart hâkimiyetin kendinde 

olduğunu bütün cihâna, yedi düvele gösterdi, bu konuda bir sıkıntı yok. Ama iktidarın 

sıkıntılarından, baĢarısız olduğu alanlardan birisi de dil ve sanat. Bunu her cephede, her 

konuĢmada Sayın CumhurbaĢkanımız da maalesef üzülerek söylüyor. Bu konuda dil ve 

sanat erbabına da büyük iĢler düĢüyor. Az önce hocam bahsetti. Bu konuda devletin 

eskiden, hâlihazırda iktidarın ilgili olduğunu, bu konuda elinden gelen katkıyı sunmaya 

hazır olduğunu biliyoruz. Biz de cüzi olarak bu katkımızı burada sunduk. ĠnĢallah 

bundan sonra da baĢka faaliyetlere de sunacağız. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. 

Dediğim gibi, Allah sizlere kolaylık versin. Rasim Hoca‘mızı özellikle dinlemek 

istiyoruz. Diğer hocalarımız haklarını helal etsinler, baĢka birtakım resmi sıkıcı 

programlar dolayısıyla aranızdan ayrılacağız. Sizlere saygılar sunuyorum. Giresun‘a hoĢ 

geldiniz, Ģeref verdiniz.  
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SEMPOZYUM ONUR KONUĞU RASĠM ÖZDENÖREN‟ĠN 

SEMPOZYUM AÇIġ KONUġMASI 

Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Rektörlerim, Değerli Dostlar. Aslında kendim 

yorulmuyorum ama, nefesim yoruluyor. Akciğer problemim var, bu nedenle biraz 

beklemek zorunda kalıyorum. Bu açıdan hepinizden özür dilerim. 

ġimdi beklenti yüksek tutulunca, düĢünmek zorunda kalıyor insan. 

Kültürle, edebiyatla, sanatla dilin karĢılıklı bağlılaĢımı, dil ile iktidarın karĢılıklı 

bağlılaĢımı konusuna odaklanmak istiyorum. Zamanımızın elveriĢliliğini de doğrusu 

bilemiyorum. ArkadaĢlarımız uyarırsa her an sözümü kesebilirim. Aslında söylenecek 

söz her an bitirilebilir ve her an yeniden baĢlayabilir. 

Takdimci arkadaĢlarımızın konuĢmasında benim Ģu anda söyleyeceğim 

Ģeylerden bir kısmı zaten ifade edilmiĢ durumdaydı. Dil ile sanat ile kültürün karĢılıklı 

bir bağlılaĢımı var. Dil ve sanat kültürün bir alt ürünü veya kültürün bir iĢlevi diyelim. 

Kültür nedir? Kültür insan ihtiyacının ortaya çıkardığı hâsıladır. Bu hâsıla nesnel 

olabilir. ġu bardak gibi, elimdeki saat gibi, kâğıt gibi etrafımızda gördüğümüz bütün 

nesneler aslında kültürün obje olarak dıĢa vurumudur. Ġnsan ihtiyacının dıĢa vurduğu, 

insan eliyle ortaya çıkarılmıĢ her Ģey, bazı doğal ürünler de dâhil olmak üzere her Ģey 

bir kültür semeresidir. Kültürel ürünün tezyin edilmesiyle uygarlık ortaya çıkıyor. Eğer 

insan ihtiyacının hâsıl ettiği nesne çıplak hali ile elimizin altında bulunuyor ise o bizim 

hizmetimize amade olur. Onu tezyin etmeye, süslemeye kalkıĢtığımızda o ürün veya o 

nesne bir uygarlık ürünü haline gelir. Uygarlık ürünü haline dönüĢünce de insan o ürüne 

hizmet etmeye baĢlar. Diyelim ki tabii bir ortamda bulunuyoruz. Su içeceğiz. Hiçbir 

aletimiz edevatımız yok. Ġki avcumuzu suya daldırır ve kâse haline getirir suyu böylece 

içebiliriz. Ġkinci defa susadığımızda kâseye benzer veya avucumuza benzer bir nesneye 

rastladığımızda onu kullanırız onunla suyumuzu içeriz. Kâseyi düzeltmeye, tezyin 

etmeye, süslemeye kalkıĢtığımızda elimizdeki o ürün kendiliğinden uygarlık ürünü 

haline gelir. Bir hadis-i Ģerif var: ―Mescitlerinizi sade yapınız.‖ Mescitler sade yapıldığı 

takdirde mescit sana hizmet eder. Mescidi tezyin etmeye teĢebbüs ettiğinde sen mescide 

hizmet etmeye hazır hale gelirsin. 

Böylece kültür ile edebiyat arasında, dil arasında bir bağlılaĢım bulunduğunu 

ifade etmiĢ oluyoruz. Siyasal iktidarla kültür arasındaki bağlılaĢım nedir? Siyasal 

iktidarlar kültürü, edebiyatı, sanatı, kendisine hizmet edecek birer alet, birer vasıta 

olarak görmek isterler. Nitekim sosyalist veya faĢist edebiyatta bunun teorisi de 

yapılmıĢtır. DenilmiĢtir ki, sosyalist edebiyat kuramında: ―Edebiyat insanlara sınıf 

bilincini aĢılamalıdır. Bu bilinçle eserler meydana getirilmelidir.‖ FaĢist veya Nazi 

telakki tarzında gene aynı Ģekilde: ―Belli bir ırkın üstünlüğünü aĢılamaya matuf 

edebiyat ürünleri meydana getirilmelidir. Ġnsanlara kendi milletinin üstün olduğunu 

aĢılayacak, telkin edecek fikirleri terennüm eden ürünler, eserler meydana 

getirilmelidir.‖ Derler. Böylece bir güdümlü edebiyat ortaya çıkar. Edebiyatın dili 

güdümlü hale gelir. Güdümlü edebiyat ile tezli edebiyat birbirinden farklı. Tezli 

edebiyat bir tezi iĢler. Aslında bu açık açık söylensin veya söylenmesin elimizdeki her 

ürünün kendine mahsus bir tezi vardır. Ama güdümlü edebiyat farklı, orada o siyasi 

iktidarın amacına hizmet eder nitelikte edebiyat isteniyor. Ġkisi arasında radikal bir fark 

var. Camus‘nün eseri Sartre‘ın eseri tezli edebiyattır. Ama güdümlü değildir. Ama 

bizim edebiyatımızda 1940lı 50li yıllarda köy edebiyatı adıyla anılan ürünler güdümlü 

edebiyata örnek verilir. Güdümlü olması illa kalitesiz olduğu manasına gelmez. Ama 
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genelde istisnalar dıĢında güdümlü edebiyatın çok da üstün nitelikli edebî ürünler 

çıkardığı görülmüyor. 

Gene toplumsal ve siyasal Ģartlarla edebiyat ve sanat arasında bir bağlılaĢım 

bulunduğunu görüyoruz. Aslında edebiyat biraz da muhalif tavrıyla öne çıkıyor. Her 

edebiyat bir ölçüde hatta büyük ölçüde muhalif tavrıyla edebiyat ortamında ön alıyor. 

Muhalif olmasını salt siyasal bağlamda muhalefet olarak söylemiyorum. O da içinde 

olmak üzere daha geniĢ manada edebiyat içinde bulunduğu Ģartlara, o Ģart her ne olursa 

olsun o Ģartlara muhalif bir tutum sergiliyor. Muhalefet edebiyatın, dilin kendi varlık 

tarzının icabı olarak ortaya çıkıyor. Muhalefet, içinde bulunulan Ģart isterse cennet 

Ģartları olsun, burada bile cennetin edebiyatı yapılmaya kalkıĢıldığında insanın o ağaca 

yaklaĢmama buyruğunu ihlal etmesiyle ilgili söylem edebiyat açısından önem taĢıyor. 

Yoksa cennetin kendi mutlak huzur evreninde söylenecek fazla Ģey yok. Hatta hiçbir 

Ģey yok. Orada mutlak bir huzur var. Mutlak bir hareketsizlik var. Hareketsizliğin 

olduğu yerde edebiyatın olması söz konusu değil. Edebiyatın konusu ortadan kalkıyor. 

Ama biz cenneti anlatırken neyi öne alıyoruz. Hz. Havva‘nın, Âdem‘in veya her ikisinin 

birden yasaklanmıĢ ağaca yaklaĢmaları olayını anlatıyoruz. Orada iĢte edebiyatın 

muhalif karakteri ortaya çıkıyor. 

Böylece edebiyatla muhalefet arasında, edebiyatla iktidar arasında gene bir 

ilginin, iliĢkinin olduğunu tespit edebiliyoruz. Orada mutlak iktidar tanrının iktidarıdır. 

Ama bu iktidara karĢı insan, günah iĢleme seciyesinden dolayı günah iĢliyor ve bu 

iĢlenen günah edebiyata muhalif söylemi ile yansıyor. 

ġimdi buradan farklı bir noktaya geçelim. Edebiyat ile gerçeklik arasındaki 

bağlılaĢımın ne olduğunu anlamaya çalıĢalım. Gerçeklik kendi baĢına herhangi bir Ģey 

söylemez. ġu salonun içinde sayılamayacak kadar farklı gerçeklik var. ġu bardağın 

burada duruĢu, Ģu mikrofonun burada duruĢu, suyun belirli ĢiĢelerin içinde, bardağın 

içinde duruĢu bunların her biri bir realitedir. ġu perdenin burada duruĢu, ekranda 

birtakım yazıların bulunmuĢ oluĢu ve gözümüze görünen görünmeyen, zihnimizden 

geçirdiğimiz her Ģey bir realitedir, bir gerçekliktir. Ama bu gerçeklik bulunduğu yerde 

durduğu sürece bize herhangi bir Ģey söylemez. Ama kendi bilincimizin adesesinden bu 

nesnelere, bu durağan nesnelere baktığımızda o nesnelerin her birinin bir hikâyesi 

olduğunu görürüz. ġu bardak durduk yere buraya gelmedi. Bunu getiren bir iktidar 

vardır. Buraya getiren bir el vardır, güç vardır. Dolayısı ile ben bu bardağı bu suyu 

anlatmaya kalkıĢtığımda bu anı bir baĢına anlatamam. Bu anı tek baĢına anlatmak 

demek, zamanı kendi içinde dondurabilmek demektir. Ama zaman hiçbir zaman kendi 

içinde durmaz. Benim son söylediğim kelime ile onun bir öncesinde sayısız anlar var. 

Birbirini takip eden ve birbirini kesintisiz olarak takip eden anlar var ve bu anların 

geleceği var. Dolayısıyla bir anı ben tespit etmeye kalkıĢtığımda bu anın öncesine ve 

sonrasına gitmek suretiyle bu bardağın hikâyesini anlatabilirim. Bu bardağın romanını 

Ģiirini ancak öyle kelimeye dökebilirim. Yoksa tek baĢına bir anı anlatamam. Tek baĢına 

anı anlattığım, anlatmaya kalkıĢtığımda sadece iĢaret edebilirim. Ve ―O bardak orada 

duruyor.‖ cümlesini zihnimden geçiririm. Olay böyle gerçeklik böyle… ġimdi tabiatın 

veya toplumun, dıĢ gerçekliğin, gerçek olma mahiyeti ile edebiyattaki, dildeki 

gerçekliğin böylesine birbirinden farklı bir yanı var. Hayatın gerçekliği bize kendisini 

dayatır. Biz onu bilsek de bilmesek de farkına varsak da varmasak da o gerçekliği kabul 

ederiz. Burada Ģu anda çeĢitli insanlarla karĢı karĢıya bulunuyoruz. Bu bir gerçekliktir. 

Hayatın bu gerçekliği biz istesek de istemesek de kendini bize kabul ettirir. Oysa 

edebiyata yansımıĢ olan gerçekliği biz temellendirmek zorundayız. Edebiyatın 

gerçekliği bize kendini inandırmak zorundadır. Edebiyatın gerçekliği bize kendini 

dayatmaz. Edebiyatın gerçekliği bize kendini temellendirmek suretiyle kabul ettirir. Bu 
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gerçekliği eğer bir Ģiire bir romana aktaracak olursak onu temellendirmek zorundayız. 

Temellendirmediğimiz takdirde edebiyatın kendi iç gerçekliği inandırıcılığını kaybetmiĢ 

olur. Ġnandırıcılığını yitirince de o olay edebiyatın gerçeği olmaktan çıkar. Böylece 

edebiyatın gerçekliği ile hayatın gerçekliği arasındaki farkı da vurgulamıĢ oluyoruz. Tek 

baĢına kelimelerin bir anlamı yok. Bardak kelimesinin bir baĢına bir anlamı yok. Bardak 

kelimesi Ģayet Ģu nesne ile bir iliĢki kuruyor ise anlamı taĢır. Herhangi bir kelimeyi 

bardak masa mikrofon saat kâğıt herhangi bir kelimeyi zihninizde durmadan 

tekrarladığımız takdirde onun anlamını yitirdiğini görebiliriz. Onun kendi nesnesinden 

uzaklaĢtığını görebiliriz. Bardak bardak diye tekrarlamaya baĢladığınızda kelime bir 

süre sonra tümüyle anlamsız hale dönüĢür ve bizde bir gülümseme oluĢturur. Bu 

kelimenin, bu seslerin kendi baĢına bir manasının olmadığını görürüz. Ama nesne ile 

iliĢkisini kurabildiğimiz zaman, o zaman her Ģey yerli yerine oturur. ġimdi dilin bu 

Ģekilde bir özelliğine atıfta bulunmuĢ olduk. Dil Ģayet bize bir nesneyi, bir iletiĢim 

biçimini aktarabiliyor ise kendi içinde bir anlamı vardır. Ama dil aynı zamanda ne 

yapıyor, dil aynı zamanda anlamı örtüyor. Demin söylediğimiz kelimenin sürekli 

tekrarlanmasında anlam kendiliğinden ortadan kalkıyor. Dilin kendisi nesneyi veya 

anlattığı Ģeyin konusunu örtüyor. Açtığı kadar örtüyor. Dilin böyle bir özelliği var. Dil 

aynı anda iki iĢi birden görüyor. Hem söylenen cümlenin anlamını örtüyor hem de aynı 

zamanda açıyor. Öyle bir özellik var dilde. Dilin bu özelliği edebiyatta farklı akımların 

yolunu açmıĢtır. Son birkaç yüz yılın edebi akımlarını gözden geçirdiğimizde 

ekspresyonizm, dıĢavurumculuk veya anlatımcılık, izlenimcilik, doğalcılık, gerçekçilik, 

gerçeküstücülük, irrasyonalizm, efendim bilinç akımı, Dadaizm ilahire akımlar aslında 

dilin bir ifade biçimi olarak tebellür etmiĢtir. Bu akımlar dilin bir anlatım biçimi halinde 

tecelli eder. Bu biçimlerle, dilin bu biçimi ile bu akımların arasında karĢılıklı bir 

iletiĢimin olduğunu görüyoruz. Siyasal Ģartlarla, toplumsal Ģartlarla ve iktidar 

iliĢkileriyle bu akımların iliĢkili olduğunu görüyoruz. Bizim kendi edebiyatımızda yakın 

tarihimizde cumhuriyetten bu yana yaklaĢık yüz yıl içinde çeĢitli akımlar ortaya 

çıkmıĢtır. Anadoluculuk akımı bir iletiĢim, bir ifade, bir anlatım biçimidir. O biçimle 

siyasal iktidarın arasında belli bir bağlılaĢımın olduğunu görüyoruz. Osmanlı 

toplumunun dağıldıktan sonraki ortamı düĢünelim. O ortam ortadan kalkmıĢ, Ģu kadar 

milyon kilometre kare toprak elden çıkmıĢ, iktidarı elinde bulunduran merci insanlara, 

senin yurdun burasıdır, sen burayla kaimsin fikrini telkin etmek istiyor. Sen 

Anadolulusun, Anadolu insanısın. Senin edebiyatın Anadolucu bir edebiyattır. Bu belki 

doğrudan söylenmiyor. Kimse kimseye böyle bir direktif vermiyor illa böyle yapacaksın 

diye. Toplumsal ve siyasal Ģartlar öyle bir araya geliyor ki o günün yazarı Anadoluculuk 

diye bir anlatım biçimini dile getiriyor. Böyle bir söylemin ortaya çıkmasına medar 

oluyor. Bir süre sonra farklı bir akım ortaya çıkıyor. Bugün, ne diyoruz Orhan Veli‘nin 

söylediği Ģiire, Garip akımı diyoruz. Bana göre Garip Ģiir akımı aslında tam da 

Cumhuriyet döneminin kendini ifade etme biçimi. Necip Fazıl aslında edebi zevki edebi 

ahlakı ile Osmanlıdan Cumhuriyete intikal etmiĢ bir Ģair olarak bütün Ģiirleriyle 

edebiyat telakkisi ile ölçülüdür. Hece vezni ile yazmıĢtır. Anadoluculuk o tarihlerde 

1920lerde 1930‘larda Necip Fazıl‘ın Ģiirinde bulunmaz. Onda Osmanlı‘nın vezni 

görülür. Vezin derken yalnız Ģiir veznini kastetmiyorum. O dönemin yüzyıllarca sürmüĢ 

nizamının yansımasını görürüz. Anadoluculuk gene Necip Fazıl‘ın bu Ģiiri ile yürüyen 

farklı bir kulvarın ifadesi olarak ortaya çıkar. Bu telakki tarzında her Ģeye rağmen bir 

nizam fikri terennüm edilir. Ama Orhan Veli ve arkadaĢlarının Oktay Rıfat, Melih 

Cevdet‘in Ģiiri her Ģeyin alt üst olduğu, eski nizamdan tevarüs edilen hiçbir Ģeyin 

kalmadığı bir dönemin söylemine tercüman olur. Bu Ģiirde artık her Ģey bir alay konusu 

halinde ortaya çıkar. Her Ģeye müstehzi bir gözle bakılır. Mezarlar bile istihza 

konusudur. Ġçki ĢiĢeleri yetmez, içki ĢiĢesinde balık olma hayali kurulur. Fakirlik bile 
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alay konusu haline getirilir. ġiiriyet ortadan kaldırılır, Ģiiriyet öldürülür. Cep delik 

cepken delik kevgir misin be kardeĢlik ifadeleri yer alır bu Ģiirde. Bu olayla siyasal 

iktidar arasında artı toplumsal Ģartlar arasında bir bağlılaĢımın bulunduğunu görüyoruz. 

Bütün bir siyasal konjonktür, deyim yerindeyse zamanın ruhu Orhan Veli‘ye o Ģiiri öyle 

söyletiyordu. 

Gene aynı yıllarda veya birkaç yıl sonra 1950‘li yılların baĢlarında Mavi akımı 

var Attila Ġlhan‘ın öncülüğünde. Orhan Veli Ģiirine bir nevi tepki... Kendi içyapısı 

açısından düzenli bir Ģiir anlayıĢı söz... O akımla beraber bir baĢka akımın bugün Ġkinci 

Yeni adıyla bilinen akımın uç verdiğini görüyoruz. 1952 yılından itibaren Ġlhan Berk‘in 

Ģiirlerinde bunun örnekleri görülmeye baĢlıyor ve kısa zamanda benimsenip 

yaygınlaĢıyor. Kimileri diyor ki: Ġkinci Yeni o günün, Demokrat Parti‘nin baskıcı 

ortamına tepki olarak ortaya çıktı. O baskı Ģairin ifade biçimini gizlemek zorunda 

bıraktı. Böyle bir yorum var. Bir baĢka yorum ki bizim de katıldığımız tez, evet bu 

tepkiyi inkâr etmemekle beraber, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında DP iktidarının 

getirdiği nispeten refah ortamında Ģairler kendi dillerini son sınırlarına kadar zorlama 

noktasına gelmiĢlerdir. Demokrat Parti‘nin hiç kimseye Cemal Süreya‘ya veya ne 

bileyim Sezai Karakoç‘a yahut Turgut Uyar‘a Edip Cansever‘e ―ArkadaĢ sen Ģiirini 

böyle yapacaksın, böyle yazacaksın.‖ diye bir diretmesi bir direktifi söz konusu değil. 

Ama günün Ģartları yazarlara, Ģairlere dillerini, dil imkânlarını zorlayarak yeni bir Ģiir 

dili inĢa etmenin yolunu açıyor. Siyasal iktidarla veya toplumsal oluĢum ile edebiyat 

arasında böylesine bir bağlılaĢımın olduğunu söylüyoruz. 

Yeri gelmiĢken hemen Ģunu da ifade etmek isterim. Sadece siyasal iktidarın 

edebiyat üzerinde etkisi yok. Edebiyatın da kendi içinde bir iktidarı var. Edebiyat 

iktidarı da –bu iktidarı siz siyasal bağlamda da düĢünebilirsiniz toplumsal bağlamda da 

düĢünebilirsiniz- toplumsal/siyasal iktidar üzerine bir yansıması var. Edebiyatın 

iktidarını Ģurada durup direktif veriyor Ģeklinde anlamamak lazım. Toplumun kendi iç 

dinamiklerinin karĢılıklı olarak birbirini etkilemesi; siyasal iktidarın edebiyatı sanatı 

etkilemesi, artı sanatın edebiyatın iktidarı etkilemesi bağlamında bir etkiden 

bahsediyoruz. ġimdi böylece dil ile edebiyat arasındaki bağlılaĢımı da dile getirmiĢ 

olduk. 

ġimdiye kadar söylediklerimden Ģöyle bir anlam çıkabilir: ―Bu etkileĢim tabii 

olarak sürüyor, tabii olarak devam ediyor.‖ Olması gereken de aslında bu anlayıĢ tarzı... 

Ama bizim tarihimizde, Türkiye‘nin özel tarihinde, dil ile iktidar arasındaki iliĢki, baĢka 

söyleyiĢle siyasal iktidarın edebiyatı etkilemesinin baĢlangıcı, bizim tarihimizde 

Tanzimat‘la baĢlıyor. Tanzimat‘ta edebiyat veya dil ile iktidar arasında bir kırılma 

yaĢandığını görüyoruz. O dönemde Tanzimat‘la gelen bir yazarlar silsilesi var. 

GeliĢigüzel aklımıza gelenleri sayabiliriz; Tanzimat‘la Cumhuriyet dönemi arasında: 

Namık Kemal, Recai zade Ekrem, Abdülhak Hâmid, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, 

Hüseyin Cahit, Halit Ziya, Mehmet Rauf gibi isimler. Bunlara ilave edilecek daha 

birçok isim akla gelebilir. Bu isimler genelde kendilerini Batıcı olarak Batı uygarlığını 

benimsemiĢ insanlar olarak tanımladılar. ġimdi bunun sebebi nedir? Bunun sebebi o 

dönemde yani Tanzimat‘tan sonra Batıya giden Batıdan fikir devĢirmek suretiyle 

Türkiye‘nin fikir hayatını zenginleĢtirdiğini düĢünen bir nesil bu nesil. Tanzimat‘tan 

baĢlayıp meĢrutiyete kadar 1840‘tan 1920‘li yıllara kadar kaç yıl geçiyor, 80 yıllık 

dönem içindeki Ģairlerden, ediplerden söz açmıĢ oluyoruz. Bu edipler Ģöyle bir ortamda 

dünyaya geldiler ve Ģöyle bir ortamda kendi fikirlerini ifade etmeye çalıĢtılar. 

Tanzimat… Tanzimat‘ın çok ilginç bir tarihi var. Çok tesadüfi bir bakıma, Ģartlar öyle 

oluĢup geliĢiyor... Sadrazam ReĢit PaĢa akıl hocası olan Ġngiliz büyükelçisi Lord 

Stratford diye bir zat var ona soruyor. Diyor ki: ―Ekselans, Türkiye nasıl olur da 
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Ġngilizler gibi sanayileĢir?‖ Kalkınma tabiri yok o dönemde. Ġngilizlere biz nasıl 

sanayileĢiriz diye sorduğunda aldığı cevap Ģu: ― Sizde eĢitlik bilinmiyor. Siz eĢitliği 

tanımıyorsunuz. ġayet Müslümanlarla gayrimüslimleri eĢit hale getirirseniz siz de 

Ġngilizler gibi kalkınırsınız!‖ Oysa bizde adı konulmamıĢ meĢruti yönetim var... ReĢit 

PaĢa diyor ki: ―Bu iĢ kolay. Bu iĢ netice itibarıyla padiĢah fermanına bağlı. Ben fermanı 

yazarım. PadiĢaha imzalatırım. Müslümanlarla gayrimüslimleri eĢit hale getiririz.‖ 

Diyor ve bildiğimiz Tanzimat Fermanı‘nı kaleme alıyor. PadiĢaha onaylatıyor. PadiĢah 

Sultan Abdülmecit… Henüz o tarihte 17 yaĢında bir delikanlı… Bıyıkları yeni terlemiĢ. 

Ama bunu bu günkü 17 yaĢındaki delikanlıyla karĢılaĢtırmamız yanlıĢ olur. O her Ģeye 

rağmen yönetime hazırlanmıĢ olarak yetiĢtirilmiĢ bir Ģahıs. Ne imzaladığının da 

bilincinde… Bu bilinçle fermanı imzalıyor. Böylece Müslümanlarla gayrimüslimler o 

fermanla –tırnak içinde- eĢit hale getirilmiĢ oluyor. 

ġimdi buradaki eĢitlik çok ilginç… Dil ile bu eĢitlik kelimesi, müsavat kelimesi, 

buna ister eĢitlik deyin, ister müsavat deyin, ister Fransızcasını egalite olarak telaffuz 

edin, kelimenin kendisi önemli değil kelimeye yüklenen anlam önemli. Tabi bu Ģu 

manya da gelmiyor. Bir Fransız düĢünürü, Saussure, onun teorisinde olduğu gibi 

kelimeler tümüyle aletler onun deyimiyle salt göstergeler değil. Bu anlayıĢı ifade etmek 

istemiyorum. Ama kelimeye yüklenen mananın öne çıktığını ifade etmeye çalıĢıyorum. 

ġimdi Tanzimat Fermanı ile eĢitlik ilan ediliyor fakat bu eĢitliğe ilk itiraz da 

gayrimüslimler tarafından geliyor. Çok ilginç bir ironi var burada. Ġlginç bir çeliĢik 

durum var. Ġlk itiraz edenler Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. Diyarlar ki: biz Osmanlıyla 

veya Müslümanlarla bu manada bir eĢitliği kabul etmiyoruz. Biz Ģayet Müslümanlarla 

eĢit olursak, eĢit tutulursak biz de onlar gibi zekât ödemek mecburiyetinde kalırız. EĢit 

tutulursak biz de onlar gibi silahaltına alınmak mecburiyetinde kalırız. Oysa Ġslam‘ın 

gayrimüslimleri eĢit saymaması, daha doğrusu Stratford‘un ve ReĢit PaĢa‘nın anladığı 

bağlamda eĢit tutmamasının nedeni, onların anladığı bakıĢ açısıyla uzaktan yakından 

ilgili değil. Ġslam‘ın gayrimüslimleri silahaltına almaması veya onları zekâttan muaf 

tutması, bu kavramların ibadet kabul edilmesiyle bağlantılı. Gayrimüslimi inanmadığı 

bir dinin ibadetine mecbur etmeme gibi çok hassas bir anlayıĢ söz konusu... 

Gayrimüslimin eli silah tutmaz veya gayrimüslim ihanet eder mülahazasıyla cihattan 

muaf tutulmuyorlar. Ġnanmadığı bir dinin gayesi uğruna savaĢtırmamak gibi yüce bir 

anlayıĢla ilgili bu tutum. Bugün hiç bir demokrasinin ulaĢamadığı, halen insanların 

vicdanî red adı altında kabul ettirmek için mücadele ettikleri bir hak söz konusu burada. 

Oysa Ġslam‘da bu hak zaten kendiliğinden tanınıyor ve onun temel ilkeleri arasında yer 

alıyor. Bilmem arz edebiliyor muyum meramımı? Yani eĢitlik kelimesi tek baĢına bir 

anlam ifade etmiyor. EĢitlik kelimesini Stratford, böyle anlıyor. Ama Ġslam dini konuyu 

eĢitlik bağlamında, eĢitlik düzleminde anlamıyor. O, insanların inanmadığı bir dine, 

onun gayesine hizmet etmeyi, inanmadığı bir gaye uğruna fedakârlık yapmaya 

zorlanmasını önlüyor. Bu durum aslında hesabı verilmemiĢ bir kavramın, yasa eliyle, 

iktidar eliyle insanlara kabul ettirilmesinin tipik bir örneğini ve baĢlangıcını teĢkil 

ediyor. Bundan sonra da Batılı kavramlar felsefede olsun, sosyoloji de olsun, diğer 

alanlarda olsun Osmanlı lügatine intikal ettirildiğinde ne orijinal manasını muhafaza 

ediyor ne de onlara yeni bir anlam yükleniyor. Tümüyle keyfi anlamlarda kullanılıyor. 

Bütün kavramlar dejenere edilmiĢtir. Mesela pozitivizm. Veya bundan önce 

rasyonalizm… Rasyonalizmin felsefedeki asli manasının ne olduğunu kavramayanlar, 

lügate bakıp: haa rasyon: akıl, rasyonalizm: akılcılık, görünce, Ġslam zaten akla hitap 

ediyor, aklı esas alıyor; dolayısıyla akılcılık Ġslam‘da da vardır hükmünü basıp geçiyor. 

Veya Pozitivizm nedir konusunda, bilgiye tecrübeyle ulaĢmanın yöntemi diye 

bakıldığında, Ġslam tecrübeyi reddediyor mu? Hayır. Tecrübeyi reddetmiyor. O halde 

pozitivizm Ġslam‘da da vardır sonucuna ulaĢıyorlar kestirmeden. Hâlbuki rasyonalizmde 
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olsun pozitivizmde olsun, bilginin kökeni birinde akıl ötekinde tecrübe kabulüne yer 

veriliyor. Bilginin kaynağı akıldır veya deneydir mülahazalarından birini kabul 

ettiğimizde vahiy abese dönüĢmüĢ oluyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Diğer 

kavramların kabulü de buna benziyor. Cumhuriyetle birlikte benimsenmiĢ olan 

halkçılık, devletçilik, milliyetçilik, lâiklik, bunların hiç biri hesabı verilerek çilesi 

çekilerek benimsenmemiĢtir, tepeden inme kavramlar olarak yasalara yerleĢtirilmiĢtir. 

ġimdi bunların her birinin üzerinde durmaya vaktimizde yok zannediyorum, 

zamanımızın sınırını aĢmıĢ bulunuyoruz. Sadece Ģu lâiklik kelimesi ile sözümüzü 

tamamlamaya çalıĢalım. Gerçi bir iki cümle daha var onları da söyleyeyim. ġimdi 

lâiklik denilince okullarda bize öğretilen bilgi nedir? Din ile devletin ayrılması diye 

öğretiliyor değil mi? Ġlkokul kitaplarında olsun üniversitede inkılap tarihi derslerinde 

olsun lâiklik böyle anlaĢılıyor ve böyle anlatılıyor: din ile devletin ayrılması... Bu arada 

öğrenciler arasında lâiklik nedir diye bir test yapacak olursak soracak olursak 

inanıyorum ki beni doğrulayacaklardır. Oysa lâiklik kendi menĢe ülkesinde din ile 

devletin ayrıĢması olarak kabul edilmez. Din otoritesi olan Kilise ile devlet otoritesinin 

birbirine müdahale etmemesi hususunda akdedilmiĢ bir anlaĢmadır. ġimdi Kilise 

devlete diyor ki sen benim alanıma bulaĢma, Devlet kiliseye diyor ki, o halde sen de 

benim alanıma karıĢma. Daha önce ne olmuĢ? Daha önce hangisi üstün gelmiĢse o onu 

egemenliği altına almıĢ. Kilisenin üstün olduğu dönemde Kilise Devlete egemen olmuĢ, 

Papa krala taç giydirmiĢ; ona taç giydirmek suretiyle sana iktidarı ben bahĢediyorum 

demek istemiĢ; taç iktidar sembolü... Devlet üstün geldiği takdirde Kiliseyi kendi 

hükümranlık sahasına çekebilmiĢ. Yani Kilisen varsa laikliğe bir nispet kurabilirsin. 

Laiklik Kiliseyle doğrudan doğruya ilgili iliĢkili bir kavram. Kilise mensubu laik 

değildir. O zaten kilise mensubudur, din adamıdır. Kiliseye mensup değil isen laiksin. 

Bunun dinlilikle dinsizlikle ilgisi yok. Ama bütün bu kavramlar bizde hesabı 

verilmeden, çilesi çekilmeden aktarılmıĢ olduğu için burada biz ezbere laiklik, 

milliyetçilik üzerine ahkâm kesiyoruz. Bütün bu kavramlar ideolojik sferde Türk 

toplumuna tepeden inme benimsetilmeye çalıĢılmıĢtır. Oysa bu kavramların her birinin 

farklı kökeni var. Milliyetçilik iktisadi Ģartların meydana getirdiği bir kavram, durduk 

yerde ortaya çıkmıyor; oysa biz bunu nasıl anlıyoruz: kendi milletini üstün görmek 

sanıyoruz. ĠĢte ―Türk milleti üstündür.‖ Bilmem Ġngiliz, Fransız milliyetçisi ise  

―Fransız milleti herkesten üstündür.‖ biçiminde anlıyoruz. Hâlbuki kökeni çok farklı 

iktisadi Ģartlara dayanıyor. Benim milletimden ziyade benim ürettiğim nesneler 

komĢunun nesnesinden daha kalitelidir söylemi söz konusu. Benim milletim kendi 

menfaatini bilir, kendi üretimine sahip çıkar. Kendi üretimine sahip çıkan bu millet 

üstün bir millettir anlayıĢı telkin ediliyor. Oysa Cumhuriyet döneminde olayın tarihi 

seyri dikkate alınmadan kestirmeden sonuca bakılıyor ve Türk milleti üstündür 

fehvasınca milliyetçilik telakkisi benimseniyor. 

Hep söylediğimiz gibi siyasal iktidarla edebiyat arasında, sanat arasında 

karĢılıklı bir bağlılaĢım var. ġayet siyasal iktidarla edebiyatın söylemi örtüĢüyor ise 

problem kalmıyor, ama örtüĢmüyor ise siyasal iktidarların ceberut olduğu dönemlerde 

bazı yazarlar öne çıkartılabiliyor, bazıları dıĢlanabiliyor. Necip Fazıl örneğinden hareket 

etmiĢtik. Gene o örnekle devam edelim. Necip Fazıl‘ın Ģiirleri 1930‘lu 40‘lı yıllarda baĢ 

tacı edilirken ―Bir mısraı bir millete Ģeref vermeye yeter.‖ diye onurlandırılırken 1950‘li 

yıllarda birdenbire okul kitaplarından tart edildiğini görüyoruz. Kovuluyor okul 

kitaplarından. Daha önce Ģiirleri örnek olarak gösterilirken 50‘li yıllarda böyle bir Ģair 

sanki bu ülkenin edebiyatında hiç yer almamıĢ durumuna getiriliyor. Biz 1950‘li 

yıllarda edebiyat ortamına girdiğimizde bu kavram kargaĢasıyla, baĢ edebilmenin 

yollarını aramaya gayret ettik. Hatırlıyorum. Daha lise yıllarında yazdığım bir yazıda, 
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―Terimlerde AnlaĢamamak‖ baĢlıklı yazımızda tam da bu kargaĢayı dile getirmeye 

çalıĢmıĢtık. Niçin terimlerde veya kavramlarda anlaĢamıyoruzun cevabını o dönemde 

aramaya, üzerinde durmaya çaba göstermiĢtik. Kavramlar bahsi aydınlık getirmeye 

çalıĢtığımız konunun baĢında yer alıyordu. Böylece biz ne yapmıĢ oluyorduk?  Kurulu 

düzenin temel nirengileriyle hesaplaĢmayı hedefliyorduk. Kurulu düzene protestomuzu 

deklere etmeye çalıĢıyorduk. 

Yazar, dedik daha baĢta, muhalif biridir. Kurulu düzene, onun kurumlarına 

muhalefetini dile getirir. Biz ta baĢtan itibaren muhalefetimizi dile getirmeye 

çalıĢtığımız için ―edebiyat iktidarı‖ tarafından sürekli dıĢlandık, antolojilere ders 

kitaplarına alınmadık. Yeni yeni ders kitaplarında anılmaya baĢlıyoruz. Sadece 

Ģahsımdan bahsetmiyorum. Bir edebiyat nesli olarak Mavera nesli olarak ondan önce 

Edebiyat nesli, ondan önce DiriliĢ, Büyük Doğu, ilahire, bu nesiller olarak edebiyat 

kitaplarından dıĢlandık. Antolojilere alınmadık. Ne bileyim, herhangi bir edebiyat 

toplantısında ismimizin geçmesi gerekirken isimlerimizin anılmadığını gördük. 

Böylece, edebiyatla siyasal iktidar arasında veya edebiyat iktidarı arasında bu bağlamda 

bir iliĢki, bir korelasyon olduğunu gözlemlemiĢ olduk. 

Ben galiba vaktimi epeyce geçirdim. Bu sempozyum zengin içerikli bir program 

sergiliyor. Onun baĢarıyla tamamlanmasını diliyorum. Fikir, sanat, edebiyat dünyamıza 

katkı sağlayacağına inanıyorum. Sempozyumu tertiplemiĢ olan valiliğimize, 

üniversitemize, ilgili bütün kurum ve kuruluĢlara, emeği geçen bütün arkadaĢlara 

teĢekkür ediyorum. Sempozyumun baĢarıyla ikmal edilmesini diliyorum. Sabrettiniz, 

dinlediniz, teĢekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun… 
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SAMED BEHRENGĠ ÖRNEĞĠ ĠLE DEVRĠMCĠ EDEBĠYATIN 

TOPLUMSAL UYANIġA ETKĠSĠ 

 

Abbas KARAAĞAÇLI
*
 

Özet 

Tarih boyunca hemen hemen bütün toplumsal değiĢimlerde, devrim ve iktidar değiĢikliklerinde 

dil, sanat, kültür ve edebiyatın önemli bir etken olduğu aĢikârdır. Devrimsel bir süreç içerisinde özellikle 

iktidarlarda yönetim değiĢikliği söz konusu ise evrimsel değiĢiklerden daha fazla bu etkiye Ģahit 

olmaktayız. Dilin mevcut iktidara karĢı protest bir yaklaĢım içerisinde bulunduğu zamanlarda bunun 

kitlelerin harekete geçirilmesine ve toplumsal hareketliliğe dönüĢmesine neden olan pek çok örneği 

vardır. Ġran Ġslam Devrimi öncesinde Pehlevi Hanedanı‘nın otoriter yönetimine karĢı aydın kesim ve 

sanatçılar ortaya koydukları eserlerle kitlelerin sözcüsü konumuna gelmiĢlerdir. Bu doğrultuda söz 

konusu sanat sahalarının iktidarın yönlendirilmesi veya kitlelerin yönetime karĢı tepkilerinin aracı 

sözcüsü ve sembolüne dönüĢmüĢlerdir. 

Bu araĢtırma yazısında, yukarıda anılan yaklaĢım çerçevesinde Ġran‘ın Doğu Azerbaycan ili, 

merkezi, Tebriz kentinde doğan daha sonra talihsiz bir kazada hayatını kaybeden yazar, Ģair ve öğretmen 

Samed Behrengi‘nin eserleri, yaĢamı ve mücadelesiyle dil, sanat, iktidar iliĢkileri irdelenmeye 

çalıĢılacaktır. Dünyada pek çok aydına yol gösterici nitelik taĢıyan bu büyük yazarın eserlerinin birçoğu 

Türkçeye çevrilerek ülkemizde de büyük ilgi görmüĢtür. AraĢtırmamızda Behrengi‘nin kısa hayatı 

boyunca kaleme aldığı bütün eserleri incelenecek, yaĢamına ıĢık tutulacak, hakkında yazılan yazılar 

ülkemizde ilk defa yayınlanacak olan ilmi bir makale ile ilgililerin dikkatine sunulacak, eserleri ve örnek 

yaĢamı ile nasıl bir değiĢim öncüsü olduğu ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ġran, Tebriz, Devrim, Küçük Kara Balık, Bir ġeftali Bin ġeftali. 

 

SAMHED BEHRENGIC EXAMPLE AND REVOLUTIONARY 

LITERATURE BEHRENGE SOCIAL RESPONSE EFFECT 

Abstract 

Almost it is obvious that throughout history in all social changes language, art, culture and 

literature are important factors in revolution and power changes. Especially, in the case of power change, 

we are witnessing more of this effect in a revolutionary process than the evolutionary changes. There are 

many instances in which the language has been in a protest approach to the current power, causing it to 

turn into mass mobilization and social mobilization. Before the Islamic Revolution in Iran, intellectuals 

and artists against the authoritarian rule of the Pahlavi Dynasty came to the position of the masses with 

the works which they put forth. In this direction they were turned into medieval words and symbols of the 

direction of the arts fields or of the reactions of the masses to the governance. 

In the course of this research, we will try to examine the relations between language, art and 

power with the works, life and struggle of poet and teacher Samed Behrengi who lost his life in an 

unfortunate accident in the southern Iran province of Azerbaijan, central city of Tabriz. Many of the 

works of this great writer, which has been leading to many intellectuals in the world, have been translated 

into Turkish and attracted great interest in our country. In our research, all the Behrengi‘s works which he 

had written during in his short life will be analyzed, and this works will be shed light to his life, the 

writings about him will be presented to the attention of those interested in the scientific article which will 

be published for the first time in our country, and what kind of change will be revealed with his works 

and sample life. 

Keywords: Ġran, Tabriz, Revolution, Little Black Fish, A Peache Thousand Peaces.  
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Samed Behrengi‟nin YetiĢtiği Siyasal Ortam 

Samed Behrengi
1
 kısa ömrü sırasında ortaya koyduğu eserleri ve düĢünceleriyle 

dönemin baskıcı yönetimini ve hâkim ekonomik sistemi sorgulamıĢtır. Genel olarak 

çocuklara yönelik kaleme aldığı eserleriyle toplumun değiĢimine yönelik devrimci 

teorilerin ortaya çıkıĢına öncülük etmiĢtir. 

YaĢadığı toplumu çok iyi analiz eden Behrengi çocuklar için yazdığı hikâye ve 

masallarında Ġran toplumunun gerçeklerine ıĢık tuttu. Eserleriyle büyüklere de pek çok 

Ģey öğreten Behrengi Ģu ifadeleri kullanmıĢtır: 

―Çocuklar, bu toplum babalarınızın size miras bıraktığı toplumdur. 

Yaramazlıklarınızı aza indirmeli hatta tümüyle bırakmalısınız. Bu toplumun 

sorunlarının üstesinden gelecek çözüm araçlarını arayıp bulmalı ve hastalıkları yok 

etmelisiniz.” 

Toplumu tanımanın birkaç yolu vardır. Kitap okumak bu yollardan birisidir. 

Kitapların hem en iyisini seçmeliyiz hem de bizim çeĢitli sorularımıza cevap 

verebilenini. Kitaplar toplumumuzu ve önceki ulusları bilgilendirmek ve bize toplumsal 

hastalıkları göstermek zorundadır. 

Öyküler bizlere, toplumumuzun gerçek bir resmini çizebilir; toplumun 

sorunlarını ve bu sorunların nedenlerini açıklayabilir. Öyküler, okuyanları yalnızca 

eğlendirmez. Bu yüzden ben de akılı çocukların öykülerimi yalnızca hoĢ vakit geçirmek 

için değil, aynı zamanda öğrenip bilgilenmeleri için de okumalarını istiyorum.‖
2
 

Öğretmenlik yapmak için gittiği bazı köylerde bırakın sırayı ve karatahtayı 

okulun kapısı ve penceresinden bile söz etmek mümkün değildi. Çocukların eğitimini 

aksatmamak için nerede bir boĢ yer bulsa orayı sınıf olarak kullanırdı. Onlara yalnızca 

okuma yazmayı değil hayatın zor taraflarıyla mücadele etmenin yollarını da öğretir, 

direniĢ ruhlu olmaları gerektiğini aĢılardı. Köy yollarını zorlukla aĢarken ortaya 

koyduğu eserleriyle
3
 toplumun sorunlarına ıĢık tutmuĢ, teorik olarak örgütlenmelerinde 

yol gösterici olmuĢtur. 

                                                           
1
 24 Haziran 1939 yılında Ġran‘ın Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz kentinin tarihi Çerendab 

semtinde fakir bir ailede dünyaya geldi. Babası Ġzzet, annesi ise Sarah Hanım olup, iki erkek ve üç kız 

kardeĢe sahiptir. Babası mevsimlik iĢçi olarak geçici iĢlerde çalıĢarak kıt kanaat ailesinin geçimini 

sağlıyordu. Bazen de sırtına su damacanası alarak tren istasyonunda Ruslara ve Osmanlılara su satardı. 

Hayat zorlukları onu para kazanmak amacıyla gurbet yollarına düĢürünce birçok baĢka iĢçiyle beraber 

Kafkasya yolunu tutmasına sebep olunca Bakü‘ye doğru yola düĢüp bir daha geri gelmedi. Gurbette ölüp 

cenazesi dahi memlekete gelmedi. Samet ilkokulun ardından liseyi 1950 yılında bitirince Tebriz öğretmen 

okuluna kaydolup 1952 yılında mezun oldu. Mezun olduğunda 18 yaĢındaydı. Hemen öğretmen olarak 

göreve baĢladı ve kısa ömrü süresince AzerĢerh, Memağan, Gogan ve Ağircan kasabalarının köylerinde 

ilkokul öğretmenliği yaptı. 1953 yılında öğretmenliğinin yanı sıra Tebriz Üniversitesi‘nde Ġngiliz dili ve 

edebiyatı bölümü öğrencisi olup 1957‘de mezun oldu. O tarihlerde Ġran ile Sovyetler Birliği‘nin sınırını 

oluĢturan Aras nehrinin ġam Gulik köyünün kıyısında 31 Ağustos 1967 yılında boğularak hayatını 

kaybetti. Cenazesi üç gün sonra, boğulduğu yerden 3-4 km ileride bulunan Kelale sınır karakolunun 

yanında bulundu. Cenazesi Tebriz‘deki Ġmamiye Mezarlığı‘nda toprağa verildi. Ölümü ile ilgili birçok 

söylenti ortaya atılmıĢtır. Kimileri Behrengi‘nin o dönem Ġran‘da otoriter bir yönetim olan ġah Rıza 

Pehlevi‘nin istihbarat örgütü olan SAVAK tarafından suikaste kurban gittiği tezini ileri sürmektedirler. 

Esasen boğulmadan 10 gün önce SAVAK elemanları evine gelip onu ölümle tehdit etmiĢlerdir. Zaten 

olaydan bir an önce Behrengi‘nin ―Küçük Karabalık‖ kitabı yayınlanmıĢ Ġran ve dünya kamuoyunda 

büyük yankı yaratmıĢtır. 
2
 Samed, Behrengi, Küçük Karabalık, Çev. Gürel Demirel, Sim Yayınevi, Ġstanbul, Temmuz 1991, s.6. 

3
 Samed Behrengi‘nin bazılarının dilimize de çevrilen eserleri: 1-Uldız ve Kargalar (1966 Sonbahar), 2-

Uldız ve KonuĢan Bebek (1967 Sonbahar), 3- Kel Güvercinci (1966 Sonbahar), 4- Pancarcı Çocuk (1967 
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Behrengi, eğitimini baĢarıyla bitirmiĢtir. Eğitim hayatına verdiği önem 

araĢtırmacı ruhunun da ortaya çıkmasına yardımcı olmuĢtur. ĠĢçi kökenli bir aileden 

gelmesi iĢçi sınıfının yaĢam biçimlerini önemseyen bir ideolojiye sahip olmasına neden 

olmuĢtur. Proloteryanın kültürünü öğrenip, ideolojilerini kavraması hayatına yön veren 

etmenlerden olmuĢtur. Hayat standartların uyuĢması da onların hayatını analiz 

edebilmesine yardımcı olmuĢtur. 

O tarihlerde dünyanın en eski komünist partilerinden birisi konumunda olan 

TUDEH Partisi Ġran‘da yer altında faaliyet gösterse de edebiyat ve fikir sahasında 

dönem dönem kendine yaĢam alanı bulmaktadır. Partinin düĢüncelerini benimseyen 

gazeteler, dergiler ve kitaplar yayınlanmaktadır. Kimi yayınlar yasal, kimileri ise yasa 

dıĢıdır. Bazıları yayınlar da yurt dıĢından Ġran‘a sokulmaktadır. Parti içerisinde fikir 

çatıĢmaları yaĢanmakta ve partinin önde gelen isimleri parti yönetimini revizyonist
4
 ve 

oportünist
5
 olmakla suçlamaktadırlar. Daha sonraları S. Behrengi ortaya koyduğu 

eserleriyle çocuklara yazdığı masallarında Ġran sol hareketinin çıkmazına yol göstermiĢ 

özellikle efsaneleĢen eseri Küçük Karabalık ve Püsküllü Deve hikâyeleri ile Ģahın 

diktatörlüğüne karĢı silahlı mücadeleyi benimseyen ―HALKIN FEDAĠLERĠ‖ örgütünün 

fikirsel oluĢumuna öncülük etmiĢtir. 

Behrengi‘nin sosyalist düĢünceyi benimsemesindeki temel sebep kökeni, iĢçi bir 

ailenin çocuğu olması ve bunun yanı sıra ülkenin içinde bulunduğu durumdur. Bu 

dönemde köy okulları ülkenin aynası konumundadır. Bir yandan da Ġran‘da hareketli bir 

süreç yaĢanmaktadır. Behrengi de sessiz kalmamıĢ, her duyarlı bir insan gibi 

mücadelenin bir yanında yer almıĢtır. 

Behrengi açlık ve sefalet içinde yaĢam mücadelesi veren iĢçi ve köylülerle 

birlikte yaĢamıĢtır. O dönemi anlatırken Ģöyle diyor: 

―Ben mantar gibi dünyaya gelmedim annesiz babasız. Mantar gibi yaĢama hızlı 

veda etmedim. Etrafımda nerde bir nem varsa ondan yararlandım, büyüdüm ve kimse 

bana su vermedi ama ben geliĢtim. Ġğde ağacı gibi biçimsiz, az suya kanaat eden birisi 

olarak büyüdüm. Babam der ki; eğer Ġran‟ı bölecek olsalardı senin hakkına da bundan 

daha fazlası düĢmezdi.‘‘
6
  Ġlk yazısı Telhun adında S-GalanguĢ takma adıyla Kitab-ı 

Hafte (haftanın kitabı) dergisinin 88‘inci sayısında Temmuz 1965 yılında yayınlandı.
7
 

Dergi kısa süre sonra kapanınca Behrengi yazılarını Tebriz‘de yayınlanan Mehdi Azadi 

(özgürlük yurdu) ve benzer dergilerde yayınlamaya baĢladı. 

Yazıları kısa sürede Ġran‘da bulunan Devrimci gruplar ve entelektüel çevreler 

tarafından büyük bir ilgi görmüĢtür. Bazı kitaplarının kısa sürede 4. ve 5. baskıları 

yayımlanmıĢtır. ―Ġran eğitim sistemi üzerine düĢünceler‖ adlı kitabı da bunlardan 

biridir. Eserleri her kesimden insana hitap edecek maliyette sunulmuĢtur. Ona göre iyi 

bir kitabın fazla basım yapması veya renkli bir kapağı olması önemli değildir. Ġyi bir 

kitap güçlü bir içeriğe sahip olmalıdır. Dönemin büyük aydınlarından Doktor Gulam 

Hüseyin Saidi bu hususa Ģöyle değiniyor: 

                                                                                                                                                                          
KıĢ), 5- Küçük Kara Balık (1968 Yaz), 6- Bir ġeftali Bin ġeftali (1969 Ġlkbahar), 7- Yirmi Dört Saat 

(1969 Ġlkbahar), 8- Köroğlu ve Kel Hamza (1969 Ġlkbahar). 
4
 Revizyonizm: Marksist hareketin içinde revizyonizm sözcüğü, önemli Marksist öncüllerin çeĢitli 

fikirlerinin, ilkelerinin ve teorilerinin revizyondan geçmesi gerektiğine inanan bir düĢünce tarzıdır. 
5
 Oportünizm: Olaylardan bencil avantajlar edinen bilinçli politika ve uygulamadır. Prensiplere ve diğer 

bireylerin karĢılaĢacağı sonuçlara asgari önem verir. Fırsatçı eylemler öz bilgi alanınca güdülenir. 
6
 Ali EĢref, DerviĢiyan, Samed CavedaneĢod, Samed ÖlümsüzleĢti, ġeb-ahengi Yayınları, Tahran, 1977, 

s. 6. 
7
 Ali EĢref, DerviĢiyan, age: s. 6. 
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―Behrengi arkadaĢlarına ve yazarlara yazdığı mektuplarında kitapların çok 

pahalı olmasında Ģikâyetçiydi. Kendisi bütün varıyla, yoğuyla kitap satın alır tatil 

günlerinde kitapları sırt çantasına doldurarak köy köy dolaĢıp okuması için herkese 

dağıtırdı.‘‘
8
 

Toplumun geleceğini oluĢturan çocukların Behrengi için ayrı bir önemi vardır. 

Bütün devrimci fikirlerini onlar için yazdığı hikâyelerde satır aralarına gizlemiĢtir. 

Çocuklara dünyanın yarısının aç olduğunun hatırlatılması ve buna çözüm bulmaları 

gerektiğinin öğretilmesi gerekmektedir. Ona göre çocukları iyi yetiĢtirmek için onları 

dünyanın yalancı propagandalarından uzak tutmak gerekir. Behrengi diyordu ki: 

―Biz çocuklarımıza Ģunu öğretmeliyiz; senin memleketinde öyle çocuklar vardır 

ki ayda yılda tadımlık olsun diye bir parça peynir yiyemiyor etin renginden haberi yok. 

Ama küçük bir azınlığın her zaman sofralarında Ģarapta kızartılmıĢ ördek var.‖ 

Behrengi‘ye göre, toplumsal olaylar yalnız dört duvar arasına sıkıĢıp kalan 

geliĢmelerden ibaret değildir. Toplum olarak nitelendirdiğimiz kavram yaĢamınızın her 

noktasındadır. En uzak köyleri de kapsar, metropol Ģehirleri de. Çamur ve pisliklerle 

kaplı köy yollarını, kentlerin rengârenk ıĢıklarla kaplı caddelerini, yoksul köylülerin 

küçük, karanlık, sinekli kulübelerini ve tabi lüks hayat düĢkünü bireylerin saraylarını.
9
 

Behrengi hikâyelerinin yanı sıra Ģiirler
10

 ve okul kitapları
11

 kaleme almıĢ, folklor 

alanında da önemli eseler ortaya koymuĢtur. Ayrıca kısa yaĢamı süresince bazı eserlerin 

de
12

 tercümesini gerçekleĢtirmiĢtir. 

―Altı Makalede Tarih ve Ġlim‖ isimli eserinde: 

1. MeĢrutiyet tarihi sırasında Azerbaycan  

2. Tarih dersi Hakkında Birkaç Söz  

3. Dünyayı Tanımak 

4. Kadim Ġlimle ÇağdaĢ Bilimin Sınırı  

5. DiĢ fikir ve Bilinç Hakkında Kısa Bir Söz  

6. GüneĢ Sistemi Kitabını Değerlendirme baĢlıkları altında çağdaĢ bilime 

yönelik düĢüncelerini ortaya koymuĢtur. Örneğin; ―Kadim Ġlimle ÇağdaĢ Bilimin 

Sınırı‖ baĢlıklı makalesinde Pier Rosso, Leonardo Da Vinci, William Harvey, Tiko, 

Brahe, Kepler ve Galileo gibi bilginlerin düĢüncelerini karĢılaĢtırarak Orta Çağ felsefesi 

ve skolastik düĢünce hakkında bir sonuç elde etmeye çalıĢmıĢtır. 

Dönemin aydın, entelektüel ve devrimcileri ile yakın irtibatta olan Behrengi, 

―Azerbaycan Efsaneleri‖ kitabını ―Halkın Fedaileri‖ örgütünün kurucu kadrosunda yer 

                                                           
8
 Gulam Hüseyin, Saidi, Gece Dur Bak, AreĢ Dergisi, Sayı:18, (1379 Tahran). 

9
 Samed, Bahrengi, Püsküllü Deve, Çev. Gürel Demirel, Sim Yayınları, Ġstanbul, 1991, s. 56. 

10
 S. Bahrengi‘nin folklor ve Ģiir alanındaki eserleri: 1-Azerbaycan Masalları 1.Cilt (Ġlkbahar 1965), 2-

Azerbaycan Masalları 2.Cilt (Ġlkbahar 1968), 3- Tapmacalar, KoĢmacalar (Ġlkbahar 1966), 4- Pare Pare 

(Yaz 1964). 
11

 S. Bahrengi‘nin eğitim alanındaki kitapları: 1-Ġran Eğitim Sistemi Üzerine DüĢünceler (Yaz 1965), 2- 

Azerbaycan Çocukları Ġçin Farsça Alfabe (Yaz 1965), 3- Makaleler (Yaz 1969), 4- Altı Makalede Tarih 

ve Ġlim. 
12

 S. Bahrengi‘nin Tercümesini Yaptığı Eserler: 1-Gazete Satan Çocuk, Yazan Mehdi Hüseyin (Yaz 

1963), 2-Biz EĢekler, Yazan Aziz Nesin (Sonbahar 1965), 3-ÇağdaĢ ġiirler Defteri, Yazan birkaç Fars 

ġair (Sonbahar 1965), 4-Harapkar (Sabotajcı), Yazar: Birkaç Türk Yazarın Hikayeleri (Yaz 1969), 5-

Siyah Karga, Yazar: Mamin Sibiriyak (Yaz 1969), 6-Gece Dur Bak, Yazar: Nima YuĢiz, Ahmet ġamlu, 

M. Ümit, Furuğ Feruhzad (sonbahar 1379). 
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alan Behruz Dehgani (daha sonra idam edilmiĢtir) ile birlikte kaleme almıĢtır. Behrengi 

eserlerinin yanında birçok mektup da kaleme almıĢtır. Bu mektuplar daha sonra kardeĢi 

Esed Behrengi tarafından toparlanarak ―Behrengi‘nin Mektupları‖ adlı kitapta 

yayınlanmıĢtır (1978 yılında Tahran‘da Emir Kebir Yayınları). Behrengi bu mektupların 

bir kısmında Cengiz Merati takma adını kullanmıĢtır. 

Behrengi‘nin eserlerinde derenin ötesindeki nehri, nehrin ötesindeki denizi hayal 

eden karabalık vardır. Bir karga ailesiyle dost olan küçük çocuklar, karınca ve güneĢle 

konuĢan bir Ģeftali ağacının öyküsü vardır. DüĢünce dünyası her zaman zengindir. 

Büyük hayalleri vardır Behrengi‘nin. O hayallerini masal kahramanlarına nasıl 

benimsetiyorsa, köy çocuklarına da öyle benimsetmiĢtir. En büyük hayali sosyalist bir 

ülke yaratılmasıdır ve yaptığı her iĢi bu hayalini amaç edinerek. 

Küçük Karabalık‟la Vücut Bulan Bireyin Örgütsel Devrimci UyanıĢı 

Çocuklara yönelik yazılmıĢ bir hikâye olan Küçük Karabalık satır aralarında 

büyükler için de önemli notlar ve ipuçları barındırır. Küçük Karabalık annesiyle birlikte 

yosunlar arasında uyurken diğer binlerce Karabalık gibi mehtabın evlerine düĢüĢünü 

hayal eder ve annesine gitmek istediğini söyler. Annesinden gelen ‗neden‘ sorusuna: 

Derenin bittiği yeri merak ediyorum, aylardır kafamı kurcalayıp duruyor. Bu güne 

kadar bu soruya net bir karĢılık bulamadım, geceleri uyku uyuyamıyorum. Kararımı 

verdim: Gidip derenin nerede bittiğini öğrenmek, orada neler var, baĢka yerlerde neler 

var gidip görüp öğrenmek istiyorum.‘‘ Ģeklinde cevap verir.
13

 Küçük karabalığı hem 

cinslerinden ayıran üç önemli özelliği vardır. Bunlar: 

1. DüĢünmesi 

2. Bilgili olması 

3. Ġradesidir. 

Behrengi Küçük Karabalığın her zaman bu özellikleri taĢıdığını, yaĢamının bu 

doğrultuda Ģekillendiğini ve nihayetinde bireysel bir isyanla sonsuzluğa ulaĢtığını 

ortaya koyar. 

Hikâyenin baĢlangıcında sevgi dolu bir aile ortamı ile günlük yaĢamda 

karĢılaĢılan karakterlerle karĢı karĢıya kalınıyor. Küçük Karabalık annesi ile 

konuĢurken daha önce Ulduz‘un kargalarla konuĢtuğunu hatırlıyoruz. Behrengi‘nin 

derin düĢüncesi burada ortaya çıkıyor. Küçük Karabalık kendisiyle annesinin 

tartıĢmasına Ģahit olan yaĢlı balığa diyor ki: 

―Ben bu günlük rutin dolaĢmalardan yoruldum. Bunlara devam etmek 

istemiyorum, ben kendimi aldatmıyorum, bir gün gözümü açıp sizin gibi yaĢlı olacağım 

ve o günde gözü yaĢlı bir balık olmak istemiyorum.‟‟ 

Bu isyanın karĢısında diğer bütün muhafazakâr anneler gibi Küçük Karabalığın 

annesi de çocuğunu vazgeçirmeye çalıĢır, ama baĢarılı olamaz. Annesi: Bu derenin baĢı 

sonu olmaz hepsi budur. Karabalık annesine karĢılık olarak: 

―Anneciğim he Ģeyin bir sonu olması gerekmez mi? Gece ve Gündüz gibi… Ben 

bunu anladım ki bütün balıklar ömürlerinin boĢa geçtiğinden dolayı Ģikâyetçi olurlar.‖ 

Annesi bütün bunlar karĢısında çaresiz kalır ve komĢularından yardım ister ama tüm 

çabaları boĢunadır. Küçük karabalık gitmeye karar vermiĢtir. 

Küçük Karabalığın düĢünüyor olması onun mistik bir düĢünce yapısına sahip 

olmasını sağlamıĢtır. Aslında Küçük Karabalık yaptığının bilincinde değildir ama 
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 Samed, Behrengi, Küçük Karabalık, Çev. Gürel Demirel, Sim Yayınları, Ġstanbul, Temmuz 1991, s. 11. 
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bildiği tek Ģey vardır; mevcut durumu kabullenmemek. Onun önünde iki yol 

bulunmaktadır: Birincisi, kalıp araĢtırmak, ikincisi belirsize doğru hareket edip 

müphemi araĢtırmak. Küçük karabalık ikinci yolu tercih etmiĢtir. Bütün örf, adet ve 

gelenekleri bir tarafa koyarak kendisinin de mahiyeti hakkında bilgisi olmadığı yola 

doğru çıkmaya karar vermiĢtir. Bu yolda yavaĢ yavaĢ gerçekleri öğreneceğine 

inanmaktadır.  

Bu kahraman tipolojisinin eylemini değerlendirenler: 

 Avontorizm! Küçük burjuva mecracılığı 

 Temelsiz devrimci Romantizm 

 -AĢağılık kompleksinden kaynaklanan ani cinnet geçirme hali 

 Yabancı düĢmanlarla iĢ birliği ile milli güvenliğe karĢı isyana tahrik ve 

düzeni bozma giriĢimi diye değerlendirmiĢlerdir. 

Behrengi‘nin ortaya koyduğu bu yeni karakter yerleĢik değerlerin ve düzenin 

korumasına yönelik mantıksal yaklaĢımı yerle bir etmiĢtir. Hikâyenin en önemli özelliği 

ise cesaret ve kahramanlıkla yoğrulmuĢ yeni bir karakterin yaratılmasıdır. 

Denizde yaĢayan diğer canlılara göre Küçük Karabalığın yaptığı, düzeni 

istikrarsızlaĢtırmaktır. Onların bütün arzusu yemek, yatmak ve üremektir. Onlar 

yalnızca karın ve karın altından baĢka bir Ģey düĢünmemektedirler. Çünkü düĢünmek 

onlar için gerekli bir eylem değildir. DüĢünmek onların nazik sinirlerini rahatsız edecek 

ve onları rahat uykularından edecektir. Belki de kan hücrelerinden birkaçı hastalanınca 

ömürlerinde birkaç saniye azalacaktır. Düzenin koruyuculuğuna soyunan yaĢlı balıklar 

Küçük Karabalığı öldürmeye niyetlenirler ama yoldaĢları Küçük Karabalığı kurtarırlar. 

Bu sırada annesi elleriyle yüzüne kapamıĢ ağlıyordu: Vay baĢımıza gelenler, Ģimdi ne 

yapacağım ben? Küçük Karabalık yaklaĢarak: ―Ağlama anne‖, ―Sen asıl Ģu zavallı 

balıkların haline ağla.‘‘der.
14

 

Küçük Karabalık, kimi zaman dünyayı yalnızca kendilerinin yaĢadığı küçük 

gölette sanan kurbağalar ve o kurbağaların yavrularını yiyerek hayatlarını sürdüren 

yengeçlerin yaĢamlarındaki boĢunalığını gözlemleyerek, kendi amacına ulaĢmak için 

azimle yoluna devam eder. Kertenkeleden öğütler alır ve Pelikanın tuzağından 

kurtulmak için küçük bir hançer alarak yoluna devam eder. Burada kertenkele 

öğrencisine yalnız kuru bilgiler veren değil, öğrencisine tehlikelere karĢı değerli bilgiler 

sunan ve göletin altında yetiĢen dikenlerden yapılan hançere ulaĢmasına yardımcı olan 

iyi bir öğretmen örneği olarak önemli bir ders mahiyetinde bize sunulmaktadır.
15

 Samed 

Behrengi‘nin Küçük Karabalık adlı eseri diğer eserleri gibi yayınlanır yayınlanmaz 

Ġran‘da entelektüel ve devrimci kamuoyunun dikkatini çekerken dünyada da önemli etki 

yaratmıĢtır. Bütün eserleri gibi Küçük Karabalık‘ta Türkçeye tercüme edilmiĢtir. Ünlü 

ozan Zülfü Livaneli, ‗ġah Bir Yana Taht Bir Yana‘ türküsünü Behrengi‘nin anısına 

söylemiĢtir. Bu aĢamada yabancı dillere çevrilen eserleri üzerinden yeni hikâyeler ve 

senaryolar hazırlanmıĢtır. Özellikle daha sonraki Amerikalı yönetmen Andrew Stanton 

tamamen Behrengi‘nin eserinden çalarak Kayıp Balık Nemo‘yu uydurmuĢtur. Aslında 

Bu ―Kayıp Balık Nemo‖
16

, Bahrengi‘nin eserindeki ―Küçük Karabalık‖tan baĢkası 

değildir. Bu, Amerika‘nın kültür emperyalizminin en iyi örneklerinden biridir. 
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 Samed, Behrengi, age: s.17. 
15

 Ali EĢref, DerviĢiyan, Samed ÖlümsüzleĢti, ġeb-Ahengi Yayınları, s. 36. 
16

 Kayıp Balık Nemo‘nun yönetmeni Andrew Stanton‘dur. Senaristleri, Bob Peterson ve David 

Reynolds‘dir. Seslendirenler; Albert Brooks, Ellen De Generes, Alexander Gould, Willem Dafoe, 

Geoffrey Rush, Eric Bana‘dır. ABD‘de 30 Mayıs 2003‘te gösterime giren ―Kayıp Balık Nemo‖, ilk üç 

günde 70 milyon dolar hasılat yaparak, o zamana dek bir canlandırma filmi için en iyi açılıĢ rekorunu 
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Sonuç 

Kertenkelenin öğütleri de hediye ettiği hançer de küçük karabalığın hedefine 

ulaĢmak için karĢılaĢtığı zorluklarda en büyük yardımcısı olmuĢtur. Behrengi kendine 

özgü yaĢam biçimiyle küçük bir karabalık misali toplumda düĢünen, sorgulayan ve hatta 

eyleme geçen biri olarak Ġran‘da ve bu coğrafyada devrim ve direniĢ tarihinin 

sembollerinden birisi olmuĢtur. 

Behrengi‘nin Ġran sol hareketinin önemli bir parçası olan halkın fedaileri 

örgütünün teorik oluĢum sürecindeki rolü, katkısı ve doğrudan doğruya örgütün kurucu 

kadrosunda yer alması bizim araĢtırmamızın dıĢında tek baĢına araĢtırılacak önemli bir 

husustur. Bu katkı ve irtibatı özellikle halkın fedaileri örgütünün Ġran‘da o dönem 

iktidarda bulunan monarĢiye karĢı silahlı mücadelenin baĢlatılmasına vesile olmuĢtur. 

Bilhassa örgütün Azerbaycan teĢkilatının kurulmasında fiilen yer alması da Ġran Devrim 

tarihinde önemli bir yere sahiptir. Mahmoud Naderi, ―The People‘s Fadaee 

Guerrıllas‘‘
17

 eserinde bu örgütün oluĢumunu ve tarihini kapsamlı bir biçimde ele almıĢ 

ve bu konuda tarihe ıĢık tutmuĢtur. 

Ġran devrimci hareketini inceleyen araĢtıran ve bu hususta kitaplar yazan bütün 

araĢtırmacılar Samed Behrengi‘nin eserleri, eylemleri ve yaĢantısıyla kitlelere nasıl 

örnek teĢkil ettiğini, her hikâyesiyle yeni bir devrim filizi ektiğini ve toplumsal 

hareketliliğe neden olduğunu yapıtlarında anlatmıĢlardır. Ünlü Ġranlı yazar Ali EĢref 

DerviĢiyan, ―Samed ÖlümsüzleĢti‘‘, ünlü yazar Menüçehrin Hezarhani ―Küçük 

Karabalığın Dünya GörüĢü‘‘
18

, Yazar, Muhammed Bagir Sadri ―Samed Behrengi‘nin 

Ġki Hikâyesinin EleĢtirisi‖
19

, ünlü oyun yazarı Gulam Hüseyin Saidi ―Yüz yüze veya 

Omuz Omuza‘‘
20

, biyografi yazarı Ġsmail CemĢidi‘nin Samed Behrengi‘nin YaĢamı ve 

Ölümü
21

, araĢtırmacı Maziyar Behruz Hedef PeĢinde KoĢan Ġsyancılar Ġran‘da Sol 

Hareketin BaĢarısızlığı.
22

 Yazarın kardeĢi Esed Behrengi‘nin Samed Behrengi‘nin 

Mektupları
23

 ve baĢka pek çok eserde incelenmiĢ, kamuoyu ve ilgililerin dikkatine 

sunulmuĢtur. 

Hikâyeleri ve bunlardan çıkarılan dersler özellikle devrimci edebiyata ilgi duyan 

çevrelerce benimsenmiĢtir. EkĢi Sözlükte bir yazar Behrengiyi Ģöyle değerlendiriyor: 

―Okuyan çocukların rengini belirleyen, hatta sonraki hayatlarında dahi 

belirleyici olduğuna inandığım büyük Ġranlı-Azeri yazar. Behrengi etkisi öyle bir etkidir 

ki, bir insanı biraz olsun tanıdıktan sonra çocukluğunda Behrengi okuyup okumadığını 

tahmin edebilirsiniz. Ve ilginç bir içgüdü ile çocukken Behrengi okuyanları farklı bir 

                                                                                                                                                                          
kırmıĢtır. Kasım 2003‘te ABD ve Kanada‘da piyasaya verilen DVD‘si de 28 milyon kopya satarak bir 

baĢka rekor getirmiĢtir. Ünlü animasyon stüdyosu Pixar‘ın 5. filmi olan ―Kayıp Balık Nemo‖, 2004‘te En 

Ġyi Canlandırma (animasyon) Filmi Oscar'ını da kazanmıĢtır. 
17

 Mahmoud, Naderi, The People‘s Fadaee Guerrıllas, Polıtıcal Studıes & Research Instıtute, Tahran, 

2009, s. 267-279-280-281-282-283-284-285-292-338-339-349-350-493. 
18

 HEZARHANĠ, Menuçehrin, Cehan Biniye Mahiye Siyah Kuçulu, (Küçük Karabalığın Dünya GörüĢü), 

Ġhya Yayınları, Tebriz. 
19

 Muhammed Bagir, Sadri, Nagdi Ber Do NeveĢteye Samed Bahrengi (Samed Behrengi ‗nin Ġki 

Hikâyesinin EleĢtirisi), Azerbaycan Yayınları, Tebriz, 1979.  
20

 Gulam Hüseyin, Saidi, Ruderru Ya DuĢ BeduĢ (Yüz yüze veya Omuz Omuza ), Kitab-ı Cuma Dergisi 

1.yıl, Tahran, 1979, Sayı 6. 
21

 Ġsmail, CemĢidi, Zendegi ve Merge Samed Behrengi ( Samed Behrengi‘nin YaĢamı ve Ölümü), Atai 

Yayınları, Tahran, 1978. 
22

 Maziyar, Behruz, Rebels With a Cause The Failure Of The Left Ġn Ġran, Çev. Mehdi Pertövi, Gognus 

Yayınları, Tahran, 2009, s. 96-290. 
23

 Esed, Behrengi, Namehaye Samed Behrengi ( Samed Behrengi‘nin Mektupları), Emirkebir Yayınları, 

Tahran, 1978. 
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yere koyarsınız hayatınızda ve de yanılmazsınız. Behrengi okumuĢ çocuk ile okumamıĢ 

bir olmaz asla. Behrengi kitaplarının fiziki özellikleri bile insanın zihninde derin izler 

bırakır.‟
24

 Ama, ne yazık ki, büyük yazarın eserleri ülkemizde bir dönem 

yasaklanmıĢtır. 12 Eylül yönetimi 1117 sayılı küçükleri muzur neĢriyattan koruma 

kanunu gereğince bu yazarın eserleri emniyet genel müdürlüğü basın yayın Ģubesinin 

16.03.1982 tarih ve 51912–51913 sayılı yazısına göre 18 yaĢından küçüklere men 

edilmiĢtir.
25

 Ama ne 12 Eylül yönetimi ne de baĢka bir baskıcı iktidar Behrengi ve 

Behrengi gibi düĢünen, sorgulayan ve yol gösteren düĢünürlerin düĢüncelerinin önüne 

yasalar ile set çekemeyeceklerdir. Bunu tarihi gerçekler bize göstermektedir. 

Son olarak, bu büyük yazarın mezarı hakkında düĢüncelerimi belirtmek 

istiyorum. Ne yazık ki bu büyük yazarın mezarı, Ġran‘ın Doğu Azerbaycan ili merkezi 

Tebriz kentindeki imamiye mezarlığı içerisinde birçok mezarın ortasında bakımsız ve 

periĢan bir durumdadır. ÖzgeçmiĢini gösteren tenekeden asılmıĢ paslanmıĢ levha 

görenleri üzüntüye boğmaktadır. Bu mezarın onarılması Behrengi‘nin Ģanına layık bir 

anıt mezarın yaptırılması Tebriz hatta bütün Ġran‘da en büyük üniversitelerden birinin 

adının Samed Behrengi olarak verilmesi, heykellerinin meydanlara ve parklara 

konularak gelecek nesillerin onu daha da iyi tanıması, ders kitaplarında onun 

hikâyelerine yer verilmesi velhasıl kendisine gereken değerin verilmesi temennisiyle 

yazımı küçük karabalığın dilinden Behrengi‘nin Ģaheser sayılacak cümlesiyle 

tamamlamak istiyorum: 

―Ölüm çok kolaylıkla Ģu anda bana ulaĢabilir. Ama ben yaĢadığım sürece ölümü 

karĢılamaya gitmemeliyim. Elimden geldiği kadar yaĢamalıyım. Elbette çaresiz, bir gün 

ölümle karĢılaĢacağım ki bu olacaktır ve önemli değildir. Önemli olan benim yaĢantım 

veya ölümümün diğerlerinin yaĢantısında ne etki yaratacağıdır.‘‘
26

  

                                                           
24

 https://eksisozluk.com/samed-behrengi--107563 EriĢim: 19.03.2017 
25

 Cumhuriyet Gazetesi 26.03.1982 
26

 CEMġĠDĠ, Ġsmail, age: giriĢ s. 
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ĠKTĠDARIN SÜRGÜNÜ/SÜRGÜNÜN ĠKTĠDARI: 

HALĠKARNAS BALIKÇISI‟NIN SÜRGÜN YILLARINA BĠR BAKIġ 

Adem ÖZBEK

 

Özet 

Sanat ve iktidar, yıldızlarının barıĢması yüzyıllardır belki de beyhude beklenen iki kavram olarak 

karĢımızda durmaktadır. Sanatçının diğer insanlardan farkı, düĢündüğünü sanatın kalıbında eritmesi, yani 

elindeki malzemeyi kullanarak gün yüzüne çıkarmasıdır. Hemen hemen her insan toplumda cereyan eden 

güzellik ve çirkinlikleri görür, bunları hissederek düĢünür ve duygulanırken; sanatçı duygu ve 

düĢüncelerini kalemi, fırçası, sazı veya sözüyle ortaya çıkarır. Sevgilinin güzelliğini ―Geçme mescit 

yakınından/Çok namazlar böldürürsün‖ diye ifade eden Karacaoğlan‘la, idari yanlıĢları ―Görüp ahkâm-ı 

asrı münharif sıdk u selâmetten/Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten‖ Ģeklinde dile getiren Namık 

Kemal‘i aynı bağlamda düĢünmek gerekir. Biri, bir güzel karĢısındaki duygularını, diğeri ise idarî 

aksaklıklar karĢısındaki duruĢunu Ģiir vasıtasıyla ifade eder. Ama Karacaoğlan‘la Namık Kemal‘in iktidar 

nezdindeki yeri genellikle aynı değildir. Ġktidarların, genel olarak, sanatçıyı cezalandırma noktasında 

ödüllendirmeye nispetle daha cömert olduğu söylenebilir. Edebiyatımızda bunun örnekleri oldukça 

fazladır. Öyle ki bir hapishane veya sürgün edebiyatımız olduğu sır değildir. Halikarnas Balıkçısı da 

edebî sürgünlerimizin en meĢhurlarındandır. 1925 yılında kaleme aldığı bir yazısından dolayı Bodrum‘a 

sürgün edilen Halikarnas Balıkçısı, sürgünlüğünü sanata dönüĢtüren ender edebiyatçılarımızdan biri 

olmayı baĢarmıĢtır. Bu çalıĢmada, Halikarnas Balıkçısı‘nın Bodrum‘la olan edebî ve kültürel iliĢkisi 

üzerinde durularak Halikarnas Balıkçısı‘nın Bodrum‘a, Bodrum‘un Halikarnas Balıkçısı‘na olan katkıları 

ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Halikarnas Balıkçısı, Cevat ġakir Kabaağaçlı, Sürgün, Ġktidar. 

 

THE EXILE OF POWER/THE POWER OF EXILE: A LOOK AT THE 

FISHERMAN OF HALICARNASSUS‟S YEARS IN EXILE 

Abstract 

Art and power, two concepts that pause before us in vain even if they likely get along well. What 

sets an artist apart from other people is the moulding of their mind—that is, their sculpting of their 

thoughts from the raw materials in their hands. Nearly all people see the beauty and the beast that exists 

within a society, they ponder as they feel, and upon being moved, the artist conveys their emotions and 

reflections with her or his pen, brush, lyre, or lyric. Karacaoğlan, in conveying the beauty of his lover as 

“Don‟t pass by the prayer room too close/You‟ll bring those in worship to a halt” had to have been on 

the same wave length as Namık Kemal in his translation of the flaws of administration into language: 

“We witnessed the fallacy of the insurgent powers/And in protecting our values and with dignity 

withdrew from our place in government”.  Though poetry, one expressed his feelings about the splendour 

before him; whilst the other voiced his views about problems of power before him. However, the place of 

the power before Karacaoğlan and Namık Kemal are not the same. It can be said that the correlation 

between1 power punishing of rather than awarding the artist is heavier handed. Examples of this within 

the Turkish literary world are far from unusual, in so far that prison as well as exile writing are no secret. 

The Fisherman of Halicarnassus is one Turkish literature‘s most famous examples of writing in exile. 

The Fisherman of Halicarnassus, which was penned in 1925 and born out of exile in Bodrum, showcases 

one of our rare writers who had successfully interpreted his exile into art. This paper will take a look at 

The Fisherman of Halicarnassus‘s influence upon Bodrum in focusing on the literary and cultural 

relationship between the two.   

Keywords: The Fisherman of Halicarnassus, Cevat ġakir Kabaağaçlı, Exile, Power.  
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GiriĢ 

Halikarnas Balıkçısı gerek yaĢamı gerekse eserleri bakımından Türk 

edebiyatında özgün bir yere sahiptir. 1891 yılında Girit‘te doğan Halikarnas Balıkçısı, 

çocukluğunun ilk yıllarını Girit‘te geçirir.  Sonrasında babası ġakir PaĢa‘nın Girit‘teki 

görevinin bitmesi üzerine Büyükada‘ya dönen Cevat ġakir‘in belki de sadece 

çocukluğunda yaĢayabildiği mesut günlerin bir kısmı, buradaki meĢhur ġakir PaĢa 

KöĢkü‘nde geçer. Ġlköğrenimini Büyükada‘da tamamlayan Halikarnas Balıkçısı‘nın orta 

öğrenimi için Robert Kolej tercih edilir. Yükseköğrenimini ise hiç istemese bile, ailesi, 

özellikle de babasının ısrarı üzerine, Oxford Üniversitesi‘nde Yakın Çağlar Tarihi 

Bölümü‘nde sürdürür.
1
 Yıllardır üzerinde baskısını hissettiği babası ve Ġstanbul‘un onu 

boğan havasından kurtularak Ġngiltere‘ye giden genç yazar, burada oldukça savurgan ve 

kopuk bir hayat sürer. Cevat ġakir, Oxford‘da sürdürdüğü birkaç yıllık bu bohem 

hayatı, kolunda hamile karısı Ġtalyan model Agnesia ile döndüğü ġakir PaĢa KöĢkü‘nde 

de devam ettirmeye çalıĢır. Zaten babasıyla yıldızları pek barıĢmayan Cevat ġakir‘in 

Ġtalyan bir gelinle ġakir PaĢa köĢküne yerleĢmesi iĢleri iyice çığırından çıkarır. 1914 

yılında Afyon‘daki bir çiftlikte babasıyla girdiği Ģiddetli bir tartıĢma, Cevat ġakir‘e de 

babasına da çok pahalıya patlar. ġakir PaĢa, oğlu Cevat ġakir‘in silahından çıkan bir 

kurĢunla hayatını kaybeder. Cevat ġakir on beĢ yıl hükümlü olarak girdiği ceza evinden 

yaklaĢık altı yıl sonra çıkar. ĠĢsiz güçsüz ve kimsesiz bir vaziyette Ġstanbul‘da yeni bir 

düzen kurmaya çalıĢan Cevat ġakir yavaĢ yavaĢ basın yayın dünyası girmeye baĢlar. 

1920‘li yılların baĢında gazetelerde ismi görülmeye baĢlayan Cevat ġakir, bu yıllarda 

daha çok, gazete kapaklarını süsleyen resimler yapar. BaĢka bir geçim kaynağı olmadığı 

için gazetelere yazılar da yazmaya baĢlayan Cevat ġakir‘in Bodrum‘a sürülmesine 

sebep olan hikâyesi tam da bu sıralarda yayımlanır. 

Bir Hikâye ve Çeyrek Asır Sürgünlük 

Yıllarca süren hapishane yaĢamının etkilerini üzerinden atmaya çalıĢarak hayata 

tutunmaya çalıĢan Cevat ġakir için 1925 yılı yeni bir dönüm noktasının baĢlangıcını 

oluĢturmaktadır. Zekeriya Sertel‘in yayımladığı Resimli Hafta‘da yazmaya baĢlayan 

Kabaağaçlı burada yayımladığı ―Hapishanede Ġdama Mahkûm Olanlar Bile Bile 

Asılmaya Nasıl Giderler?‖
2
 baĢlıklı hikâyesinden dolayı yargılanır. 

Söz konusu hikâyede Cevat ġakir‘in mahkûmiyet hayatında Ģahit olduğu 

olaylardan biri anlatılmaktadır. Kunduzlu Mehmed, Karacörenli Koca Yunus, Balta 

Mahmud ve IĢıklarlı Ümmet seferberlikten beri asker hayatı yaĢayan ve cepheden 

cepheye koĢarak vatan savunmasında hayatlarını hiçe sayan dört Anadolu çocuğudur. 

―Harb-i umuminin sonlarına doğru bütün memleket asker firarileriyle dolmuĢtu‖ 

cümlesiyle baĢlayan hikâyede, yıllarca asker hayatı yaĢayan pek çok Anadolu gencinin 

aile hasretine dayanamayıp askerden kaçmaları neticesinde idama mahkûm edilmeleri 

Ģu Ģekilde anlatılmaktadır: 

Mehmet seferberlik ilan edilince askere alınmıĢtı. Harp esnasında 

Çanakkale‘de mükerreren yaralanmıĢtı. Uzun seneler zarfında kendisi 

hakikati halde ancak iki kere köye gitmek için izin almıĢtı. Halbuki 

evlatlarını çok özledi. O da etten kemikten ruhtan ibaret bir insan değil 

                                                           
1
 Cevat ġakir‘in yıllar sonra Oxford‘a gönderiliĢine dair söyledikleri dikkat çekicidir: ―Oxford‘a 

gönderdiler. Ġsteksiz gittim, en kolay konuyu seçtim, üç dört yıl öğrendim. Üç dört yılda öğrendiklerimi 

unutmak için sarf ettim.  Ama kütüphanelerden hem Oxford‘da hem sonradan Londra Üniversitesi‘nde 

istifade ettim‖ (Kabaağaçlı, 1993). 
2
 Resimli Hafta, nu. 35, 13 Nisan 1341 / 1925, s. 6. Söz konusu hikâyenin latinize edilmiĢ hâli için 

bakınız: Okay, 2001: 75-79 (Alıntılar bu metinden yapılmıĢtır). 
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mi idi? Bir defa uzak serhadlere doğru Ģimendiferlerle sevk edilirken tren 

köylerinin ta yanıbaĢından geçmiĢti. ĠĢte yüz adım ötede köyünün 

evlerini ve hatta kendi çatısını görüyordu. Uzun zamandan beri 

göremediği çocukları ta Ģuracıkta o çatının altında yaĢıyorlardı. Kendisi 

Filistin cephesine gidiyordu. Ama gidip de geri dönmemek vardı. 

Çocuklarımı bir defa daha göreyim dedi. ArkadaĢları sen atlarken biz 

havaya ateĢ ederiz dediler zira kim atlarsa vurulsun diye emir vardı. 

Velhasıl trenden atladı. Bu, iĢte bir firar vakası olmuĢtu. ġimdi de onun 

için asılacaktı. 

Geriye dönüĢ tekniğiyle anlatıĢmıĢ olan alıntılanan kısımdan da anlaĢılacağı 

üzere, Filistin cephesine sevk edildikleri sırada trenden kaçarken yakalanan askerler 

hazin bir Ģekilde idam edilirler. ―KarakuĢi bir emrin kurbanı olarak‖ öldürülen bu dört 

genç ―ölümle istihza eden vakur‖ bir duruĢ sergilerler. Hapishanedeki ―hakiki katiller 

keyif sürerken‖ bu dört gencin ölüme gidiĢlerinin oldukça gerçekçi ve duygusal bir 

üslupla anlatıldığı hikâyenin yayımlanıĢ zamanı, Cevat ġakir‘in aleyhine olacaktır. Zira 

genç Türkiye Cumhuriyeti‘nin o sıralarda kendisine oldukça zor günler yaĢatan ġeyh 

Sait Ġsyanı‘ndan dolayı tahammül seviyesi epeyce düĢüktür. Cevat ġakir, Hüseyin 

Kenan müstearıyla yayımladığı hikâyesinde açık bir Ģekilde askerden kaçanları birer 

kahraman ve yiğit Anadolu çocukları gibi sıfatlarla niteler. Onları aile hasretine 

dayanamayan masum bir insan Ģeklinde sunması Ankara‘yı kızdırmaya yetmiĢtir. Cevat 

ġakir, anılarında yazıyı asker kaçaklarının idam edilmesini protesto gibi bir maksat 

değil, idam edileceklerini bildiği halde ölüm karĢısında gösterdikleri vakur metaneti 

vurgulamak amacıyla yazdığını söylese de (Halikarnas Balıkçısı, 1971: 52) Ankara bu 

Ģekilde düĢünmez. Halkı askerlikten soğuttuğu gerekçesiyle 18 Nisan 1925‘te alınan 

Bakanlar Kurulu kararında söz konusu hikâyenin ―Ģu sırada halkı askerlikten soğutmaya 

yönelik bir mahiyette ve seferberlik aleyhinde bir kasdi mahsus ile mahirane bir tarzda 

tertip edilmiĢ olması umumî efkârı karıĢtırmak gayesi güttüğü cihetle adı geçen gazete 

hakkında Takririsükûn Kanunu‘na uyarak bir karar alınması teklif edilmiĢtir‖ Ģeklinde 

karar alınır (Borak, 2002: 33). Ardından hazırlanan iddianameyle de Hüseyin Kenan‘ın 

yani Cevat ġakir‘in tutuklu olarak yargılanmasına kararlaĢtırılır. Cevat ġakir, 

Üsküdar‘daki evine gelen iki polis tarafından alınarak Ankara Ġstiklal Mahkemesi‘ne 

götürülür. Ġstiklâl Mahkemesi‘nin meĢhur dört Ali‘si karĢısında ecel terleri döken Cevat 

ġakir ve Zekeriya Sertel idamla yargılanmalarına rağmen 28 Nisan 1925 (Borak, 2002: 

67) tarihli mahkeme kararıyla Zekeriya Sertel Sinop‘ta Cevat ġakir de Bodrum‘da 

olmak üzere üçer yıl kalebentliğe mahkûm edilmiĢlerdir. YaklaĢık altı ay süren 

(Halikarnas Balıkçısı, 1971: 116) uzun ve gerçekten zor bir yolcuğun ardından 

Bodrum‘a ulaĢan Cevat ġakir, kiraladığı evin denize açılan kapısını açmasıyla birlikte 

yeni bir insana dönüĢür. O artık ne paĢa çocuğu ne sadrazam yeğenidir. Ne Büyükada 

kalmıĢtır aklında ne de Üsküdar. Babasını öldüren ve altı yıldan fazla hapishane 

köĢelerinde sürünüp iĢsiz güç bir Ģekilde dıĢarı çıktıktan sonra yaralı ruhunu tedavi için 

Rifai dergâhında çareler arayan adam yoktur artık. Robert Kolejli ve Oxfordlu Cevat 

ġakir‘den ise eser kalmamıĢtır. O artık ―Halikarnas Balıkçısı‖dır. Halikarnas 

Balıkçısı‘nın doğuĢunu Ģu edebî satırlarla kendisinden dinlemek daha faydalı olacaktır: 

Açılan kapı, birdenbire gözlerime ve gönlüme açık denizleri, kıyı ve adaları 

verdi. Batı göğünde günün ufka veda ediĢi turuncu ve kıpkızıl çizgiler çekmiĢti. 

Onların üstünde Bodrum Kalesi kapkara bir siluet kesinliğinde yükseliyordu. 

Kıyıda beyaz evler, pembeleĢmiĢ, denizin mavisi de koyu menekĢe olmuĢtu. 

Dalgalar eve doğru gelirken, tepeleriyle güneĢin son ıĢığını kapıyorlar, 



 

32 

uçlarından kırmızı kırmızı kıvılcımlar savurarak, kapının iki adım ötesini pembe 

köpükleriyle yalıyorlardı. (…) 

Çocukluktan beri ilk defa çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlayarak kapıya yüz üstü 

düĢtüm. ġiddetle hayret ettim. Ġçimde hayranlık! Gönül açıklığı! ġükran!.. 

Kıyamet kopuyor. Parmaklarımı yosunlara, kumlara daldırdım. Güzel dünyanın 

kumlarını, deniz çakıllarını, yosunlarını, sanki inci, pırlantaymıĢ gibi yüzüme 

gözüme sürdüm, üstüme baĢıma avuç avuç akıttım. (…) Burada ölmeyecek 

kadar kuru ekmek ve suyla yaĢamak mutluluğunu özlüyordum. 

(…) Babıali yokuĢunun boyunduruğuna vurulmuĢ olan Cevat, boĢ bir kalıp 

olarak yerde yığıla dururken, onun ortasında -içinde sanki bir milyar kuĢ, 

sevinçle cıvıldaĢarak- Halikarnas Balıkçısı irkilip, dikilmeye koyuluyordu. (…) 

Üsküdar‘dan altı ay önce ayrılmıĢtım. Oysaki yalan! Yerden kalkan, ―Balıkçı‖, 

Üsküdar‘dan binlerce yıl önce ayrılmıĢtı!.. Üsküdar çarĢısından omuzları çökük 

olarak geçen adamdan, tâ o kadar uzaktı ki. Oydu, ama tepeden tırnağa yepyeni. 

(…) Uyandım, hem de pir uyandım. Kaç yıldır, bir vakitler ĢimĢek gibi 

gördüğüm bu dünyanın hasretini çekip duruyormuĢum da, farkında değilmiĢim. 

(…) Artık sigara paketini, kibriti alıp deniz kıyısında Ģöyle bağdaĢ kurmak kaldı. 

Ev, yatak, cibinlik hepsi tamam. Gelsin yıldızlar, dalgalar (Halikarnas Balıkçısı, 

1971: 134-137). 

Bu satırları psikolojik bir taĢma, karanlıktan aydınlığa çıkıĢ, örselenen iç 

dünyanın tamiri, yıllardır toprağını arayan tohumun vatanına kavuĢması olarak 

değerlendirmek mümkündür. 

Üç yıllık sürgünlüğün ilk bir buçuk yılını Bodrum‘da geçiren Cevat ġakir geri 

kalan cezasını Ġstanbul‘da geçirdikten sonra bu defa gönüllü olarak Bodrum‘a 

yerleĢmeye karar verir. 1947 yılına kadar sürecek olan bu gönüllü sürgünlük böylece 

baĢlamıĢ olur. 

Ġlk birkaç ayda bu küçük kasabaya alıĢıveren Cevat ġakir, ―aradan bir sene 

geçince adamakıllı Halikarnaslı‖ (Halikarnas Balıkçısı, 1971: 161) olur. Kendi elleriyle 

balık takımları yapar. Zaten cennet olarak gördüğü bu yerleri on kat daha cennet 

yapmazsam adam değilim diye yemin eden Halikarnas Balıkçısı iĢe, Paris ve 

Londra‘dan tarımla ilgili kitaplar ve tohum katalogları getirtmekle baĢlar. Tarım için 

oldukça elveriĢli olan bu güzel tabiata hiç kimsenin bir Ģey yapmadığını görmüĢtür. O 

artık tam bir çiftçi olmuĢtur. Küçük bir kayık almakla denizcilik yapmaya da baĢlayan 

Halikarnas Balıkçısı, ―yedi metre uzunluğunda üç tonluk kartal burunlu bir tirandil‖ alır. 

―Yatağan‖ adını verdiği bu kayıkla denizlere açılır ve ege kıyılarının zengin doğasını 

keĢfeder. Ekmeğini denizden kazanan balıkçı ve süngercileri yakından tanır. Her türlü 

tehlike ve zorluğa rağmen denizler âleminin büyüsüne kapılan bu insanlarla dostluk 

kuran Halikarnas Balıkçısı, onların sade ve mutlu dünyasını çok sever. 

Ülkemizde bilinmeyen bazı bitki türleri Halikarnas Balıkçısı‘nın ekmek 

parasından keserek yurtdıĢından getirttiği kitap ve tohumlar sayesinde tanınır olmuĢtur. 

Bodrum‘u rengârenk yapan çiçeklerle donatır. Halikarnas Balıkçısı‘nın dünyanın en 

güzel gölge ağacı olarak gördüğü Brezilyalı Bella Sombra tohumları bunlardan sadece 

bir tanesidir. Diğer taraftan inĢaat iĢlerini de öğrenen Halikarnas Balıkçısı kendi evini 

yapacak kadar inĢaat ustası, millerce yüzecek kadar denizci olur. Tabir caizse kendini 

tam anlamıyla Akdeniz‘in koynuna bırakır. Denizde de karada da hiç boĢ durmaz. Bir 

mektubunda yetmiĢ yaĢındayken bile günde seksen kilometre yürüdüğünü Ģöyle anlatır: 

―Ben artık morukladım. Aynaya bakıyorum da tuh sana diyorum. Çok değil, on yıl önce 
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günde seksen kilometre yürüyordum rüzgâr gibi; Ģimdi yüz metre, yorucu, uzun yol 

oluyor. Sandalye mandalye ne bulursam oturup dinleniyorum. Eh, yaĢ da sekseni 

adamakıllı aĢtı‖ (Kabaağaçlı, 1973) Narenciye yetiĢtirmesini bilmeyen bütün Güney 

Anadolu kıyılarına bu iĢi Halikarnas Balıkçısı öğretir. Narenciyenin nasıl yetiĢtirilmesi 

gerektiği hakkında el yazısıyla üç yüz sayfaya yakın kitap yazdığını belirten Halikarnas 

Balıkçısı bu kitabın elden ele dolaĢarak kaybolduğunu söyler. O zamanlar memlekette 

bulunmayan on sekiz çeĢit narenciye çeĢidini getirterek yetiĢtiren Balıkçı, tüm bölge 

halkına hatta Antalya, Fenike ve Adana‘ya kadar pek çok insana hizmet veren gönüllü 

bir ziraat mühendisi pozisyonundadır. Halikarnas Balıkçısı Bodrumlular ve çevre köyler 

için tam anlamıyla bir bilge kiĢi konumdadır. Kendi ifadesiyle Ģehrin adeta orta malı 

olmuĢtur: ―Ġki üç sene içinde Ģehrin ve çevresindeki köylerin orta malı olmuĢtum. Ne 

ekilecek ne dikilecek ve bu iĢler[in] nasıl yapılacağını kararlaĢtırmak bana düĢüyordu. 

Öyle ki doğan çocukların adları tarafımdan veriliyordu‖ (Halikarnas Balıkçısı, 1971: 

187). 

Tüm bu anlatılanlara bakılarak Halikarnas Balıkçısı‘nın sürgün olarak 

gönderildiği Bodrum ve çevresi için bir ödül olarak değerlendirilebileceğini söylemek 

mümkündür. Halikarnas Balıkçısı‘nın yaptığı bu sosyal ve tarımsal faaliyetlerin bölge 

açısından önemi yadsınamaz bir gerçek olarak karĢımızda durmaktadır. Fakat diğer 

taraftan esas önemli olan kısım, özellikle bizim açımızdan, tabii olarak, bu faaliyetlerin 

onun edebî ve kültürel dünyasına olan yansımalarıdır. 

Halikarnas Balıkçısı‘nın hemen bütün eserlerinde görülen deniz, deniz insanları, 

çiftçiler, fakir fukara insanlar, ―ötelerin çocukları‖ olarak belirtilen iyi insanlar, kavram 

ve mekânlarda Bodrum yıllarının etkisini görmek zor değildir. 

Edebi faaliyetler bakımından değerlendirildiğinde Halikarnas Balıkçısı‘nın bu 

yıllarda daha çok bir çevirmen olarak karĢımıza çıktığını söylemek mümkündür. 

Sürgüne gitmeden önce baĢladığı çeviri faaliyetlerine Bodrum‘da devam ettiği 

görülmektedir: 

Cep kitapları denilen yüzer sayfalık kitapları da Türkçeye çeviriyordum. Bunlar 

arasında dünya çapında yazarların eserleri vardı. Yüz sayfalık kitabı sabah 

yazmaya baĢlardım. Bütün gece hiç göz kırpmadan devam eder, ertesi sabah, 

yani yirmi dört saat sonra cep kitabını tamamlamıĢ olurdum. (Halikarnas 

Balıkçısı, 1971: 41-42). 

1938-1948 arasında dilimize kazandırdığı Ölüler Evinin Hatıraları,
3
 Nefse 

Ġtimat,
4
 Uykulu Kuytu Menkıbesi,

5
 Kazazede,

6
 Süt Nine

7
 isimli Avrupa edebiyatının 

önemli eserleri onun Bodrum devresine aittir. Telif eserlerinden olan Ötelerin 

Çocukları,
8
 Ege Kıyılarından,

9
 Aganta Burina Burinata,

10
 Merhaba Akdeniz,

11
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Bulamaç
12

 yazılıĢ ve yayımlanıĢ tarihleri dikkate alındığında yine yazarın Bodrum 

dönemi eserlerinden olduğu söylenebilir. Kendini tamamen doğaya ve sanata adayan 

Halikarnas Balıkçısı, tabiat ve özellikle de denizler âleminde bulduğu büyülü dünyayı 

sanatının malzemesi olarak kullanmaktadır. Bunu bir masa baĢında değil, bizzat tabiatın 

içinde görüp yaĢayarak yapmaktadır. Öyle ki kendisinin belirttiğine göre Bernard 

Shaw‘ın Ġnsan Üstün Ġnsan adlı eserinin tercümesiyle Aganta Burina Burinata adlı 

eserini ―Yatağan‖ın, yani kendi teknesinin arka güvertesine boylu boyunca uzanarak 

yatar pozisyonda, ayaklarıyla da dümeni kullanarak yazmıĢtır (Halikarnas Balıkçısı, 

1971: 178). 

Yukarda kronolojik bir dikkatle verdiğimiz eserleri dıĢında kalan diğer bütün 

eserler için de aynı durumdan bahsetmek mümkündür. Onun diğer edebî ve fikrî 

eserlerinin muhtevası göz önüne alındığında da Bodrum sürgünlüğünün yön verdiği bir 

düĢünce ve sanat anlayıĢının yazarın tüm edebî hayatına hâkim olduğu görülmektedir.  

Gerek yazılıĢ tarihleri gerekse yapı ve muhteva açısından Halikarnas 

Balıkçısı‘nın bütün eserlerinde Bodrum ve dolayısıyla Ege ve Akdeniz kıyılarının tüm 

yaĢantısını canlı birer hayat levhası gibi seyretmek mümkündür. Edebiyatımızda hem 

kendi yaĢamı hem de eserleri bakımından özgün bir yeri olan Halikarnas Balıkçısı‘nın 

bu özgünlüğünde Bodrum sürgünlüğünün etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Tahir 

Alangu‘nun ifadesiyle onun bütün eserlerinde bu çürümüĢ kalabalığın içinden ceketsiz, 

yalınayak kendini Akdeniz‘in kucağına atan, belki de hiçbir yerde bulamadığı gerçek 

kiĢiliğini denizde ve deniz insanlarında bulan bir sanatçının Ģahsî trajedisi sezilmektedir 

(Alangu, 1949). Sonuç olarak denilebilir ki Halikarnas Balıkçısı, iktidarın sürgünü olarak 

gönderildiği Bodrum‘da edebiyatımızı gerçek manasıyla denizle tanıĢtırmıĢ, neviĢahsına 

münhasır bir deniz edebiyatı oluĢturmuĢtur. Ġktidarın sürgünü, edebiyatın iktidarını bir kez daha 

kanıtlamıĢtır.   
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ĠNGĠLĠZCE VE BRĠTANYA ĠMPARATORLUĞU 

 

Ahmet KAYINTU

 

Özet 

Bu bildirinin konusu, Ġngilizcenin Britanya Ġmparatorluğunun oluĢumundaki rolünü, Michel 

Foucault‘nun söylem ve iktidar konusundaki görüĢleri ile Antonio Gramsci‘nin ortaya attığı hegemonya 

ıĢığında ortaya koymaktır. Ġngilizce de dâhil olmak üzere dil, edebiyat ve sanat incelemeleri uzun süre, 

hümanist nitelikte oldukları gerekçesiyle politik söylemlerden ve iktidar iliĢkilerinden bağımsız;  öznel, 

bireysel, özel veya evrensel ya da aĢkın alanlar olarak incelenmiĢlerdir. Bu durum özellikle Oryantalizmin 

edebiyattan baĢlamak üzere süratle sosyal bilimlerde ve diğer alanlarda etkili olması ve ardından 

postkolonyal çalıĢmalara evrilmesi ile birlikte, iktidarın ve ulus kimliğin, ulus devletin oluĢumunda dil, 

edebiyat ve sanatın rolü ve iliĢkisi yeniden değerlendirilmeye konu olmuĢtur. Bu bağlamda hiç kuĢkusuz 

en çarpıcı örnek, Britanya Ġmparatorluğunun oluĢumunda, güçlenmesinde ve ele geçirdiği topraklarda 

varlığını sürdürmesinde diğer dilleri, sanatları ve kültürleri ötekileĢtirerek, dahası itibarsızlaĢtırarak ve 

kimi zaman da yok sayarak Ġngiliz dili ve edebiyatının yüceltilmesi ve tek alternatif olarak ortaya koyma 

sürecinde yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ġngilizce, Britanya Ġmparatorluğu, Söylem ve Ġktidar, Hegemonya. 

 

ENGLISH AND BRITISH EMPIRE 

Abstract 

The aim of this study is to analyse the role of English language in the formation of British 

Empire in the light of discourse and power by Michel Foucault and hegemony by Antonio Gramsci.  

Languistic studies, works of literature and art have been studied in isolation from political discouses, 

power relations on the grounds that they are personal, individual or trancendental fields. The process has 

been overturned following the prevalence of the concept of Orientalism –a concept put forward by 

Edward Said to describe the image of East in the Western literature and culture which was, then, evolved 

into postcolonial studies. Due to the reception of Orientalism and postcolonial studies the role of 

language, literature and art in the formation of ruling power, national state and national identity have been 

reconsidered. In this context, the most striking examples are undoubtedly in the process of exalting 

British language and literature and presenting it as the only alternative, furthering, and sometimes 

disregarding, other languages, arts and cultures in the formation, strengthening and conquest of the British 

Empire. 

Keywords: English, British Empire, Discourse and Power, Hegemany.  
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GiriĢ 

Ġngiltere, 17. 18. ve 19. yüzyıllarda sömürgeci varlığını kabul ettirmek, 

sürdürmek, meĢrulaĢtırmak amacıyla sömürgesi altında bulunan halkların dillerini 

sürekli olarak hiyerarĢik bir değerlendirmeye tabi tutmuĢ ve Ġngilizcenin üstünlüğüyle 

sonuçlanması koĢuluyla bir karĢılaĢtırma iĢlemine konu yapmıĢtır. Bu karĢılaĢtırma 

kimi zaman dil ve lehçe; kimi zaman yerel dil ve edebi dil; kimi zaman milli dil ve 

resmi dil, bazen de yabancı dil ve anadil gibi sonradan üretilen kavramlara karĢılık 

olmak üzere, ast ve üst olarak nitelenmiĢ; her bir niteleme sömürge halkı için bir tür 

kompleks ve baskı aracına dönüĢürken, sömürgeci için tam tersine bir üstünlük ve 

egemenlik vasıtası haline gelmiĢtir: Bir baĢka ifadeyle, her iki kesim için bir kullanılan 

iletiĢim aracı,  sömürge yönetimi için bizim ulusumuzun dili, onların kabile lehçesi 

olarak baskı altına alınmıĢ ve böylece sömürge yönetimlerinin emperyal amaçları 

doğrultusunda manipüle edilmesine yol açmıĢtır. Bu kavramsallaĢtırma esasında ulus ile 

kabile ve dil ile lehçe arasındaki farklılaĢma için tek ölçüt olarak devlet gibi politik bir 

kurumun varlığının esas alınmasının bilimsel gerçekliklerle bağdaĢmadığını ortaya 

koyan pek çok karĢıt örnekle geçerliliğini yitirmiĢtir. Örneğin yaklaĢık beĢ milyonluk 

bir nüfusa sahip olan Norveç, bir ulus olarak kabul edilirken, aynı oranda bir nüfusa 

sahip Buganda‘nın kabile olarak nitelendirilmesi; yine birkaç yüz binlik nüfusa sahip 

olan Ġzlanda uluslararasındaki yerini alırken, on dört milyonluk Hausa Fulanis‘in bir 

kabile sayılmasını bir gerekçeyle açıklar: Irkçılık. Calvet ise lehçe ve dil ayrımı yerine 

baskın dil ve baskılanmıĢ dil ayrımını daha doğru bulur. Ona göre lehçe yenilmiĢ bir dil, 

dil ise politik açıdan muzaffer bir lehçe olduğunu belirterek sömürgeci söylemde bütün 

Afrika dillerinin lehçe kabul edildiğini belirtir (Phillipson, 1992: 39). 

Bir zamanlar Britanya, ülkeleri boyunduruğu altında tutarken, Ģimdi Ġngilizce bu 

görevi üstlenmiĢ durumdadır. Britanya imparatorluğu artık yerini Ġngilizcenin 

‗imparatorluğuna‘ terk etmiĢ durumdadır. Ġngilizcenin öğretimi, 1950 ve 1960‘larda 

sömürge ülkelerinin birer birer bağımsızlıklarını kazanma süreciyle birlikte baĢta bu 

ülkeler olmak üzere dünya gündemine girmiĢtir. Bugün itibariyle yaklaĢık elli yıllık bir 

geçmiĢe sahip olan Ġngilizce öğretimi, gittikçe artan bir Ģekilde dünyanın her tarafındaki 

okullarda, üniversitelerde yaygın bir Ģekilde okutulmakta; milyar dolarlık bir dıĢ ticaret 

hacmine konu olmaktadır. Ancak en önemli aracı role sahip olmalarına karĢın 

öğretmenler bu ticaretten büyük bir pay alamadıklarını unutmamak gerekir. Ġngilizce 

öğretmenleri, kariyere değil de ancak bir iĢe sahip olmakta ve ayrıca bu iĢ, çoğu zaman 

güvencesi ve cazibesi olmayan bir iĢ ve uğraĢtan öteye gitmemektedir. Bu bakımdan 

Ġngilizce öğretiminin öğretmenlere dönük yüzünde bir endüstriden söz etmek yerinde 

olacaktır. Ayrıca Ġngilizce öğretiminin merkezleri olarak Ġngiltere ve ABD olmasına 

karĢın bu iki ülke dil öğretiminde geri kalmıĢ ülkelerdir. Ġngilizce 1600 yılında, yalnızca 

günlük dil olarak konuĢulmakta olan bir dil iken dört yüzyıldan daha kısa bir süre içinde 

günümüz dünyasının en önde gelen bir iletiĢim aracı haline gelmiĢtir. Bu muazzam 

geliĢmenin nedeni Britanya‘nın 17., 18. ve 19. yüzyıllardaki sömürgecilik ve ticari 

faaliyetleri olmakla birlikte, Ġngilizcenin yirminci yüzyılda baĢat dil haline gelmesinde, 

ABD‘nin ikinci dünya savaĢı sonrasında dünyanın büyük bir askeri, ekonomik ve 

teknolojik lideri olarak ortaya çıkmasının payı büyüktür. Bunun yanı sıra 1950 ile 1970 

yılları arasında tarihin gördüğü en büyük dil yatımı sayesinde bu süreç daha ileri bir 

düzeye taĢınmıĢ oldu. 

Ġngilizce öğretiminin mikro-ulusal ve makro-küresel ölçekte neden olduğu 

eĢitsizliğin boyutları nelerdir? Ġngilizcenin küresel çapta öğretimi ve dil pedagojisi ile 

politik, ekonomik, askeri ve kültürel baskının meĢrulaĢtırılması arasında nasıl bir iliĢki 
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bulunmaktadır? Bu iliĢkinin bireysel, toplumsal ve uluslararası düzeydeki yansımaları 

ve boyutları nelerdir?  

Britanya Ġmparatorluğunun oluĢumunda, bir sömürgeci güç olarak iktidarını 

yerleĢtirmesinde Ġngilizcenin oynadığı rolü ve de Ġngilizcenin bugünkü küresel 

konumuna gelmesinde Ġngiliz Ġmparatorluğunun rolünü daha yakından kavrayabilmek 

için Michel Foucault‘nun bilgi ve iktidar söylemine baĢvurmak gerekir. Foucault, 

çağdaĢ öznenin soy kütüğünü ortaya çıkarmaya çalıĢırken, doğal olarak bilginin 

iktidarla yakın bir iliĢki içine girdiği bir bakıĢ açısına ulaĢır. Böylece bilgi biçimlerinin 

yanı sıra alıĢkanlıklar ve söylemler yoluyla çağdaĢ öznenin izini sürerken, gerçeklik 

arzusunun, haliyle bir iktidar arzusu olduğu Nietzsche‘ci bir perspektiften etkilenerek 

iktidar-bilgi dediği konu üzerine yoğunlaĢır (Merquior, 1986: 144). Foucault son derece 

yalın bir Ģekilde iktidarın gerçekte Ģeyler üzerinde değil, baĢkaları üzerinde olduğunu, 

bir baĢka ifadeyle, bir güç sorunu olmayıp bir egemenlik sorunu olduğunu belirtir. Aynı 

zamanda iktidarın bedenlerimizin yerine davranıĢlarımızı etkisi altına aldığını ifade 

eder. ÇağdaĢ iktidar, tıpkı hegemonya gibi yalnızca her yerde görünür olmakla kalmaz 

aynı zamanda gayriĢahsi ve kapsamlı bir yapı gösterir. 

Hegemonya kavramını ilk kez kullanmasa da onu geniĢleterek sosyal bilimlerin 

yaygın bir kavramı olarak dolaĢıma girmesine neden olan Gramsci‘ye göre hegemonya, 

bir bütün olarak uygulama ve beklentilerin tamamı; insan ve onun dünyasını tamamen 

anlama biçimimiz olmaktadır. KarĢılıklı olarak hem deneyimlenen hem de onaylanan 

anlam ve değerler manzumesidir. Hegemonya, doğruluklarını tartıĢmasız kabul 

ettiğimiz fikirlerdir. Bu bağlamda, Ġngilizce ve Ġngilizcenin eğitimi ve öğretimi, örneğin 

Zambiya gibi eski sömürgelerdeki hegemonik pozisyonundan ötürü, dil eğitimi ile eĢ 

anlamlıdır. Bunun nedeni, Ġngilizcenin en fazla yatırım yapılan, konuĢanlara ve 

öğrenenlere en çok prestij kazandıran hâkim güçlerin üstünlük iddiasının, en parlak 

görünümünü sağlama konusundaki kabiliyetinden ötürü belirli bir seçimin ürünü değil, 

belirli bir durumun doğal bir sonucu olarak görülmesidir (Philipson, 72). 

Raymond Williams‘a göre hegemonya kavramı egemen sınıfın geliĢtirdiği ve 

yaydığı, eklemlenmiĢ ve biçimsel anlamları, değerleri ve inançları dıĢlamaz. Yalnızca 

bunların bilinçten farklı olduğunu kabul eder, yani bilinci bu değerlere ve anlamlara 

indirgemez. Aksine egemen olma ve boyun eğme biçimlerini pratik bilinç ve tüm 

yaĢama sürecinin yoğunlaĢması olarak ele alır. Dolayısıyla hegemonya, artık ne 

yalnızca ‗ideolojinin üst biçimi‘ ne de ideolojinin çoğunlukla ‗idare etme‘ ya da beyin 

yıkama olarak görülme ve denetleme biçimleridir. Hegemonya yaĢamın tüm biçimlerini 

kapsayan pratikler ve beklentiler bütünüdür. (Bizim enerji duyularımızı, kendimizi ve 

dünyamızı biçimlendiren algılarımızdır. Hegemonya pratikler olarak 

deneyimlendiğinde, doğrulayıcı ve görünen anlamlar ve değerler dizgesidir. Dolayısıyla 

da toplumda birçok insan için gerçeklik duygusu, toplumun çoğu üyeleri için 

deneyimlenen gerçekliğin ötesine geçmek zor olduğu için yaĢamlarının birçok 

alanlarında mutlak bir duygu oluĢturur.) BaĢka bir deyiĢle, bu en güçlü anlamıyla bir 

―kültür‖dür, ancak belirli sınıfların deneyimlenmiĢ egemenliği ve boyun eğmesi olarak 

görülmesi gereken bir kültürdür (Williams, 1977: 112–113). 

Hegemonya, meĢrulaĢtırma ve ideoloji kavramları çok yakın iliĢkili kavramlar 

olsalar da birbirlerinden farklılıklarını ortaya koymak gerekir. Ġdeoloji az çok kasıtlı 

olarak çarpıtma ile eĢdeğer tutulurken, hegemonya bir tür buluĢu, kasıtlı 

manipülasyonu, belirli bir kaynak tarafından belirli amaçları, çıkarları gerçekleĢtirmek 

üzere ileri sürülen bir kavramı ifade eder. MeĢrulaĢtırma ise daha olumsuz bir çağrıĢıma 

sahiptir. MeĢrulaĢtırmanın karakteristiği bir telafi veya iyileĢtirici bir nitelikte olmasıdır; 
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istendik yönde olmasına çalıĢılan olayların eksikliklerini giderme çabasıdır (Dale, 1982: 

147). 

Ġngilizcenin hegemonyası, onun açık ve gizli değerlere, inançlara, amaçlara ve 

Ġngilizce öğretimi görevini karakterize eden uygulamalara yaslanması ve baskın bir dil 

olmasında ortaya çıkar. Buna göre, Ġngilizcenin ideolojisinden bahsetmek yerine, 

Ġngilizcenin hegemonyasından bahsetmek daha doğru olacaktır. O halde Williams‘ın 

‗alt ve üst yapı‘ ifadesini kullanarak ifade edecek olursak, Ġngilizce yalnızca kabaca bir 

‗kasıtlı manipülasyon olmayıp daha çok kiĢisel ve kurumsal düzeyde gözlemlenen 

değerler ve anlamlar bütünüdür (Williams 1973). Bunun kaynağı hem alt hem de üst 

yapıda bulunabilir. Bu kaynaklar, kurumlar, proje fonları, yayınevleri ve bunların 

sonucu olan üretim biçimleridir. Bu açılardan Ġngilizce hem entelektüel niteliklere sahip 

bir meslek hem de ekonomik katmanlar ve karar alma sürecinin bir parçasıdır. 

Hegemonya yalnızca bir manipülasyon veya telkin edilen bir ideoloji değildir. 

Hegemonya her Ģeyden önce bir deneyimdir ve devam eden bir süreç olup donuk bir 

sistem veya yapı değildir. Kendi iç tutarlılığı, özgül ağırlığı, sınırları olan belirli 

zamanlara ve durumlara göre değiĢkenlik göstermesine karĢın, deneyimler ve etkinlikler 

bütünüdür. Pratik anlamda hegemonya hiçbir zaman tek baĢına var olmamıĢ, varlığını 

sürdürmemiĢtir. Williams‘ın ifade ettiği üzere, içyapıları oldukça karmaĢıktır ve edilgen 

bir egemenlik biçimi olarak meydana çıkmaz. Sürekli olarak yenilenmesi, yeniden 

üretilmesi, savunulması ve değiĢtirilmesi gerekir. Kendi baĢına var olmadığı gibi 

rakipsiz ve denetim ile baskıdan da azade değildir. Çünkü kendi dıĢındaki baskılar veya 

baskı araçları tarafından sürekli olarak sınırlanır, değiĢtirilir ve sınanır. Dolayısıyla 

hegemonya kavramına pratiğin sürekli ve gerçek ögeleri olan karĢı hegemonya ve 

alternatif hegemonya kavramlarının da eklenmesi gerekir (Williams, 112-113). 

Hegemonya salt bir komplo teorisini ima etmez. Esas olarak hâkim gücün 

etkinliğini ve alanını geniĢleten, meĢruluğunu sağlayan ve buna iliĢkin fikirleri 

somutlaĢtıran ve maddi bir güce everilmelerini sağlayan, mücadeleci ve tamamlayıcı bir 

değerler ve uygulamalar manzumesidir. Öte yandan, Gramsci‘nin teorisinde bir baĢka 

unsur olarak bir egemen grup (yönetici sınıf veya sınıflar) entelektüel, ahlaki ve felsefi 

liderliği üstlenerek dar, küçük bir elit kesimin değil bütün bir halkın ve ulusun 

çıkarlarını savunmak üzere ortaya çıkar ve söz konusu hegemonya teorisinin 

tamamlayıcı sacayağını oluĢturur (Bocock, 1986: 63). Bu açıdan Ġngilizce öğretimi ve 

uygulamalı dilbilim çalıĢmaları da Ġngiltere‘de belirli kesimler, üniversiteler, kurumlar 

ve kiĢiler tarafından yürütülüyor görünse de sonuçları ve kazandırdıklarının bütün 

Ġngiltere‘yi kapsayan bir olgu olduğu gerçeği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Ġngilizce öğretimi metodolojisinin (ELT) ortaya çıkıĢı, çalıĢma prensipleri, 

―Batı‖nın ―Doğu‖ imgesini oluĢturma biçimini konu alan oryantalizm 

kavramsallaĢtırması ile de yakından iliĢkilidir. Edward Said, mikro düzeyde oryantalizm 

ve doğu çalıĢmaları ile makro düzeydeki tarihsel geliĢmeleri birbirleriyle iliĢkilendirir 

ve Doğunun ―oryantalist‖ imgesinin Batının deneyiminde meydana geliĢim sürecini 

yüzyıllar öncesi döneme dek geriye götürür ve oryantalizmin çok geniĢ bir yelpazede 

etkinliğini sürdüren hegemonik inançlar ve uygulamalar bütünü ve aynı zamanda 

akademik dünyanın temel rol oynadığı bir süreç olarak nitelendirir. Said, oryantalist 

çalıĢmaların 1945 sonrası yönelimine dair değerlendirmesinde oryantalizmin bu tarihten 

sonra bilimsel bir uğraĢtan çok, yeni yeni bağımsızlığını kazanan post kolonyal ulusları 

hedef alan ulusal bir politika aracı olarak iĢlev gördüğünü belirtir (Said 1978: 275). 

Dolayısıyla ELT ile Ġngilizcenin, post kolonyal dünyada bir ulusal politika aracı olarak 

kullanılması arasında önemli bir iliĢki mevcuttur. 



 

41 

Ġngilizce ve onun öğretimi, hem diğer dilleri zayıflattığı, hem de 

itibarsızlaĢtırdığı için, hem de bu dilin ardındaki egemen devletlerin çıkarlarına alet 

olduğu için, ayrıca bunu öngören ideolojilerin ELT‘nin arkasına gizlenmesini sağladığı 

için ve bütün bunları kasıtlı ve tasarlayarak yaptığı için hegemoniktir. Ġngilizcenin 

gücünün unsurları ve parametreleri Ģöyle sıralanmaktadır: 

Demografik ve nicelik: Ġngilizcenin olağanüstü bir yayılma göstererek hemen 

her zaman bütün kıtalara, kültürlere ve dillere ulaĢması ve egemen konuma gelmesi. 

ĠĢlevsellik: Ġngilizcenin en önemli bilimsel, teknolojik ve kültürler arası bilgi ve 

etkileĢime ulaĢılabilir konumu. 

Tutum: Tarafsızlık, liberalizm, saygınlık 

Çok merkezcilik: Tarafsız ve ilerlemeyi temsil etmesi ve akültürasyon ve 

yerlicilik. 

Dil pedagojisi, yabancı dil öğretimi ve dil öğretimine dair bilimsel çalıĢmalar 

uzun süre sosyal bilimlerden, sosyal bilimlere yön veren teorik çalıĢmalardan yalıtılmıĢ 

olarak ayrı bir konumda değerlendirilmiĢ ve dar, küçük ölçekli bir alanda 

yürütülmüĢtür. Bu alandaki çalıĢmalar dil öğretiminin yalnızca okullarda sınıf içinde 

çalıĢmalara, ilgili düzenlemelere ve yöntembilimsel çalıĢmalara yoğunlaĢtırılmıĢtır.  Bu 

durum bir bilim dalı ve profesyonel bir meslek olarak Ġngilizce öğretiminin uluslararası 

boyutunu ve ideolojik temellerinin ayırdına varmayı imkânsız hale getirmiĢ ve nüfuz 

edilemez bir alan olarak gözden ırak tutulmasına neden olmuĢtur. Ġngilizcenin yayılması 

gerektiği yönündeki varsayımların ve görüĢlerin ideoloji ile Gramsci tarafından dile 

getirilen hegemonya ile yakından ilgisi bulunmaktadır. Bu açıdan sömürgecilik 

döneminin sonunda Ġngilizce öğretiminde yaygın olarak öne sürülen ve kabul gören 

görüĢler, bilimsel açıdan yanlıĢtır. Aynı Ģekilde Ġngilizcenin uluslararası alanda 

yaygınlaĢmasının gerekliliğine iliĢkin yapılan değerlendirmeler de makul gibi 

görünmekle birlikte son derece kuĢkuludur. Bu konudaki değerlendirmeler ve 

açıklamalar büyük ölçüde ve esasen politik, ekonomik, askeri ve kültürel yönelimleri 

olan uluslararası boyutları olan bu Ġngiliz dili eğitimi alanına oldukça mesafeli kalarak 

Ġngiliz dili eğitimi alanında çalıĢmalar yapan araĢtırmacıların, kendilerini aldıkları 

eğitim ve belirli tercihlerin etkisiyle dilbilimsel, edebi veya eğitim konularıyla 

sınırlandırmalarından ileri gelmektedir. 

Bu alandaki dil öğretimi konusunda uzmanlaĢmıĢ olan çevrelerde, Ġngiltere ve 

ABD kaynaklı dil öğretim politikaları ve yöntemleri adeta sorgulanamaz bir kesinliğe 

sahip bilgiler olarak kabul edilmiĢ ve uygulanagelmiĢtir. Bilindiği üzere baĢta Ġngiltere 

ve ABD ile birlikte Kanada, Avustralya gibi çeĢitli ülkeler de değiĢen oranlarda olmak 

üzere Üçüncü Dünya ülkelerine eğitim konularında destek vermekte ve özellikle 

Ġngilizce eğitimi için öğretmen takviyesinde bulunmakta ve bu amaçla yatırımlarda 

bulunmaktadırlar. Ancak yakın geçmiĢte, Afrika‘da dilin toplumsal boyutuna iliĢkin 

yeni anlayıĢlar ve kavrayıĢlar gündeme gelmektedir. Buna göre Üçüncü dünya ülkeleri, 

kendilerine sağlanan destekler kapsamında Ġngilizceyi Ġkinci dil veya yabancı dil olarak 

öğreten bu insanların gittikleri ülkelerde Ġngilizcenin öğretilmesinde kayda değer bir 

katkı sağlamadığı, rol model olamadıkları ortaya çıkmıĢtır (Kachru, 1986: 101). 

Bu çevrelere göre her ne kadar Ġngilizce, sömürgeci güçlerin baskılarla dayattığı 

bir uygulamanın sonucunda öğretilmiĢ ise de, günümüzdeki mevcut dil öğretim 

politikaları ve yöntemleri, çağdaĢ dünyanın dil öğretiminin gerektirdiği bilimsel 

yöntemleri içeren ve eğitim ihtiyaçlarıyla uyumlu ve bu konuda ortaya çıkan sorunların 

çözümü bağlamında son derece ikna edici argümanlara dayalı bilimsel gerçeklerdir. 
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Ġngilizcenin ticari bir meta nesnesi olarak meĢrulaĢtırılmasına ve dünyanın diğer 

bölgelerine ihraç edilmesine, Ġngilizcenin ilerleme ve zenginlik ile eĢdeğer olduğu 

söylemi eĢlik etmiĢtir. Ford Foundation yetkililerine göre, ikinci bir dil olarak 

Ġngilizcenin hem ABD hem de Endonezya, Filipinler, Tayland, Hindistan, Türkiye, 

Afganistan, Pakistan, Mısır, Nijerya, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerde ilerleme 

konusunda kilit rol oynamaktadır (Fox, 1975: 36). Bir baĢka konu ise Ġngilizcenin 

dünyadaki yoksulluk, açlık adaletsiz gelir dağılımı ve kaynak kullanımı ile olan 

iliĢkisidir. Her ne kadar Ġngilizcenin bu iliĢki söz konusu olduğunda sahip olduğu rol 

yok hükmünde ise de Ġngilizcenin yayılma sürecinde en üĢütün konumuna yükseltilip 

öte yandan, diğer dilleri ve o dillerin yaslandıkları kültürleri ve halkları 

itibarsızlaĢtırarak köle ticaretine, emperyalizme eĢlik eden boyutu göz ardı 

edilmemelidir. Ġngilizce öğretiminin lehinde yer alan görüĢler, Gramsci‘nin hegemonya 

tanımlamasında ifadesini bulan egemen ideolojinin inançlarına dayanan, bilimsel 

temelden yoksun, çoğunlukla sorgulanmamıĢ, doğrulukları kendisinden menkul olan 

görüĢlerdir. Gramsci‘nin hegemonya tanımında da yer aldığı üzere, egemen olan iktidar, 

emperyalist veya sömürgeci gücün ideolojileri, ilk baĢlarda hâkim olunan kesim 

tarafından güçlü bir dirençle karĢılaĢsa da zamanla yerini bu ideolojilerin ve görüĢlerin 

yine aynı kesim tarafından, çıkarlarına uygun olmasa dahi, rıza ile kabul edip 

içselleĢtirilmesi ile sonuçlanır (Gramsci, 1971). Bunun nedeni, Ġngilizce öğretiminin 

kendisini kasıtlı ve pedagojik olarak yalnızca dilbilimsel, edebi ve pedagojik konularla 

sınırlandırmasıdır. Hâlbuki Ġngilizce dil öğretimi politik, ekonomik, askeri ve kültürel 

sonuçları olan uluslararası bir faaliyettir. 

Ġngilizce ve Emperyalizm 

Raymond Williams, emperyalizmi fili iĢgal eve ekonomik, kültürel sömürü 

olarak ikiye ayırır ve kalıcılık sürelerinin bu tanıma uygun olarak değiĢkenlik 

gösterdiğini belirtir. Bu tanıma göre emperyalizm politik bir sistem olarak belirli 

sömürgelerin merkezi emperyal(ist) bir yönetim tarafından yönetimi olarak anlaĢıldığı 

takdirde, emperyalizmin ekonomik yönü de dikkate alınmak koĢuluyla, bu sömürgelerin 

bağımsızlıklarını elde etmeleri veya kendi yönetim biçimlerine kendilerinin karar 

vermeleriyle sömürgeciliğin bağımsızlıklarını elde etmeleri veya kendi yönetim 

biçimlerine kendilerinin karar vermeleriyle sömürgeciliğin de sona erdiğini kabul 

etmemiz gerekir. Ancak eğer emperyalizm dıĢ yatırımlara ve nüfuza dayalı, piyasaların 

ve ham maddelerin ellerinde bulundurulması, sömürgelerdeki siyasi değiĢimlere ve 

hatta bağımsızlıklarını kazanma, emperyalist ekonomi olarak varlığını süründürmesini 

pek fazla etkilemediği durumda emperyalizm devam etmektedir. Ġki tanım ve durum 

hem ikircikli hem de kafa karıĢtırıcıdır, zira özellikle ―Amerikan emperyalizmi‖ söz 

konusu olduğunda 19. yüzyıl alıĢkanlıklarıyla yaklaĢıldığında merkezi bir emperyalist 

yönetimin ve belirli bir coğrafi mekân da hüküm sürmenin imkânsızlığı ve politik 

açıdan tarafsız ve askerî açıdan da sessiz kalmaları, onun politik ve emperyalist 

olmadığını göstermez. Bu son emperyalizm tanımı 20. Yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren neo-emperyalizm ifadesiyle karĢılanmıĢtır (Williams 1976: 159). 

Ġngilizcenin egemenliğinin, Ġngilizce ile diğer diller arasında sürekli yapısal 

olarak yenilenen, kültürel olarak eĢit olmayan koĢullarda, Ġngilizce lehine artarak 

süregelmesi ve bu durumun Ġngiliz ve Amerikan ekonomik üstünlüğüne, ideolojik 

olarak ise emperyalizme bağlı olması ve üstün olması anlamına gelmektedir. Phillipson 

ve Skutnabb-Kangas‘a göre Ġngiliz dili, dilbilimcilik veya dil milliyetçiliği Ģeklinde 

Türkçeye çevrilebilecek olan Linguisticismin tipik bir örneği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre dil temelinde birbirlerinden ayrılan gruplar arasında meĢrulaĢtırmaya, etkili 

kılmaya ve yeniden üretmeye yarayan ideolojiler, yapılar ve pratiklerin tamamıdır. 
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Ġngilizce bu dilbilimciliğin alt ürünü olarak görülmekte ve bir örneğini oluĢturmaktadır. 

Linguistizm, Ġngilizceye diğer dillerden daha fazla kaynak ve bu dilde ilerleyenlere 

diğer dillerde konuĢanlara göre daha fazla olanak; okullarda ve eğitim kurumlarında 

daha fazla saat ve zaman ayrılması ile sonuçlanır. Ġngilizcenin üstünlük konusu dil 

planlaması açısından dil ve kültür; öte yanda dil pedagojisi konusundaki çalıĢmaları ve 

araĢtırmaları ve bu çalıĢmaların akademik dünyada araĢtırmacılara arasındaki itibarına 

ve temel alınmasına dayanır. Dil ve kültür açısından Ġngilizcenin merkezde ve bir dünya 

dili olması ve temsil ettiği Batı kültürünün sosyo-ekonomik kültürel ve bilimsel 

alanlarda öncü ve biricik olarak kabul edilmesidir. Dil pedagojisi açısından Ġngiltere‘nin 

ve ABD‘nin bu dilin hem öğretilmesi hem de gerekli araç ve gereçlerin, Ġngiltere‘den 

dünyaya pazarlanması süreçlerini ima eder (Phillipson, 47). Bir baĢka Ģekilde söylersek, 

her alanda Ġngilizceye öncelik verilmesini ifade eder. 

Emperyalizm, dilbilimsel emperyalizmin, Ġngilizcenin dünya ölçeğindeki 

egemenliğinin anlaĢılması için bir kavramsal çerçeveye gereksinim vardır. Dilbilimsel 

emperyalizm de kültür, eğitim, bilimsel emperyalizm gibi diğer emperyalizm türlerinin 

bir alt baĢlığını oluĢturmaktadır. Dilbilimsel emperyalizm, bir dili konuĢan insanların 

zihinsel ve duygusal açıdan o dilin sağladığı olanakların etkisinde kalmalarından ötürü, 

eğitim, felsefe, edebiyat, yönetim hukuk gibi hayatın öncelikli ve daha derinlikli olan 

yönlerine ancak söz konusu dil ile nüfuz edilebileceğine ve kendilerinin sadece bu dil 

ile bu alanlarda söz sahibi olabileceklerine sahip olmalarıdır. 

Dilbilimsel emperyalizm, bireylerin kendilerine öğretilen veya sonradan 

öğrendikleri dile iliĢkin sahip oldukları üstünlük olgusunu zihinlerde, tutumlarda ve 

umutlarda yer etmesi; buna karĢılık anadilin bu saygınlıktan ve yetkinlikten yoksun 

oluĢunu ifade eder (Ansre 1979: 12–13). 

ELT‟nin ĠĢlevleri 

ELT devlet tarafından içeride ve dıĢarıda kurulup örgütlenen önemli kurumların 

baĢında gelmektedir. ELT‘nin fonksiyonları arasında ELT‘nin ulus devletin 

kuruluĢunda ve kurucuları arasında geniĢ çaplı meĢruiyet aracı olması, devletin aynı 

zamanda teknolojik eriĢim aracım olması, ekonomik yeniden üretim fonksiyonuna sahip 

olması anlamına gelmektedir. 

Ġkinci olarak, Ġngilizcenin bir iletiĢim aracı olmasının yanında ve ötesinde 

bireyler, toplumlar ve kültürler arasında modern fikirlerin, düĢüncelerin ve değerlerin 

iletilmesinde, paylaĢılmasında sahip olduğu ideolojik fonksiyon veya maddi ilerleme 

aracı olmasıdır. Ġngilizce bu iĢleve iliĢkin olarak daha üstün iletiĢim, eğitim ve anlama 

imkânlarını temsil etmektedir (Makarere Raporu 1961: 47). 

Üçüncü olarak; Ġngilizcenin baskıcı yönü olup, sınıflarda, eğitimde bilim 

teknoloji, hukuk gibi üst yapılarda ulusal ve uluslararası toplumlarda baĢka bir dilin 

kullanılmasını imkânsız kılan egemen ve baskıcı özelliğidir. 

Söz konusu Ġngilizce olunca diğer diller, henüz onun karĢısında karĢı veya 

alternatif bir hegemonya oluĢturamadıkları gibi, belki Ģimdilik yapabilecekleri ancak 

kendilerini Ġngilizcenin baskısına karĢı korumak, onun ardındaki en önemli küresel güç 

olan ABD, Ġngiltere ve Ġngilizceyi gerek resmi gerekse ikinci dil olarak konuĢan diğer 

ülkelerin ‗sahneden çekilmelerini‘ beklemek ya da onlardan daha güçlü olup onları 

bulundukları konumdan atmak ve onların yerini almaktır. 

ELT ve dilbilim konusunda Foucault‘nun görüĢlerinin, iktidar ve söylem 

konusundaki düĢüncelerinin bu bağlamda değerlendirmek ayrıca aydınlatıcı olacaktır. 

Ġngilizce bağlamında dil, dil politikası ve dil planlaması bunun açık bir örnekleridir. Bu 
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konular iktidar ile iliĢkili olarak çalıĢılabilmektedir. Ġngilizcenin bir dil olarak 

yayılmasından çok belirli bir bilimsel geleneğin yayılması söz konusudur. Ġktidar ve 

söylemle birlikte düĢünüldüğünde, bilimsel bir emperyalizmin yayılmasının incelenmesi 

daha da önem arz etmektedir. Bu bakımdan dilin yayılması ve yaygınlaĢtırılması süreci, 

hükümetin belirli bir dili ve onun yurt dıĢında yaygınlaĢtırması sürecini desteklemesi, 

kurum ve kuruluĢlarını bu amaç doğrultusunda sevk etmesini, yardımcı olmayıp ve bu 

çabanın karĢısında çıkan engelleri aĢmayı ifade eder (Philipson 82). 

Edebiyatta Ġngilizce 

Daniel Defoe‘nun ülkemizde daha çok çocuk edebiyatı eserlerinden biri olarak 

bilinen ve okunan ünlü eseri Robinson Crusoe ‗da (Defoe 1719) esere adını veren 

Robinson, adada karĢılaĢtığı ve Cuma adını verdiği yerli bir insana dilini öğretme biçimi 

ve gerekçesi Ġngilizce öğretiminin nasıl yapılması gerektiğini ve buna iliĢkin uygulamalı 

bir örneğini sunmaktadır. Eserin yazarı Daniel Defoe, roman yazarlığına baĢlamadan ve 

üne kavuĢmadan önce bir gazeteci ve Ġngiltere‘nin iç ve dıĢ politikalarıyla yakından 

ilgilenen bir yazar olarak uğraĢ vermekteydi. Söz konusu romanda kahramanı olan 

Robinson Srusoe, Cuma ile iletiĢime geçmek üzere ortak bir dil olarak Ġngilizceyi seçip 

Cuma‘ya öğretmesi; zamanın köle ticaretinin ve Avrupa‘nın ırkçı yaklaĢımının bir 

yansıması olarak algılanmaktadır. Crusoe dönemin pek çok çağdaĢı gibi özellikle deniz 

aĢırı ülkelere yönelik hayalleri olan macera tutkunu bir Ġngiliz vatandaĢıdır. Tıpkı 

Crusoe gibi onun ulusu olan Ġngiltere de ele geçirdiği ülkelere kendi dilini de 

götürmüĢtür. Bir baĢka açıdan Politi‘ye göre Robinson Crusoe British Council‘in 

kurucusudur (1985: 195). 

Defoe‘nun romanının yankıları beklenenden çok daha fazla olmuĢtur. Robinson 

Crusoe‘nun belirli bir dil, argümanlar ve anlam dizgesi meydana getirerek, günümüzde 

dahi Ġngiliz ulusu tarafından dünyanın her tarafından gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan bir 

hedef olarak anlaĢılmıĢtır. 

Kitap, basitleĢtirilmiĢ Ģekliyle ilk ‗Cuma‘ adaylarını oluĢtururken, Crusoe‘nun 

temellük ettiği adanın evrenini bütün yeryüzü oluĢturmuĢtur. Robinson Cruose, temel 

olarak iki düzeyde anlaĢılabilir: Ġlk olarak Ġngiltere‘nin sömürgeleĢtirme faaliyetlerinin 

küçük ölçekli bir örneğini temsil ederken, ikinci düzeyde ise çocuklarla Ġngilizceye yeni 

baĢlayan gençler ve yetiĢkinler için Ġngilizcenin öğrenilmesi ve öğretilmesinin baĢat 

araçlarından biri olmuĢtur (Philopson: 109). 

Ġngilizcenin devlet desteğini arkasına alarak bütün imkânlarla belirli bir hedefe 

doğru yayılmasına karĢın Afrika dilleri eğitim için gerekli araç gereç ve malzemeden 

dahi yoksundur ve kendi vatandaĢları olan öğrencilerine ulaĢamamaktadır.  Afrika 

dilleri ancak egemen dil olan Ġngilizceye ulaĢmak için bir araç konumunda 

bulunmaktadır. Ġngilizce ile Afrika dilleri arasındaki bu fark Ġngilizlerin kendileri ile 

Afrikalı sömürgeleri arasında kapanması imkânsız bir kültürel farklılık olduğu 

düĢüncesine sevk etmiĢtir (Spencer, 1971: 541). Ġngiltere bu durumun doğal bir sonucu 

olarak kendisi ile Afrikalılar arsında ırk ayırımına dayalı uzun vadede Thomas 

Babingtomn Macauly‘nin ifade ettiği üzere, Avrupalılar gibi düĢünen, hisseden ve 

dünyayı ve olayları algılama ve kavrama düzeyine sahip elit bir Afrikalı grubun 

meydana çıkmasına çaba sarf etmiĢtir. Afrikalılar ile Avrupalılar arasında yapılan ırksal 

ve kültürel ayrımcılığın maddi boyutu iki kesime yapılan aylık ödemelerindeki 

muazzam farklılıkta ortaya çıkmaktadır (Philipson 127). 

Ġngilizceye yönelik pozitif ayrımcılık ile birlikte egemenlikleri altındaki Afrika 

dillerini ve diğer dilleri düĢük statü verilmesi, ihmal edilerek eğitim dili olarak 

kullanılmasını engellemek, çoğunlukla en yoksul kesimlerden olmak üzere, çok az 
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kimseye resmi eğitim görme imkânı vermek, eğitimde geleneksel değerleri büyük 

ölçüde kasıtlı olarak ihmal etmek, ―yerlileri medenileĢtirmek‖ üzere kasıtlı olarak 

eğitimi Ģekillendirmek, medeni olmanın ve ilericiliğin ölçütü olarak kendi dillerini-

Ġngilizceyi- ve onun öğrenilmesini telkin etmek. Ġngiliz emperyalizmi ile Fransız 

emperyalizminin ortak mirası olarak dil milliyetçiliği yeni emperyalizmin içinde 

temellendirilmiĢtir (Phillipson: 128). 

BaĢarılı bir Ġngilizce eğitimi, yönetimleri altındaki ülkelerde kalıcı bir idare 

oluĢturmak için sömürgeci sistemin temel amaçlarından birini oluĢturmaktaydı. 

Ġngilizce, sömürgeci yönetimin bu konuda karĢı karĢıya kaldığı baĢarısızlık durumunda, 

kendi sorumluluklarını hiç hatıra getirmeden doğrudan birinci ve ikinci kademedeki 

eğitim kurumlarının yerli öğretmenlerini suçlama yoluna baĢvururlardı. BaĢarısızlığın 

bir diğer suç ortağı olarak göçmenlerin eğitim durumuna iliĢkin koĢullarda 

aranmaktaydı. Buna göre öğrenme ve eğitime iliĢkin problemler büyük ölçüde 

göçmenlerin dillerinin, kültürlerinin ve bunlara iliĢkin sosyal tutamlarının ve 

beklentilerinin bir sonucu olduğu algısı üretilirdi (Skutnabb-Kangas-Leporanto-Morley, 

1986). 

Ngugi Wa Thiong‘o, dili yirminci yüzyıldaki en önemli ve güçlü argümanlardan 

biri olmak değerlendirmektedir. ―Dilin seçimi ve kullanımı insanların doğal ve sosyal 

çevrelerine iliĢkin olarak hatta tüm evrenle kendilerini tanımlama konusunda temel bir 

öneme sahiptir. Bundan ötürü, dil yirminci yüzyıl Afrika‘sında daima iki çatıĢma, 

sosyal gücüm merkezinde yer almaktadır.‖ (Ngugi, 1985: 109). 

Bu iki güçten biri emperyalizm, diğeri dil konusudur. Frantz Fanon da (1952: 

21) egemen dil ile sömürge dili arasındaki çatıĢmanın temelini oluĢturmaktadır. 

Ġngilizcenin Öğretimi Konusunda Doğru Bilinen YanlıĢlar 

1. ―Ġngilizce en iyi Ģekilde monolingual olarak öğretilir:” 

Bu kural gereği Ġngilizce yabancı veya ikinci dil olarak en iyi Ģekilde tamamen 

Ġngilizce eğitim yapılan, anadile yer verilmeyen ortamda öğretilir. Bu amaçla, 

öğrencinin diğer dillere hiçbir Ģekilde yer verilmeden Ġngilizceye yoğunlaĢmasını 

sağlayarak öğretilmelidir. Sınıf ortamının anadilden arındırılması ve bütünüyle 

Ġngilizceye özgü bir öğrenme ortamına dönüĢtürülmesi sayesinde öğrencinin daha 

baĢarılı olacağı öne sürülmektedir. Ġngilizcenin alternatifsiz ve ana dilin müdahalesini 

ortadan kaldırmayı öngören bir Ģekilde öğretilmesi Ġngilizcenin diğer diller aleyhine 

ayrıcalıklı bir konuma yerleĢtirilmesi sonucunu da beraberinde getirmektedir. Ġktidarın 

bir simgesi ve görünür biçimi olarak kullanılması söz konusu olmaktadır. Sömürgeci 

eğitim sistemleri, Ġngilizcenin bu konumunu artırarak pekiĢtirmiĢlerdir. 

Monolingualism, Ġngilizceyi yeni öğrenmekte olan sömürge vatandaĢlarına yalnızca bir 

bakıĢ açısından dünyayı algılama imkânı sunmuĢ; kültürel ve toplumsal gerçeklik 

algısını çarpıtarak farklılıkların ve zenginliklerin silinmesine yol açmıĢtır. 

Monolingualism aynı zamanda iki dillilik olgusunu dikkatlerden uzak tuttuğu 

gibi, onun içinde önemli bir potansiyeli oluĢturan ve araĢtırılmayı bekleyen öğrenmeye 

iliĢkin yeni ufukların ortaya çıkma fırsatının da değerlendirilememesi sonucuna da yol 

açmıĢtır. Çok dillilik ve onun dil öğrenimindeki yeri, muhtemel katkıları bundan ötürü 

bakir bir alan olarak araĢtırma konularından uzak tutulan akademik bir konu olmasının 

yanında aynı zamanda çift dillilik veya çok dillilik yoksulluk, zayıflık ve alt sınıf gibi 

pozisyonlarla eĢdeğer tutulmuĢtur (Skutnabb-Kangas, 1984: 67). Çift dillilik tembel, 

budala, güvenilmez, ahlaki olarak ilkesiz, ikircikli olmak gibi düĢük profilli kimseler 

olarak nitelendirilmiĢ ancak bu nitelemelerin daha sonra yapılan araĢtırmalarla yanlıĢ 

olduğu ortaya çıkmıĢ olmasına karĢın, söz konusu ön yargılar Avrupa‘da uzun bir süre 
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boyunca bu araĢtırmaların baĢlanmasının önünde engel olmaya devam etmiĢtir. Bu 

varsayımın dayandığı bir baĢka görüĢ, analoji yoluyla yabancı dil öğrenmenin son 

derece farklı bir süreç olan çocukluktaki anadil öğrenimi ile eĢdeğer tutulması, doğal 

ortamının, dinamiklerinin karmaĢıklığı ve koĢullarının göz önüne alınmamasıdır. 

Halbuki yabancı dil veya ikinci dil öğreniminin anadilin müdahalesinden uzak 

tutulmasının bilimsel bir temeli yoktur. Bu tutumun yanlıĢlığının bir baĢka göstergesi de 

anadili Ġngilizce olan öğretmenin Ġngilizce öğrencisinin veya öğrenci topluluğunun 

dilini hiçbir Ģekilde öğrenme zorunluluğunun bulunmaması ve anadili farklı olan 

Ġngilizce öğretmenlerinin ise kendi dillerini Ġngilizce ile karĢılaĢtırmaları, analiz 

etmeleri ve her iki dile vakıf olmaları ve öğrencilerin de karĢılaĢtırmayı yapmaları ve be 

lirli sonuçlara ulaĢmalarının önüne geçilmektedir (Chilimba, 1981; Williamson, 1976). 

Ġngilizcenin monolingual olarak öğretilmesinin bir baĢka olumsuz yönü, anadili 

Ġngilizce olan öğretmenlerin ve Ġngilizcenin resmi veya ikinci dil olarak öğretildiği 

ülkelere mensup öğretmenlerin istihdam edilmesi zorunluluğu varmıĢ veya bu görevi en 

iyi Ģekilde bunlar yerine getireceklermiĢ gibi bir ön kabulün diğer ülkelerde hâkim 

oluĢudur. Ancak tam aksine bu ülkelerden gelen öğretmenler çoğunlukla ikinci dil 

eğitiminden yoksun oldukları için dil pedagojisi bakımından zayıf kalmaktadırlar. Daha 

da ilginç olanı ise bu öğretmenlerin gereksiz bir öz güvene sahip olmalarına karĢın bu 

donanımdan ve bilgi ve becerilerden yoksun olmalarının sorun(!) oluĢturmamasıdır. 

Ancak ―öğretmen olunur‖ gerçeğinden hareketle öğretmenliğin doğuĢtan değil, eğitimle, 

öğrenme ve deneyimle baĢarılabilecek bir melek olduğu ve bu koĢulları taĢıyan 

adayların ulusuna bakılmaksızın iyi bir öğretmen olmaları mümkündür. 

2. ―Ġdeal Ġngilizce öğretmeni anadili Ġngilizce olan kiĢidir.” 

Anadili Ġngilizce olan, Londra aksanı ile konuĢan bir kiĢi daha kastedilmiĢtir. 

Bunun nedeni anadili Ġngilizce olan bir öğretmenin anlama ve konuĢma becerisine sahip 

dilin her alanında son derce yetkin, o dilin konuĢulduğu kültüre hâkim ve aynı zamanda 

rakipsiz bir öğretmendir. Ancak bu niteliklerin elde edilebilmesi anadili olarak değil 

çalıĢarak kiĢinin kendisini geliĢtirmesiyle yakından ilgilidir. Burada gözden kaçırılan 

husus Ġngilizce bilmek ile Ġngilizce öğretmenin farklı alanlara ve anlamlara tekabül 

ettiği, anadili Ġngilizce olan bir kiĢinin bu konuda gereken dil pedagojisi eğitimini 

alması gerektiği ve öğretmenlik mesleğinin eğitime ve deneyime dayandığı gerçeğidir. 

Ayrıca bu varsayımın arkasında yatan nedenlerden birinin de anadili Ġngilizce olan 

Ġngiltere, ABD, Avustralya gibi ülke vatandaĢlarına istihdam alanı oluĢturmak gayesine 

matuf olduğunu da hatırlamamız gerekmektedir.  

3. “Öğrenci ne kadar erken yaĢlarda Ġngilizce öğrenmeye baĢlarsa Ġngilizceyi 

o kadar iyi öğrenir” 

Bu varsayımın temel yanlıĢı sadece yaĢ faktörünün dikkate alınması, diğer 

faktörlerin ihmal edilmesidir. Yapılan pek çok araĢtırmayla ortaya konulmuĢtur ki, diğer 

birçok faktör yaĢ faktörünün yanında yer alması gerektiğini göstermiĢtir. Örneğin erken 

yaĢlarda yabancı dil öğretimi, anadilin unutulması veya geriye ket vurma ile 

sonuçlanma riskini barındırmaktadır (Swain ve Lapkin, 1982). Söz konusu riskin 

bulunmadığı, nitelikli bir eğitimde çift dilli bir eğitimin yürürlükte olduğu, alternatif 

eğitim programlarının bulunduğu çevresel ve ailevi motivasyonun üst düzeyde olduğu 

Kanada gibi ülkelerde erken yaĢlarda Ġngilizce veya yabancı dil eğitimi baĢarılı sonuçlar 

verirken, göçmen ailelerin çocukları arasında baĢarı düzeyi son derece düĢüktür zira bu 

aileler tek dilliliğe yoğunlaĢmakta ve söz konusu çocukların kültürel ve dildel 

becerilerini ihmal etmektedirler (Skutnabb-Kangas 1984a, 1988). 
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Bir baĢka örneğe göre Ġsveç‘teki okullarda normalden iki yaĢ daha erken 

Ġngilizce eğitimine baĢlayan çocuklarda baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır (Holmstand, 1980). 

Bu uygulamanın etkisi, çok erken yaĢlardan itibaren yerel veya ulusal dilin 

Ġngilizce karĢısında, çocuklar vasıtasıyla baskı alıntına alınması, geliĢiminin ve 

öneminin ihmal edilmesi, Ġngilizcenin anadil olarak konuĢulduğu ülkelere, Ġngilizce 

eğitimi için destek almak suretiyle bu ülkülere dil eğitimi konusunda bağımlı hale 

getirmekle birlikte, temel düzeyde anadilin çocuklarda öğrenilmemesi ve 

konuĢulmaması sonucunu doğurur. Bu varsayımın bir baĢka sonucu ise Ġngilizceyi 

anadili olarak konuĢan insanlara imkân sunmak ve anadili Ġngilizce olmayan insanları 

da bu imkânlardan yoksun kılmak amacı güdülmektedir. Yalnızca yaĢ faktörünün 

dikkate alındığı, öte yanda öğrenme ortamı, öğrenciyi etkileyen diğer değiĢkenlerin, 

biliĢsel, pedagojik ve sosyal faktörlerin dikkate alınmadığı Gana ve Gine gibi ülkelerde 

erken yaĢlarda dil eğitimi baĢarısızlığa uğramıĢtır. Ancak zengin Batı Avrupalı 

ülkelerde bu baĢarısızlık söz konusu değildir. 

Sonuç 

Ġngilizce 17. Yüzyıldan itibaren Britanya Ġmparatorluğunun varlığının kalıcı hale 

getirilmesi, Ġmparatorluğun yönetimi altında bulunan halkların merkezi Ġngiliz 

yönetimine bağımlı hale getirilmesi sürecinde kilit öneme sahip bir konumda olmuĢtur. 

Ġngilizler, varlık alanındaki en temel görünürlük aracı olarak iktidar ve 

hegemonyalarının devamlılık aracı olarak Ġngilizceye son derece önemi bir misyon 

yüklenmiĢlerdir. GeçmiĢte Ġmparatorluk mirası olarak anılan Ġngilizce günümüzde eski 

sömürgelerin altında fonksiyon icra ettikleri Ġngiliz milletler topluluğu yapısı altında 

geleceğe doğru Ġngilizcenin ortak paydasında geleceğe doğru almaktadır.  
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GEÇMĠġ ĠKTĠDARLARIN MÜZĠKLE ĠLĠġKĠLERĠ VE 

YASAKLI ġARKILAR 

 

Ahmet ġefik ġENLĠK

 

Özet 

Tarih boyunca devlet adamları (sultanlar, vezirler, cumhurbaĢkanları, baĢbakanlar, bakanlar ilh.) 

eliyle, Türk iktidarlarının sanatın muhtelif dallarıyla münasebetleri olmuĢtur. Bu münasebetlerin kimi 

zaman kayıtsız kalıĢ, kimi zaman teĢvik, kimi zaman da yasakçılık suretinde tezahür edebileceğinin 

ĢaĢırtıcı olmayacağını bize baĢka tarihi gerçeklikler de göstermektedir.  

Bildiride Türk tarihinin Ġslamiyet Öncesi, Selçuklular-Osmanlılar ve Cumhuriyet Dönemi olarak 

tasnif ettiğimiz üç farklı safhasında iktidarın müzikle olan iliĢkisine, çok ana hatlarıyla teĢvik ve yasak 

cihetlerinden değinilecek, tek parti döneminde görülen bazı yasakçı uygulamalar üzerinde durulacaktır.  

Ayrıca tek parti döneminde yasaklanmıĢ bulunan bir Ģarkı, konuĢmacının kendi udu ve sesi ile 

icra edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ġktidar-Müzik ĠliĢkisi, Yasaklı ġarkılar, Tek Parti Dönemi. 

 

RELATIONS OF FORMER GOVERNMENTS WITH MUSIC  

AND BANNED SONGS (IN TURKISH HISTORY) 

Abstract 

Throughout Turkish history, governments have always been involved with various fields of art 

through statesmen (sultans, viziers, presidents, prime ministers, ministers etc.). Unsurprisingly, such 

relations could manifest themselves at times as indifference, and at times in the form of promotion or 

repression, which is also attested by historical evidence. 

Based on a three-era periodization of Turkish history (i.e. pre-Islamic, Seljuk-Ottoman and 

Republican periods), this paper presents a broad discussion on the relations of past governments with 

music, particularly from the perspective of promotion and repression, with specific reference to certain 

repressive practices that took place under the single-party rule. 

Further, the presentation will be followed by a live performance by the author who will sing and 

play on the oud a song that was banned during the single-party era. 

Keywords: Politics-music Relations, Banned Songs, Single-party Rule in Turkey.  

                                                           

 Doç. Dr., Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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GiriĢ 

Sunulacak tebliğde, tarihî süreç içerisinde siyasi ve askerî gücü elinde 

bulunduranların, devletin zirvesinde bulunan eĢhasın yani Türk iktidarının musiki ile 

olan münasebetlerine teĢvik ve men noktainazarında ana hatlarıyla temas edilecektir. 

Ele alınan mevzu, Türk tarihindeki bazı kırılma noktaları göz önünde bulundurularak 

Ġslamiyet öncesi, Selçuklu-Osmanlı ve Cumhuriyet sonrası dönemleri olarak tasnif 

edilen üç safha içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

1. Ġslamiyet Öncesi  

Türklerin musiki ile münasebetlerine dair ilk bilgiler, Eski Çin kaynaklarında 

bulunmaktadır. Bu kaynaklarda Türklerin ―seyahate çıktıkları zaman musiki aletlerini 

yanlarında taĢıyacak kadar musikiye tutkun olduğunu‖ belirtilmektedir (Köprülü, 1980: 

73). Yine Çin kaynaklarında hem Köktürklerde hem de Uygurlarda olmak üzere Eski 

Türklerde askerî musikinin mevcudiyetinden de bahsedilmektedir (Köprülü, 1980: 73). 

Köprülü‘nün ifadesine göre ―Eski Türk ordularında hükümdarların yanında mutlaka 

―Ozan‖lar bulunuyor, onların kopuzlarla çaldıkları ve okudukları Ģiirler, bütün bir 

milletin zevkini okĢuyordu‖ (1980: 69). Ġslamiyet öncesi ilk müzisyenler din adamı, 

büyücü, hekim, Ģair, rakkas ve müzisyen hüviyetlerini bir arada barındıran ozanlar, 

kamlar, baksılar, Ģamanlar idi. Bunlar toplumun güzide kiĢileriydi; hakanın yakın 

çevresinde bulunur, itibar görürlerdi. Yani iktidarın himayesine ve teĢvikine mazhar 

idiler. Türklerin çok önem atfettikleri sığır, Ģölen ve yuğ merasimlerinde, ozanların icra 

ettikleri musiki, Ģiir ve raks ihtiva eden gösteriler de kağan huzurunda yapılmaktaydı. 

Münhasıran Türk iktidarının, yani Türk Kağanlarının musiki ile münasebetleri 

hakkında bilgileri ise Köprülü bazı Ġslami dönem müelliflerinden aktarıyor. Buna göre 

Türklerin sazlarla icra ettikleri eserlere, Eski Türkçede ahenk ve sada anlamlarına gelen 

―gök‖, insan sesiyle terennüm ettiklerine ise ―ır‖ ve ―dule‖ deniyordu [muhtemelen 

‗dōla‘] (1980: 73). Yılın günleri adedince 366 farklı ―gök‖ bulunmaktaydı ve bunlar her 

güne bir baĢkası denk gelmek üzere hakanın huzurunda icra edilmekteydi. Ayrıca bu 

366 ―gök‖ten değiĢmez belli dokuz tanesinin her gün icra edilmesi âdet idi. ―Gök‖ icrası 

keyfî bir uygulama değil, aksine devlet protokolü gereklerinden idi. Hakan huzurunda 

dokuz adet ―gök‖ icra etme âdeti, daha sonra Cengiz Hanedanı‘nda da görüldü, hatta 

Ġslamiyet sonrası Timur ve Selçuklu Hanedanları‘na da tevarüs etmiĢtir. Köprülü‘ye 

göre Osmanlı mehterinde dokuz sayısına verilen önemin temelinde de bu Ġslam öncesi 

gelenek vardır (1980: 74).  

Temelleri dinî bir çerçevede bulunan askerî müzik, Türklerde devletin ve 

iktidarın yanında Ġslamiyet öncesinde de var olagelmiĢtir. Ġslamiyet öncesinde iktidar ve 

müzik birbirlerini teĢvik eden, ayrılmaz birer parça olarak karĢımıza çıkmaktadır.
1
 

2. Selçuklu ve Osmanlılar 

15. yüzyıl tarihçisi Mehemmed NeĢrî, ‗Osman Gazi‘nin Ġstiklali ve Sultan 

Alaaddin‘in Kılıç Göndermesi‘ (―Ġstiklâl-i Osmân-ı Gâzî ve Ġrsâl-i Sultân Alaüddîn Es-

Seyf‖) baĢlığı altında iĢlediği bahiste, Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubâd‘ın, 

gösterdiği yararlılıklar neticesinde Osman Gazi‘ye muhtariyet, beylik, kısmî iktidar 

alametlerinden olmak üzere alem, berat, kılıç ve hil‘at‘in yanı sıra ‗tabl‘ yani ‗davul‘ da 

verdiğini ifade ediyor. NeĢrî, nevbet vurulurken yani davul çalınırken Osman Gazi‘nin 

ayakta dinlediğini, bunun Osmanoğulları‘nda bir âdet haline gelerek Fatih Sultan 

Mehmet‘e kadar devam ettiğini, sonra terk edildiğini ifade ediyor (Taeschner, 1951: 

                                                           
1
 Bu dönem Türk musikisi hakkında tafsilatlı bilgi Ögel (1991a, 1991b) ve Göher Vural‘dan (2016) 

edinilebilir. 
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32). Buradan Selçuklularda ve daha baĢlangıcında Osmanlılarda musikinin istiklal ve 

iktidar bağlamında ne anlama geldiğini çıkarmak mümkün. 

Bilindiği üzere devlet idaresine yönelik tedrisat yanında, Osmanlı Ģehzadelerinin 

baĢka meziyetlerle de mücehhez olarak yetiĢmelerine gayret edilmiĢtir. Birçok Ģehzade 

ve dolayısıyla sultan, sanatın ve zanaatkârlığın muhtelif dallarında mahirdir. Sultanların 

kimi Ģair, kimi hattat, kimi kuyumcu, kimi sporcu, kimi musikiĢinastır vs. Osmanlılar 

döneminde musikinin teĢviki noktasında bir kanaate varmak için aslında sadece 

bestekâr sultanları zikretmek bile kâfi gelebilir. Bırakın musikiyi sevmeyi ve muhtelif 

suretlerde teĢvik etmeyi, Osmanlı sultanlarının yaklaĢık dörtte biri (8 sultan) bizatihi 

bestekârdır. Kronolojik olarak bunları Sultan II. Bayezit (1450–1512), Sultan IV. Murat 

(1612–1640), Sultan I. Mahmut (1696–1754), Sultan III. Selim (1761–1808), Sultan II. 

Mahmut (1785–1839) Sultan Abdülaziz (1830–1876), Sultan V. Murat (1840–1904), 

Sultan VI. Mehmet Vahideddin (1861–1926) Ģeklinde sıralayabiliriz. Bestekâr olmayan, 

-bazıları çok iyi derecede olmak üzere- sadece enstrüman icracısı olan sultanlar da 

mevcuttur, mesela V. Murad. Bunlar da dâhil edildiğinde musikiyle bizatihi iĢtigal 

etmiĢ sultanların sayısı daha da artar.
2
 Dünya genelinde müziğe en fazla ve en yoğun 

olumlu ilgiyi gösteren hanedanın Osmanlı Hanedanı olması kuvvetle muhtemeldir. 

Sultanlar arasında musiki yönü ile zirvede bulunan ise III. Selim‘dir. III. Selim 

bir müzikologdur, birçok eserin bestecisi olmanın yanı sıra 15 de makam terkip etmiĢtir. 

Bunlardan herkes tarafından ismi duyulmuĢ olabilecek birkaçını zikredelim: Sûz-ı 

Dilârâ, Evcârâ, ġevk-efzâ, Arazbâr-Bûselîk. Sultan Selîm-i Sâlis ayrıca tanbûrî, neyzen 

ve hanendedir. ġifahi olarak aktarılmaları sebebiyle zamanla kaybolma tehlikesinde 

bulunan musiki eserlerini korumak maksadıyla Hamparsum‘a ve Abdülbaki Nasır 

Dede‘ye iki ayrı nota sistemi icat ettirmiĢtir (Öztuna 1990: 282).  

Musiki zevkine iĢret meclisinde varan ilk Osmanlı PadiĢahı, Yıldırım Bayezid 

(1360–1403) olmalıdır. 15. Yüzyıl Osmanlı tarihçileri böyle adetlerin Yıldırım 

Bayezid‘den evvel bulunmadığına iĢaret ediyorlar. Musiki ile ilmi manada ilgilenen ilk 

sultan ise II. Murat‘tır (1404–1451). Abdülkadir Merâgî Türk musikisinin temel 

nazariye kitaplarından biri mahiyetinde olan ‗Mekâsidü‘l-Elhân‘ isimli eserini 15. 

Yüzyılın ilk çeyreğinde II. Murat‘a sunmuĢtur. Müellif hattıyla yazılmıĢ olan nüsha, 

bugün Süleymaniye Kütüphanesi‘nde bulunmaktadır.  

Enderun: II. Murat zamanında Edirne‘de açılan, Fatih Sultan Mehmet 

zamanında kalıcı hüviyetine kavuĢan ve 1908‘e kadar yüzyıllar boyunca faal bulunan 

Enderun, devletin ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurulmuĢ bir saray okulu mesabesinde 

idi. Enderun‘da birçok sahanın yanı sıra musiki eğitimi de verilmekteydi. Dolayısıyla 

musiki eğitimi ve teĢviki, baĢka her yerden evvel sarayda yapılmaktaydı. 

Osmanlı dönemi boyunca iktidarın, kısa süreli olmakla birlikte, musikiye menfi 

müdahalesi de görülmektedir. Ġbn-i Teymiye görüĢlerini benimseyen Ġmam Birgivî 

Mehmet Efendi‘nin takipçisi durumunda olan ve iktidar çevresine yakın bulunan 

Kadızâdeliler‘in Avcı Sultan IV. Mehmet‘i (1642–1693) de tesir altına almaları 

sebebiyle Osmanlı döneminde musiki kısa bir süre iktidar eliyle men edilmiĢti. 

Kadızâdeliler, her türlü tegannî ve semanın bidat olduğunu, bunlardan uzak durulması 

gerektiğini ifade etmekteydiler. Bunlar zikir ve sema ayinlerini de ―tahta tepmek‖ olarak 

nitelendiriyorlardı (ÇavuĢoğlu, 2001: 100–102). 

Osmanlı yalnızca geleneksel musikiyle iĢtigal etmemiĢ, iktidar III. Selim‘den 

itibaren Avrupai müziğe de ilgi göstermiĢtir. III. Selim dönemindeki bu ilgi mahdut 

                                                           
2
 Tafsilatlı bilgi için bkz. Ġnal 1958, Öztuna 1990. 
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düzeydeydi ve belki yalnızca bir merak ile izah edilebilir. Batı müziğine asıl alaka II. 

Mahmut (1785–1839) dönemi ve sonrasında görülmektedir. Bizde Donizetti PaĢa adıyla 

tanınan Ġtalyan bestekâr ve Ģef Giuseppe Donizetti de bu dönemde davet edilmiĢtir. 

Gerek saray gerekse Ġstanbullu müzisyenler, Batı müziği ile gerçek manada 19. yüzyılda 

Donizetti sayesinde tanıĢmıĢlardır. Donizetti 28 yıl Ġstanbul‘da yaĢamıĢ, Osmanlı 

Bandosu Musika-i Hümayun‘u yönetmiĢ, Mahmudiye ve Mecidiye marĢlarını 

bestelemiĢtir. 

19. yüzyılda iktidarın Avrupai müziğe yaklaĢması onu kendi musikisinden 

uzaklaĢtırmamıĢtır. Bilindiği gibi Sultan Abdülaziz hem Türk musikisi eserleri 

bestelemiĢ hem de Batı musikisi formunda eserler ortaya koymuĢtur. 

3. Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyet Dönemi‘ne gelindiğinde teĢvik ve men mekanizmasının müzikte 

farklı suretlerde tezahür ettiğini görmekteyiz.
3
 BatılılaĢma çabaları içerisinde bulunan 

iktidar bir yandan Batı müziğini teĢvik ederken diğer taraftan Türk musikisini tahdit, 

men ve ilga cihetlerine gitmiĢtir. Musikinin teĢviki ve tahdidini de iki sahada 

değerlendirmek lazım: Musiki icrası ve musiki eğitimi. 

Batı müziği icrasını teĢvik için 1924‘te Devlet Opera ve Balesi kuruldu. Bunun 

Ankara‘daki eski adı Musiki Muallim Mektebi idi. Yurt dıĢına Batı müziği öğrenmeleri 

ve dönüp Türkiye‘de faaliyet göstermeleri için öğrenciler gönderildi. Ġlk ve orta öğretim 

okul müfredatı Batı müziğine göre düzenlendi. Yani Batı müziği hem tedris hem de icra 

manasında iktidar tarafından fevkalade bir teĢvik gördü. 

Diğer taraftan Türk musikisi, bırakın bir ihmali, öğrenme imkânının devlet eliyle 

ortadan kaldırılma gayretlerine; icrasının da muhtelif suretlerde yasaklanması 

giriĢimlerine maruz kaldı. Tedrisi, okul müfredatına alınmayıĢıyla ve ta ki 1974 yılında 

ĠTÜ Türk Musikisi Konservatuarı kurulana kadar, yükseköğrenim programı 

bulunmayıĢıyla devlet eliyle imkânsız hale getirilmeye çalıĢıldı. 

Türk musikisinin icrasındaki yasaklar da iki hususta kendisini gösteriyor. 1) 

Belli eserlerin yasaklanması, 2) Radyoda Türk musikisi icrasının tamamen 

yasaklanması. 

Birinci gruba örnek olmak üzere, Ġzmir suikastı sanıklarından Doktor Nazım‘ın 

idam hükmünün Reis-i Cumhur tarafından imzalanmasından evvel kendisine iletilen son 

sözü ―Bu rûzigâr-ı bî-mededin inkılâbı var‖ üzerine, aynı güfteye sahip Lemi Atlı‘nın 

uĢĢak makamındaki Ģarkısının yasaklanmasını zikredebiliriz. Güfte aslında ġair 

Nedim‘e aittir. Bu Ģarkının icra yasağı Demokrat Parti iktidarına kadar devam etmiĢtir. 

Bir baĢka Ģarkı ise 1960 cuntası tarafından yasaklanmıĢtır; ―Ada sahillerinde 

bekliyorum‖ güfteli hicaz türkü Adnan Menderes‘in Yassıada‘da süren muhakemeleri 

münasebetiyle yasaklanmıĢtır. 

Radyolardaki genel Türk musikisi yasağına gelince bu, Atatürk‘ün bir 

konuĢması neticesinde uygulanmıĢtır. 1 Kasım 1934‘te Gazi Mustafa Kemal TBMM‘de 

―Bugün (acuna) dinletmeğe yeltenilen musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. 

Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal; ince duyguları, düĢünceleri anlatan yüksek deyiĢleri, 

söyleyiĢleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre iĢlemek 

gerektir… Kültür iĢleri bakanlığının buna değerince özen vermesini, kamunun da bunda 

ona yardımcı olmasını dilerim‖ Ģeklinde bir konuĢma yapar (Uçar, 2016). Bunun 

üzerine ġükrü Kaya‘nın emriyle radyolarda Türk musikisi icrası yasaklanır. 3 Kasım 

                                                           
3
 Dönemin genel durumu hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. Ayas, 2014; AkkaĢ, 2015. 
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1934‘te bu yasak Anadolu Ajansı‘nda Ģöyle geçer: ―Dâhiliye Vekâleti bugün Büyük 

Millet Meclisi‘nde Gazi Hazretlerinin alaturka musiki hakkındaki irĢatlarından ilham 

alarak bu akĢamdan itibaren radyo programlarından alaturka musikinin tamamen 

kaldırılmasını ve yalnız garp tekniğiyle bestelenmiĢ, motifleri millî musiki 

parçalarımızın, garp tekniğine vakıf sanatkârlar tarafından çalınmasını alâkadarlara 

bildirmiĢtir‖ (Uçar, 2016). 

Daha sonra bazıları, Atatürk‘ün aslında Türk musikisinin radyolardaki icrasını 

yasaklatma gibi bir niyetinin olmadığını, bu yasağı koyanların durumdan vazife 

çıkararak bunu yapmıĢ olduklarını ileri sürmüĢlerdir. Fakat Atatürk‘ün yasaklamadan 

sonra herhangi bir karĢı beyanının olmayıĢı, sözlerinin yanlıĢ anlaĢıldığını ifade 

etmemesi onun bu yasağın yanında olduğuna iĢaret etmektedir. Mamafih bizde bu 

yasağın bir iç sesten, güçlü bir inançtan kaynaklandığı kanaati mevcut değildir. Aynı 

durum dil devrimi meselesinde de görülmektedir. Atatürk 1934‘te Ġsveç Veliahdına, 

belki aslında hiç içine sindiremediği ama kendisini zorunlu gördüğü yapay bir dille 

hitap etmiĢtir. Dildeki bu sunilikten vazgeçmiĢ olduğunu daha sonraki yıllarda yapmıĢ 

olduğu bazı konuĢmalardan anlıyoruz. Musiki hususunda da Gazi‘nin iç sesinin yerli 

olandan asla vazgeçmediği kanaatindeyiz. ―Atatürk‘ün sevdiği Ģarkılar‖ adlı bir 

repertuar boĢuna olmasa gerek...  
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SANAT ĠLE ĠKTĠDAR ĠLĠġKĠSĠ 

(Sovyet dönemi ve Bağımsız Kazakistan örneğinde) 

 

Amankeldi MUKAN

 

Özet 

Ġktidar biçimleri ve siyasal sistem türlerinin sanatla olan iliĢkileri üzerinde yapılan çeĢitli 

çalıĢmalar bulunmaktadır. Sovyet hükümetinin iktidar biçimleri bağlamında düĢünüldüğünde, söz konusu 

dönemde sanatın komünist partinin propaganda aracı olarak görüldüğü ve bu amaçla kullanıldığı 

bilinmektedir. Sovyetler döneminde sanatçıdan beklenen Ģey, hükümet projelerinde çalıĢanların, iĢçi 

sınıfının, onların cesaretlerinin sanat aracılığıyla övülmesi ve böylece sanatın bir ideolojik araç olarak 

kullanılmasıdır. Bu anlayıĢı temele alan Sovyet sanatında kötü karakterlere asla yer verilmemesi kuralı, 

sanatın içeriğini ve sanatsal değerini düĢürmüĢtür. Dahası bu durum, söz konusu dönemlerde 

sanatseverlerin estetik doyumlarına da olumsuz yönde yansımıĢtır. Bununla bağlantılı olarak, kültür ve 

sanat çalıĢmalarıyla ilgili dikte edilen kararlara itiraz etmeye kalkıĢan aydın ve sanatçıların 

cezalandırılması, toplumdaki dil, edebiyat ve sanat faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiĢtir. Bu bildiride, 

Sovyetler döneminde sanat ile iktidar iliĢkileri, Bağımsız Kazakistan örnekleminde ele alınmıĢtır. Kazak 

aydınlarının mücadeleci tutumlarıyla Kazak dilinin, edebiyatının, kültürünün ve sanatının nasıl 

korunduğu ve bu sayede, günümüzde Kazakların bağımsızlığına ve bütünlüğüne ulaĢan yolların söz 

konusu dönemlerde nasıl açık tutulduğu konusu incelenmiĢtir. ÇeĢitli faaliyetlerle diri tutulan Kazak milli 

dil, edebiyat ve kültür hareketlerinin, tarihsel belleğin korunması ve yeniden canlandırılmasında nasıl 

etkili olduğu çözümlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sovyet Hükümeti, Sanat ve Ġktidar ĠliĢkileri, Bağımsız Kazakistan 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND POWER  

(Soviet period and Independent Kazakhstan sample) 

Abstract 

There are various studies on the relation of forms of power and types of political system to art. 

When considered in the context of the forms of power of the Soviet government it is known that art is 

seen as a propaganda tool of the communist party and used for this purpose in that term. During the 

Soviet era the workers of the government projects, the working class, their courage is praised through art 

is expected from the artist and so that art is used as an ideological tool. In the Soviet art that is based on 

this understanding never included bad characters, so it decreased the artistic content and artistic value. 

Moreover, this situation reflects on the aesthetic satisfaction of the art lovers also in negative terms in the 

that terms. In connection with this, the penalization of intellectuals and artists attempting to challenge the 

dictated decisions about culture and art works has affected the language, literature and artistic activities in 

society negatively. In this study, art and power relations in the Soviet era were taken up in the sample of 

Independent Kazakhstan. How Kazakh language, literature, culture and art are preserved with Kazakh 

intellectuals struggling attitudes. And how the ways of reaching the independence and integrity of the 

Kazakhs today are kept open during these periods has been examined. Kazak national language, literature 

and cultural movements, who is kept alive with various activities, has been analyzed how the are effective 

in preserving and revitalizing the historical memory. 

Keywords: Soviet Government, Relations of Art and Power, Independent Kazakhstan.

                                                           

 Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Tiyatro ve Sinema Bölümü BaĢkanı, Almatı, Kazakistan 

Cumhuriyeti, mukaman@mail.ru 





 

57 

Sanat ile iktidar iliĢkisi, her aĢamada, farklı toplumsal yapılarda, sürekli, aĢamalı 

bir ilerleme yoluyla geliĢemedi. Bu süreci, geçen yüzyılın Ģiddetli yılları, tek taraflı 

Sovyet ideolojisi ve baskı makinesi, Sovyetler Hükümetinin Kazaklara uyguladığı 

yapay açlık ve RuslaĢtırma politikası çok ağır bir Ģekilde etkilemiĢtir. Bunun temelinde, 

Sovyet Hükümeti, BolĢevikler ve Komünist Partisinin iktidarda olduğu dönemde 

izlediği siyaset vardır. 

Siyasi fenomen/olgu olarak iktidar siyasetle yakından bağlantılıdır. Siyasetin asıl 

konusu iktidar, içeriği ise iktidara ulaĢmak için micadele ve iktidarın kullanılmasıdır. 

Doğunun önde gelen düĢünürlerinden biri olan Ġbn-i Haldun, ―Ġnsanoğlunun, baĢka 

canlılarla arasındaki fark, onun iktidar için mücadele etmesindedir‖ demiĢtir. Ġngiliz 

filozof Bertrand Rassell, ―Fizikte ana konsept enerji ise, sosyal bilimlerde temel kavram 

iktidar/yönetimdir‖ diye bir sonuca varıyor. Ġktidar ve yönetim ile ilgili bilim adamları 

arasında farklı tanımlar ve kavramlar mevcuttur. Bunların önemli olanları, iktidarı geniĢ 

anlamıyla baĢkalarına olan etki olarak kabul etmektedir. 

―Ġktidar/hakimiyet‖ kelimesi çeĢitli Ģekillerde kullanılır. Etki alanına ve 

nesnesine göre, ebeveyn hakimiyeti, devlet, ekonomik, politik, sosyal, hukuki, askeri, 

manevi yönetim olarak farklı biçimlerde Ģekillenmektedir. Ancak iktidarın tam anlamı 

yalnızca devlet-siyasi alanda belirlenir. ĠĢte bu yüzden siyasal iktidar, iktidarın en 

önemli ana biçimidir [1]. 

Diğer iktidar biçimleri ile karĢılaĢtırdığımız zaman, siyasal iktidar Ģu özelliklere 

sahiptir: hâkim karakteri (diğer mercilerin üzerinde bulunur, siyasi iktidarın kararlarını 

diğerleri yerine getirirler), tüm toplum adına iktidarda bulunulması, yönetmekle meslek 

olarak uğraĢan özel yönetici grubun olması, çoğunluğun çıkarlarını koruması, baĢka 

kurum ve kuruĢlara göre iktidar organlarının bağımsızlığı, toplum hayatının çalıĢma 

düzenini belirlemekte üstünlük hakkı, devlet çerçevesinde açıkça kuvveti kullanma 

imkanı vb. 

Siyasi hakimiyet bulunduğu yerde eĢitsizlik vardır. Burada birilerinin yönetme 

hakkı vardır, diğerleri ise onlara itaat etmek zorundalardır. Bu eĢitsizliğin sebebi nedir? 

Siyasi yönetimin bu eĢitsizliği sağlayan araçları ve yöntemleri vardır. Bunlar: 1. 

Ekonomik kaynaklar, 2. Sosyal yöntemler, 3. Baskı araçları. Bizim için önemli olanı 4. 

Medya kaynakları, 5. Bilgi enformasyon kaynakları. Medyaya, kamuoyu etkileme ve 

siyasi hayatını yönlendirme bakımından güçlü olduğu için dördüncü iktidar denilir. Bazı 

politikacılar, televizyonu kontrol eden, tüm ülkeyi kontrol edebilir derler. Medya ile 

birlikte bilgi enformasyon kaynakları fonu da önemli yere sahiptir. Akademik ve 

bilimsel bilginin toplanması ve onların yaygınlaĢtırılması bugünlerden ön plana 

çıkmıĢtır. Bazı bilim adamlarına göre, bilgi kimin elindeyse, XXI. Yüzyılda güç te onun 

elinde olacaktır.  

Ġktidar siyasi ve devlet olarak ikiye ayrılır. Bu meselenin çok nedenleri vardır. 

Çünkü Sovyetler döneminde bu kavramların eĢitlendirilmesi ve birleĢtirilmesi, tüm 

siyasi sistemin kamulaĢtırılmasının ve devletleĢtirilmesinin ana metot temelini 

oluĢturmuĢtur. Demokratik olmayan rejimler: Ünlü Ġspanyol siyaset bilimcisi Juan 

Linds, çağdaĢ dünyadaki otoriter ve totaliter rejimlerin arasındaki farklılıkları ortaya 

koydu. Totaliter rejim kavramı 1950‘de bilinir hale geldi. O yıllarda Amerikalı siyaset 

bilimcileri Carl Friedrich ile genç meslektaĢı Zbigniew Brzezinski totalitarizmin 

bilimsel temellerini analiz etmiĢlerdir. Onlara göre, totaliter rejimde, birincisi, devlet 

yönetimini tamamen eline geçiren (çoğunluğun özgürsüz Ģekilde kabul ettiği) partinin 

olması; ikincisi, parti demokratik bir temel üzerinde değil, bir yönetici lider üzerinde 

yoğunlaĢmaktadır. Örneğin, Hitler'in zamanında führer-lider yönetimi olarak faĢist 
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yönetim düzeni. Bu prensiple yönetim führer-liderden baĢlayıp aĢağıdaki tabakalara 

kadar halka baskı ve korku uygulanmasıyla gerçekleĢtirilir. Bununla birlikte, totaliter 

rejim SSCB devletinde de olmuĢtur. Üçüncüsü, bu rejimde ideoloji çok önemli rol 

oynamaktadır. Totaliter düzen, her zaman "peri masalı" fikirlerine dayanan ideoloji 

üzerinde kurulur. Örneğin, Hitler'in kurduğu milliyetçi partisi, Ari ırkının dünyadaki en 

kutsal, üstün ve baskın ırk olarak vaaz edildi. Bir rejimin ideolojisi, parti baĢındaki 

siyasi lider tarafından belirlenir. Dördüncüsü, totaliter düzende siyasi kurumlar ekonomi 

üzerinde tekel ederler. Bunun gibi iktidar, devletin tüm alanlarını, eğitim, bilim, medya 

gibi alanları da sıkı denetim (sansür) altında tutar. Tamamen totaliter bir devlette, 

toplumun siyasi sisteminin hiçbir alanı özgür olamaz ve hepsi sıkı denetim altında 

yaĢamaktadır. 

Siyasi sistemler, istikrar veya siyasi değiĢikliklere göre, eski önceki düzeni 

destekleyip korumak isteyenler olarak muhafazakâr ve toplumu yeniden düzenlemek 

isteyenler olarak yenilikçiler olarak ikiye ayrılır. Ġkincisi, büyük reformları 

gerçekleĢtirmek için hazırdır. Bu durumu Sovyet sisteminin 70 yıllık tarihinde de 

izleyebiliriz. Stalin ve KruĢçev (1953), KruĢçev ve Brejnev (1964), Brejnev ve 

Gorbaçov (1982-1985), Gorbaçov-Yeltsin (1991); halk hükümeti olarak tanımlanan 

sosyalizm formları ve metotların, insanlığın sosyal geliĢmesini çok etkilediği de bir 

gerçektir. Ekim Devriminin zaferi sonucunda kurulan siyasi sistem belirli bir zaman 

içinde değiĢikliklere uğrayıp, tam anlamda kendini gösteremedi. BaĢlıca nedeni ise, 

Stalin ve çevresindekilerin sınırsız iktidarındaydı. O dönemde kurulan komuta-idari 

yönetim usulleri, bugünde de sosyal kalkınmanın çeĢitli yönlerini olumsuz 

etkilemektedir. O dönemde kurulan siyasi sistem, ekonomik ve sosyal hayat 

depresyonunun artmasını önleyemedi. Çünkü geçmiĢte siyasi sistemde reformları hayata 

geçirme denemeleri her zaman baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. 

Bu Ģekilde kurulan siyasi sistemin iktidarda olduğu ülkenin kenar bölgelerinde 

yaĢayan halkın manevi hayatı ile milli Ģuuruna, sanatı ile kültürüne olan etkilerini 

incelediğimiz zaman, demokrasi yolunda ilerleyen ülkelerin sanatı ve kültürü ile 

arasında önemli farklılıklar var olduğunu görmek mümkündür. 

Sanat, sanatsal görüntüler sistemi vasıtasıyla insanın dünya görüĢünü, içsel 

duygularını, manevi hayatını yansıtan bir halk bilinci ve insan tanımının bir Ģeklidir. 

Sanat hayatta yaĢanan olayları olduğu gibi almayıp, değiĢtirerek, çeĢitlendirerek, 

karakterleri tiplere göre nitelendiren estetik bir olgudur. Aynı zamanda, toplumsal 

bilincin diğer formlarından farklı özelliği ise, insanın gerçeğe olan estetik iliĢkisidir. 

Sanatın amacı, dünyayı, insan yaĢamını ve çevreyi sanatsal-estetik bakımından 

kavramaktır. Sanat eserinin merkezinde net tarihsel Ģartlarda yaĢanan bir insan kaderi, 

toplumdaki sosyal iliĢkileri ve faaliyetler bulunmaktadır. Onlar sanat eseri sahibinin 

hayal gücüyle süslenir ve sanatsal görüntüler Ģeklinde sunulur. Eserlerdeki tasvir 

metotları, yapısal görünüĢ, sanat eserinin maddi temelleri, sanat türlerinin özelliklerini 

belirler. Buna uygun olarak, sanatın edebiyat, müzik, heykel, resim, tiyatro, sinema, 

dans, mimari vb. türleri mevcuttur. 

Sanat etkinlikleri ve faaliyetlerini, kamu bilincini, insan tanımlamanın özel bir 

formu Ģeklinde özelliklerini belirten bir kavramın açıklaması veya insan hayatındaki 

değerini ve önemini değerlendiren tartıĢmalar tüm kültür tarihi boyunca devam etmiĢtir. 

Sanat hakkında ―doğanın taklidi‖, ―Tanrı‘nın tanınması‖, ―gerçeği tasvir etme‖, ―duygu 

dili‖ vb. açıklamalar verilmiĢtir. Bu tür yaklaĢım ve açıklamalarla yetinmeyen 

sanatkârlar, sanatta tanımlama da gerçeği görme ve yansıtma da, yaratıcılık ta, hayal 

gücü de, semboller de bir biriyle çok uyumlu bir Ģekilde ve sıkı iliĢki içinde olduğu 
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sonucuna varmıĢlar. Sanat, kiĢinin kapsamlı geliĢimine, onun duygusal durumuna, 

entelektüel geliĢimine katkıda bulunarak, insanlığın asırlarca biriken kültürel 

tecrübesinden, deneyim ve bilgeliğinden yararlanmaya fırsat tanımaktadır. Sanat eseri, 

insan duygularına hitap ederek, olayları sanki kendisi yaĢamıĢ gibi heyecan verici 

özelliğe sahiptir; insan, ana karakterle birlikte sevinir, üzülür ve böylece eser estetik 

zevk kaynağına dönüĢmektedir. Sanatsal bir dil olarak görülen semboller sistemi 

yoluyla insanların zihinlerine bilinç getiren eĢsiz sanatsal bir imgedir. Ġnsanlığın 

sanatsal yaratıcılığı çeĢitli biçimlerde geliĢir ve farklı türler, formlar, alanlar olarak 

bölünür. 

Sovyet dönemi iktidarı ve sanatı tek taraflı ya da siyah-beyaz olarak tanımlamak 

doğru değildir. Ekim Devrimi, Rus Ġmparatorluğu‘nun bünyesinde göçebe yaĢam 

tarzına sahip olan Kazak toplumuna birçok yenilikler getirmiĢtir. Ġlk döneminde 1917 

yılında bir darbe sonucunda iktidara gelen BolĢevikler, AlaĢ hareketinin prensiplerini 

desteklemiĢlerdir ve onların istediklerini vereceği sözü vermiĢlerdir. Ancak zaman 

kazanarak güçlenen BolĢevik liderleri bu sözlerini unutmuĢ olup, tam ters politika 

yürütmeye baĢlamıĢlardır. AlaĢ hareketinin tüm liderleri öldürülmüĢtür. Bağımsızlık 

hayalleri 50-60 yıl için ertelendi. Totaliter Sovyet sistemi, iktidar ve ideolojiye 

hâkimiyeti altına alarak, insanların bilinci duygu ve düĢünce sistemini radikal bir 

biçimde değiĢtirdi. Biz de o dönemin ürünü olarak, Komünizmin gelmesini 

beklemekten artık bıktık. Biz bu toplumun insanları olsak bile, Komünizmi kuramadık. 

Sebebi, bu sistem yalan fikir ve düĢüncelerin etrafında halkı kandırmakla geçirdi. 

Sanat ve kültür de partinin bu istikametteki ana yol ve yönünden sapmamıĢtır. 

Sanatın tüm alanlarında parlak gelecek komünizm kurucuların görüntüleri, ―kutsal 

savaĢ, kurtuluĢ savaĢı‖ olarak tanımlanan ikinci dünya savaĢın kahramanlıklarını 

gösterme, bakire topraklarında çalıĢanlar iĢçileri kahramanlaĢtırma, Sovyetler 

Hükümetinin çeĢitli projelerinde çalıĢanların kahramanlık ve cesaretlerini övme gibi 

iktidar sipariĢi üzerinde kurulan sanat ―yüksek tarz baĢarılarla‖ geliĢmiĢtir. Hatta XX. 

yüzyılın 60‘lı yıllarında edebiyat ve sanatta ―tartıĢmasızlık‖ fikri/fenomeni 

yaygınlaĢmıĢtı; burada karakterler arasındaki tartıĢma iyi ve kötü arasında değil, iyi ve 

çok iyi arasında olmuĢtur. Böylece, Sosyalist toplumda kötü insan ve eserlerde kötü 

karakter olmaması gerekir düĢüncesiyle inanılmaz karakterler galerisi ve yapay 

eserlerinin sayısı artmıĢtı. Sanatın içeriği, özü, anlamı, gerçekliliği ve sanatsal değeri 

çok düĢmüĢ olup, bu dönem okuyucuların ve izleyicilerin de çarpıcı bir biçimde düĢtüğü 

dönem olmuĢtur. 

Sovyetler Birliği döneminde Kazak milletinin kendisine özgün özellikleri 

dikkate alınmadan, siyasi bir kararla dilini, sanatını ve kültürünü değiĢtirmeyi amaç 

edinen birçok maceraperest kararlar alınmıĢtır. Merkezin sanat ve kültür geliĢimine 

iliĢkin aldığı kararları, taĢradaki cumhuriyetler tarafından tartıĢılamazdı. Bir tartıĢma 

veya itiraz durumunda, görüĢünü ifade eden kiĢi genellikle Sovyetler Birliği‘nin 

düĢmanı olarak ilan edilir ve cezalandırılır. Buna örnekler, Kazakistan Cumhuriyeti 

topraklarının komĢu Rusya, Özbekistan, Türkmenistan ve diğer komĢu cumhuriyetlere 

verilmesi fikrine karĢı olunduktan bunun gerçekleĢememesidir. Bugünkü toprakların 

bütünlüğünü korumak için ülkemiz öfkeli Moskova kapılarını az çalmadı. Bununla 

birlikte, vatanlarını ve halkını seven birçok devlet adamı iĢten atılmıĢtır, sürülmüĢtür, 

idam edilmiĢtir. TartıĢmaların konusu olan bu meseleler, toprak ve su bütünlüğünün 

korunması, eğitim ve bilim yoluyla ulusal aydınların yetiĢtirilmesi, merkez arenasındaki 

önemli tartıĢmalarda milli birlik ve bütünlüğünü, dili ve dirliği koruyan birçok 

bireylerin kahraman hareketlerinin sayesinde bugünkü Kazak halkının bağımsızlığı ve 

bütünlüğü korunmuĢtur. 
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Günümüzde gündemde olan alfabe değiĢikliği meselesi birçok soruya cevap 

aramayı zorunlu kılmaktadır. Zamanında Kazak dili Arap alfabesinden Latinceye, sonra 

da Latinceden Kirile geçtiğinde halkın fikri sorulmamıĢtı, tamamen siyasi kararla 

gerçekleĢtirilmiĢti. Bu meseleyi bağımsız Kazakistan halkı geç olsa da gündeme aldı ve 

çözüme kavuĢturacaktır. Bunun gibi eğitim bilim sisteminin kurulması, kültür 

merkezlerinin geliĢtirilmesi, manevi dönüĢümleri sağlayacak, milli/ulusal öneme sahip 

sanat alanlarında Kazak halkının çıkarlarını ve asırlarca geliĢe gelen milli özelliklerini 

dikkate almadan siyasi bir amaçla karara bağlamak, ne gibi büyük hatalara getirdiği 

tarihimizden malumdur. Milli ruhumuzu besleyecek önemli faaliyetlerin ara sıra olması, 

halkımızın, baĢına gelen sınavlardan sönmeden geçmesine ve hayatta kalmasına imkân 

vermiĢtir. Bunlardan biri, tüm Sovyetler Birliği çapında düzenlenen on günlük 

etkinliğinin baĢarılı organizasyonu, Kazaklar için önemli bir atılım olmuĢtur [2]. 

Bu on günlük etkinlik, seksen yıl önceki Kazak kültürü ve sanatının özel 

örneklerinden oluĢmaktadır. Almatı'dan düzenlenen özel bir tren, Kazak halkının çok 

yetenekli ve ünlü sanatkârlarından oluĢan grubu, Moskova‘yı, zengin Kazak sanatı ile 

tanıĢtırmak, halk kültürü, gelenek-görenekleri, folkloru ve modern baĢarıları hakkında 

bilgilendirmek, Kazak sanatı ve kültürünü baĢkentte tanıtmak ve temsil etmek için yola 

çıkmıĢtı. 

Bu dönem ülkenin tarihinde, merkezdeki yönetici tarafından verilen yanlıĢ 

karardan dolayı açlık, sefalet ve büyük buhran yaĢanılan çok zor bir dönemdi. 

Kazakistan nüfusunun yaklaĢık yarısını kaybetmiĢ ve kendi topraklarında azınlık haline 

gelmiĢtir; aydınsız ve lidersiz bırakılan halk ülkenin merkezine bağlanmıĢ, sömürge 

politikaları devam ettiren Sovyetler Birliğinin bünyesinde ―küçük kardeĢe" 

dönüĢtürülmüĢtür. Sisteme karĢı çıkanları cezalandıran ve herĢeyi baskısı altına alan 

Sovyet ceza makinesi, aynı zaman çeĢitli alanlarda eğitim çalıĢmalarını da yürüttü. 

Sanayi ve tarım, eğitim ve sağlık alanları geliĢtirilmiĢtir. Çok zor durumda olan halkın 

moralini yüksek tutmakta, geçmiĢten geleceğe geliĢtirilerek devam etmesinde dil, 

edebiyat ve kültürün korunması ve devam edilmesi önemli bir rol oynamıĢtır. Eski 

çağlardan beri geliĢmiĢ zengin sözlü edebiyat ve müzik folkloru, dönem sanatının 

geliĢmesine öncülük etmiĢti. Asırlarca geliĢen ve biriken zengin köklü Kazak kültür 

mirası, Avrupalı ulusların yüzlerce yıl geliĢtirdiği sanat ve kültürünü kısa süre zarfında 

benimsemesine ve ortaya eser koymalarına büyük katkıda bulunmuĢtur. Bu dönem, 

Kazak steplerinde Kazak halkının manevi bilincinin tahribatı dönemi olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu zamanla ilgili akademisyen Prof. Dr. Tursunbek KakiĢuly Ģunları 

söyledi: "GoloĢekin zamanında felaket açlığa uğrayan halkımız yarısını ölü olarak, diğer 

yarısını diri olarak kaybetmiĢtir.  Aç, çıplak ve çaresiz olan halkın durumunu düzeltmek 

ve moralini yükseltmek görevi GoloĢekin‘den sonraki ülke yönetimine düĢtü. Kazak 

halkı, büyük maddi sıkıntıları yaĢamakla birlikte, tüm Sovyet Birliği coğrafyasına 

Kazak edebiyatını, kültürünü ve sanatını tanıtarak, manevi zenginliğini bir daha 

göstermiĢ oldu‖. Akademisyenin bahsettiği olaylar, 1936‘da Moskova'da gerçekleĢen 

Kazak Edebiyatı ve Sanatının on günlüğü (dekada) etkinlikleri idi. 

Bu dekadanın Kazak sanatı ve kültürünün geliĢimi üzerindeki etkisi nedir? 

Kazaklara bu etkinlik ne kazandırdı? Sorulara gelince, birkaç konudan mutlaka 

bahsetmeliyiz. Ġlk önce, Kazak halkı kendi kültürü, sanatı ve edebiyatını çok uluslu 

Sovyetler Birliği‘nin tüm halklarına tanıtmıĢtır. ―Kazak Edebiyatı‖ eserinde bu on 

günlük etkinlik ile ilgili yazan Prof. Dr. T. KakiĢuly Ģöyle yazmaktadır: ―1936 yılında 

organize edilen on günlük Kazak kültürünü, Kazak halkını ve Kazak ulusunu dünyaya 

tanıtmanın ilk basamağı idi... Bu nedenle tarihteki rolü çok büyüktür‖. 
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Ġkincisi, bu on günlük etkinliğin üst seviyede geçmesi, merkezin Kazak 

kültürünün geliĢtirilmesine büyük mali desteklerin verilmesine sebep olmuĢtur. 

Artistlerin durumunu düzeltmek için ―Artistler Evinin‖ inĢasına (1 milyon ruble), Opera 

Tiyatrosu'nun inĢaatı için öncesinden tahsis edilen ödeneğe ek olarak 2 milyon ruble, 

dansçıları yetiĢtiren koreografi okulunun inĢasına 1,5 milyon ruble tahsis edilmiĢtir. On 

günlükten sonra, Lenfilm stüdyosu ile birlikte ―Amangeldi‖ filminin çekimine baĢlandı. 

Yetenekli genç Ģarkıcı, aktörler Moskova, Leningrad tiyatro eğitim kurumlarına ve 

Konservatuarlarına gönderilmeye baĢlandı, diğer sanat ve edebiyat alanlarının 

geliĢiminde bir atılım yaĢanmıĢtı. 

Üçüncüsü, bu on günlüğün bir sonucu olarak, ülkede müzik tiyatrosunun 

geliĢimi ivme kazanmıĢ oldu ve önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. O zaman, tiyatro 

geliĢiminde bir dönüm noktası olmuĢtur. Yüksek kaliteli klasik opera ve bale 

tiyatrosunu oluĢturmak yolunda, temeli halkın geleneksel sanatına yakın olan müzik 

komedi ile müzik dramı tiyatrosu yerine profesyonelleĢtirilmeye önem vererek, halkın 

geleneksel kültürü ve sanatı ile asırlarca oluĢturulan ve halkın doğasından gelen gerçek 

halk sanatı eserleri ikinci plana itilerek, batı örneğindeki akademik sanat geliĢtirilmeye 

baĢlandı. 

Bu ongünlük etkinlik sırasında baĢarılarından dolayı takdirname ve madalyalarla 

ödüllendirilen ve Kazak sanatının tanıtımı için tüm gücüyle çalıĢan sanatçılar ve devlet 

adamları da Kazak halkının baĢına gelecek ikinci dalga aydınlar tasfiyesinden 

kurtulamadılar ve cezalandırıldılar. 1937 yılında Moskova etkinliklerine katılan ve 

ödüllendirilen Kazak sanatının yıldızları ve övünç kaynağı sayılan birçok Ģair, yazar, 

sanat ve devlet adamları, Eğitim Öğretim Komiseri T. Zhurgenov baĢta olmak üzere, 

kara listelere alınarak, sürülmüĢler, cezalandırılmıĢlar, öldürülmüĢlerdir. 

Moskova‘daki Kazak sanat ve kültürünün on günlüğü, ülkenin ve Kazak 

halkının ruhunu yükselterek, Kazak halkının geleceğine ve kültürüne altın bir köprü 

kuran milli tarihinde silinmez izler bırakmıĢtı. Gelecek nesillerin hafızasında canlı 

tutarak, göçebe medeniyetinin bir parçası ve mirasçısı olarak Kazak halkının büyük 

zaferi olarak kabul edilir. Bu Kazak profesyonel sanatının geliĢmiĢ ve bütün Sovyet 

Birliğine yetenekli Kazak sanat ve sanatçılarını tanıtan, büyük nesil sanatçılarının en 

parlak anı olmuĢtur. Bu etkinlik, Kazak sanatı ve kültürünün temellerinin yeni 

atılmadığını, tam tersi, asırlar önceki Büyük Bozkırın kaynağından bugüne kadar 

geliĢtiğini, on günlük etkinliğine katılanların ise bu kültür birikiminden faydalanarak 

modern kültürün ihtiyaç ve taleplerine göre sanatını geliĢtirebileceklerini kanıtlamıĢtır. 

Bağımsız Kazakistan‘ın sanatı ve iktidar arasındaki iliĢkilerin özelliklerine gelince, 

genç bağımsız bir devlet olarak Kazakistan‘ın kurulmasından çeyrek asır geçmiĢtir. Bu 

bugüne kadar devam eden ikili anlaĢma, ulusal seviyesinde önemli bir meseledir. Hâlâ 

çözülmemiĢ birçok sorun da mevcuttur. Sanat teorisine göre, eserin temeli olarak alınan 

maddi yapıya bağlı olarak sanat üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar: 

1. Mekânsal veya plastik (resim, heykel, grafik, sanatsal fotoğrafçılık, mimarlık 

vb.), yani sanat eserini mekânda yaratan sanat türleri, 

2. Mevsimsel (sözlü ve müzik sanatı), yani sanatsal eserlerini zaman içinde üreten 

sanat türleri, 

3. Mekânsal-mevsimsel (dans, aktörlük sanatı ve bunlarla iliĢkili sanatın karıĢık 

türleri: tiyatro, sinema, televizyon, sahne sanatları, sirk vb.), yani sanatsal 

eserlerini belli bir zaman içinde bir alanda yaratan sanat türleri. Bütün bu sanat 

türlerinin bağımsız Kazakistan'da baĢarılı geliĢmesini neticelerinden 

izleyebiliriz. 
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Günümüzde, kültür ve kültürel potansiyelin geliĢimi, tüm dünya devletlerinin 

çoğunun en önemli kalkınma önceliklerinden birisidir. Kültürün geliĢim seviyesi, milli 

ve dünya kültür mirasının korunması ve zenginleĢtirilmesini, kaliteli kültürel 

değerlerinin oluĢturulmasını, yaygınlaĢtırılması ve kullanılmasını, verimli kültür 

değiĢimlerini ve bireylerin manevi ve yaratıcılık bakımından kendilerini 

gösterebilmelerini sağlayan ve verimli çalıĢan kültürel enstitüler altyapısı ile 

mekanizmalarının mevcudiyeti, baĢarının en önemli ölçütlerden biridir. 

Bağımsız Kazakistan devletinin yeni kültür politikasının stratejik amacı, Devlet 

BaĢkanının belirlediği, Kazakistan halkının kendisine has zengin kültür mirası ve 

yaratıcı potansiyeli ile dünyanın en geliĢmiĢ ilk 30 ülkesi listesine dâhil olmaktır. Bu 

hedefe baĢarıyla ulaĢmak için harekete geçecek olan ―Mangilik Yel‖ (Ebedi Devlet) 

milli fikri olan stratejik programının hayata geçirilmesi lazım. Bu istikamette devlet 

iktidarı ile kültür alanında çalıĢanların birlikte, iĢ birliği içinde yapacak çok iĢ ve fırsatı 

vardır. 

Kazakistan'ın kültür alanında ana stratejik hedefi, ortak kültürel ve enformasyon 

alanının kurulmasıdır. Ancak bu Ģekilde ülkenin manevi gücü belirlenebilir ve bağımsız 

ulus olarak dünya arenasında yer alabilir. Bu hedefin üstesinden gelmenin ancak bir 

yolu var, bu da Kazak halkının etnik kültürel olarak yeniden canlanmasıdır. Önceki 

ideolojik sistemin çöküĢü manevi hayatın yeniden değerlendirilmesine ve milli 

geleneklerin canlanmasına sebep olmuĢtur. 

Bugünkü Kazakistan‘ın hayatında bunun birçok örneği mevcuttur. Yirminci yüzyılın 

80'li yıllarının sonlarından bu yana Nevruz Bayramı yeniden kutlanmaya baĢlandı. Bu 

bayram ülkede yaĢayan tüm etnik grupların ortak bayramına dönüĢmüĢtür. Kazak 

halkının en eski sözlü geleneklerinden biri olan aytıs, yeniçağa uygun olarak geliĢtirildi. 

Etnik pedagoji ilkelerini hayata geçirilmesi neticesinde eğitim sürecinin tüm 

aĢamalarında genç kuĢağı halkın gelenek-göreneklerine uygun olarak yetiĢtirilmesi 

sağlanmıĢtır. 

Özellikle bağımsızlık yıllarında ülkedeki milli kültür ve sanatın en iyi örneklerinin 

dünya seviyesinde tanıtılması vasıtasıyla Kazak kültürünün tanıtımı baĢarılı olmuĢtur. 

Cambıl‘ın 150. Yıldönümünün kutlanması, 1997 yılında Muhtar Avezov‘un 

doğumunun 100. Yıl dönümünün kutlanması, 1999 yılında Türkistan‘ın kuruluĢunun 

1500. Yıl dönümünün kutlanması, 2004 yılında Mahambet‘in 200. Yıl dönümünün 

kutlanması, 2016 yılında Kazak Hanlığı kuruluĢunun 550. Yıldönümünün kutlaması ve 

milli kurtuluĢ isyanının 100. Yıldönümünün kutlanması, genç bağımsız devletin ilk 

tarihi adımları olmuĢtur. 

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Siyasetinin programında, ülkemizdeki kültür 

politikasının uzun vadeli geliĢtirme programındaki kültür alanının geliĢtirilmesi 

ihtiyacının esasları verilmiĢtir. Halkın kültürel kodu sayılan kültürel kimliğin 

geliĢtirilmesi, uluslararası kültür alanına entegrasyonunun ve etkileĢimin teĢvik 

edilmesi, modern kültürel kümelerin geliĢtirilmesine önem verilmiĢtir. Yaratıcı 

kümelerin geliĢtirilmesi vasıtasıyla ülkemizin müzeleri bilim ve araĢtırma geliĢtirme 

merkezleri olarak değerlendirilmektedir. Müze, edebiyat, kitap yayıncılığı ve 

kütüphanecilik, güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, tiyatro, müzik, koreografi ve sirk 

sanatı, sinema endüstrisini modern kültür alanının en önemli kümesi olarak 

geliĢtirilmesi, kültürel ve turistik kümelerin kurulması, modern kültür geliĢiminin ana 

unsurlarıdır. 

CumhurbaĢkanı N. Nazarbayev‘in ―Gelenek ve kültür, milletin genetik kodudur‖ [3] 

fikrinden yola çıkarak, sanatın ve kültürün geliĢtirilmesi, günümüzün küreselleĢme 
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çağında olan toplumun karĢılaĢtığı zorlukların üstünden gelmek için yapılan en önemli 

adımlardır. Bu yolda, iktidar kendi halkıyla birlikte Kazakistan'ın geleceğe yönelik 

uluslararası topluluğun önde gelenleri arasında yer alacağına inanıyor. XX. yüzyılda çok 

ağır siyasi ve ideolojik zorluklara katlanan Kazak halkının tarihsel belleğinin 

korunması, yeniden canlandırılması kavramının oluĢturulması, geleceğe yönelik 

umutlarla bakan tüm ulusların amacıdır. Kazak halkı da geleceğine umutlarla dolu 

bakarak, parlak geleceğine inanmaktadır. 
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ECE AYHAN‟IN DÜZYAZILARINA VURAN ĠKTĠDAR VE 

SANAT ĠLĠġKĠLERĠ 

A. Cüneyt ISSI

 

Özet 

Ġkinci Yeni hareketi, Ģiir tarihimizde özgün bir yere sahiptir. Bu hareketin önemli Ģairlerinden 

biri de Ece Ayhan‘dır. ġiirleri dıĢında sanatla ve Ģiirle ilgili düzyazı kitapları da olan Ece Ayhan, bunlarda 

Ģiirin ne olduğundan çok ne olmadığını açıklamaya çalıĢmıĢtır. Buna göre Ģiir, en çok da herhangi bir 

kurumun veya sistemin emrinde olmaması gereken bir türdür. Öyle ki, kendini kısıtladığını hissettiğinde 

kendisiyle bile çarpıĢmalıdır Ģiir. Bu yazıda, Ģairin daha çok Ģiir ve iktidar arasındaki düĢüncelerine 

odaklanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ece Ayhan, Düzyazı, Ġktidar ve Sanat ĠliĢkileri 

 

REFLECTIONS ABOUT POEMS AND STATUS QUO IN ECE AYHAN‟S 

BOOKS 

Abstract 

The Movement Ikınci Yeni has an original place in Turkısh poem hıstory. Ece Ayhan is an 

important figüre in this poem‘s movement. He has not only poems, but also books about art and poetique. 

He worked on what a poem not. In is opinion, poems have to be free from the status quo. Ġn this article we 

worked on Ece Ayhan books that relations between poem and status quo. 

Keywords: Ece Ayhan, Prose, Power and Art Relations.  
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GiriĢ 

Birinci Yeni Ģiiri hariç, modern Türk Ģiirinin Ġkinci Yeni‘ye kadar olan 

serüveninin iktidar ve onun çeĢitli alanlarıyla iliĢkisi daha çok statükoyu onaylayıcı 

veya pekiĢtirici bir görünüm sunar. Bu süreçte, muhalif bir tavır benimser gibi görünen 

Ģiir/Ģair tavrında ise iktidar, yeni ve baĢka bir iktidar organizasyonun lehine var olan‘ı 

eleĢtirmek, onu yıkmaya çalıĢmak gibi bir amaç içkindir. Bu iki çizginin dıĢında kalarak 

sanatla iktidarı birbirinden ayrı tutmaya çalıĢan, iktidar ve onu tahkim eden alanlardan 

uzak durmaya çalıĢan ve bu manada saf Ģiir olarak adlandırılan Ģiir, azlığına rağmen 

modern Türk Ģiirinin özgün ve besleyici bir damarını temsil etmiĢtir. ġiirleri arasına 

serpiĢtirilmiĢ ilk örneklerini Abdülhak Hamit-Recâizâde Mahmut Ekrem ve Tevfik 

fikret‘te bulmaya baĢladığımız bu damar, yatağını Ahmet HaĢim, Ahmet Muhip 

(Dıranas), Cahit Sıtkı, Ziya Osman (Saba) ve Ahmet Hamdi‘yle (Tanpınar) geniĢleterek 

Ġkinci Yeni Ģiirine kadar gelmiĢtir. Bu arada, elbette Birinci Yeni Ģiirine kısa bir 

parantez açmak gerekir. Bu anlayıĢ, sonradan pek çok düsturunu uygulamamakla 

beraber en azından baĢlarken Ģiirlerini bağlayan poetik bir metin yayınlamıĢ olmaları, 

iktidar‘la iliĢkilerini negatif bir diyalektikle ifade ederken zımnen ona alternatif bir 

teklif sundukları için Ġkinci Yeni‘den farklıdır. Birinci Yeni gibi negatif bir diyalektiği 

benimsemekle birlikte Ġkinci Yeni ne zımnen ne de açıktan herhangi bir teklifte 

bulunmamıĢtır. Öte yandan, ortak bir potikalarının olmaması, eski yahut yeni, muhtemel 

bütün iktidar biçimleriyle aralarına mesafe koymaları bakımından da orijinal bir 

harekettir. Ġlk örneğini Birinci Yeni Ģiirinin poetikasında gördüğümüz ―negatif 

diyalektik‖, Ġkinci Yeni‘de adeta negatif‘i de negatiflemeye dönük, durak ve sınır 

bilmez bir tutumu iĢaret eder. Ġktidara mesafeli duran saf Ģiir anlayıĢıyla birleĢtiği, 

ancak bir yanıyla ondan da ayrıldığı nokta burasıdır. 

Türk edebiyatının Tanzimat‘tan kendilerine kadar gelen hikâyesi içinde sanat ve 

Ģiirdeki özgün tutumları, her türden iktidar biçimine karĢı olmaları; tarih, toplum, sanat 

ve kültürün ne olduğu ya da olması gerektiğinden çok, ne olmaması gerektiğini 

tartıĢmaları Ġkinci Yeni‘nin aslında bütün bu alanlarla iliĢkisini ‗negatif iliĢki‘ olduğunu 

gösterir.
1
 

Cemal Süreya‘nın herkes tarafından benimsenmiĢ anlamlardan oluĢtuğunu 

düĢünerek folklor‘unĢiire düĢman olduğunu iddia etmesi, Ġlhan Berk‘in bireysel söz‘ün 

toplumsal dil‘e direndiğini düĢünerek anlam‘la mücadele etmesi vs., bu çizgide anlam 

kazanan hususiyetlerdir. Ġkinci Yeni‘nin önemli Ģairlerinden olan Ece Ayhan da 

toplumsal dil‘e, insana bir ‗düzen‘ dayatmaya çalıĢan gramere, baĢta resmi tarih olmak 

üzere, iktidarı güçlendiren bütün iktidar aygıtlarına, anlam, yapı ve hikâye öbeklerine 

savaĢ açmıĢtır. Bu yazıda Ece Ayhan‘ın sanat/Ģiir ve hayat anlayıĢının iktidarla, daha 

doğrusu iktidar‘ın sanat ve hayattaki kurutucu/kısırlaĢtırıcı olduğuna dair inancını 

―negatif iliĢki‖ bağlamında irdelemeye çalıĢacağız. 

Kelimeler, Sesler, Gramer Bozgunları ve Atonal Müzik 

Ece Ayhan, Ģiirlerinde birbiriyle ünsiyeti olmayan, aralarında herhangi bir 

âĢinalık bulunmayan kelime ve kavramları yan yana getirir; yan yana gelmelerini tabi 

bulduğumuz kelime ve kavramların ise aralarını açar. Bu, esasen statüko ve onun 

kurduğu/oluĢturduğu apâĢikâr anlamlandırmalarla mücadele ettiğini gösterir. Yaptığı 

baĢka bir Ģey ise, Ģiirlerinde dilin gramerini bozmaktır. Dilin Ģiirlerde genel dilbilgisi 

                                                           
1
‗Negatif iliĢki‘ tamlamasını Turgut Uyar‘ın Korkulu Ustalık adıyla toplanan yazılarından birindeki 

anlamıyla; yani Ģiiri onun ―ne olduğunu‖ söyleyerek değil, ―ne olmadığını‖ söyleyerek tarif etmek 

anlamında kullanıyoruz. (Korkulu Ustalık, Haz. Alaattin Karaca, Ġstanbul 2016).  
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kurallarının dıĢında kullanılması, Ece Ayhan için iktidarın dil sayesinde dayatmıĢ 

olduğu düzen(leme)‘ye de karĢı koymak anlamına gelmektedir. 

Bilindiği gibi saf Ģiir anlayıĢının savunucuları, Ģiir-anlam iliĢkisi üzerinde 

dururken kelimeyi adeta bir kader veya kliĢe haline gelmiĢ olan sözlük anlamı yükünden 

kurtarmak, böylece Ģiiri ve tabidir ki kelimeyi, sözlüğün ve toplumsal uzlaĢımların 

dayattığı anlamdan kurtarabilmek için anlam‘ın yerine musikiyi öne çıkarmıĢlardır. 

Batıda Baudelaire, Rimbaud ve Verlaine, modern Türk Ģiirinde ise Cenap ġehabettin, 

Ahmet HaĢim, kısmen Ahmet Muhip Dıranas vb. Ģairlerin bu husustaki görüĢleri 

bilindiğinden, burada onlardan uzun uzadıya söz etmeye gerek yok. Ece Ayhan da Ģiirle 

musiki arasında önemli bir iliĢkinin olduğunu düĢünür. Ancak onunkisi, diğerlerinin 

ima ve izah ettiği Ģekilde okurun düĢünce ve duygularını anlamla değilse bile, 

düzenlenmiĢ ritmiyle uyandıran, yönetip yönlendiren musiki değildir. Ayhan, kelimenin 

ifa ettiği fonksiyondan tek farkı anlam‘ı sözlüğün tekelinden çıkarması olan 

düzenlenmiĢ ritmi, okuru ona teslim eden/hapseden musikiyi değil, uyuma ve ritme 

(aslında her ikisi de düzen‘i temsil eder) saldıran tedirgin, telaĢlı ve sürekli hareketi 

teĢvik eden atonal müziği Ģiir için model kabul etmiĢtir. Theodor Adorno‘nun ‗negatif 

diyalektik‘ teorisini izah ederken kullandığı atonal müzik, seslerin uyumuna değil, 

uyumsuzluğuna odaklanır. Kısacası, atonal müzik, sesleri bir ton oluĢturmak için bir 

araya getirmez. Tersine, düzensiz ve birbirlerini bütünlemeyen, devam ettirmeyen; daha 

ilerisi birbirini yiyip bitiren, altını oyan sesleri kullanarak düzensizliğin yegâne gerçek 

olduğunu vurgulamaya çalıĢır. Yani ima ettiği ‗düzen‘, ses/eylem ve olguların sonsuzca 

devingen, değiĢken ve hiçbir zaman belirgin bir sonucu hedeflemediği gibi bir yere 

varmayı da düĢünmeyen düzensizliktir. Atonal müzik, bu yönüyle bırakın herhangi bir 

Ģeyi olumlamayı; olumsuzluğu da olumsuzlamayı kafaya koymuĢ ―negatif diyalektik‘ 

düĢüncesini örnekler. Ece Ayhan‘ın Ģiir için model aldığı bu müzik anlayıĢı, Ģairin 

düzen karĢındaki yıkıcı, anarĢist ve asla düzen önermeyen, hep ile hiç‘in birbirinden 

ayrılmadığı, her Ģeyin sıfır noktasına sürüklendiği dur durak bilmez bir hareketlilik‘e 

benzer. 

Ece Ayhan, Ģiirin ses ve anlamı için ―kakıĢmalı‖, ―bakıĢımsız‖, yani birbirini 

iten/tahrip eden seslerden kurulu atonal müziğin tavrını benimsese bile, bu müzik onda 

Adorno‘nun üzerinde düĢündüğü negatif diyalektikle de tam olarak eĢleĢmez. Çünkü o, 

Adorno gibi ―O Ģey ne değildir?‖ ya da ―Değillenen o Ģey ne değildir?‖ soruları 

üzerinde durmakla birlikte, zaman zaman statükonun ve iktidarın yok saydığı, kendisine 

herhangi bir ideolojik misyon yükleyemeyeceğini düĢündüğü, menfaat elde 

edemeyeceği için de önemsemediği kimi kıyıda köĢede figürlerden söz eder. Ona göre, 

negatif diyalektikle ne olmaması gerektiği üzerinde durulan iktidar, varlığını hem de 

pekiĢtirerek sürdürmek için baĢta Ģiir olmak üzere, hayatın hemen her alanını dizayn 

etmeye çalıĢır. ĠĢte bu yüzden bir ‗dayatma ve sabitle/Ģtir/me örgütlenmesi‘ olarak 

gördüğü iktidarın yıkılması gerektiğini söyleyen Ayhan, onun karĢısına gevĢek, her an 

dağılıverecek kadar naif, ancak sahici insan olan metaforik figürler koyar. Bunlardan 

biri Çanakkaleli Melahat‘tir. Çanakkale‘ye heykelinin dikilmesini önerdiği Melahat, 

aslında genelev kadınıdır. Diğeri ise, ―Devlet dersinde öldürülmüĢ çocuklar‖dır.
2
 Her 

ikisi de yıkık dökük, bununla birlikte insan‘ı muhafaza etmiĢ, devlet‘le ise ne var-ne 

yok/hem var-hem yok çizgisinde iletiĢim kurmuĢlardır. Kısaca ifade etmek gerekirse, 

Ece Ayhan‘ın -eğer bir durak gibi düĢünülebilirse- öne çıkardığı bu figürler iktidar için 

eğlence/Ģaka, fakat –tekrar edelim: Ġnsan!‖- sahici insanlar herhangi bir durak‘a veya 

düzen‘e iĢaret etmezler. 

                                                           
2
 Bkz. Ece Ayhan, Bütün Yort Savul‟lar!, Ġstanbul 2007. 
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―Çanakkaleli Melahat‘tan bakarsak, sivil tarihi daha iyi anlatabiliriz. Türkiye‘de 

sivil tarihi anlatmaya daha çok siyasal partilerle, derneklerle baĢlanıyor. Halbuki 

Melahat devletin karĢısında değil ama tamamen devletin dıĢında olan bir kadın. Sivillik, 

sivil toplum bu demektir aslında. Devletin karĢısında değil, dıĢında olmak. (Ayhan 

2007a: 35). 

ġimdi bir konuya daha dikkat çekmek gerekiyor: Ece Ayhan, Adorno‘nun her 

Ģeyin, hatta söz gelimi iktidar‘ın olumsuzlanmasının da olumsuzlanabileceğini söylediği 

negatif diyalektik‘i ironinin ve Ģaka‘nın yutucu, bir düzen üretmeyen marjlarına kadar 

götürür. Marj, varlığını ancak baĢka bir marja kadar sürdürdükten sonra sahneden 

çekilir ve hikâye böylece devam edip gider. Bu bakımdan, Ece Ayhan‘ın sınırlara 

hücumunda fetihçi bir düĢünce yahut anlam bulamayız. Onda esas olan hareketlilik, 

durmamacasına yürüyüĢ ve durmamacasına ―insan-insan‖ düzeyinde bir hayat anlayıĢı 

söz konusudur. 

Ġkinci Yeni, Ģiiri yukarıdan beri ifade ettiğimiz Ģekilde kabul eder. Ece Ayhan, 

Türk Ģiirinde atonal Ģiiri Dinar Bandosu örneğiyle izah eder:  

―Biz Ģöyle bir Dinar Bandosu (çatma bandolara Ege‘de bu ad takılır; kadro 

yoktur filan ama bayrak kırmızısı sökük üniformalar, çatlak sesler çıkaran kimi çalgılar 

vardır, ancak törenlerde acele bir araya gelinir) tasarladık, giderek ve gittikçe bir gün 

orkestraya dönüĢebilecek bir bando.‖ (Ayhan 2007b: 30). 

Bir baĢka yerde de bu Ģiire ―‘çıkar âmentü‘sünü kurcalamak isteyen, tondıĢı ve 

ilk elde insana aykırı gelebilecek ama ‗düĢünce‘‖ diye nitelendirir. (Ayhan 2007b: 37). 

“Uçtalık” ve ġiir 

Bir söyleĢisinde mizacını ve Ģiir anlayıĢını öztürkçe karĢılığı ―uçtalık‖ (Ayhan 

2007b: 74) olan ―marjinal‖ kelimesiyle tarif eder ve akıllı uslu, düzen teklif eden/düzen 

için uğraĢan ya da onu muhafaza etmeye çalıĢan metinlerin Ģiir olmayacağını söyler. 

Ona göre Ģiir ve Ģair mutlaka marjinal olmalıdır. Marjinal Ģair/Ģiir, iktidarla ve onu 

onaylayan her türden siyasal ve toplumsal düzeneklere, kabullenmiĢliklere karĢı 

savaĢmalı; ―sınırları‖ yeni bir düzen gerçekleĢtirmek üzere değil, sırf sınır olduğu; sinir 

bozucu olduğu için zorlamalıdır. Ece Ayhan, bu düĢünceleriyle Ġkinci Yeni‘nin baĢka 

bir Ģairine; Ġlhan Berk‘e benzer. Behçet Necatigil‘in ―Ģiirimizin uç beyi‖ dediği Ġlhan 

Berk de Ģiirin düzen‘le mücadele etmesi gerektiğini, Ģairin bu mücadeleyi cephe 

gerisinde değil, tam cephede, adına Ģiir denen tehlikeli ateĢ hattının tam ―ortasında‖ 

yapmasını söyler. Ece Ayhan da Ģairliğin ve Ģiirin ―sınır çarpıĢmaları yapmak‖la ortaya 

çıkabileceğine inanır (Ayhan 1993: 167). Böyle Ģairleri de ―sıkı Ģair‖ olarak adlandırır. 

Ancak, bir orta yer, toz duman bir sınır olan Ģiirin alıĢılmıĢ ve kurumsallaĢmıĢ, 

statükoyu ve iktidar‘ı tahkim etmek üzere inĢa edilmiĢ olan dille bu mücadeleyi 

verebilmesinin imkânı yoktur. O yüzden, Ģairin ilk önce dille savaĢması, onun dayattığı 

anlama ve sıralamaya (gramer) karĢı koyması, yani ilk önce onun ezberlenmiĢliğinin 

oluĢturduğu cazibeden/sihirden kendini kurtarmayı bilmesi lazımdır. Ġlhan Berk‘in 

cephe gerisinden cepheye çıkıĢının ―Galile Denizi‖yle baĢladığını söylemesinin en 

önemli sebeplerinden biri de bu düĢünce olmalıdır. 

Bir söyleĢisinde Roland Barthes‘ın ―tuhaf, hem bu düzene ve iktidara karĢılar, 

hem onun dilini kullanıyorlar.‖ cümlesini kullandıktan sonra, çoğu Mülkiyeli olan 

Ġkinci Yeni Ģairlerinin ―ufak bir imkân bulduğunda devletten koparak‖ kısmen baĢarılı 

da olduklarını ifade ettiği yeni bir Ģiir ortaya koyduklarını söyler. ―Biz insanlığın 

sonunda değiliz. BaĢındayız daha. Ġnsan olmanın da Ģiirin de dolayısıyla.‖ diyerek 

gerekçesini de açıkladığı bu Ģiire ―Logaritmalı Ģiir‖ adını verir ve yaptıklarını Ģöyle 
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sıralar: ―Biz genel dili değiĢtirdik, grameri, sentaksı değiĢtirdik. BaĢardık, baĢarmadık o 

ayrı konu. Kavramları, benzetmeleri değiĢtirdik.‖ (Ayhan 2007a: 40). 

Dilin gramerine ve onu oluĢturan unsurlara baĢkaldırmak yahut en azından buna 

çalıĢmak, marjinal eylemdir. Ayhan‘a göre, hiçbir zaman tamamlanmayacak olan 

insanlık macerasına paralel olarak kendini hep yenileyecek ve geliĢtirecek, asla bir 

düzenek içine hapsetmeyecek olan sanatın ortaya çıkabilmesi, kendini var edecek, 

besleyecek bir zihinsel, sosyolojik ve siyasal atmosfere gereksinim duyar. Atmosfer, 

―hukuk‖ ve insanların hakları‖na riayet eden toplumsal ve siyasal ortamdır. (Ayhan 

2014: 78) Bu bağlamda, uygar toplumun ortaya çıkması, insanların Ren düĢüncesinin, 

yani 1789 devrimi, Hegel, Holderlin ve Marx gibi isimlerin düĢünce tecrübesinden 

geçmesi gerekmektedir. (Ayhan 2007a: 20). Ne yazık ki sarıĢın tarihçilerin yazdığı 

―düztarih‖, siyasal olanla toplumsal olanın statüko üzerinde uzlaĢımı, Ren düĢüncesinin 

ürettiğine benzer bir uygar toplumun oluĢmasına asla izin vermez. Bu bağlamda 

―düztarih‖ ve ―sarıĢın tarihçiler‖le ilgili olarak Ģunları söyler: 

―‘Düztarih‘ özel deyimi; geçmiĢ olguları, olayları ve oluĢları pek de 

kurcalamadan, (iktidarların dıĢında kalınmayarak) irdelemeden ve (otopsi yapar gibi 

neĢterle) deĢmeden olupbitenlere bakmaktır bence. Zaman zaman yazıp dururum; 

tarih‘i, dünyada ve özellikle bizim bu pürtüklü gözüken ama temelde uslu Ortadoğu 

coğrafyasındaki tarihimizi, bugüne kadar hep sarıĢınlar yazagelmiĢtir, iktidarda, 

‗yukarı‘da, bulunan sarıĢınlar yani. (―Tarihi sarıĢınlar yazmıĢtır‖ ya da ―Bütün Osmanlı 

tarihçileri sarıĢındır!‖  gibi). (―Tarih, devletçe tutuklanmıĢ kültürdür‖ deniyor genelde. 

Ama buradaki ‗tutaklanma‘ yerine; ‗denetleme‘ ya da ‗göz altında tutma‘ denilseydi 

daha yerinde olurdu bir gerçeklik açısından). (Ayhan 2007b: 46). 

Ren düĢüncesinden geçmemiĢ ―Uslu Ortadoğu coğrafyası‖nın ayağa kalkması, 

yazılıĢından az önce söz edilen tarih ve bunun üzerine inĢa edilen, aslında ―hep birlikte 

içinde bulunduğumuz ve hep birlikte oluĢturduğumuz bir kötülük dayanıĢması‖nın yok 

edilmesi, Ece Ayhan‘a göre ―ayağa kalkmak‖la mümkündür. Bu ise bedel ödemeyi 

gerektirir: 

Özellikle ―Ankara‘daki Devlet ve Ġstanbul AĢireti düĢünceye izin vermez. 

Vermiyor vesselam!‖ diyen Ece Ayhan, ―devletin biz insanlara kambur olduğu‖na 

inanmaktadır. (Ayhan 2007a: 33) der. 

O yüzden, karaĢınların ve ―devlet dersinde öldürülmüĢ‖ meçhul öğrenci‘lerin, 

parasız yatılıların, ―orta ikiden ayrılan çocuklar‖ın hayatlarını geri alabilmeleri, ayağa 

kalkma güç ve cesaretini bulmalarına bağlıdır. Bu ise ―ancak kimi Ģeyleri ‗göze 

almak‘la olur, olabilir. Yani, kimi Ģeyleri göze almak pahasına! Evet, paha olmadan 

hiçbir Ģey olmaz!‖ (Ayhan 2007b: 47). 

Sivil ġiir 

Ece Ayhan, marjinallliğin ve marjinal Ģiirin sivil olduğuna/olması gerektiğine 

inanır. Marjinal Ģiir, aynı zamanda sivildir de. Bir söyleĢisinde ―‗Sivillik‘ kavram olarak 

da, yaĢayıĢ olarak da bizim topluluğa gelmedi, daha yeni yeni ve yavaĢtan, yavaĢtan 

giriyor eh biraz aramıza.‖ der. (Ayhan 2007a: 18).  Ardından da kelimenin Ġngiltere‘de 

ciddiyet ile, bizde ise ayıp olan yahut fitne ile eĢleĢtirildiğini Ģu Ģekilde anlatır: 

―Shakespeare‘in saatlerce süren oyunlarım ayakta seyredenlere Ġngiltere‘de sivil 

denirdi. Bizde, Türkçe‘de yalnız çırılçıplak anlamına gelir. 1943 yılında 

Dolmabahçe‘nin camisinin arkasında biz kopiller denize ‗sivil‘ girerdik. Ġlk sivilliğimiz 

belki de böyle baĢlamıĢ olabilir.‖ (Ayhan 2007a: 18). 



 

70 

Sivil kelimesinin bizdeki diğer kullanımında anlamı ―serseri‖, ―fakir fukara‖dır. 

Ece Ayhan, günlüklerine BaĢıbozuk Günceler
3
 adını verme sebebinin kelimenin bizdeki 

bu anlamıyla ilgili olduğunu söyler. ―‘Sivillik'in bir baĢka anlamı da ‗BaĢıbozuk‘tur. 

Sözgelimi asker 1 kuruĢ, baĢıbozuk 2 kuruĢ yazardı. Hırkai ġerif ilkokulunda okurken 

Karagümrük‘teki çadır tiyatrolarında. ĠĢte ben bu yüzden güncelerime BaĢıbozuk 

Günceler adını taktım, büyük uçurtma kuyruğu gibi.‖ (Ayhan 2007a: 19). 

ġiirin de resmi olan‘ı ve sivil‘i vardır. Sivil Ģiir, mesela hep acemdir; ustalık 

duygusuna uzaktır. Turgut Uyar‘ın bir yerde dediği gibi sivil Ģair, her Ģiirinde ustalığın 

öldürücü korkusunu yaĢar. Ece Ayhan, sivil Ģiirin ―artık Ģiir yazamıyorum.‖ diyen 

Turgut Uyar‘da gerçek karĢılığını bulduğunu söyler: 

―Turgut Uyar bir gün bana‖ Artık Ģiir yazamıyorum‖ bile diyebilmiĢti. Çünkü 

hiçbir eski ve eskimiĢ Ģair kolay kolay bunu söylemez! Ama Sivil ġiir‘e gelince iĢ 

değiĢir, Sivil ġair bunu açık açık söyleyebilir. (Ayhan 2007a: 27). 

Sivil Ģiir, aynı zamanda Ģiirden taĢarak hayatın her alanına, iktidarın bütün 

biçimlendirme konularına eleĢtiriler getiren, her zaman statükoyla ya da onun arzusuyla 

dolu olanlara karĢı savaĢan Ģiirdir. 

―ġiir Ģiirde kalamaz. Kalmamalıdır da. Tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, etik... 

Hepsini içermeli Ģiir.‖ (Ayhan 2007a: 41).
4
 

Bizim toplumumuzdan marjinal çıkmayacağı, toplum da marjinalleri ―berduĢ‖ 

olarak adlandırıp onları ötekileĢtireceği için çoğu marjinal tip, bir süre sonra çeĢitli 

gerekçelerle devlet‘in sözcülüğünü yapmaya baĢlamaktadır. Ece Ayhan, baĢta marjinal 

bir Ģair olan Fazıl Hüsnü Dağlarca‘nın Missuri Zırhlısı Ġstanbul‘a geldikten sonra tam 

bir ―hükümet Ģairi‖ olduğunu belirtir: 

―BerduĢlukla, serserilikle karıĢtırıyorlar marjinalliği, ben buna karĢıyım. ġiir 

dünyasına bakın. Mesela Dağlarca… 1946‘ya kadar güzel Ģiirler yazdı, ama ondan 

sonra resmen ırkçılığa kaydı adam. Milliyetçilik perdesi altında resmen ırkçılık yaptı. 

Sonunda ırkçılığa kaymayan yok aslında. Alın bir Atatürk ġiirleri Antolojisi‘ni, Ġkinci 

Yeni‘yi bulamazsınız. Marjinaller hamasetle asla ilgilenmezler. (Ayhan 2001: 79). 

Paris‘ten döndükten sonra Yahya Kemâl, belediyelerin davet ettiği ve onların 

istediği tarzda yazdıkları Ģiirleri onların salonlarında okuyan, konuĢan Ģairlerin tamamı 

―devlet Ģairi‖ olduklarından, sivil ve marjinal Ģiirin çok uzağındadırlar. Bu manada 

sadece milliyetçiler arasında değil, laik- Kemalist kesimden birçok isim de ―belediye 

Ģairi‖ olmuĢlardır: 

Doğrusu ya, Yahya Kemal yalnızca bir 'devlet Ģairi' değil, aynı zamanda dört 

dörtlük bir ‗iktidar Ģairi‘ydi de (nasıl ÂĢık Veysel ‗halk‘ değil de ‗halkevi Ģairi‘ ise)‖ 

(Ayhan 2007b: 56) 

 ―Ġktidar‖ın sözcülüğünü yapan Ģairler sadece milliyetçiler değildir. Ona göre, 

önceleri belediyelerin iĢ görmemelerinden Ģikayetlenen laik-kemalist isimlerin çoğu da, 

bir zaman sonra ―belediye Ģairi‖ olmuĢlardır. (Ayhan 2007b: 64). 

Sonuç 

Ġktidar‘ı ve verili olan‘ı eleĢtirmenin Ģiirin en önemli iĢlevi olduğunu düĢünen 

Ece Ayhan, Ģiir dili ve anlam üzerinde oldukça farklı düĢüncelere sahip bir Ģairdir. 

Gerek yazılarında gerekse Ģiirlerinde Ģiir ve iktidar arsasındaki iliĢkileri aĢağıdaki 

                                                           
3
 Ece Ayhan, Ġstanbul 1993. 

4
 ―ġiir, Ģiirde kalmaz efendiler! KalmamıĢtır da.‖, Bütün Yort Savullar!, s. 238. 
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kelime, kavram ve kelime grupları üzerinden anlatmaya çalıĢmıĢtır: Atonal Ģiir, iktidar, 

devlet, sarıĢın tarihçiler, karaĢınlar, ―Çanakkaleli Melahat‖, ―parasız yatılı‖ öğrencileri, 

―orta sondan atılanlar‖, ―devlet dersinde öldürülmüĢ‖ olanlar, ―uslu coğrafya‖, ―sivil 

Ģiir/Ģair‖, ―marjinal‖, ―Ren düĢüncesi‖, ―devlet Ģairi (belediye Ģairi)‖. Yazı boyunca 

bunlar üzerinde uzun uzun durduğumuz için bir kere daha tekrara lüzum yok. 

Son: 

―Ben ne düĢüncemin ne de Ģiirimin iktidara gelmesini istemiyorum, istemem. 

Hatta Ģair bile olmadığımı söylüyorum! YanlıĢ bir meslek seçtiğimi sonunda anladım. 

Ben olsa olsa biraz etikçi olabilirim, o kadar! (Ayhan 2007a: 20).  
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20. YÜZYIL RUS EDEBĠYATINDA POLĠTĠK MÜDAHALE 

 

Badegül CAN EMĠR
*
 

Özet 

20. yüzyılın baĢlarında Sovyet Rusya‘da, kültür politikasının bir gereği olarak edebiyat, sosyalist 

ideolojinin ticaretinin yapıldığı bir araca dönüĢür. Gosizdat adı verilen devlet yayınevinin, Edebiyat ve 

Yayıncılık ĠĢleri BaĢ Ġdaresi Glavlit‘in kurulduğu bu dönemde, resmi sansürden geçmeyi baĢaran eserler 

yayınlanabilir. Komünist Parti Merkez Komitesi çeĢitli kararlarla yazarları ve yayıncıları ideolojisi 

yönünde denetler. Ġktidar politik müdahalesinde dönemin resmi edebi akımı olan sosyalist gerçekçiliğin 

yazardan beklediği toplumun eğitimcisi olma vazifesine sırtını dayar. Devlet, politik müdahaleyle yeni 

ekonomi politikasını destekleme, proleter kültürü oluĢturma ve bu sayede Marksist ideolojide temelleri 

atılan toplumu geliĢtirme, birleĢtirme ve dıĢ düĢmanlara karĢı koruma politikası gütse de, bu durum 

yaratıcı özgürlüğü kısıtlaması, edebi metnin sipariĢe dönüĢtürmesi nedeniyle tehlike de arz eder. 

ÇalıĢmamız edebi metinler üzerinde devlet müdahalesinin artmasıyla birlikte edebi metnin, 

iktidarın sipariĢ ürününe dönüĢtüğü ve bu nedenle farklı ideolojilere sahip yazarların kutuplaĢtığı tezinin 

Sovyet kültür politikası ve Proleter Yazarlar Birliği kararları çevresinde temellendirilmesi ve açıklanması 

doğrultusunda ilerleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: 20. Yüzyıl Rus Edebiyatı, NEP, Politik Kontrol. 

 

POLITICAL INTERVENTION IN 20TH CENTURY RUSSIAN 

LITERATURE 

Abstract 

In the early decades of the 20th century literature in the Soviet Russia -according to the cultural 

policy- became a tool of the Socialist ideology. The agencies created in those years-Gosizdat (The State 

Publishing House) and Glavlit (The Main Directorate for Literary and Publishing Affairs) - published 

works which passed the official censorship. The Central Committee of the Communist Party exerted 

ideological control over the writers and publishers. The government in its political control counted on the 

official literary movement Socialist realism to make the writers function as the educators of the society 

according to its expectations. The state used political control to support new 5-year plans, to form 

Proletarian culture, and thus to develop and unite society on the basis of Marxist ideological foundation 

and to protect it from the external enemies, however this control posed the danger in terms of putting 

restrictions to creative freedoms and turning literary works into political orders.  

In this paper, we will consider how the increase of state control over the literary works leading to 

the works becoming products ordered by the government and hence to ―polarization‖ of the writers with 

different ideologies was related to the decisions made by the Soviet cultural policy and the Proletarian 

Writers‘ Union. 

Keywords: 20th Century Russian Literature, NEP, Political Control.  
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20 yüzyılın baĢlarında Proleter temeller üzerinde yükselecek olan Sovyet 

Rusya‘da kültürün ayrılmaz bir parçası ve sosyalist ideolojinin iletkeni olarak 

edebiyatın, kültür bağlamında yeni sosyalist bilinci oluĢturacak bir araç olarak 

tanımlanması önemlidir. Bunun temel nedeni yeni iktidara göre sosyalist ideolojiyi 

iletmenin yolunun kültürel devrimden geçmesidir. Nitekim kültürü sosyalist inĢanın 

ayrılmaz bir parçası olarak gören Vladimir Lenin, ĠĢ birliği Üzerine (O kooperatsii, 

1923) adlı makalesinde ilk olarak ―kültür devrimi (kul‘turnaya revolyutsiya) kavramını 

ortaya koyar. Kültür alanında parti etkisinin temel amacı, Lenin‘e göre proletarya 

ideolojisinin kamu ideolojisine dönüĢümüyle Marksist ideolojiyi teĢvik etmektir. Bu 

anlamda edebiyat, Komünist Partice belirlenen görevler için ideal bir araç olarak 

düĢünülür.
1
 V. Lenin‘in partinin edebiyat, edebiyatın parti üzerinde güçlü bir etkisi 

olması gerektiği ile ilgili söylemi, aslında Sovyet edebiyatının özgürlük derecesinin de 

göstergesidir.
2
  

Eylül 1917‘de proleter temeller üzerinde inĢa edilecek yeni Rusya için kültürel, 

eğitsel, sanatsal ve edebi bir organizasyon olan Proletkult (Proleterskaya kultura)‘un 

temelleri Eğitim Halk Komiseri olan Anatoli Lunaçarski‘nin giriĢimiyle atılır. 

Proletkult‘un temel amacı proletaryaya ait bağımsız bir manevi kültür oluĢturmaktır. 

Ġktidar, Proletkult‘un yazarlarını, örgütlenme, yayıncılık faaliyetleri ve para yardımı gibi 

birçok konuda destekler. Böylece Demyan Bedni, Vladimir Kirillov gibi proleter Ģairler, 

proleter olmayan teorisyen ve eleĢtirmenlerden oluĢan Proletkult, 20‘nin üzerinde teorik 

ve edebi dergi yayınlar.
3
 Petrograd‘ta Kolos (BaĢak) Kooperatsiya (ĠĢ birliği), Nauka i 

Ģkola (Bilim ve Okul), Ogni (Kıvılcımlar), Moskova‘da Zadruga (Ataerkil geniĢ aile), 

Al‟tsiona (Ġskele KuĢu), eski bir yayınevi olan SabaĢnikovıh (Bir Rus Tüccar Hanedanı) 

gibi yayınevleri devrimden sonra Rus felsefi edebiyatı, tarih ve felsefi çalıĢmalardan 

pek çok eser hazırlar.
4
 Proletkult‘un esas teorik dergisi olan Proleterskaya kul‟tura 

(Proleter Kültürü, 1918–1921) ise Pavel Lebedev, Fyodor Kalinin ve Aleksandr 

Bogdanov‘un editörlüğünde yayınlanır.
5
 

20‘nin üzerinde dergi ve yayınlanan pek çok eserle birlikte sosyo-kültürel 

dünyada kendine yer bulan Proletkult, zamanla parti ve devletten bağımsız hareket 

etmeye baĢlayınca V. Lenin duruma el koyar. Önce yöneticileri parti tarafından 

belirlenen Genel Rusya Proleter Yazarlar Birliği (VAPP: Vserossiyskaya assosiatsiya 

proleterskih pisateley) 1920 yılının Ekim ayında edebi bir birlik olan ―Kuznitsa‖ 

(demirhane) tarafından toplanan bir toplantı sonrası kurulur. Daha sonra, 1920 yılı 

aralık ayında Pravda gazetesinde de yayınlanan Proletkult Üzerine (O proletkul‘tah) adlı 

mektup bizzat V. Lenin‘in talimatıyla Rusya Komünist Parti Merkez Komitesince (TSK 

RKP(b): Tsentralnıy Komitet Rossiyskoy Kommuniçeskoy Partii) Proletkult‘a 

gönderilir. Sanatta parti müdahalesinin varlığına ilk adım olarak algılanabilecek, 

edebiyat alanında Parti‘nin politikasını belirten ilk belge olma özelliği taĢıyan bu 

                                                           
1
 L. D. Titareva, ―Literatura kak sredstvo ideologiçeskogo kontrolya v sovetskoy kul‘ture dovoyennogo 

perioda‖, Gumanitarnıy vektor. Seriya: pedagogika, psihologiya, No. 4 (24), 2010, s.166.  
2
 Leyla Tagızade, ―Sosyalist Realizm: Kökeni, OluĢum Süreci ve Kavramı‖, Modern Türklük 

AraĢtırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, 2006, s. 10. 
3
 A.g.m., s. 14. 

4
 B.V. Yemelyanov, ―Tsenzura filosofskoy literaturı v Rossii: ot veka serebryanogo k veku jeleznomu‖, 

Vestnik MGTU, Tom 13, No. 2, 2010, s. 344. Proletkult‘un kuruluĢ amacına hizmet edecek Ģekilde ilk 

çalıĢmaları arasında bu tür eserlere yer vermesinin temel nedeni Sosyalist realizmin edebi köklerinin 19. 

yüzyıl iĢçi kökenli yazarlarının eserlerine dayanmasıdır. 
5
 Bu dergi Proletkult‘un çalıĢmaları için yetersiz kalınca, daha sonra V. Lenin, V. Lenin‘in eĢi N. 

Krupskaya M. Gorki, Devrimci BolĢevik yazar A. Voronski‘nin yayın kurulunda olduğu 20.yüzyılın en 

kaliteli eserlerini içeren (Kımızı Yenilik) adlı dergiyi çıkacaktır. Bkz. Leyla Tagızade, a.g.m., s.14. 
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mektup, Proletkult‘un proleter sınıfa aykırı davrandığını vurgular. Mektup aynı 

zamanda Proletkult‘un hareketlerinin tam bağımsız değil, Eğitim Halk Komiserliği 

(Narodnıy komissariat prosveĢçeniya) bünyesinde yarı özerk olması gerektiğini ve 

proleter kültürü yaratma meselesinin gerçek aydınların elinde olmasının önemini ifade 

eder. Proletkult Üzerine iki Ģekilde değerlendirilir: Öncelikli olarak bu mektupla Sovyet 

kültürünün temelini oluĢturma gücü ve hakkını iktidardan alma giriĢimde olan sanatın 

proleter liderleri reddedilir, ikinci olarak bu mektup sanatın iktidara boyun eğiĢinin ilk 

kanıtıdır.
6
 Bu dönemde proletkult hareketi için, Sovyet kültürünün oluĢması anlamında 

genç yazarların desteklenmesi meselesi mühimdir. Lev Trotski, ―Sanatın alanı, partinin 

komuta etmeye çağrıldığı yer değildir. O, sadece dolaylı yoldan sanatı korumalı, teĢvik 

etmelidir. O, içtenlikle devrime yaklaĢmak isteyen çeĢitli sanat gruplarına güven koĢullu 

kredi sağlamalıdır.‖
7
 der. 

Burada L. Trotski, Edebiyat ve Devrim (Literatura i revolyutsiya, 1923) adlı 

kitabında söylediği gibi yine partinin sanata müdahaleden çok onu koruması ve 

özgürleĢtirmesi gerektiğinin altını çizer. Ancak politik müdahaleye karĢı bu tür 

direniĢler edebi çevrede gerektiği ölçüde destek bulamaz. V. Lenin‘in Novaya Jizn‘ 

(Yeni Hayat) gazetesinde çıkan ve Sovyet Rusya'da tüm kültürel politikanın temeline 

uzanan Parti TeĢkilatı ve Parti Edebiyatı (Partiynaya organizatsiya i partiynaya 

litaratura,1905) adlı makalesi edebiyat eleĢtirmenlerinin önüne engel olarak çıkar.  

Burada Lenin; ―Yarı yolda giden devrim bir Ģekilde hepimizi iĢleri yeni yöntemlerle 

yola koymaya itecek. Edebiyat Ģimdi resmi olarak da 9/10 oranında partinin 

güdümünde olabilir, hatta edebiyatın partiye aidiyeti elzemdir (…)Edebiyat 

proletaryanın genel davasından bağımsız, bireysel bir giriĢim olamaz.‖
8
 sözleriyle 

edebiyatın tarafsız olamayacağının altını çizer. Akademisyen Leyla Tagızade‘nin de 

ifade ettiği gibi, bu makale ayrıca Karl Marx ve Friedrich Engels‘in toplumun 

değiĢmesiyle birlikte sanat eserlerinin içeriğinin değiĢtiği fikri ve edebiyatın ideolojik 

mücadelenin önemli bir parçası olduğuna duydukları inançtan temelini alır. Parti 

yayınları hakkında yazılan V. Lenin‘in bu makalesi Sovyet Komünist Partisinin 

edebiyat ve sanat alanındaki politikasının temelidir. V. Lenin‘e göre toplumun bir 

parçası olarak yazar, sadece kendinin değil aynı zamanda içinden çıktığı sınıf ve 

toplumun düĢünce, his ve ideallerini yansıtmaktadır.
9
 Dolayısıyla V. Lenin edebiyatın 

toplumdan bağımsız ve tarafsız olamayacağına dikkat çekerek literatürde politik 

müdahaleyi haklı çıkarır.
10

 

Sosyalist gerçekçilik akımıyla tüm sanat dallarını bir ideolojiye bağlayarak 

kurumsallaĢtırmak isteyen iktidarın, yeni ideolojik ve ekonomik tabanın 

oluĢturulmasındaki diğer bir adımı, 21 Mayıs 1919‘da Genel Rusya Merkezi Yönetim 

Komitesinin (VTSĠK: Vserossiyskiy tsentralnıy ispolnitelnıy komitet) kararıyla birkaç 

yayıncının birleĢmesi yoluyla Moskova‘da kurulan Gosizdat (Devlet Yayını) olur. 

Gosizdat‘ın oluĢmasıyla diğer yayınevleri faaliyetlerine devam edebilirler; onlardan 

farklı olarak Gosizdat‘ın görevi yayıncılığın yanı sıra diğer yayınevlerini yönetmek, 

kitap dağıtımını denetlemek ve kâğıt üretimini planlayan birleĢik bir yayın planı 

hazırlamaktır. Böylece Marksist ideolojiyi sanat yoluyla yaymak amacıyla tüm yayın 

                                                           
6
 A. V. Kolmakov, ―Dokumentı 20-30-h gg. XX veka: Ġstoriya poraboĢçeniya Sovetskoy literaturı‖, 

Filologiçeskiy klass, No. 17 /2007, s. 61. 
7
 A.g.m., s.62. 

8
 Lenin V.i. Partiynaya organizatsiya i partiynaya literatura// Lenin V.Ġ. Polnoye sobraniye soçineniy, t. 

12: oktyabr‘ 1905- aprel‘ 1906., 5-ye izd., M.: Politizdat, 1979. S.100. 
9
 Leyla Tagızade, a.g.m., s. 9. 

10
 Ernest Simmons, ―Politijeskaya Kontrol‘ i Sovetskaya literatura‖ (perevod S.Ya. KolmıĢeva), 

Politiçeskaya Linvistika, No. 24 /2008, s. 158. 
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iĢleri kontrol altına alınıp yayınevlerinin tüm faaliyetleri tek bir merkezde toplanacaktır. 

Yöneticileri ilk olarak Vladimir Voronski olmak üzere, sırayla Nikolay MeĢçeryakov, 

Otto ġmidt, Grigori Broydo, Artemiy Halatov olmuĢlardır. Kâğıtların dağıtılması gibi 

basit bir iĢi dahi üstlenen Gosizdat yayınlanan her Ģeyi kontrol edecektir. Nitekim 12 

Aralık 1921 yılında Gosizdat, kendisine gelen herhangi bir elyazmasının sansürüne 

hükmetmek için özel bir talimat da alır. Dahası onunla, gönderilen yazıların siyasi 

sadakatini inceleyen ―siyasi editörün‖ (politredaktor) özel bir siyasi (Politotdel) 

departmanı oluĢturulur.
11

 Bu Gosizdat‘ın bir kontrol mekanizması olduğunun ve bir 

sansür organı gibi hareket edeceğinin göstergesidir. Gosizdat, büyük kooperatif 

yayınlarıyla birleĢerek ve Yeni Ekonomi Politikasının (NEP, Novaya Ekonomiçeskaya 

Politika) baĢlamasıyla eserlere yapılan ödemelerle giderek büyür. Rusya Sovyet 

Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, Eğitim-Halk Komiserliğine (Narkompros РСФСР: 

Narodnıy komissariat prosveĢçeniya, Rossiyskaya Sovetskaya fedarativnaya 

sotsialistiçeskaya respublika) bağlı olarak yayıncılık iĢlerini yürüten Gosizdat, 20‘li 

yıllarda ülkede basılan tüm yayınların yüzde %60-70‘i kadarını yayınlamaktadır.
12

 

Gosizdat, baĢlangıçta çalkantılı ve siyasi eserler, Demyan Bedni‘nin efsaneleri 

ve Vladimir Mayakovski‘nin Sovyet Cumhuriyeti‘nin savunması için çağrıda bulunan 

Ģiirleri, kıtlık ve ekonomik yıkıma karĢı mücadeleyi içeren yapıtlar yayınlar. Daha sonra 

Gosizdat‘ın yayınları arasında K. Marx ve F. Engels‘in eserleri, V. Lenin‘in ve Georgi 

Plehanov‘un toplatılan yapıtları, Rus edebiyatının klasikleri vardır. 1930‘da Gosizdat 

temelinde RSFSR (РСФСР) devlet kitap-dergi yayınlarını birleĢtiren devlet yayınevi 

Ogiz‘in (Ob‘yedineniye gosudartsvennıh knijno-jurnalnıh izdatel‘stv) de oluĢmasıyla 

Gosizdat evrensel bir yayınevi durumuna ulaĢır. Böylece yeni ekonomi planının 

baĢarısına destek olmak için parti edebiyatı kararlılıkla kullanır. Ġlkeleri, görevleri parti 

yetkililerince düzenlenen bu kontrol sisteminde edebiyata toplumsal-kültürel ve 

ekonomik yapılanmanın hayata geçirilmesi noktasında vazifeler düĢer. Ġktidar politik 

müdahalesinde, 19.yüzyılın sonu 20.yüzyılın baĢında oluĢan dönemin resmi edebi akımı 

olan sosyalist gerçekçiliğin yazardan beklediği toplumun eğitimcisi olma vazifesine 

sığınır. Burada Sosyalist gerçekçiliği tanımlamak önemlidir. Akademisyen Leyla 

Tagızade‘nin ifade ettiği gibi; ―Sosyalist realizm edebiyatla ideoloji arasında bir denge 

kurma çabasıdır. Bunun için edebiyatı ideoloji haline getirmek veya ideolojiyi edebiyat 

Ģekline sokmak gerekmektedir. Bu iki yolun ortak tarafı sanatla ideolojiyi birleĢtirme 

gayesidir (…) Bu bağlamda totaliter rejimlerin kendi ideolojilerini geniĢ kitleler 

arasında yayma amacıyla edebiyatı kullanması doğaldır.”
13

 Dolayısıyla 20.yüzyılın 

baĢında Sovyet Rusya‘nın edebiyata politik müdahale ile yapmaya çalıĢtığı Ģey de 

proleter ideolojilerle yazılan Sovyet kültürünün oluĢturulma çabasıdır. Sosyalist 

devletin ideolojik üst yapısı da mutlaka sosyalist ekonomik tabanı yansıtmalıdır. Yeni 

ekonomi planının yazarları, okuyucular ve neredeyse tüm halk ekonomi planının 

baĢarısı için seferberdir; eserlerde sosyalist ilkelerin nihai zaferi vurgulanır. 

Marksist ideolojiye dayalı sosyal kültürün oluĢması noktasında politik müdahale 

ve sanatın teĢvik edilmesi konusuna hassasiyet gösteren Ġosif Stalin, 3 Temmuz 1922‘de 

tuttuğu bir notta; “Çok konuĢulan ve zamanında bazı proleter ideolojilerle yazılan 

Sovyet Kültürünün oluĢumu artık baĢladı‖
14

 der. 6 Temmuz 1922‘de Komünist Parti 

Merkez Komitesi kararıyla genç yazarların desteklenmesi, dergilerin yayın 
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 B. V. Yemelyanov, a.g.m.,  s. 344. 
12

 Leyla Tagızade, ―Sosyalist Realizm: Kökeni, OluĢum Süreci ve Kavramı‖, Modern Türklük 

AraĢtırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, 2006, s. 15-16. 
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organizasyonu hakkında birkaç kararname çıkarılır ve destek için para tahsisi yapılır. 

Yürütme görevlisi olarak kararlarda sıklıkla A. Voronski adı vardır. V. Lenin ve L. 

Trotski edebi derneklerin rekabetini teĢvik ederler; böyle bir yaklaĢımla nispeten zayıf 

Sovyet proleter edebiyatını güçlendirme gayesi taĢırlar. ―1922 yılına doğru Moskova‟da 

220 özel yayınevi faaliyet gösterir, 803 basılı çalıĢma (gazete, dergi, kitap) yayınlayan 

bu yayın evlerinde sansür reddi %5,3‟tür. Göreceli özgürlüğün hâkim olduğu bu devrim 

atmosferinde, sanatsal ve ideolojik amaçlarla çeĢitliliği ilan eden, her birinin kendi 

manifestosu olan çok sayıda bağımsız yazarlar örgütü ortaya çıkar. Proletkult, 

Serapion kardeĢler, formalistler (Proletkul‟t, Serapionovı brat‟ya i Formalistı) gibi 

gruplar devlet kontrolü olmadan cesurca edebi süreci yürütme niyetlerini 

duyururlar.‖
15

 Komünistler ve basın politik bir müdahalenin varlığını kınar. 

Literaturnaya kritika (Edebiyat EleĢtirmeni) ve Krasnaya nov‟ (Kızıl Toprak) yayıncısı 

A.Voronski, kendi dergisinde farklı gruptan yazarların (partili yazarlar, poputçikler, 

hatta burjuva yazarları) çalıĢmalarını yayınlamakla birlikte, sanatta ajitasyon ve 

propagandaya yer vermez, ona göre sanat proleter devletin hizmetine mahsus, proleter 

devletin fikir ya da değerlerinin bilinçli promosyon aracı olmamalıdır.
16

 Edebi eserler 

üzerindeki politik müdahale, dönemin tanığı ve öğreticisi olan yapıtları iktidarın esiri 

yapar. Sansür yoluyla yaratıcı ruha yapılan müdahaleyle, gerçekler istendiği gibi 

yazılamaz ya da yazılmasında gecikme söz konusu olduğu için gerçek Ģekil değiĢtirir. 

Bu nedenle politik müdahale yoluyla sansür uygulamak insanların tarihiyle, geçmiĢiyle, 

gerçekleriyle bağlantısının kesilmesi, bir tarihin geçmiĢe hapsedilmesi demektir. 

Böylesi bir baskı bu nedenle çok tehlikeli bir durumdur. Söz konusu tehlikenin 

boyutunun anlaĢılması adına Konfüçyüs‘ten kısa bir hikâye paylaĢmak yerinde 

olacaktır: 

―Konfüçyüs bir mezar baĢında acı acı ağlayan bir kadına rastlar. Usta hemen 

onun yanına gider. “Sen bir sürü acısı olan bir kiĢiye mi ağlıyorsun?” der. Kadın cevap 

verir: “Evet öyle. Kocamın babasını burada bir kaplan öldürdü. Kocam da öldürüldü 

ve Ģimdi oğlum da aynı Ģekilde öldürüldü.” Bunun üzerine usta Ģunu söyler: “Bu 

mekânı niye terk etmiyorsun?” Cevap Ģudur: “Burada baskıcı bir hükümet yoktu.” 

Bunun üzerine usta öğrencilerine döner ve Ģunu söyler: “Bunu unutmayın çocuklarım. 

Baskıcı bir hükümet kaplanlardan daha tehlikelidir.”
17

 Bu kısa hikâye, politik 

müdahale, sansür gibi baskıcı tutumların halk tarafından da kabul görmediğini ifade 

etmek anlamında önemlidir. Halkın desteğini almayan hiçbir oluĢumun baĢarılı 

olmayacağı gerçeği göz önüne alınırsa iktidar politik müdahale konusunda dikkatli 

davranmalıdır. 

Temmuz 1922 yılında Stalin, yazarların, ―Rus Kültürünün GeliĢmesi Derneği‖ 

(ObĢçestva razvitiya russkoy kul‘turı) ya da bu gibi tek bir örgüt çevresinde birleĢmesi 

gerektiğini düĢünür ve önerilerini Politbüro‘ya iletir. Ancak o yıllarda politik ve kültürel 

etkisi son derece sınırlı olan Stalin önerilerine yanıt alamaz. Lenin‘in ölümü ve 

sonrasında BolĢevik siyasetçiler Nikolay Buharin, L. Trotski‘nin de iktidarın dıĢında 

kalmasıyla Stalin edebiyat alanında ideolojisine uygun hareket alanını bulacaktır. 1925 

yılı haziran ayında, Rusya Komünist Parti Merkez Komitesi Politbürosu‘nda (TSK 

RKP(b): Tsentralnıy Komitet Rossiyskoy Kommuniçeskoy Partii) Edebiyat Alanında 

Partinin Politikası Üzerine (o politike partii v oblasti hudojestvennoy literaturı) adıyla 

bir karar alınır. Kararda, açıkça edebi hayatın temel sorunlarına parti yönetiminin bakıĢı 
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ifade edilir, kararın yürütülüp geliĢtirilmesinde N. Buharin öncülüğünde Halk Eğitim 

Komiseri A. Lunaçarski, EleĢtirmen Ģair G. Leleviç (Labori Kalmanson) ve Diplomat 

Fyodor Raskolnikov gibi isimler yer alacaktır. Bu karar, edebiyatta parti müdahalesini 

zayıflamıĢ gibi göstermekle birlikte edebiyatın göreceli bağımsızlığı anlamına gelen son 

parti belgesidir. V. Lenin‘in ölümüyle N. Buharin ve L. Trotski‘yi iktidardan 

uzaklaĢtıran Ġ. Stalin eski kararı ele alır.
18

 Karara göre partinin politikası, proleter 

yazarlara gereken yardımı yapma, komünist yazarların saldırısına maruz kalan Poputçik 

denilen kültür insanlarına karĢı nazik ve dikkatli olma, burjuva ideolojisine karĢı 

savaĢma Ģeklindedir. Karar bir yandan edebiyatın parti müdahalesinde olması gereğini 

vurgularken öte yandan da sınıflara bölünen bir toplumda tarafsız bir sanatın imkânsız 

olduğuna dikkati çeker.
19

 Proleter yazarlar partinin bu kararıyla sarsılıp ikiye bölünür. 

Bu bölünme, parti hegemonyası ve proleter edebiyatın geliĢmesinde hükümet 

desteğinde ısrar eden proleter sol gruplar ve tam yaratıcı özgürlükte ısrar eden sağcı 

gruplar Ģeklindedir. TanınmıĢ parti yetkilileri, alenen bu ya da öbür tarafa desteğini dile 

getirirler.
20

 Örneğin, N. Buharin; ―Aydın kadro için, bize gerekli olan belli bir tarzda 

ideolojik olarak eğitilmek. Evet, biz aydınları sıkıĢtıralım, bir fabrikada iĢler gibi 

onlara özen gösterelim.‖
21

 sözleriyle açıkça fikirlerini ortaya koyar. N. Buharin gibi 

birçok temsilcinin görüĢleri Merkez Komitesi Propaganda Bölümü kararlarına yansır. 

Bölümün ġubat 1925, 1 Temmuz 1925 kararlarında, proleter edebiyatın sorunları 

konuĢulmakla birlikte proleter edebiyat gruplarının aĢırılığa kaçan tutumları eleĢtirilir. 

Sağcılar edebiyatın partinin doğrudan etkisinden arındırılmıĢ olması gerektiğini ifade 

ederek yaratıcı süreçte duygusal, estetik ve kiĢisel öğelere odaklanırlar. Solcular ise açık 

bir parti müdahalesi talep ederler ve temel eğitim, savunma ve edebiyatta parti 

kontrolünün faydacı iĢlevinin altını çizerler.
22

 Bu siyasi savaĢın edebi savaĢa yansıması 

olarak değerlendirilebilir. Proleter yazarları ikiye bölen bu karara Maksim Gorki, 

N. Buharin‘e yazdığı bir mektupla sert bir yanıt verir: 

―MK‟nin „Yüksek Edebiyat Alanındaki Parti Politikası‟ kararı harika ve akıllıca 

bir Ģey, sevgili Nikolay Ġvanoviç. Bu ense tokadının dil sanatlarımızı ileriye 

götüreceğine hiç kuĢku yok (…) Sevgili YoldaĢ, ya siz ya Trotski‟nin iĢçi yazarlara 

köylü yazarların eserlerinin onlarınkinin yanında yer aldığını ve bu iki „yönelimin‟ 

çatıĢmasının kaçınılmaz olduğunu göstermesi gerekiyor. Bu noktada her tür sansür de 

zararlı olur ve mujik düĢkünlerinin ve köy severlerin ideolojisini güçlendirir, ama bu 

ideolojinin -hem de acımasızca- eleĢtirilmesinin hemen yapılması gerekiyor.”
23

 M. 

Gorki‘nin karara tepkisinin temel nedeni, proleter bir birlik olarak BolĢevikler gibi, 

politik açıdan cahil ve anti-entelektüel kabul ettikleri köylüleri kültürel bir tehdit olarak 

görmesidir. Burada proleter yazarların, proleter edebiyat dıĢındaki tüm edebiyatı yok 

görme arzuları parti politikasıyla uyuĢmaz, bu sebeple 1925 yılı kararında Poputçiklere 

karĢı nazik olunması istenmiĢtir.
24

 

1928 yılında Sovyetler Birliği Proleter Yazar Dernekleri Birliği (VOAPP: 

Vsesoyuznoye obyedinenniye Assosiatsii proleterskih pisateley) kurulmasıyla birlikte 

1920 yılında kurulan Genel Rus Proleter Yazarlar Birliği VAPP, Rus Proleter Yazarlar 
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Birliği (RAPP, Rossiyskaya assotsiatsiya proleterskih pisateley) olarak değiĢir. Bu birlik 

üyesi olan Ģair ve yazarların üstlendiği ideolojik sorumlulukla birlikte edebiyat 

sahasında yeniden yapılanmayı sağlayacaktır. Nitekim Rus Proleter Yazarlar Birliği I. 

Proleter Yazarlar Kurultayını toplar. 1928 yılında 15. Komünist Parti Birliği 

Kongresinde NEP‘in yetersizliği konuĢulup Sovyet ekonomisinin yeniden yapılanması 

için birinci beĢ yıllık sanayi planının tanıtılmasıyla parti edebi müdahale konusunda 

ilerleme fırsatı bulur. Kongrede, birinci beĢ yıllık sanayi planını desteklemeye, yeni 

kültürel bakıĢ için savaĢmaya sanatın tüm kollarının seferber edilmek zorunda olduğunu 

iĢaret eden bir karar kabul edilir. Merkez Komitesi Stalin‘in; ―Ya geriye kapitalizme 

gidilecek ya da ileri, sosyalizme gidilecek. Üçüncü bir yol yok ve olması mümkün 

değil.‖
25

 düĢüncesi ekseninde birkaç farklı toplantının ardından resmi görüĢlerini 

geliĢtirir. Gosizdat‘a ve özel yayıncılara yazarlarca teklif edilen çalıĢmalarda 

yayınlamak için seçebilecekleri kitap çeĢitleri iĢaret edilir. Bu karar, kendi politikalarını 

destelemek noktasında edebiyatı bir araç olarak kullanma ve edebi kontrolü sağlama 

konusunda partinin çabası olarak gözden geçirilebilir.
26

 Partinin desteğini alan Rus 

Proleter Yazarlar Birliği, L. Averbah yönetiminde, kısa sürede birçok edebi dergi ve 

yayınevi üzerinde kontrol kurmayı baĢarır ve böylece birinci beĢ yıllık planın 

―toplumsal sipariĢ‖ini dikkate almayan yazarları dizginlemiĢ olurlar. Yayınevlerinde 

birinci beĢ yıllık planın baĢarısını ilan eden piyesler, romanlar ve Ģiirler görülür. 

Edebiyat üzerinde büyük bir kontrolü olan Rus Proleter Yazarlar Birliği, edebiyatın 

kendi teorisini geliĢtirir;
27

 L. Averbah, sosyal taleplerin farkında olmasına rağmen, 

konuları yazara dikte etmenin mümkün olmadığını da ifade eder. L. Averbah, A. 

Voronski‘nin sanatın hayat felsefesi olduğu teorisini benimsese de A. Voronski‘nin 

aksine sanatı, gerçekliğin bilgi formu, sınıf mücadelesinin bir enstrümanı ve sosyal 

gerçekliği değiĢtirmenin bir aracı olarak görür.
28

 

Sovyet iktidarı, politikası gereği kontrolü altında tutmak istediği, sosyal 

gerçekliği değiĢtirecek bir araç olarak gördüğü sanat üzerindeki yaptırım gücünü hiçbir 

kurum ya da grupla paylaĢmak istemez. Bu nedenle Merkez Komitesi, edebiyat 

üzerinde kendine yakın bir güç olan ve yazarları iktidarın uyarılarını dikkate almayan 

Proleter Yazarlar Birliği‘ni dağıtmak ister. Ayrıca Ġktidara göre Yeni Ekonomi 

Politikası döneminde büyük toprak sahipleri ortadan kaldırılmıĢ, Rusya sınıfsız bir 

toplum aĢamasına geçmiĢtir. Bu koĢullarda proleter ve proleter olmayan yazarlar 

ayrımına gerek kalmayıĢı, yazarları bir çatı altında toplamayı mümkün kılmıĢtır. 

Böylece Merkez Komitesi, Proleter Yazarlar Birliği‘nin dağıtılması hakkında 23 Nisan 

1932 tarihli bir karar yayınlar. Kararda, Sovyet Yazarlar Birliği‘nin (Soyuz pisateley 

SSSR) kurulması da önerilir. Bu adım, Sovyet edebiyat dünyasında, hatta yurt dıĢında 

bir özgürlük tezahürü olarak karĢılanır. Aslında bu karar, partinin Sovyetler Birliği‘nde 

tüm edebi eğilimlerin kontrolünü ele geçirebileceği gerçeğine iĢaret eder.
29

 Rus Proleter 

Yazarlar Birliği, 1932 yılındaki bu karara, Na straje literaturı (Edebiyat Bekçisi) adlı 

kendi dergisinde sert bir eleĢtiriyle cevap verir. Bu eleĢtiriyle proleter yazarlar, sanatın 

basın iĢlevi hakkındaki konuyla ilgili parti çizgisini ve edebi eleĢtiri hakkında hiçbir Ģey 

bilmeden bu konu hakkında kendi görüĢlerini empoze etmeye çalıĢan insanları kınarlar. 

Bu gerçekte aynı zamanda bir Ġ. Stalin eleĢtirisidir. Çünkü birinci beĢ yıllık planın 

göreceli baĢarısıyla daha da güçlenen parti ve Ġ. Stalin proleter edebiyata gerek 

olmadığına, Sovyetler Birliği‘nde tüm edebiyatın sosyalist olması gerektiğine dikkati 
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çeker. 1932 yılında Komünist Parti Merkez Komitesi Politbüro, Edebi ve Sanat 

KuruluĢlarının Yeniden ĠnĢası Üzerine (O perestroyke literaturno-hudojestvennıh 

organizatsiy) adıyla bir karar yayınlar. Bizzat Ġ. Stalin‘in düzenlediği bu karar var olan 

tüm grupların faaliyetlerini sona erdirir; bu aynı zamanda Rus Proleter Yazarlar 

Birliği‘nin faaliyetlerinin de sona ermesi demektir. Karar, edebiyatta parti müdahalesini 

yasallaĢtırır, daha doğrusu, daha önceden halka hizmet etmek zorunda olan edebiyat, 

Ģimdi merkez komitesinin önerilerini yürütecektir. Bu kararı bizzat Stalin düzenler. 

Buna dayanarak Komünist Parti Merkez Komitesi Ģu kararları alır: Proleter Yazarlar 

Birliği‘ni kapatmak. Sovyet gücünün platformunu destekleyen ve sosyalist inĢaya 

katılmak isteyen tüm yazarları komünist bir grupla tek bir Sovyet yazarlar birliği altında 

birleĢtirmek. Diğer sanat formlarında benzer bir değiĢiklik yapmak (müzisyenler, 

besteciler, sanatçılar, mimarlar vb. organizasyonlar birliği).
30

 

Sovyet iktidarının ideolojisi için iletken görevi görecek olan sanat üzerinde 

kontrolü kimseye devretmek istememesi nedeniyle, kontrol noktasında iktidara en yakın 

güç olan Rus Proleter Yazarlar Birliği tasfiye edilir. Nihayetinde 1934 yılında Sovyet 

Yazarlar Birliği kurulur.
31

 Bu tarihten, 1941 yılı Büyük Vatan SavaĢı‘na kadar edebiyat, 

perde arkasında iktidarın olduğu Sovyet Yazarlar Birliği aracılığıyla politik müdahale 

altında geliĢir. SavaĢ baĢladığında ise, vatan savunmasında birliğe ve Sovyet Birliği‘nin 

çok uluslu halklarının vatanseverliğine kayan parti çizgisiyle, entelektüel yaĢam ve 

medya üzerinde politik müdahale zayıflar. SavaĢ sırasında literatürün sanatsal gücü, on 

dokuzuncu yüzyılın büyük Rus klasiklerinin yalın gerçekçilik ruhuna döner.
32

 Ancak 

politik müdahalenin zayıflaması ve Rus klasiklerinin yalın gerçekliğine dönüĢ kamuda 

memnuniyet yaratmaz. Aksine Sovyet Yazarlar Birliği Yürütme Komitesinin 10. genel 

toplantısının savaĢ kamu raporu sonucunda, sanata açıkça devlet müdahalesinin 

beklendiği görülür. 

Komünist Parti Merkez Komitesi‘nin 14 Ağustos 1946 yılı kararıyla politik 

müdahale Ģiddetlenir. Politbüro üyesi Andrey Jdanov, savaĢtan sonra sadece edebiyatın 

anti-Sovyet sayılabileceğine iĢaret etmez, aynı zamanda savaĢın bitiminden sonra 

yazılması gereken kitap türlerini belirler. Ġyi bilindiği gibi, bu karar Sovyet sanatsal ve 

entelektüel hayatın tüm alanlarına karĢı parti saldırısıdır. Bu ―sosyalizmden komünizme 

kademeli geçiĢ‖ dönemi, partinin yeni savaĢ sonrası ulusal ve etnik politikasının bir 

yansıması olarak ideolojik çizgide bir transfer olarak algılanmalıdır. Bu yeni dönemde 

kurguda politik müdahalenin en belirgin özelliği, edebiyatta partinin tam hâkimiyetinin 

açıkça ilanıdır.
33

 

20. yüzyıl Sovyet Rusya‘sında siyasi kontrol sisteminin varlığının dönemin 

ayrılmaz bir özelliği olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz. Politik müdahale, siyasi denetim 

toplum ve devlet arasındaki iliĢkiler alanında çok yönlü olaylardan biridir. Politik 

müdahale her Ģeyden önce, parti gücünün doğal ve tamamen yasal faaliyetlerine karĢılık 

gelir.
34

 Vladlen Ġzmozik‘in eserlerinde ifade ettiği gibi, politik müdahale devletin ortaya 

çıkıĢı ile doğar ve sosyal yaĢamın karmaĢıklığı ile birlikte geliĢir. Kapalı toplumlarda 

politik müdahalenin iĢleyiĢ sistemleri ve oluĢum mekanizması hakkındaki konu, halk ve 
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iktidar arasındaki mevcut iliĢkilerin sisteminin anlaĢılması için asıl olandır.
35

 

Sovyetlerde politik müdahalenin yönelimini tanımlayan karar, genellikle Politbüro 

tarafından baĢlatılır ve kanunun gücüne sahip olan Komünist Parti Merkez Komitesi‘nin 

kararlarıyla gerçekleĢtirilir. Bu kontrol hiyerarĢisindeki bir sonraki basamak Sovyet 

Yazarlar Birliği‘dir. Yazarlar Birliği, edebiyatın değiĢik bölgelerine tekabül eden 

bölümlere ayrılmıĢtır. Komünistler birliğin üyeleri arasında çoğunluğu temsil 

etmemesine rağmen, yine de kilit noktaları tutar ve birliği kontrol ederler. Tüm edebi 

eserler resmi hükümet sansür organı Edebiyat ve Yayıncılık ĠĢleri BaĢ Ġdaresi (Glavlit: 

Glavnoye upravleniye po delam literaturı i izdatel‘stv) tarafından onaylanmalıdır.
36

 

Glavlit aracılığıyla edebi eserlerin denetimini sağlayan iktidar politik müdahalesinde 

Orwell‘ın newspeak terimiyle ifade ettiği, dilin anlaĢılmasını güçleĢtirmeye ve 

düĢünmeyi engellemeye yönelik oluĢturduğu psikodilbilimsel saptamasına da baĢvurur. 

Hanife Çaylak‘ın ifade ettiği gibi Sovyet Rusya‘da Novoyaz (novıy yazık), yani yeni 

söylem adını alan bu terim, sanatı ve edebiyatı araçsallaĢtırmak için dil birimleri 

temelinde bilinçli olarak yapılan değiĢiklikleri ifade eder.
37

 Bu terim edebiyatın bir 

ideolojiye bağlanarak kurumsallaĢtırılmasıyla yazarları iktidarın çizdiği dilsel sınırlara 

mahkûm eder. Ġktidarın çizdiği dilsel sınırları aĢan yazarların eserlerinin yayınlanması 

olası değildir ve yeni toplumun ideolojisine aykırı yazarların edebiyat dıĢı bırakılmaları 

gerekecektir. Nitekim 1922 yılındaki Sovyet Rusya‘nın Sovyet karĢıtı aydınlarının 

sürülmesi organizasyonu buna bir örnektir. Bu tarz örnekler aydınların siyasi tutumları 

hakkında istihbarat bilgisi talep eder ve bu durum berberinde mevzuat değiĢikliği 

getirecektir.
38

 

Sovyet Rusya‘da 1917 BolĢevik devrimi, yeni toplum ve yeni kültürü, proleter 

kültürü oluĢturma çabalarını beraberinde getirir. Proleter temeller üzerinde inĢa edilen 

Sovyetler Birliği, kültürel ve ekonomik yapılanmanın hayata geçirilmesi için bir kontrol 

düzeneği kurar. Ülkenin kültürel ve ekonomik politikasının bir sonucu olarak sosyalist 

gerçekçilik akımıyla tüm sanat dalları bir ideolojiye bağlanarak kurumsallaĢtırılır. Bu 

sanat dallarından biri de devlet tarafından politik müdahaleye maruz kalan edebiyattır. 

Bunun temel nedeni edebiyatın politika için bir araç olarak düĢünülmesidir. Sovyetlerde 

yeni ideolojik ve ekonomik tabanı oluĢturmak için edebiyat, Marksist ideolojinin bir 

iletkeni olarak algılanır ve bu gayeyle edebiyata politik müdahale yapılır. Edebiyat 

alanında kültürel ekonomik politikayı desteklemek için yayıncılık faaliyeti öncelikli 

olarak kontrol altına alınır. Komünist Parti Merkez Komitesi çeĢitli kararlarla yazarları 

ve yayıncıları ideolojisi yönünde denetler. Bu kararlar (1925, 1928, 1932, 1946) NEP 

dönemini, birinci beĢ yıllık planı ve aynı zamanda iktidarın büyüyen gücünü ortaya 

koymakla birlikte Marksist ideolojide temelleri atılan yeni toplum ve kültürün de 

yansıması olur.  
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ULUSAL KĠMLĠĞĠN ĠNġASI SÜREÇLERĠNDE DĠLĠN VE 

ANLATILARIN ROLÜ 

 

Bahar DERVĠġCEMALOĞLU
 

Özet 

Ġnsanoğlunun tecrübe ve bilgisini düzenlemenin en temel yolu, maksatlı bir dil kullanımıyla 

oluĢturulmuĢ anlatılar inĢa etmektir. Bu bağlamda dünyayı anlamlandırma biçimi olarak 

tanımlayabileceğimiz anlatılar, ulusal kimliğin inĢasında da öncü bir rol üstlenmektedir. Bilindiği gibi 

ulusal kimlik, kendi kendine oluĢan bir Ģey değil; bilakis bilinçli bir kurgulama dahilinde anlamlı bir 

söylem üretimini içeren bir süreçtir. Bu süreçte gerçeklik duygusu yaratmak için etkili bir dil ve retorik 

(araçlar ve stratejiler) kullanılır. Ulusal kimliğin inĢasında tercih edilen dil tıpkı din, kültür ve tarih gibi 

ulusal kimliğin ana bileĢenlerinden biri hâline dönüĢür. Dil vasıtasıyla oluĢturulan anlatılar ise ulusal 

kimliği inĢa eden sembolik yapıları etkili bir Ģekilde ortaya koyar. Bu anlatıların ulusal kimlikle ilgili 

algıları değiĢtirme kapasitesine sahip ciddi birer söylem oldukları Ģüphesizdir. Bu bildiride, anlatı ile 

kültür ve ulusal kimlik arasındaki iliĢki, ulusal kimlik inĢası ve tarihyazıcılığı, ulusal kimlik anlatıları ve 

kronolojik düzen, anlatı ile kültürel/kollektif hafıza arasındaki iliĢki vb. ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal Kimlik, Kollektif Kimlik, Kültürel Hafıza, Anlatı. 

 

THE ROLE OF LANGUAGE AND NARRATIVES IN THE PROCESSES 

OF CONSTRUCTING NATIONAL IDENTITY 

Abstract 

The most basic way of organizing the experience and knowledge of human beings is to construct 

narratives created by the use of a purposeful language. In this context, narratives as a way of making 

sense of the world play a major role in the processes of constructing national identity. As is known 

national identity is not something that forms itself but a process which requires a meaningful discourse 

production by way of purposeful construction. In this process, effective language and rhetoric (tools and 

strategies) are used to create a sense of reality. The preferred language in the process of constructing 

national identity is one of the main components of national identity together with religion, culture and 

history. The narratives created through language effectively reveal symbolic structures that construct 

national identity. It is evident that these narratives are serious discourses which have the capacity of 

changing the perceptions of national identity. In this paper the relationship between narrative and culture 

and national identity, the construction of national identity and historiography, narratives of national 

identity and chronological order, the relationship between narrative and cultural/collective memory etc. 

will be discussed. 

Keywords: National identity, Collective Identity, Cultural Memory, Narrative.  
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Ulus kavramı ve ulusal kimlikle ilgili bilimsel araĢtırmaların 20. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren dikkate değer ölçüde arttığı görülmektedir. 19. yüzyılda konuyla 

ilgili yapılan ilk çalıĢmalarda ulusların ortaya çıkıĢı tarihsel açıdan analiz edilmeye ve 

açıklanmaya çalıĢılırken, 20. yüzyıla gelindiğinde kültür araĢtırmalarındaki geliĢmelerin 

etkisiyle ulusların aslında kültürel bir inĢa ürünü, baĢka bir deyiĢle ―muhayyel 

topluluklar‖ oldukları fikri yaygınlaĢmıĢtır. Bu dönemde ulusun modern bir olgu olduğu 

birçok araĢtırmacı tarafından kabul edilmekle birlikte, ulusun doğuĢu ve geliĢimiyle 

ilgili iki farklı görüĢ dikkat çekmektedir. Birinci görüĢ, ulusların, kendinden önceki 

etnik grupların devamı Ģeklinde yapılandığına inanırken, ikinci görüĢ, ulusların 

tamamen yeni oluĢumlar olduğunu savunur. Yakın dönemde meseleye siyasi açıdan 

bakıldığı, ulus kavramının topluluğu siyasi temelde birleĢtirmek için kullanıldığı dikkat 

çekmektedir. Modern hayatta toplumsal gerçeklerin dönüĢüme uğramasıyla ortaya çıkan 

toplumsal ve siyasi sorunlar, kültürün ve ulusal kimliğin yeniden Ģekillendirilmesiyle 

giderilmeye çalıĢılmaktadır.
1
 

Bu bağlamda en büyük rol anlatılara düĢmektedir. Bilinçli bir kurgulama 

dahilinde anlamlı bir söylem üretimini içeren bir süreç olarak ifade edebileceğimiz 

ulusal kimlik inĢası, ancak anlatı formunda ortaya konursa istenen etkiyi yaratır. Ayrıca 

bu süreçte gerçeklik duygusu yaratmak için etkili bir dil ve retorik kullanılır. Ulusal 

kimliğin inĢasında tercih edilen dil tıpkı din, kültür ve tarih gibi ulusal kimliğin ana 

bileĢenlerinden biri hâline dönüĢür. Dil vasıtasıyla oluĢturulan anlatılar ise ulusal 

kimliği inĢa eden sembolik yapıları etkili bir Ģekilde ortaya koyar. Bu anlatıların ulusal 

kimlikle ilgili algıları değiĢtirme kapasitesine sahip ciddi birer söylem oldukları 

Ģüphesizdir. Bu bildiride, anlatı ile kültür ve ulusal kimlik arasındaki iliĢki, ulusal 

kimlik inĢası ve tarihyazıcılığı, ulusal kimlik anlatıları ve kronolojik düzen, anlatı ile 

kültürel/kollektif hafıza arasındaki iliĢki vb. ele alınacaktır. 

Anlatı ile Kültür ve Ulusal Kimlik Arasındaki ĠliĢki 

Anlatı ile kültür ve ulusal kimlik arasındaki iliĢkiye geçmeden önce anlatının 

insanoğlunun hayatındaki yeri ve önemine değinmek istiyoruz. Bilindiği gibi insanoğlu 

var olduğundan beri anlatı mevcuttur. Genel olarak ―anlatma eylemi‖ ve ―olay temsil 

etme kapasitesi‖yle tanımlanan anlatı, hayatın her alanında, her yerde ve her zaman 

karĢımıza çıkmaktadır. Ġnsanlar hayatları boyunca sayısız anlatı üretmektedir. Frederic 

Jameson gibi bazı kuramcılar, anlatı üretme sürecinin, insan zihninin temel iĢlevi 

olduğunu ve bunun tıpkı dili kullanabilme becerisi gibi insanın ayırt edici 

özelliklerinden biri olduğunu savunmaktadır. Kelimeleri yan yana sıralamayı 

öğrendikten itibaren anlatı oluĢturmaya baĢlarız. Anlatı üretme kabiliyeti çocuklarda üç 

ya da dört yaĢlarında açığa çıkmaktadır. Çocuk geliĢimiyle anlatı üretme becerisinin 

artması arasında bir paralellik vardır. Ġlginç bir Ģekilde anlatı üretme kabiliyeti, 

yetiĢkinlerin, çocukluklarıyla ilgili akıllarında tuttukları ilk hatıralarıyla aynı zamana 

rastlar. Bazıları buradan hareketle hafızanın anlatı üretme kapasitesine bağlı olduğunu 

savunur. BaĢka bir deyiĢle, anlatı olmadığı sürece insanlar için zihinsel bir kayıt da söz 

konusu değildir. Anlatı üretme yeteneği o kadar evrenseldir ki anlatının tıpkı dilbilgisi 

gibi zihnimizde genetik olarak doğuĢtan var olan bir kapasite, bir ―derin yapı‖ olduğunu 

savunanların sayısı hiç de az değildir.
2
 

Ġnsan hayatının ve kültürün her tarafını çevreleyen anlatının ulusal kimlik 

inĢasında oynadığı rol de azımsanamayacak kadar büyüktür. Bilgiyi düzenlemenin, ikna 

                                                           
1
 Konuyla ilgili ayrıntı için bk. Childs, Peter ve Roger Fowler, ―Nationalism and ethnicity studies‖, s. 

152, 153. 
2
 DerviĢcemaloğlu, Anlatıbilime GiriĢ, s. 46; Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative, s. 3. 
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edici ve etkileyici biçimde sunmanın en iyi yolu olan anlatı, bir toplumun kökenine, 

kültürüne ve kaderine ıĢık tutabilir. Her milletin kültürü, kökenlerini mit, destan ve 

hikâyelerden aldığına göre, ulusal bir kimlik inĢa edilirken de baĢvurulacak ilk kaynak 

anlatılardır. Her ulus devletin bir hikâyesi vardır; bu hikâye, ulusun doğuĢu, geliĢmesi 

ve çöküĢünü anlatıya has bir yapı çerçevesinde neden-sonuç iliĢkilerini gözeterek 

anlatır. Tabii burada anlatının öncelikle bilgi verme iĢlevi taĢıdığını, ancak bununla 

birlikte sorgulama, yapılandırma ve yorumlama iĢlevlerini de yerine getirdiğini 

vurgulamak gerekir. Ġnsanoğlu karmaĢık tecrübeleri ancak anlatı üretmek suretiyle 

anlamlı modellere dönüĢtürür.
3
 Dolayısıyla anlatı, dağınık ve karmaĢık olayları 

düzenlemek, anlamlandırmak, açıklamak ve yorumlamak için ideal bir yapı sunar. Tabii 

söz konusu anlatı üretimi, nesnel olmaktan ziyade öznel bir yeniden yapılandırma ve 

yorumlamayı içerir. 

Kimliğin anlatıya has bir düzene sahip olduğu fikri baĢta Erikson olmak üzere 

birçok psikoloğun üzerinde uzlaĢtığı bir fikirdir. Erikson‘a göre geçmiĢ, Ģimdinin ve 

geleceğin ıĢığında sürekli olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Dolayısıyla bireylerin 

kendileriyle ilgili inĢa ettikleri hikâye, kendi benlerinin sürekliliği, bütünlüğü ve birliği 

açısından dikkate değer bir öneme sahiptir.
4
 Kimlik sabit değildir, zaman ve mekâna 

göre değiĢebilir. Ulusal kimlikle ilgili anlatılar söz konusu ulusun biyografisidir aslında. 

1970‘lerin baĢından itibaren anlatının kültürün her yanını sarmaladığının idrak 

edilmesiyle ortaya çıkan anlatıya dönüĢ eğilimi, özellikle kültür araĢtırmalarında 

etkisini fazlasıyla göstermiĢtir. Bu bağlamda otobiyografik hafızamızı esas itibarıyla 

anlatı biçiminde düzenlediğimizi gösteren Jerome Bruner‘in konuyla ilgili görüĢleri ve 

kültürü bir metin olarak gören etnografik yaklaĢımın oldukça etkisi olmuĢtur. Söz 

konusu fikir ve  yaklaĢımların ortak noktası, esas itibarıyla edebî metinlerin incelenmesi 

için geliĢtirilen anlatıbilimsel kavram ve modelleri, özellikle kültürel olguları kavramak 

ve değerlendirmek için kullanmalarıdır. BeĢerî bilimlerdeki anlatıya dönüĢ eğilimi 

göstermiĢtir ki anlatının temel kültürel iĢlevi, ister bireysel ister kollektif düzeyde ve 

ister edebî, mitik ya da tarihi sembolik sistemler çerçevesinde olsun anlamlı zamansal 

süreçlerin yapılandırılmasıdır. Dolayısıyla anlatı, sadece edebî alanla sınırlı değildir, 

aksine tecrübeyi anlamlandırmak için kullanılan temel bir kültürel araç olarak kendini 

göstermektedir.
5
 

Esasında kültür, gerçekliğin kollektif yapılandırılmasının bir neticesidir. 

―kültürün oluĢumu‖; coğrafi, etnik ve tarihsel açıdan diğerlerinden farklı bir 

gerçekleĢtirmedir ve kendine has toplumsal, zihinsel ve maddî yönleri içerir. Ġnsan 

yapımı bir Ģey olarak anlatı metni, kültür oluĢumunun maddî boyutunu ifade eder. Tabii 

kollektif değerler, kimlik kavramları ve biliĢsel Ģemalar gibi toplumsal süreçler ve 

zihinsel olgularla da doğal olarak bağlantısı vardır.
6
 

Ulusal Kimlik ĠnĢası ve Tarihyazıcılığı 

Yukarıda vurguladığımız gibi insanoğlunun tecrübe ve bilgisini düzenlemenin 

en temel yolu olan anlatı, gerçekliğe anlam yüklemek için çeĢitli bağlamlarda kullanılan 

evrensel bir araçtır. Anlam verme dediğimiz Ģey kendi kendine yani doğuĢtan 

                                                           
3
 Fludernik‘in belirttiği gibi insan beyni, birçok karmaĢık iliĢkiyi anlatıya özgü bir yapı, istiare ya da 

benzeĢim biçiminde kavrayacak Ģekilde yapılandırılmıĢtır. ĠĢte bu da anlatının hayatımızda vazgeçilmez 

bir unsur olduğunu ve her disiplinin anlatıya muhtaç olduğunu en güzel Ģekilde kanıtlamaktadır. Bk. 

Fludernik, An Introduction to Narratology, s. 1. 
4
 Laszlo, The Science of Stories: An Introduction to Narrative Psychology, s. 116. 

5
 Errl, ―Cultural Studies Approaches to Narrative‖, s. 89. 

6
 Errl, a.g.e., s. 90. 
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oluĢmadığı için anlatma vasıtasıyla gerçekleĢtirilmesi gerekir. Dolayısıyla ulusal 

kimliğin inĢası da kendiliğinden oluĢan bir Ģey değildir; anlatı biçiminde düzenlenmesi, 

tutarlı bir Ģekilde eklemlenmesi, yorumlanması ve anlatılması gereken bir inĢa sürecidir. 

Peki bu süreç ne Ģekilde gerçekleĢir? Hangi unsurlar ön plandadır? Bu sorulara cevap 

vermeden önce gerçek anlatı ile kurmaca anlatı ayrımını hatırlamakta fayda var. Ulusal 

kimliğin inĢasıyla ilgili olarak edebiyatçıların ürettiği anlatılar ile tarihyazıcılarının 

anlatılarını birbirinden ayırmak gerekir. Ġcat edilmiĢ, mümkün bir dünyanın inĢa 

edilmesine dayanan ve metin-dıĢı göndergelere atıf yapmayan kurmaca anlatı ile doğru 

olma niyeti taĢıyan ve gerçek dünyaya atıf yapan gerçek anlatı arasındaki fark açıktır 

ancak tarihyazıcılığı söz konusu olduğunda durum biraz tartıĢmalıdır. Konuyla ilgili 

tartıĢmayı baĢlatanların baĢında gelen Hayden White, yeniden yapılandırılmıĢ bir tarihî 

anlatıda ―objektif‖ bir tarihsel anlayıĢın söz konusu olmadığını; sadece geçmiĢteki 

olayları sıralayan yıllıklarda ve kroniklerde objektifliğin olduğunu öne sürmüĢtür.
7
 

Tarihî metin, geçmiĢin özgün bir yorumunu sunmak için kullanılan anlatıya has kiplere 

dayanmaktadır, yani bir anlamda edebî gelenekteki olay örgüsü oluĢturma metotlarını 

taklit etmektedir. White, tarihî metinlerde tarihçinin tıpkı kurmaca anlatıdaki gibi 

olaylar dizisini giriĢ, geliĢme ve sonuç biçiminde olay örgüsü hâline getirdiğini ileri 

sürmüĢtür.
8
 Tabii buradan hareketle tarihî bir metinde saptanan edebî tekniklerin, 

anlatılanları kurgusala dönüĢtürdüğü çıkarımı yapılmamalıdır.
9
 

Tarihçiler, verilerini tipik olarak olayların kroniği biçiminde düzenlerler. 

Kronikteki olaylar ve failler, olay dizilerinin amaca uygun Ģekilde giriĢ, geliĢme ve 

sonuç bölümlerinden oluĢacak Ģekilde olay örgüsü haline getirilmesi yani 

hikâyeleĢtirilmesi suretiyle hikâye iĢlevleriyle donatılır. Bu Ģekilde anlatılaĢtırılarak, 

tarihsel diziler hikâyeye dönüĢtürülür ancak farklı bir tür hikâyeye. Bir olaylar zincirini 

(kronik) hikâye formunda dizmek ve olay örgüsü hâline getirmek suretiyle ona anlatısal 

bir anlam bahĢetmek, özel bir tarihsel kendilik olarak inceleme nesnesi inĢa etmenin ilk 

adımıdır. Modern tarihçi, bununla yetinmeyip tarihî alanın unsurları arasında hasıl olan 

iliĢkileri fark etmeli, ortaya çıkan neticeleri açıklamalıdır. White‘a göre fen bilimlerinin 

aksine tarih ve tarih bilimleri genellikle tarihsel değiĢimle ilgili varsayıma dayalı 

evrensel kanunlardan yararlanır: materyalist, idealist, dini, mitolojik vb. Ancak tanımı 

gereği tarihî olay özel yani tikeldir, dolayısıyla genel kanunlarla yönetilemez. Netice 

itibarıyla tarihî olaylar dizisinin sunulması, onları açıklamak için varsayıma dayalı 

birçok kanunu da ister istemez gündeme getirecektir. ĠĢte bu, gerçekliğin tarihî 

yorumunun tarih-ötesi yönüdür.
10

 

Ulusal kimliğin inĢası bağlamında yapılan tartıĢmalardan çıkaracağımız sonuç, 

ister kurmaca ister gerçek olsun, ulusal kimlikle ilgili üretilen anlatılarda benzer bir yapı 

ve olay örgüsü kullanıldığıdır. Tarihyazıcılarının kaleme aldığı ulusal kimlik 

                                                           
7
 White‘ın tarihî gerçekliğin tabiatıyla ilgili varsayımları betimlemek için kullandığı ―tarih-ötesi‖ kavramı 

son derece önemlidir. White‘a göre geçmiĢi doğrudan eriĢimle kavramak mümkün olmadığı ve ancak bazı 

izler, abideler ve belgeler vasıtasıyla bilinebildiği için, geçmiĢle ilgili bilgimiz kısmî, eksik ve bir ölçüde 

de belirsizdir yani kesin değildir. Bu bağlamda White‘in kullandığı tarih-ötesi tabiri, geçmiĢi kayda 

almada gerekli olan olay örgüsü yaratma unsurlarını, argümanı ve ideolojik imayı, bunların tamamını 

söylem hâlinde sunmayı ve Ģimdiyle alakasını açıklamayı ifade eder. Ayrıntı için bk. White, 

―Metahistory‖, s. 302, 303.  
8
 White, ―The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory‖, s. 2. 

9
 Dolezel bu konuda Ģunları söylemektedir: ―Edebîlik ile kurgusallığın birbirine eĢ görülmesi Hayden 

White‘ın etkisiyle birlikte genel kabul görmüĢtür. Tarihçinin bir dizi tarihî olaya belirli bir anlam 

bahĢetmek için onları belirli bir olay örgüsüyle birleĢtirdiği varsayımıyla iĢe baĢlayan White, neticede Ģu 

sonuca varmaktadır: Bu, temelde edebî, yani kurmaca hâline getirme iĢlemidir.‖ Bk. Dolezel, ―Possible 

Worlds of Fiction and History‖, s. 791.  
10

 White, ―Metahistory‖, s. 302, 303. 
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anlatılarında da tıpkı konuyla ilgili kurmaca anlatılarda olduğu gibi söz konusu kültürün 

ve toplumun belirli yönleri üzerinde durulur, belirli bir bağlam içerisinde anlam 

kazandırılır, yorumlanır, iĢlenir ve ikna edici bir söylem hâline getirilir. Kollektif 

bilinçle ilgili cevap aranan soru ―Türk/Ġngiliz/Fransız vb. olmak ne demektir?‖ Ģeklinde 

özetlenebilir. Bu tip anlatılarda genellikle belli bir kahraman esas alınır ve olay örgüsü 

bu kahraman üzerine kurulur. Genellikle millî gurur, zorluklara rağmen yılmamak ve 

sonuçta baĢarıya ulaĢmak temaları iĢlenir. 

Edebî anlatı ile ideoloji arasındaki iliĢkiye gelince karĢımıza iki zıt görüĢ 

çıkmaktadır. Geleneksel olarak nitelendirebileceğimiz birinci görüĢe göre edebiyat, bir 

sanat olduğu için ideolojilerin sınırlı dünyasının ötesine geçebilir. Yansıtma teorisine 

dayanan ikinci görüĢe göre ise edebî metin, dönemin hakim ideolojilerini yansıtmanın 

ötesine geçemez. Meseleye daha geniĢ açıdan bakan Lukacs‘a göre ise anlatı, 

ideolojileri tekrar etmekten ya da yansıtmaktan fazlasını yapar; mesela estetik düzeyde, 

sınıf-temelli toplumu oluĢturan çeliĢkilerle ilgili çözüm sağlayabilir. Ayrıca Lukacs, 

toplumsal değiĢimin ya da krizlerin yaĢandığı dönemleri doğru bir Ģekilde 

anlatılmasının, yazarların kendi ideolojik mensubiyetlerinin ötesine geçmelerini 

sağlayabileceğini savunmaktadır. Gramsci ise anlatının insanları belli bir dünya 

görüĢünün doğruluğuna ikna etmede önemli bir rol oynadığını vurgulamıĢtır.
11

 Folklor 

araĢtırmalarının milliyetçiliğin geliĢimine etkisi açıktır. Grimm KardeĢler ve Alman 

romantikleri bu fikirden hareket ederek masal derlemeleri yapmıĢtı.
12

 Dil, son derece 

karmaĢık, zengin ve değiĢkenlik arz edebilen bir vasıtadır. Vasıta olmanın ötesinde 

insanların içinde varolduğu, diğer insanlarla iliĢki kurmasına vesile olan, kültürü ve 

kimliği ifade eden bir olgudur. 

Ulusal Kimlik Anlatıları ve Kronolojik Düzen 

Kimliğin sabit yani değiĢmez mi yoksa değiĢebilir bir Ģey mi olduğu konusu 

filozofların uzun zamandır tartıĢtığı bir konudur. Bu ikilemden kurtulmak için bazı 

filozoflar kiĢisel kimliği tanımlarken kiĢiyi karakterize eden durumların sürekliliği 

olarak tanımlamıĢ ve dikkati, kiĢiyi karakteristik özelliklerine bakarak tanımlamaktan 

ziyade kiĢinin yaptığı eylemleri ve tecrübe ettiği olayları birarada tutan modelleri 

bulmaya çekmiĢtir. Bu geçiĢ, insanoğlunun hayatının giriĢ, geliĢme ve sonuçlarla 

birlikte zamansal bir süreklilik arz ettiği fikriyle desteklenmiĢtir. Tarihsel anlatımın 

sunumunda anlatıların açıklayıcı ve betimleyici bir gücü vardır. KarmaĢık olan olaylar, 

hayat vb. anlatı formatına dönüĢtürüldüğünde makul hale gelir. Hem kendimizin hem de 

baĢkalarının hikâyelerini anlamlandırırken olay örgüsünü ve ana karakteri takip ederiz. 

Anlatı terimleriyle ifade edecek olursak bir kiĢinin kimliği, bir karakterin kimliğidir. 

Aristo‘ya göre de karakterler, eylemleri ve tecrübe ettikleriyle Ģekillenir. Kimliğe 

anlatısal bakıĢta, odak noktası kiĢinin hayatında ne olduğudur, o kiĢiyi tanımlayan esas 

özellikleri değil. KiĢinin kimliği, yaptığı eylemlerle Ģekillenir. Kimlikle ilgili anlatı 

teorileri geçmiĢe ait bir ben varsayar, Ģimdinin bakıĢ açısından geçmiĢi değerlendirir.
13

 

Ulusal kimlik inĢasında kullanılan anlatılara anlam yüklenirken kronolojik bir 

zaman sırası takip edildiği dikkat çekmektedir. Lavi‘nin belirttiği gibi ulusal 

anlatılardaki kronolojik zaman diziliĢi, sürekli tekrar eden zaman eylemlerinin bir 

neticesi olarak görülebilir. Bu zaman eylemleri, ulusal anlatıyı kronolojik bir sıra 

dahilinde düzenler, böylelikle ulusal kimliğin sürekliliğini ve konumunu baĢarılı bir 

Ģekilde sağlar. Buradan hareketle kronolojinin ulusal zamanı betimleyen bir sıfat 
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 Williams, Patrick, ―Ideology and Narrative‖, s. 235. 
12

 Ayrıntı için bk. Shuman, Amy, ―Folklore‖, s. 177, 178. 
13

 Ritivoi,―Identity and Narrative‖, s. 231, 232. 
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olmadığını, aksine onun arzu nesnesi olduğunu ileri sürebiliriz. Lavi‘ye göre kronoloji, 

sürekli olmakta olan yani olmaya devam eden bir Ģey olduğu için, ona dayanan ulusal 

kimlik de statik değil dinamiktir.
14

 Ulusal kimlik ―verilmiĢ‖ yani kendiliğinden var olan 

bir Ģey değildir, sürekli olarak yapılandırılan bir Ģeydir. Kollektif ulusal kimlikler, bizim 

ulusla ilgili olarak yaptığımız konuĢmalar, ortaya attığımız iddialar vasıtasıyla üretilir. 

Dolayısıyla ulusal kimliklerin betimlenmesinden ziyade söylemle ilgili eylemler, ulusal 

kimlikleri yapılandıran ―söz eylemleri‖dir. Resmi törenlerde bayrak
15

 ve marĢ gibi 

ulusal sembollerin kullanılması, ulusal bütünlük yaratmak ve kuvvetlendirmek içindir. 

Özel günler ve bayramlar da aidiyet ve özdeĢleĢme duygusunu sağlamak için önemlidir. 

Bu örneklerden hareketle ulusal kimliğin icraya dayalı (performative) bir olgu olduğu, 

yani insanların sahip olduğu bir Ģey değil, yaptıkları bir Ģey olduğu öne sürülebilir; bir 

insan ancak ―ulusallaĢtığı‖ zaman bir özne olarak kabul edilir. Bu statü de ulusal 

kimlikle iliĢkili pratiklerin icra edilmesiyle kazanılır. MarĢ söylemek, ulusal bayrağı 

sallamak… Sonuç olarak ulusal kimlik, tekrar eden eylemlerin bir sonucudur, yani 

ontolojik bir kaynağı yoktur. Ulusal kimlik, kaynağı olmayan bir kopya olduğu için 

kusursuz bir kopya icra etmek mümkün değildir, sadece tahayyül edilen ulusal kimliği 

yeniden yaratmak için özenli bir çabayla icra etmek söz konusudur.
16

 

―Ulus‖un tanımında zengin ortak hatıralardan oluĢan bir mirasa sahip olma ve bu 

mirasın değerlerini sürdürme fikri vardır. Ulus, ulusal ortaklığı Ģimdiki zamanda 

Ģekillendirmek için geçmiĢ olaylara gider. Dolayısıyla geçmiĢe dönerken ve geleceğe 

doğru ilerlerken zamansal unsurlar içerir. GeçmiĢe ilgi ve geleceğe inanç biraradadır. 

Zamanın düzenleniĢinde lineer bir gidiĢ vardır: geçmiĢ, Ģimdi, gelecek. Ulusallık, 

sadece ideolojik, toplumsal ya da ekonomik bir olgu değil, aynı zamanda zamansal bir 

olgudur. Zamansaldır çünkü kendi zamansal ritmleri vasıtasıyla yapılandırılır. Bu 

ritimler ulusal hikâyenin unsurlarının birbiriyle iliĢkili olarak nasıl düzenleneceğini 

tanımlar (döngüsel-çevrimsel, yarı döngüsel, çift vb.). Modern dönemde, nedenselliğe 

dayalı ulusal anlatılara temel oluĢturan kronoloji, ulusal kimliği kolaylaĢtıran bir durum 

hâline dönüĢmüĢtür. Bu koĢulu yerine getirebilmek için kronoloji, farklı zamansal 

ritimlerle tekrar tekrar yaratılmalıdır. 

Anlatı ile Kültürel/Kollektif Hafıza Arasındaki ĠliĢki 

Anlatı ve hafıza kavramları, klasik anlatıbilimin baĢlangıcından beri birbiriyle 

yakından iliĢkili olarak ele alınmıĢtır. Dolayısıyla anlatı ile hafıza arasındaki iliĢkinin 

daha çok klasik-sonrası anlatıbilim döneminde önem kazandığı vurgusu pek de doğru 

değildir.
17

 Hafızanın ve anlatının eylemleri birçok açıdan birbiriyle iliĢkilidir ve anlatı 

söylemiyle ilgili çeĢitli olasılıklar, özellikle hatırlamayla ilgili kurgusal temsillerde 

kendini belirgin bir Ģekilde gösterir. Öykü anlatma, temelde bir hatırlama eylemidir, 

yani hafızayla ilgili bir eylemdir. Bir anlamda geçmiĢ, Ģimdiki ve gelecek zaman 

düzeylerini birbirine bağlama eylemidir. Öte yandan, biliĢsel psikologlar, gerçekten 

yaĢanmıĢ tecrübelerle ilgili anılara iliĢkin hatırlama eyleminin ancak öykü anlatma 

vasıtasıyla gerçekleĢtirilebileceğini savunmaktadır. Hem otobiyografik hem de anlatısal 

                                                           
14

 Lavi, ―Making time for national identity: theoretical concept and empirical glance on the temporal 

performance of national identity‖, s. 697. 
15

 Bayrak, esasında metonimik bir simgedir; geçmiĢi, anlatıyı da çağrıĢtırır. Olayların birbirleriyle 

zamansal iliĢki kurularak düzenlenmesi, kronolojik bir süreklilik sağlar, bu da tutarlı bir ulusal kimlik 

anlatısının temelidir. Ulusal kimlik anlatılarında kronolojinin rolüyle ilgili ayrıntı için bk. Lavi, a.g.e., s. 

699-703. 
16

 Lavi, a.g.e., s. 698, 699. 
17

 Bunun en güzel kanıtı, klasik anlatıbilimin önde gelen temsilcilerinden olan Gérard Genette ve Franz 

Stanzel‘in çalıĢmalarıdır. Ayrıntı ve tartıĢmalar için bk. Errl, ―Narratology and Cultural Memory 

Studies‖, s. 213-216. 
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hafızanın özünde Paul Ricœur‘ün vurguladığı gibi çeĢitli ve parçalı olayları tek ve 

bütüncül bir hikâye dahilinde biraraya getirmek yatmaktadır. Hatırlama eylemi her 

zaman anakronik bir süreçtir. GeçmiĢi yeniden yapılandırırken hiçbir zaman kronolojik 

olarak ilerlemeyiz, oradan oraya atlarız. Önemli olaylar, özellikle de travmatik niteliği 

olanlar, ―tekrarlayıcı‖ bir Ģekilde hatırlanma eğilimi gösterirler.
18

 

Kültürel hafıza ile anlatı arasında sıkı bir iliĢki vardır. Kültürel hafıza ile ilgili 

araĢtırmalarda özellikle son otuz yılda büyük bir artıĢ olmuĢtur. Kültür ile hafıza 

arasındaki iliĢkinin incelenmesi, konuyla ilgili yaklaĢımların geniĢ bir yelpazeyi 

kapsayacak Ģekilde çeĢitlenmesini sağlamıĢtır. Son derece karmaĢık bir mesele olan 

kültürel hafıza, disiplinlerarası ve uluslararası bir araĢtırmanın parçası olmuĢtur. 

Kültürel hafızayla ilgili kavramlar biliĢsel ve sosyal psikoloji, psikoanaliz ve 

nörobiyoloji, tarih, edebiyat ve sanat araĢtırmaları, felsefe, teoloji, sosyal ve siyasal 

bilimler vb. alanlarda kullanılmaktadır. ―Kültürel‖ ya da ―kollektif‖ hafıza, çeĢitlilik arz 

eden bir kavramdır. Mit, anıtlar, tarihyazıcılığı, ritüel, kültürel bilginin düzenleniĢi ve 

nöronik ağlar gibi çeĢitli pratikler, yapılar ve kitle iletiĢim araçları, Ģemsiye terim 

hüviyeti taĢıyan bu kavramın altında kümelenmiĢtir. Bu kargaĢadan dolayı, kollektif 

hafıza, ortaya atıldığı zamandan beri oldukça ihtilaflı bir mesele olmuĢtur.
19

 

―Kültürel‖ ya da ―kollektif‖ hafıza kavramının ―hatırlama‖ (bireylerin beyninde 

gerçekleĢen biliĢsel bir süreç) kavramının metaforik Ģekilde kültür düzeyine transfer 

edilmesinden kaynaklandığını belirtmek gerekir. AraĢtırmacılar, metaforik anlamda 

―ulusun hafızası‖ndan, ―kültürün hafızası‖ndan ya da ―edebiyat‘ın hafızası‖ndan 

bahsederler. Hafızanın tamamen bireysel bir nitelik taĢımadığını, ister istemez kollektif 

bağlamlarla Ģekillendiğini belirtmek gerekir. Çevremizdeki insanlar ve kullandığımız 

kitle iletiĢim araçları sayesinde, geçmiĢi hatırlamamıza ve yeni tecrübeyi kodlamamıza 

yardım edecek Ģemalar oluĢtururuz. Hafızamız dıĢ etkenlerle (mesela arkadaĢlarımızla 

yaptığımız sohbetler, okuduğumuz kitaplar, gördüğümüz mekanlar vb.) tetiklenir ve 

aynı zamanda da Ģekillenir. 

―Kollektif hafıza‖ terimi dar anlamda, toplumsal grupların ortak bir geçmiĢ inĢa 

etmelerine vesile olan sembolik düzene, kitle iletiĢim araçlarına, toplumsal kurumlara 

ve pratiklere gönderme yapar. Buradaki ―hafiza‖ tabiri metaforiktir. Zira toplumlar 

kelimenin tam anlamıyla hatırlamazlar, ancak ortak bir geçmiĢi yeniden inĢa etmek için 

yapılan Ģeylerin çoğu, bireysel hafızanın süreçleriyle benzerlik taĢır. Mesela mevcut 

bilgi ve ihtiyaçlara uygun olarak geçmiĢin versiyonlarını yaratmada söz konusu olan 

seçicilik ve perspektif gibi. Ayrıca tıpkı sosyo-kültürel bağlamların bireysel hafızaları 

Ģekillendirdiği gibi, kitle iletiĢim araçlarının ve kurumların temsil ettiği ―hafiza‖nın da 

bireyler yani topluluğun üyeleri tarafından gerçekleĢtirilmesi yani hayata geçirilmesi 

gerekir. Bu tip gerçekleĢtirmeler, anıtlar, ritüeller, kitaplar vb. olmadan kültürel 

hafızanın etkili olması beklenemez.
20

 

Bir ulusun kendi geçmiĢine bakıĢı ile ulusal kimliğe bakıĢı arasında sıkı bir iliĢki 

vardır. Hafıza ve kimliğin, bireysel düzeyde birbiriyle yakından bağlantılı olduğu fikri 

John Locke‘a kadar uzanan bir fikirdir. Locke‘a göre esas ve zorunlu bir kimlik yoktur, 

ancak kimlikler bizim hafıza eylemlerimiz aracılığıyla yapılandırılmalı ve yeniden 

yapılandırılmalıdır. KiĢi kim olduğunu hatırlar ve geçmiĢteki ―ben‖ini Ģimdiki ―ben‖iyle 

iliĢki kurarak düzenler. ġüphesiz, bu kimlik yaratma süreci, genellikle anlatı biçiminde 

gerçekleĢir ve ―hafıza ve anlatı‖ Ģeklindeki ikili fikir, ―hafıza, anlatı ve kimlik‖ Ģeklinde 
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üçlü bir modele dönüĢür. Aileler, arkadaĢlar, uluslar, toplumsal sınıflar, etnik ve dini 

topluluklar, kimlik yaratmak için kendi hikâyelerini anlatırlar. Bunları mit olarak 

nitelendirmek de mümkündür. Kültürel hafızayla iliĢkili olan hikâyelerde ―Nereden 

geliyoruz?‖ sorusuna cevap verme eğilimi vardır. Burada kimlikle ilgili yön ön 

plandadır. Diğer soru ise ―Ne yapacağız?‖dır. Bu da etikle ilgili kısımdır.
21

 

GeçmiĢ, kendiliğinden verilen bir Ģey değildir, yeniden yapılandırılması ve 

temsil edilmesi gerekir. Böylelikle, geçmiĢteki olaylarla ilgili bireysel ve kollektif 

anılarımız büyük ölçüde çeĢitlilik arz eder. Bu, sadece hatırlanan Ģeyin ne olduğu için 

değil, nasıl hatırlandığı için de geçerlidir. Dolayısıyla geçmiĢteki aynı olayların 

hatırlanması değiĢik biçimlerde olabilir. Mesela bir savaĢ, mitik bir olay olarak 

hatırlanabilir, siyasî tarihin parçası olarak, travmatik bir tecrübe olarak, aile tarihinin 

parçası olarak vb. hatırlanabilir.
22

 

Hafızanın kültürle ilgili kısmında kurgusal anlatının rolü de büyüktür. Kültür 

tarihi, hafıza teorileri ve anlatıbilimin kategorilerinin birleĢimi, kurgusal anlatının bizzat 

kültürel hafızamızı Ģekillendiren bir vasıta olduğunu gözler önüne serer. Yahudi 

soykırımı anlatılarının yarattığı etkiyi hatırlayalım. Anlatısal biçimlerin ortak bir geçmiĢ 

yaratmak için edebiyatta ve diğer sembolik sistemlerde (mit, hukuk, tarih) nasıl 

kullanıldığını tahlil etmek için böyle karma yaklaĢımlara ihtiyaç vardır. Ġdeoloji yüklü 

biçimleriyle, edebî anlatılar, mevcut kollektif hafızaların temelini teĢkil eden anlatılar 

üzerinde dikkate değer bir etki yaratabilir ve hatta onları yeniden Ģekillendirebilirler.
23

 

“YaĢam Dünyası” Kavramı ile Kollektif Kimliğin ĠnĢası Arasındaki ĠliĢki 

―YaĢam dünyası‖ kavramı, bir bütün olarak bakıldığında, günlük hayatta 

yolumuzu bulmak için kanıksadığımız kesinliklerin, becerilerin, pratiklerin ve 

yorumlayıcı çerçevelerin toplamı olarak nitelendirilebilir. Edmund Husserl tarafından 

ortaya atılan ―yaĢam dünyası‖ kavramı daha sonra Heidegger ve Habermas gibi 

filozoflar tarafından etraflıca ele alınmıĢtır; ancak ne yazık ki retorik teorisyenlerinin ve 

eleĢtirmenlerinin ihmal ettiği bir kavram olarak kalmıĢtır. Esasında topluluklar, 

yaĢamlarını, kendi yaĢam dünyası değerlerine dayanan hikâyeler anlatarak 

anlamlandırmaktadır. Bu bağlamda hikaye anlatmada yaĢam dünyasının rolünü 

vurgulayan Aristo‘nun Retorik‘i önemlidir. Retorik‘te, yaĢam dünyası değerlerinin 

kamusal alana hangi Ģekillerde girdiği teorileĢtirilmiĢtir. Kollektif kimliğin 

yapılandırılmasını Habermas ile Aristo‘nun görüĢlerini uzlaĢtırarak açıklayabiliriz: 

BildiriĢimsel eylemin, retorik etkileĢimin özel bir durumu hâline dönüĢmesi.
24

 

Her milletin yaĢam dünyası farklı gerçekler içerebilir. Bu gerçekler, diğer 

milletlerinkiyle farklılık arz edebilir. Yani yaĢam dünyasının öznel bir tarafı da vardır 

ancak bu göreceli özelliklerin yanısıra her insanın paylaĢtığı genel bir yapısı da vardır. 

Sonuçta dünyadaki bütün insanların karĢılıklı olarak birbirlerini anlayabilmesi için 

evrensel bir yaĢam dünyası kavramından da bahsedilebilir.
25

 Ġnsanoğlu, bu dünyayı 

yorumlarken günlük hayattaki gerçekliğin üzerinde uzlaĢmaya varılmıĢ yapılarından 

hareket etmektedir. 

KiĢiliğin geliĢmesinde bildiriĢim yoluyla içselleĢtirilen kültürel ve toplumsal 

pratiklerin rolü büyüktür. Kültürün, toplumun ve kiĢiliğin üretilmesi, bildiriĢim 
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 Öznel ve evrensel yaĢam dünyası kavramlarıyla ilgili çeĢitli filozofların görüĢleri ve tartıĢmalar için bk. 

Gross, ―Rhetoric, Narrative, and the Lifeworld: The Construction of Collective Identity‖, s. 120-124. 
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sayesinde gerçekleĢir. Nitekim Habermas, ―yaĢam dünyası‖ kavramını açıklarken en 

önemli hususun ―bildiriĢim eylemi‖ olduğunu savunmuĢtur. Ona göre toplumun 

varlığını sürdürmesinde ve karĢılıklı anlayıĢın yani uzlaĢmanın oluĢmasında bildiriĢimin 

hayatî önemi vardır.
26

 Ancak bildiriĢim, bireysel ve kollektif yaĢamları anlamlı kılmak 

için tek baĢına yeterli değildir. Habermas‘a göre kendini anlamayı ve toplumsal 

entegrasyonu sağlayan vasıta ―anlatı‖dır. Buna göre anlatı, bir taraftan ortak görevlerini 

eĢgüdüm içerisinde yürütmeye çalıĢan toplumun üyeleri arasındaki karĢılıklı anlayıĢı 

sağlamak için sıradan ihtiyaçlara hizmet eder, öbür taraftan da kiĢilerin kendilerini 

anlamasını sağlayan bir iĢlev üstlenir. KiĢisel kimliğin oluĢması, bireylerin kendi 

eylemlerinin oluĢturduğu kesitlerin, anlatı Ģeklinde sunulabilecek hayat hikâyeleri 

oluĢturduğu fikrinin idrak edilmesiyle mümkündür. Toplumsal kimliğin geliĢmesi ise 

bireylerin etkileĢim sayesinde toplumun üyesi haline dönüĢtüklerinin ve dolayısıyla yine 

bütün olma bilincini içeren anlatılarla çevrili olduklarının idrak edilmesiyle 

mümkündür. Bütünlüğün sağlanması ve muhafaza edilmesi için  topluluk üyelerinin 

kendi yaĢam dünyalarıyla ilgili sahip oldukları fikirlerin sorunsuz bir Ģekilde ve yeterli 

ölçüde ortak bir zeminde buluĢması gerekir.
27

 

Sonuç 

Bütün uluslar, kullandıkları dil ya da diller vasıtasıyla temsil edilirler. Dil; din, 

kültür ve tarihle birlikte ulusal kimliğin temel bileĢenlerinden birini oluĢturur. Bununla 

birlikte kollektif kimliğin inĢasında retorik de merkezî bir rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda inĢa edilecek metinler, toplumun temel yaĢam dünyası değerlerini savunmalı 

ve onaylamalıdır. Ayrıca ulusal kimliklerin üretiminde ulusal sembollerin, mitlerin, 

ritüellerin, törenlerin rolü büyüktür. Ulusal semboller, toplumdaki bireylerin paylaĢtığı 

ortak referans noktalarıdır. 

Ulusal kimliğin inĢasında aydınların da önemli rol oynadığını vurgulamak 

gerekir. Ancak burada sorulması gereken bazı sorular vardır: Aydınları motive eden Ģey 

siyasi ihtiraslar mıdır, kendinden ziyade baĢkalarını düĢünmekten kaynaklanan bir 

idealizm midir yoksa milliyetçi bir tutku mudur? Aydınlar, devlete ya da kültürel 

direniĢin kökleĢmiĢ liderlerine hizmet eden ideologlar mıdır? Aydınların rolü temelde 

milliyetçi duyguları canlandırmak, ulusal kimlikleri güçlendirmek, ulusalcı teoriler 

üretmek midir? Bu sorulara cevap vermek kolay değildir, zira değiĢik durumlarda 

değiĢik cevaplar verilebilir.
28

  

                                                           
26

 Habermas‘ın görüĢleriyle ilgili ayrıntı için bk. Habermas, Jürgen, The Theory of Communicative 

Action, s. 138, 139. 
27

 Ayrıntı için bk. Habermas, Jürgen, The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and 

System: A Critique of Functionalist Reason, çev. Thomas McCarthy, Boston: Beacon Press, 1987, s. 138, 

136, 137. 
28

 Konuyla ilgili tartıĢmalar için bk. Chew, Matthew M., ―Rethinking the relationship between 

intellectuals and nationalism: A Sociology of Knowledge Approach to Philosophers‘ Construction of 

National Cultural Identities in Modern Japan and China‖, Current Sociology, Vol. 62(3), 2014, ss. 314-

333. 



 

92 

KAYNAKÇA 

Abbott, Porter, The Cambridge Introduction to Narrative, Cambridge University Press, 

2008. 

Chew, Matthew M., ―Rethinking the relationship between intellectuals and nationalism: 

A Sociology of Knowledge Approach to Philosophers‘ Construction of National 

Cultural Identities in Modern Japan and China‖, Current Sociology, Vol. 62(3), 

2014, ss. 314-333. 

Childs, Peter ve Roger Fowler, ―Nationalism and ethnicity studies‖, The Routledge 

Dictionary of Literary Terms, 2006. 

DerviĢcemaloğlu, Bahar, Anlatıbilime GiriĢ, Dergâh Yayınları, Ġstanbul, 2014. 

Dolezel, Lubomir, ―Possible Worlds of Fiction and History‖, New Literary History, 

Vol. 29, No. 4, Critics without Schools?, Autumn, 1998, ss. 785-809. 

Errl, Astrid, ―Narratology and Cultural Memory Studies‖, Narratology in the Age of 

Cross-Disciplinary Narrative Research, Sandra Heinen ve Roy Sommer (Ed.), De 

Gruyter, 2008. 

____, Astrid, ―Cultural Studies Approaches to Narrative‖, David Herman, Marie-Laure 

Ryan, Manfred Jahn (Ed.), Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, 

Routledge, 2008. 

Fludernik, Monika, An Introduction to Narratology, Routledge, 2009. 

Gross, Alan G., ―Rhetoric, Narrative, and the Lifeworld: The Construction of Collective 

Identity‖, Philosophy and Rhetoric, Volume 43, Number 2, 2010, ss. 118-138. 

Habermas, Jürgen,  The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and 

System: A Critique of Functionalist Reason, çev. Thomas McCarthy, Boston: 

Beacon Press, 1987. 

Laszlo, Janos, The Science of Stories: An Introduction to Narrative Psychology, 

Routledge, 2008. 

Lavi, Liron, ―Making time for national identity: theoretical concept and empirical 

glance on the temporal performance of national identity‖, Nations and 

Nationalism, Vol.19 (4), 2013, ss. 696–714. 

Ritivoi, Andreea Deciu, ―Identity and Narrative‖, David Herman, Marie-Laure Ryan, 

Manfred Jahn (Ed.), Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Routledge, 

2008. 

Shuman, Amy, ―Folklore‖, David Herman, Marie-Laure Ryan, Manfred Jahn (Ed.), 

Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Routledge, 2008. 

White, Hayden, ―The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory‖, 

History and Theory,  Vol.23, No.1, 1984, ss. 1-33. 

_____, Hayden, ―Metahistory‖, David Herman, Marie-Laure Ryan, Manfred Jahn (Ed.), 

Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Routledge, 2008. 

 



 

93 

 

ULUS-DEVLETLEġME SÜRECĠNDE TARĠH YAZICI BĠR 

ĠKTĠDAR ENSTRÜMANI OLARAK ROMAN 

 

B. Asım TÜCCAR

 

Özet 

Türk romanında, Cumhuriyet‘in doğuĢundan önceki son dönem olması itibariyle Mütareke 

devrinin iĢleniĢi, bir milletin/devletin tarihsel açıdan belki de en kritik dönüm noktası üzerine bir söylem 

bütününü de içinde barındırıyor. Osmanlı‘nın sonu ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin baĢlangıcı olan bu geçiĢ 

evresine odaklanan metinler, kaçınılmaz olarak bir yandan terk edilen diğer yandan inĢa edilen 

toplumsal/ideolojik değerler ve normlar etrafında dönüyor. Aynı kalan bir millet üzerinde, farklı ve yeni 

bir devletin teĢekkülünün karĢılaĢacağı aĢılması güç ve muhtemelen baĢarısızlığa neden olacak pratik 

zorlukların var olduğu gerçeği, devletle beraber, ona uygun biçimde farklı ve yeni bir millet ihtiyacını da 

zorunlu kılıyor. Üzerinde duracağımız, Cumhuriyet‘in tek parti döneminde yazılmıĢ romanlarda iĢte bu 

‗yeni millet‘ tasavvurunun izlerini görmek mümkün. Çok uluslu Osmanlı Devleti‘nin millet algısı terk 

edilir, hatta gayrimüslimler yönünden ―dıĢarı itilir‖ken, bir ulus-devlet olma kararındaki Cumhuriyet‘in 

önereceği tek ve bütün ―Türk Milleti‖ algısının, metinlerin olay zamanının Cumhuriyet öncesine denk 

geldiği düĢünüldüğünde, olumlayan bir yaklaĢımla ―öncelenerek‖ meĢrulaĢtırıldığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Milli Mütareke, Roman, Ulus-devlet. 

 

NOVEL AS A HISTORY-WRITING INSTRUMENT OF POWER 

DURING NATION-STATEHOOD PROCESS 

Abstract 

Since it is the last period prior to the birth of the Republic, the Armistice time as a subject in 

Turkish novel includes a discourse on one of the most historic moments of a nation/state‘s. The texts 

focused on the transition phase between the end of the Ottoman Empire and the beginning of Turkish 

Republic, inevitably stimulate some new social/ideological values and norms by obsoleting old ones. The 

existence of difficulties which probably will cause failure to build a new and different state on a nation 

has remained unchanged, ironically requires a new nation to build it on.  The construct of imagery of a 

―new nation‖ can be seen in those novels written during the single-party era. The perception of nationality 

of the Ottoman Empire is abandoned and the non-Muslims are even alienated. In addition, the events 

happen in the texts referred to the days before the Republic, as a nation-state, which promoted the idea of 

one and united ―Turkish Nation‖. Therefore, the perception of one nation is intended to be justified 

starting from the past.  

Keywords: Turkish Republic, National Armistice Period, Novel, Nation-state.  

                                                           

 ArĢ. Gör., Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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Bu çalıĢmanın çerçevesini oluĢturan 1950 öncesi romanlar, gayet anlaĢılır 

sebeplerle, baskın bir milliyetçi yaklaĢımın etkisinde Ģekillendiriyor, söz konusu 

söylemi. Yeni ve millî bir devlet kurma gayesiyle
1
 yola çıkan Cumhuriyet, 1950‘ye 

kadarki sürecin büyük kısmını bu doğrultuda bir nevi ideolojik kuruluĢ safhası olarak 

geçirir. Yeni devlette yeni bir millet inĢasına öncelik verilen bu dönemde yazılan 

romanlar da doğal olarak aynı önceliğin etkisiyle bir yeni millet tasavvurunu 

bünyelerinde barındırır. Bu tasavvurun dayandığı temel, Mütareke yıllarında oluĢturulan 

29 Ocak 1920 tarihli Misak-ı Millî Beyannamesi‘nde de bulunabilir. Tunaya, 

beyannameye atıfta bulunarak Cumhuriyet‘in dayanacağı ideolojik esasların baĢında, 

―Milliyetçilik‖in geldiğini belirtir.
2
 Söz konusu romanlar da sadece iĢgal ve savaĢ 

dönemini konu almakla kalmaz, o dönemde ve devamında süregelen ideolojik değiĢimi 

ve ‗yeni bir millet‘ algısını da hissettirir. Türk Dili Dergisi‘nin 1976‘daki ―Türk 

Romanında KurtuluĢ SavaĢı Özel Sayısının giriĢ yazısının ―Anadolu halk tarihinin 

devrimci dönemeci Ulusal KurtuluĢ SavaĢımız…‖
3
 sözleriyle baĢlayan ilk cümlesinde, 

―halk‖, ―devrimci‖ ve ―Ulusal‖ kelimelerinin birlikteliği bu bakımdan dikkat çekicidir. 

Çünkü farkında olarak ya da olmayarak bu, Cumhuriyet‘in ideolojik devriminin 

merkezinde ulus-devlet anlayıĢıyla yeniden inĢa edilen bir halk/millet algısı 

bulunduğuna iĢaret eden bir ifade gibidir. 

Mütareke Ġstanbul‘unu iĢleyen romanların söyleminde bu ‗yeni millet‘ 

tasavvuru, farklı yönlerden temellendirilir. Bu farklı bileĢenler, esas olarak ‗terk 

edilmesi/dıĢlanması/değiĢtirilmesi gerekenler‘ ve ‗benimsenmesi gerekenler‘ olarak iki 

gruba ayrılabilir. Birinci grupta, Türk halkının bir kısmı üzerindeki atalet ve yeis hissi, 

ihanet ve/veya Ģuursuzluk içerisindeki Türkler, Ġstanbul‘daki yozlaĢmıĢ yaĢam biçimi, 

mevcut iktisadi yapı ve ‗elbette‘ gayrimüslimler gibi ―imha edilmesi gereken‖ hedefler 

bulunurken; ikinci grupta ise yüksek bir ‗Türklük‘ Ģuuru, her yönden tamamlanacak bir 

ulus-devlet dönüĢümü ve bunun için gereken sosyal-iktisadi değiĢimler gibi ―ulaĢılması 

gereken‖ hedeflere yönelik mesajlar ağırlıktadır. Sırasıyla bu iki gruba ait örnekler 

üzerinden giderek, ―olan‖dan ―olması gereken‖e doğru romanlardaki ‗yeni millet‘ 

tasavvurunun adımlarını ve karakterini görmek mümkün olabilir. 

Bir nevi özeleĢtiri sayılabilecek bir yaklaĢımla, iĢgal sürecinde durumu 

kabullenen Türklere iĢaret eden bir bakıĢ, Halas‘ta dikkati çeker. Gazeteci Kemal 

Mümtaz, Ġzmir‘e gelen ilk Müttefik gemilerinin ardından oluĢan atmosferde, Türk 

nüfusun uyuĢukluğuna ve umursamazlığına karĢın, Rumların nasıl coĢkun ve kolektif 

hareket ettiğinden sitem ve öfkeyle bahseder: 

―(…) kahveler her zamanki nargile fokurtuları, tavla gürültüleri, gazetelerin 

arkasında uyuklayan müĢterileriyle alıĢılan çaresizliği göstermekte kusur etmiyorlar. 

Fakat hükümeti geçip de azıcık Rum olan yerlere yaklaĢınca iĢ çabucak kepazeliğe 

dönüyor. Bütün Frenk Mahallesi bütün Rum çarĢısı baĢtanbaĢa Yunan bandıraları ile 

görünmez bir hale gelmiĢ. Ufak büyük sokaklar hep birden ayaklanmıĢ, hepsi; ―Zito 

Venizelos.. Zito…‖ narası ile coĢmuĢlar.‖
4
 

Burada resmedilen, ―kahvelerde uyuklayan‖ Türkler, muhtemelen Osmanlı‘nın 

içine düĢtüğü durumun da sebebi olarak görülen uyuĢukluk ve tembelliğin bir 

eleĢtirisidir. Buna mukabil Rumların aktif ve örgütlü hareket tarzı, Osmanlı‘da Türk ve 

                                                           
1
 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye‘de Siyasal GeliĢmeler [1876-1938]: Ġkinci Kitap: Mütareke, Cumhuriyet 

ve Atatürk (1918-1938), 3. Baskı, Ġstanbul, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009, s. 31. 
2
 A.e., s. 41. 

3
 Ceyhun Atuf Kansu, ―Ulusal KurtuluĢ SavaĢı Üzerine‖, Türk Dili, S.: 298, Ankara, Ankara Üniversitesi 

Basımevi, Temmuz 1976, s. 3. 
4
 Mehmet Rauf, Halas, Ġstanbul, Bahar, 2005, s. 25. 
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gayrimüslim unsurlar arasındaki derin farkları ve bölünmüĢlüğü gösterir. Zira aynı 

romanda, bir ―gölge‖ye benzetilen Osmanlı‘nın zayıflığı ve halkın mevcut durumu da 

bu bölünmüĢlük üzerinden tasvir edilir: ―Zaten bugün ayakta duran gölge, esasen hiçbir 

vakitte birbirlerine anlaĢılabilir bağlarla bağlanmamıĢ, ayrı düĢmanlık hisleriyle dolu ve 

türdeĢliğe sahip bulunmayan parçalardan oluĢmuĢtu.‖
5
 

Ġstanbul‘un yozlaĢmıĢ tarafı, romanlarda Türk milletinin gideceği istikameti 

belirlemekte en önemli mihenk taĢlarından birini oluĢturur; ona sırtını dönmek, doğru 

yolu bulmak demektir. Sodom ve Gomore‘de Necdet, iĢgal askerleri ve onlarla iç içe 

yaĢayan alafranga Ġstanbullulara duyduğu hıncın yakıcılığını, Anadolu hareketinin nihai 

baĢarısını bir intikam hissiyle bütünleĢtirerek hayal ederken hafifletir: 

―O vakit Ġstanbul, bu koca Ģehir, bu çağdaĢ Sodom, bu asi Gomore çatırdayarak 

her tarafından tutuĢup yanmaya baĢlayacaktı. Belki düĢman askerleri, düĢman zabitleri 

bu adil yangının kurtarıcı alevleri içinden sıyrılıp kaçmak vaktini bulamayacaklardı; ya 

bulurlarsa ne yazık olurdu!‖
6
 

Benzer bir Ġstanbul eleĢtirisi, Sınıf ArkadaĢları‘nda iĢgalden hiç de rahatsız 

olmadan eğlenebilen Türkler üzerinden gerçekleĢtirilir. 

―Ġstanbul niçin bu kadar çok eğlenmek istiyordu? SavaĢ kazanılmıĢ mıydı? 

DüĢmandan, büyük bir zarar ödentisi mi alınmıĢtı? Ölenler yeniden dirilmiĢ miydi? 

Öyleyse neden böyle su gibi rakı içiliyor, delice dans ediliyor, kahkahalarla gülünüyor 

ve… ve herkesin gözü önünde öpüĢülüyordu?‖
7
 

Açıkça, ―ölenler dirilmiĢçesine‖ tasasız bir Ģekilde eğlenen bu Türkler, kendi 

ölülerini ve mağlubiyetini fark etmeyen, daha doğrusu hissetmeyen kiĢiler. Bu 

bakımdan, ―düĢman‖ı da düĢman olarak görmedikleri söylenebilir. Türk olmalarına 

rağmen gösterdikleri bu tavır, burada ve romanlardaki benzer örneklerde doğrudan veya 

dolaylı bir dille hep, ihanetle suçlanmalarına neden olur. Dolayısıyla onlar, ‗yeni 

millet‘in içinde kendilerine yer bulamayacak, ‗ayıklanması‘ gereken hainlerdir. ġiĢli ve 

çevresindeki hayata yoğunlaĢan Sodom ve Gomore‘deki önemli karakterlerin çoğu, bu 

gruba girer. ĠĢgal süresince Ġtilaf askerleriyle yakın iliĢki içinde olan Leyla, iĢgalin 

sonuna doğru Anadolu‘daki geliĢmelerle değiĢen Ġstanbul atmosferinde de ĠĢgal 

askerleriyle benzer bir psikoloji içinde yansıtılır. ‗Hain‘ ve ‗düĢman‘, iç dünyalarında 

bile aynîleĢmiĢtir: ―AnarĢi! (…) Tıpkı düĢman zabitleri gibi uykuları korkunç rüyalarla 

doluyordu ve sokaklarda yürümekten, halkın içine girmekten ürküyordu.‖
8
 Leyla‘nın, 

Ġngiliz hayranı bir Tanzimat devri adamı olan babası da ilk kez romanın sonunda, 

muhtemelen temsil ettiği devri ve zihniyeti eleĢtirmek için düĢünceleriyle karĢımıza 

çıkarılır: 

―Zira, Sami Bey için Ġngiltere, ortaksız bir ilahtır, dünyanın bütün iĢleri, bütün 

dünya milletlerinin alınyazıları onun vereceği kararlara ve hükümlere bağlıdır. (…) 

Tanzimat devrinin meydana attığı o biçim alafranga Türklerdendir ki Türk‘ten baĢka her 

milletin gücüne inanırlar ve Türkiye‘ye ait meselelerin mutlaka baĢkaları tarafından 

halledilebileceği fikrindedirler.‖
9
 

―Yeni millet‖ tasavvuru içinde, Sami Bey gibi ―o biçim alafranga Türkler‖e yer 

olmadığı, açıktır. 

                                                           
5
 A.e., s. 45. 

6
 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, 20. Baskı, Ġstanbul, ĠletiĢim, 2005, s.261. 

7
 Cevdet Kudret Solok, Sınıf ArkadaĢları, Ġstanbul, Evrensel, 2006, s. 221. 

8
 Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 287. 

9
 A.e., s. 287-288. 
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Peyami Safa‘nın Biz Ġnsanlar romanında ise, ―umumî bir ahlâk bozgunu‖ 

neticesinde hiçbir değere inanmaz hale gelmiĢ olduğu söylenen bu çevreler, ―Hürriyet 

ve Ġtilâf softaları‖ ve ―Ġngiliz Muhibler Cemiyeti âzaları‖ da dâhil edilerek topyekûn 

eleĢtirilir.
10

 Buradaki nedenselleĢtirme, toplumun söz konusu kesiminin ‗yeni millet‘ 

için adeta bir virüs tehdidi oluĢturacağını düĢündürebilir. 

Romanlardaki bu tür karakterler ve toplum kesimleri için Ankara‘nın takındığı 

ve takınacağı tavrı ise, yeniden Sodom ve Gomore‘ye dönerek okumak mümkün. 

Romanda, Ġzmir ve bütün Anadolu‘dan gelen milli zafer haberlerinin, Ġstanbul‘da iki 

farklı tesiri olur. Müslüman Türk ahali mesutken; gayrimüslimler ve iĢgal kuvvetleriyle 

birlikte Türk ‗iĢbirlikçiler‘, tedirgin ve ümitsizdir: 

―Gerçekten öyle olmasa bu Ģehir halkının bir kısmı sevinç gözyaĢları dökerken 

öteki kısmının yüzleri bu kadar sararır mıydı? 

Gerçekten, Ġstanbul sokaklarında birtakım canlı ölülere rastgeliniyor. Bunların 

gözleri birer siyah çukuru andırıyor. Çeneleri paslı bir anahtarla zorla kilitlenmiĢ 

gibidir. (…) Adımları bir sırat köprüsünün üzerinde gibi tedirgin ve titrektir. 

Bazı kimseler ortadan büsbütün kayboldular. Evlerinin kapısına vurulduğu vakit 

bir eski mezar gibi boĢ sesi veriyor. Geceleri pencerelerinde hiçbir ıĢık görünmüyor. 

Kâh karılarına, kâh çocuklarına rast gelinip de nerede oldukları sorulduğu vakit 

―bilmiyoruz, bilmiyoruz!‖ cevabı alınıyor. Her biri, birdenbire yer yarılıp içine mi girdi? 

NiĢantaĢı‘nın ve ġiĢli‘nin çoğu Ģuh ve genç kadınları, hanım ninelerinin bol ve 

siyah çarĢafları içinde, yüzleri kalın peçelerle örtülü, sarılmıĢ bohçalanmıĢ birer 

gümrükten kaçırılan eĢya haline giriverdiler (…) 

ĠĢte bunların bir kısmı kendi ruhlarının selametinden emin olmayan 

Ģüphelilerdir. Bir kısmı cezayı muhakkak bilen günahlılardır. Bu kadınlar da mukaddes 

vatan kapısının anahtarlarıyla bir oyuncak gibi oynayan ve namuslarını yok pahasına 

yabancılara satan birtakım beyinsiz mahlûklardır.‖
11

 

Bu kısımlarda, ayrımın ne kadar sağlıklı yapıldığı belli olmaksızın, Ankara‘nın 

(sonrasında Cumhuriyet‘in) Ġstanbul‘da iĢbirlikçi olarak damgaladığı, ya da en azından 

kendinden görmediği kısım üzerinde kurmayı hedeflediği rövanĢist baskı ve korku 

atmosferinin boyutları ve tezahürüne dair ipuçları da hissedilebiliyor. ‗Yeni millet‘ 

tasavvuru içinde kendilerine yer verilmeyen bu zümrelerin, Ankara‘nın baĢarıları 

karĢısında içine düĢtükleri durum, Sahnenin DıĢındakiler‘de de Ģu sözlerle tasvir edilir:  

―Ġstanbul‘da Milli Mücadele‘ye aleyhtar olan zümrenin etrafında da büyük bir 

kaynaĢma baĢlamıĢtı. 1919‘da her Ģey bitti zannıyla Hürriyet ve Ġtilâf‘a geçen zayıf 

ruhlular yavaĢ yavaĢ tarafsız bir çehre alıyorlardı. Daha zekileri ise davanın öteden beri 

sahibi imiĢ gibi görünüyorlardı.‖
12

 

Sahnenin DıĢındakiler‘de resmedilen bu ‗ikiyüzlü‘ tavrı, Sözde Kızlar‘da kendisi 

için ―(…) pekiyi keĢfediyordu ki, kuvvet ve itibar ötededir, bu cereyan nihayet 

umumileĢecektir.‖
13

 denen Behiç örnekler. Fakat esas itibariyle, Ankara‘ya muhalif 

olanların çoğu kendi halkına yabancılaĢmıĢ bireyler olarak görülür. Milli Mücadele‘ye 

inananlar ve onu kazananlar, bunlar için her anlamda ‗öteki‘dir. Dolayısıyla, yükselen 
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‗yeni millet‘e, ezelî bir yabancılık duyarlar. Bu durum, Sodom ve Gomore‘de Leyla‘nın 

zihninden yansıtılır: 

―Onun gözünde Ġngiltere nasıl tanıdığı beĢ on Ġngiliz‘den ibaretse, Türkiye‘nin 

sınırı da kendi yaĢadığı muhitin çemberinden daha geniĢ değildi. (…) lâkin bu sokak, bu 

sokakların mütecaviz sevinci, bu sokakların kaba kaynayıĢları olmasaydı! Anadolu 

denilen bir yerden birtakım askerler geliyor, bir hükümdar bir hırsız gibi geceleyin 

kaçıyor, bir yerde bir gazeteciyi parçalıyorlar; bir devlet batacak, yerine baĢka bir devlet 

çıkacak diyorlar; öbür yandan, denizin karĢı yakasından birtakım kocaman, siyah 

kalpaklı adamlar ortaya çıkmaya ve yavaĢ yavaĢ her tarafa yayılmaya baĢlıyor. Ne fena 

giyinmiĢ ne kaba saba bu adamlar!.. Hepsi de bir yaban hayvanları avından dönmüĢ gibi 

toz toprak içindedirler; lakin her yerde saygı ve itibar gören de bunlardır! Ne acayip ne 

mantıksız bir hal!..‖
14

 

O kadar bir yabancılıktır ki bu, Leyla‘da yarattığı korku onu dehĢete düĢürür; 

psikolojisini ve sinirleri darmadağın olma noktasına getirir. Bu korkunun 

tezahürlerinde, bir çeĢit suçluluk duygusu, hatta intikam korkusunun izleri var gibidir: 

―Bir gece, rüyasında bu tıraĢı uzamıĢ, kalpaklı adamlardan birinin kendisini 

esmer pençeleri arasına alıp sert göğsünün üstünde sıkarak bir yalçın dağa doğru 

kaçırdığını gördü ve uykusunun içinden öyle bir feryat kopardı ki, bütün ev halkı ayağa 

kalktı. Bir baĢka gün, bu sokağa hemen ilk çıktığı günlerden biriydi, alıĢveriĢ ettiği 

mağazanın camekânından, iki iri ve kara gözün kendisine yiyecek gibi baktığını gördü; 

az kalsın elindeki eĢyayı yere atıp çığlıklar kopararak kaçıp gidecekti. Fakat kendini 

tuttu ve ondan sonra artık hiçbir defa, hiçbir defa evin kapısından dıĢarıya adımını 

atmamaya karar verdi.‖
15

 

Görüldüğü gibi, ‗yeni millet‘ tasavvuru içinde kendilerine yer verilmesini ‗hak 

etmeyenler‘, ihanetlerinin cezasını, ―kalpaklı adamlar‖ın zaferinin onların zihinlerini ve 

ruhlarını mahkûm ettiği cehennemde çeker gibidirler. Buradaki anlatım ve kullanılan 

dilde, bir intikam keyfinin soğuk acımasızlığının sezildiğini söylemek, abartı olmaz. 

Fakat, bunun adil bir intikam olduğuna inanıldığı da neredeyse kesindir; çünkü bu aynı 

zamanda, iĢgalin ve savaĢın ağırlığı altında ezilmiĢ ‗yeni millet‘ adına alınan bir 

psikolojik intikamdır. Ve Sözde Kızlar‘da ―Siz benden değilsiniz, Türk ve Müslüman 

cemiyetinden değilsiniz, bu memlekete, izini belli etmeyen kör yılanlar gibi 

sokulmuĢsunuz, siz bizden değilsiniz, siz hiçbir milletten değilsiniz…‖
16

 denerek 

Türklükten ‗aforoz edilenler‘den alınmıĢtır. 

Bahsettiğimiz, romanlardaki tasavvurun, en dikkat çekici parçalarından biri ise, 

mevcut iktisadi yapı ile ilgilidir. ‗Yeni millet‘in inĢası yolunda değiĢtirilmesi gereken 

hususların baĢında, iktisadi yapı içinde gayrimüslimlerin güçlü ve belirleyici bir 

konumda oluĢları gelir. Özellikle Halas‘ta çok net biçimde okunabilen bu söylem, 

Cumhuriyet‘in uyguladığı öncelikli politikalar arasında gelen ve Koraltürk‘ün ifadesiyle 

―ekonominin TürkleĢtirilmesi‖
17

 Ģeklinde adlandırılabilecek sürece/siyasete selam 

niteliğinde değerlendirilebilir. Aktar, ―TürkleĢtirme‖yi, sokakta konuĢulan dilden 

okullarda öğretilecek tarihe; eğitimden sanayi hayatına; ticaretten devlet personel 

rejimine; özel hukuktan vatandaĢların belli yörelerde iskân edilmelerine kadar toplumsal 

hayatın her boyutunda, Türk etnik kimliğinin her düzeyde ve tavizsiz bir biçimde 
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egemenliğini ve ağırlığını koyması olarak tanımlar.
18

 ―Ekonominin TürkleĢtirilmesi‖ ise 

kısaca, tebaa ve vatandaĢlar arasında Müslüman-Türk unsurun gayrimüslim unsurun 

aleyhine olacak Ģekilde kayırılmasına yönelik politikaları ifade eder.
19

 Ġttihat ve Terakki 

iktidarında filizlenip, Cumhuriyet‘le sürat ve yoğunluk kazanan bu yaklaĢım, yeni 

devlet ve millet yapılarının inĢasında bir zorunluluk olarak görülür, çünkü 

gayrimüslimlerin ağırlığı olan bir ekonomik sistemin, ulus-devlet düzeninin 

ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği açıktır. Bu noktada, bir ‗ağırlık merkezi‘ değiĢimi 

hedeflenir. Burjuvazinin büyük ölçüde, gayrimüslim tüccar, banker ve aracılardan ibaret 

sayılabileceğini
20

 belirterek mevcut durumu resmeden Keyder, söz konusu değiĢim 

ihtiyacı hakkında Ģunları söyler: 

―(…) bürokrasinin siyasi kontrolüne tâbi olacak giriĢimciler Rumlar veya 

Ermeniler olamazdı; bunların devletin bütünlüğüne karĢı bir tehdit oluĢturmayan 

gruplardan gelmesi gerekliydi. Bu tanıma uyar gözüken topluluk, Müslüman-Türk 

tüccarlardı. Ġçsellik, yani dıĢ güçlerle iliĢkisi bulunmama Ģartına uygun oldukları gibi, 

yeni milliyetçi ideoloji için de vazgeçilmez bir destek oluĢturuyorlardı. (…) Müslüman 

tüccarlar savaĢ dönemi milliyetçiliğinin bir yansıması olarak önem taĢıyorlardı, ama 

Rum ve Ermenilerin niceliksel hâkimiyeti yanında toplumsal yapı üzerinde önemli bir 

etkiye sahip değildiler. (…) kayırılan Müslüman burjuvazinin, devlet sınıfının baĢlıca 

ve belki de tek iktisadi muhatabı düzeyine yükseltilmesi zorunluydu. Aksi takdirde 

bürokrasinin projesi baĢarıya ulaĢamayacaktı.‖
21

 

Bu politika doğrultusunda elde edilen sonuç, gayrimüslimlerin hazırlayıp terk 

etmek zorunda kaldığı bol kazanç getiren konumların ve mülklerinin, siyasal 

kayırmadan etkin biçimde yararlanan Türk iĢ adamları ve toprak sahiplerince ele 

geçirilmesi ve böylece milliyetçi hareketin güçlü bir toplumsal taban kazanması 

olacaktır.
22

 

Bu bağlamda, romanların söylemindeki ‗yeni millet‘ tasavvurunda, özellikle 

gayrimüslimler aleyhinde bir iktisadi yapı eleĢtirisi/kötülemesi okuyabilmek ĢaĢırtıcı 

değildir. Halas‘ta, gayrimüslimlere yönelik bir ‗içimizdeki düĢman‘ resminin sosyo-

ekonomik zeminini oluĢturur bu eleĢtiri: 

―Onlar hayat mücadelesinde geçimlerini kazanmak mecburiyetiyle ticaret ve 

iktisat âleminde acentelik, komisyonculuk iĢlerinde Ģeytanca bir faaliyete dalmıĢlar, 

dükkânlarda, Ģirketlerde, bankalarda ne iĢler görmeye alıĢmıĢlar ki hep dehĢet. Biz 

bugün kendimizi büyük bir faaliyetle böyle bir hayata sevk etsek bile bu ince iĢlerde 

onlar gibi maharet sahibi bir iĢgüzar olabilmek için en aĢağı elli sene çalıĢmak lazımdır. 

Demek ateĢkesin yalnız askeri ve silahlı tehdidi altında değiliz. Bu nedenle de iktisaden 

ezilmeye mahkûmuz, değil mi?‖
23

 

Yukarıda tarihsel/somut nedenlerine ve uygulanıĢına değinilen Cumhuriyet 

dönemi iktisadi politikalarındaki ―TürkleĢtirme‖ esaslı yaklaĢımın psikolojik alt yapısını 

da burada görmek mümkün. Gayrimüslimlerin ülkenin ekonomik yapısındaki konumları 

―hayatlarını kazanmak mecburiyetiyle‖, ancak ―Ģeytanca bir faaliyet‖le elde ettikleri bir 

Ģey olarak algılanır. Ve bu konumun Türkler tarafından ele geçirilmesi gerekliliğiyle 

birlikte, mevcut Ģartlar altında gayrimüslimlerle rekabet edebilecek noktaya gelmenin 
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neredeyse imkânsız oluĢu vurgulanır. Dolayısıyla buradaki alt metnin, Ģartların 

değiĢtirilmesi, yani ―oyuna müdahale edilmesi‖ gerektiği yönünde bir mesaj içerdiği 

düĢünülebilir. Bu bakımdan, Cumhuriyet‘in sert iktisadi politikalarını meĢrulaĢtırmaya 

yönelik bir önceleme iĢlevi görür ve ‗yeni millet‘ tasavvurunun iktisadi tarafını 

tamamlar. 

Halas‘ta, gayrimüslimler‘e yönelik öfkenin ‗yeni millet‘ tasavvuru içindeki 

belirleyici rolünü sergileyen bir baĢka örnek, iĢgali coĢkuyla karĢılayan Rum ve 

Ermeniler‘in bu coĢkuyu sokaklara yansıtıĢıyla ilgilidir. Burada da Cumhuriyet‘in 

gayrimüslimlere yönelik uygulayacağı milliyetçi ve tavizsiz politikaları önceleyerek 

meĢrulaĢtırma çabası okunabilir. Bir yandan, Türkler‘in gayrimüslimlerle aralarında 

oluĢturdukları efendi-teba algısı da kendini hissettirir. Bu, mütareke döneminin yarattığı 

bir algı kırılması (‗komĢu‘dan ‗düĢman‘a) olduğu kadar, önceden var olan ancak 

gayrimüslimlerin kendi milli kimliklerini ifade biçimini bir üst seviyeye geçirerek 

―küstahlaĢması‖na dek üstü örtülü duran bir algı olarak da açıklanabilir: 

―-Evet, Beyim, bu adamlar düne gelinceye kadar Türk çizmesi altında soluk 

alamazlardı. Bugünkü cüreti, küstahlığı veren Ģey bizim zaafımız, bizim aczimizdir. 

(…) Onlar bir mi yapıyorlar, biz karĢılık olarak beĢ yapmalıyız… (…) Her 

baĢkaldırının, ondan evvelki hareketlerin müsaade görmesiyle ve cesaret bulmasıyla 

büyüdüğünü o [Nihat] da biliyordu.‖
24

 

―Yeni millet‖ tasavvurunu sunan söylemin, değiĢtirilmesi gerekenler olarak 

hedef tahtasına oturttuğu unsurlar bu Ģekildeyken, diğer yandan bunu tamamlayacak 

Ģekilde söylemin ‗benimsenmesi gerekenler‘ ayağında, baĢta yüksek bir ‗Türklük‘ Ģuuru 

ve ulus-devlet yapısını olumlayan/teĢvik eden anlatımlar bulunur. Yalnız, bu 

anlatımların da kendi içinde iki koldan inĢa edildiğini belirtmekte fayda var. Türklük ve 

ulus-devlet yapısının yüceltilmesi için, doğrudan bunları olumlayan anlamlar içeren 

ifadeler kullanıldığı gibi, aynı amaçla yine gayrimüslimleri dıĢlama üzerinden kurulan 

bir mantık da söz konusu. 

‗Türklük‘ Ģuurunun vurgulandığı anlatımlara ilk örneği, AteĢten Gömlek‘te özel 

bir yeri olan Sultanahmet Mitingi sahnelerinden vermek mümkün. Buradaki anlatımı 

ilginç kılan, hem bahsettiği olay hem de verilen mesaj millî Ģuura yönelik olmasına 

rağmen, Fransız Ġhtilali ve eski imparatorluklar gibi ‗yabancı‘ örneklerle bezeli bir 

tasvir olması. Bunda muhtemelen, romanın Mütareke yıllarında, Cumhuriyet‘in sert ve 

hâkim milliyetçi söyleminin tam manasıyla ‗kurumsallaĢmadığı‘ bir dönemde yazılmıĢ 

olmasının da etkisi olduğu düĢünülebilir. 

―O gün asıl Türkiye‘yi ben ilk defa gördüm. Karanlık bir sır olan Ġstanbul‘un 

arkası, asıl mahalleleri ağzını açmıĢ, sükkânını dökmüĢtü. (…) Ġstanbul‘un abus, sâmit 

ve görünmez ihtiyarları. Arkalarında hangi zamana ait olduğu bilinmeyen garip setreler, 

redingotlar içinden hafif, buruĢuk boyunları yükseliyor, gözlükleri altından yaĢlar beyaz 

sakallarına alenen akarak ağlıyorlar. Ġpekli bol çarĢafları içinde buruĢuk yanaklarına 

yaĢlar akarak nineler geliyor. Sarılı kırmızılı basma entarisinin yeni çarĢafından 

fırlamıĢ, yemenilerinin oyaları görünen küme küme, gözleri kırmızı, yüzleri Fransız 

Ġhtilâli‘nde Versailles‘a hücum eden kadınlar alayının tablosu gibi o kadar çok kadın var 

ki… (…) Hamal ile genç münevverin, Karagümrüklü iĢçi, Ġstanbullu kadınla yüksek 

ökçeli süslü kadının omuz omuza, yüz yüze geldiği bir gündü. (…) Ayasofya 
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menfezinden giren herkes uçan Osmanlı bayraklarını siyah görünce dudaklarından bir 

feryat, kısılmıĢ bir hıçkırık fırlıyordu.‖
25

 

―Yeni millet‖in içinden doğacağı tablo, Türklükte buluĢan bütün farklı toplum 

katmanlarının birlikteliğiyle, budur. GözyaĢlarına ve birçoğunun kıyafetlerinden okunan 

yoksulluklarına rağmen bu insanlar, ancak geçmiĢin büyük imparatorluklarıyla 

kıyaslanabilecek bir ihtiĢama, ―Yeni Türkiye‘yi doğuran‖ millet olacakları için 

sahiptirler: 

―Ah, beyaz ve güzel memleketim! Bu meydanda birçok imparatorlar ve 

imparatoriçeler en mutantan alaylar, yarıĢlar, resmigeçitlerle geçtiler. Fakat bu beyaz ve 

ezelî meydanı bütün bir milletin gözyaĢıyla hiçbir mutantan alay, hiçbir Bizans ve 

Osmanlı ihtiĢamı takdis etmedi. Yeni Türkiye‘yi doğuran esrarlı ve ilâhi ruh mu bu 

merasimi bu millete öğretti?‖
26

 

Nitekim, miting sonunda herkes yepyeni bir kuvvet ve azimle kuĢanmıĢ, adeta 

‗Türklük Ģuuru‘nun bütünleĢtiriciliğine ermiĢ gibidir. ―Oradan ne kuvvetli ne teselli 

bulmuĢ bir millet gibi dağıldık.‖
27

 hükmüyle de, bu Ģuura atıfta bulunulur. 

Romanlardaki ‗yeni millet‘ tasavvurunda, ‗Türklüğe doğrudan övgüler de 

önemli yer tutar. Sodom ve Gomore‘de bu övgü, -belki daha tesirli kılmak adına- 

Ġstanbul‘daki Ġngiliz iĢgal subayları Marlow ve Read arasında iĢgalin son demlerinde 

geçen bir konuĢmada, Marlow‘un ağzından bir itiraf halinde gerçekleĢtirilir: 

―Dört senedir, birbirinden yanlıĢ, birbirinden gülünç raporlarla Orta Doğu 

meselelerinde Foreign Office‘i hatadan hataya düĢürdük. Bir filin yattığı yerde bir 

karıncadan bahsettik. Bugün bu fil hortumunu bize doğru uzatmıĢtır, yarın heybetli 

ayaklarının altında bizi ezecektir. (…) Dört seneden beri en mükemmel harp 

malzemesiyle donattığımız iki yüz bin kiĢilik Yunan ordusu nerede? Bunu kim altı 

günün içinde üzerine kan pıhtıları yapıĢmıĢ bir hırdavat yığını haline soktu? Herhâlde o 

tarafta biri olacak! (…) Asırlardan beri bütün dünyayı bir elma gibi avucunun içinde 

tutan Ġngiliz milletinin arzu ve iradesi dıĢında bir Ģey oldu demek? Ġlk defa olarak 

Ġngiliz emretti ve emrini dinleyen olmadı. (…) Hiç haberi olmadığı anda belinin orta 

yerine bir tekme yedi ve bir kargı gibi sallandı, sallandı, yere yuvarlandı. (…) 

Hissetmiyor musunuz?... Biz hepimiz bu sahne üstünde donu düĢmüĢ adamlar gibiyiz, 

eğer Ġstanbul sokaklarında mahalle çocukları arkanızdan taĢ atmıyorsa, bunu bizim 

itibarımıza değil onların terbiyesine vermeliyiz.‖
28

 

Buradaki hararetli övgünün, Ġstanbul‘a değil, Ankara‘ya ve yalnızca onun temsil 

ettiği Türklere yönelik olduğu da yine Marlow‘un ağzından Ģüpheye yer bırakmayacak 

Ģekilde netleĢtirilir: 

―Ġstanbul‘da tanıdığınız bazı tipler bütün Türkler demek değildir. Bunlar ne 

olduklarını bilmeyen birtakım mahlûklardı. (…) [Bunlara] ancak birer sosyal ―galat-ı 

hilkat‖ gözüyle bakılabilir. Her milletin içinden soysuzlar çıkabilir. Siz Ģimdi tutup da 

bunlardan Türk milletinin ırkî karakterlerini mi keĢfe kalkıĢacaksınız! Ne yazık, aziz 

Gerald, üç yıl karĢı karĢıya savaĢtıktan, dört yıl taraf taraf birçok Ģehirlerini iĢgalimiz 

altında tuttuktan sonra gene hiçbir Türk tanımadan, gerçek hiçbir Türk yüzü görmeden 

buraları bırakıp gidiyoruz.‖
29
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Yine, ‗yeni millet‘ tasavvuru içinde kendilerine yer olmayanlar ‗Türklükten 

‗aforoz edilir‘ ve bütün övgülerin dıĢında bırakılırken, yalnızca Ankara ve Milli 

Mücadele taraftarları ‗Türklük‘ pâyesine layık görülür. Kurulan bu Ġstanbul-Ankara 

karĢıtlığında, bir parçası olunması gereken yüksek ‗Türklük‘ Ģuurunun sahibi ve adresi, 

Ankara‘dır. 

Romanların söyleminde ‗yeni millet‘ tasavvuru içinde benimsenecek değerler 

içinde ‗Türklük‘ Ģuuruyla birlikte öne çıkan bir diğer unsur, ulus-devlet yapısına 

yönelik göndermelerdir. Bu noktada ilk dikkat çeken, özellikle Sodom ve Gomore‘de 

had safhaya çıkan, kiĢiler üzerinden millî karakteristikler tespit etmeye yönelik 

anlayıĢtır. Bireyleri mensubu oldukları millet ve devletlerle özdeĢleĢtiren bu yaklaĢım, 

her bir ferdi aynı özellikleri taĢıyan ulus-devlet modelleri çizmekle kalmaz, adeta bunun 

toplumlar için tabii bir zorunluluk olduğunu da ispatlamaya çalıĢır. Romanda en önemli 

karakterler arasında bulunan Ġngiliz subayı Jackson Read, her zaman ‗Ġngilizlik‘ 

timsalidir: 

―Jackson Read her Ġngiliz gibi mondenitenin bu entrika ve dedikodu tarafını hiç 

bilmezdi… Bu çirkin, oynak ve melez cenuplu [Jean Prade] o güzel, durgun ve halis 

Ģimallinin [J. Read] yanında adeta üstünde bulunduğumuz küreden daha küçük, daha 

dar ve daha havasız bir baĢka seyyarenin mahlûku gibi görünüyordu.‖
30

 

Amerikalı gazeteci Fanny Moore ―milliyetine mahsus bir çeĢit safça Ģuhlukla‖
31

 

hareket eden bir kadındır. Erkek bir figürün ise ―(…) her Amerikalı gibi yaĢı güç tahmin 

edilmekte‖
32

dir. Fransız Colonel de Rochepierre‘in ―çoğu Fransızlar gibi hem küstah, 

hem de utangaç bir tavrı‖
33

 vardır; bahriyeli bir genç ise ―Tam manasıyla bir Fransız 

züppesi…‖
34

dir. Beri yandan Captain Marlow ―(…) saçlarının o altın rengiyle, 

diĢlerinin o Britanik iriliğiyle hemen kendini belli ediyor…‖
35

dur. Hatta bir ara iĢler, 

―Epeyce bir zamandan beri Ġngiliz erkeklerinin dürüst ve soğuk nezaketine alıĢmıĢ olan 

Leylâ bu cıvık Amerikalı ile coĢkun Ġslav gencinin arasında ne yapacağını ĢaĢırmıĢ, 

adeta ürkmüĢtü.‖
36

 noktasına varır. Sayıları daha da arttırılabilecek bu örneklerin en 

dikkat çekici olanında ise yine Jackson Read vardır ve doğrudan doğruya ―Büyük 

Britanya Devleti‖ne, hatta ―ada‖sına benzetilir: 

―(…) bu yalnızlıkta her Ġngiliz gibi bir tat duyuyordu. (…) Ġstanbul‘un bütün bu 

yaygaracı, bayağı ve rahatsız edici ―mondanité‖sinden eli eteği çekmekle ırkının 

geleneklerine uymuĢ, yeni Büyük Britanya adası gibi, Büyük Britanya devleti gibi 

―muhteĢem bir inziva‖ içine çekilmiĢ oluyordu (…) hatta bir defasında bir Ġngiliz‘e göre 

millî sanılması gereken bu tarz yatıĢlara alıĢmıĢ olması lazım gelen Captain Marlow bile 

(…)‖
37

 

Görüldüğü gibi hep, bir fiziki özellik ya da tavrı millileĢtirme eğilimi, hatta 

‗takıntısı‘ söz konusudur romanda. Böyle böyle çizilip hatlarına oturtulmuĢ tek tip 

milletler yaratmaya çalıĢılıyordur, sanki. Önemli görülen Ģeyin, insanları değil 

milliyetleri tanımak ve insanları da sadece buna göre ait oldukları millî kategoriye 

yerleĢtirmek olduğu anlaĢılıyor. Karakterlerdeki neredeyse her Ģeyin kendilerinden 
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ziyade milletlerine ait birer hassa, birer gösterge olduğu/olması gerektiğini düĢüncesi, 

milliyetçilik ve ulus-devlet söylemiyle, daha önce de değinildiği gibi, tamamen örtüĢür. 

Romanların söyleminde ulus-devlet anlayıĢının izleri, toplumun Türk olmayan 

unsurlarının ‗düĢman‘ olarak algılanmasında da kendini gösterir. Ulus-devletin 

teĢekkülü için farklı unsurlardan ‗temizlenmiĢ‘, tek bir etnik unsurun mutlak 

egemenliğinde uyumlu bir toplumun gerekliliğine iĢaret edilen bu örneklerde, amaca 

giden yoldaki taĢlar, hem gayrimüslimlerin hem de Türk olmayan Müslümanların 

‗düĢmanlaĢmasıyla‘ ayıklanmıĢ olur. Halas‘ta, iĢgalin baĢlangıcından önce 

gayrimüslimlerle hiçbir sorunu olmayan, onlarla komĢuluk, ahbaplık eden ve hatta 

onların pansiyonunda kalan Nihat, ilk Ġngiliz gemilerinin geliĢiyle algısında bir kırılma 

yaĢayarak, aniden kendi içinde bir milliyetçi (d)evrim geçirir ve etrafındaki 

―düĢman‖ları fark eder: 

―Gerçi bu otel pansiyon gibi temiz ve düzenli değildi. Oranın hayatı alaturka bir 

düzensizlik içinde Ģüpheli bir rahatla geçiyordu. Fakat bunun ne önemi vardı? Etrafında 

baĢka milletten düĢmanlar görmüyordu ya… (…) Pansiyondan çıkması bir intikam 

vahĢetiyle gerçekleĢmiĢti. Bir kere o gece ettiği yemine uyarak düĢman evlerinde, 

düĢman mahallelerinde oturmayacak, Türk düĢmanları ile iliĢki kurmayacaktı.‖
38

 

DüĢman, sadece farklı dinden olanlar da değildir. Kürtler ve Araplar da bu gruba 

dâhil edilir. Doğudaki Araplar, Ermeniler‘le iĢ birliği yaptıkları için suçlanır: 

―Yani Arap olsun, Ermeni olsun, daha dün sayemizde yaĢar ve hayatlarını 

kazanırken bugün evlerimizi yakıp yıkmak, mallarımızı çalıp sahiplenmek, karılarımızı, 

kızlarımızı alçak keyiflerine alet etmekle zevk bulur hale geldiler. (…) Ve hepsi de 

zavallı silahsız Türk‘ün baĢına üĢüĢtü. (…) Zaten Araplık, Ermenilik bunlar boĢ 

Ģeyler… Ortada kanları kudurmuĢ, aç, çıplak bir sürü haydut var. Çalmak ve yıkmak 

için fırsat bulunca, ne din ne de insaniyet demeyerek kurbanına hücum eden bir sırtlan 

sürüsü… Fakat zarar yok, bu bizim vereceğimiz karĢılığı kendiliğinden ortaya çıkaran 

bir geliĢmedir. Yarın inĢallah hükümet kalkınıp da tekrar idareyi ele alınca yapılacak 

Ģeyi Ģimdiden öğrenmiĢ demektir.‖
39

 

Özellikle son kısım, Cumhuriyet dönemi ulus-devlet politikalarını önceleyerek 

meĢrulaĢtırma konusunda çok açık bir örnektir. GeçmiĢte kurgulanan anlatımda 

gönderme yapılan gelecek, yapılması gerektiği söylenen Ģeyin ‗yapılmıĢ/yapılmakta 

olduğu‘ Cumhuriyet dönemidir. Romanda benzer bir yaklaĢım, Kürtlere karĢı da 

sergilenir. Ekrem Behiç, Nihat‘a Sivas Kongresi‘ni anlatırken ―Bu kongre esnasında 

saltanat sadrazamı, Harbiye ve ĠçiĢleri bakanları, Mustafa Kemal‘in iĢlerini bozmak 

amacıyla bir takım hamiyetsiz herifleri, cahil Kürtleri bu hareketin aleyhine 

kıĢkırtmıĢlardı.‖
40

 der. Tunaya‘nın, kitabının ―Müdafaa-i Hukuk TeĢkilâtı‘nın Osmanlı 

Parlamentosu Üzerindeki Baskısı‖ baĢlıklı bölümünde Meclis‘e gönderilen telgraflardan 

bahsederken verdiği, dönemin ulus-devlet yapısını savunan anlayıĢı içinde Kürtler‘in 

nasıl algılandığına iĢaret eden bilgiler de romandaki bu ifadelerle paraleldir: 

―Vatan bölünmezliğini ifade eden, ayrılık iddialarıyla iĢgallerin haksızlığına 

tahsis olunmuĢ protesto telgraflarında bilhassa Kürtlük davasının parçalayıcılığı 

reddedilmiĢtir. ġerif PaĢa‘nın Paris‘te Ermeni BaĢvekili Boğos Nubar PaĢa ile anlaĢarak 

müĢterek bir Kürt-Ermeni devleti kuracakları haberi gerek Âyan, gerekse Mebusan‘da 
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reddedilmiĢ ve memleketin her tarafında bu hususu protesto eden telgraflar 

alınmıĢtır.‖
41

  

Romanların söylemine yansıyan dıĢlayıcılıkta belirleyici unsurun din olmadığı, 

Araplar ve Kürtler‘e dair kısımlarda olduğu kadar, Giritli Yunanlar‘la Ġzmirli Rumlar‘ın 

kıyaslandığı bir ifadede de okunabilir. Halas‘da, emekli bir albay olan Emin Bey‘in 

sözlerinde, Türkler‘in idaresinde bulunan ve ulus-devlet yapısı için sorun teĢkil eden 

Rumlar‘la bu idarenin dıĢında kalanlar üzerinden bir Rum-Yunan ayrımı yapılır: 

―Bunlar Ġzmir‘in korkak, kancık Rumları gibi arkalarında Ġngiliz gemileri olduğu için 

sesleri çıkan bir sürü palavracı değil, silahının kuvvetine güvenen azılı dağlı 

haydutlardı.‖
42

 

Ulus-devlet yolunda gerekli görülen toplumsal ayıklama, Sodom ve Gomore‟de 

çarpıcı bir ifadeyle dile getirilir. Ankara‘dan Ġstanbul‘a kısa süreliğine gelen eski 

arkadaĢı Cemil Kâmi‘yle bir kahvede oturan Necdet, burada Captain Marlow ve 

etrafındaki Galatalı külhânilerin eĢcinsel alıĢkanlıklarını rahatça açığa vuran tavırlarına 

Ģahit olduktan sonra, Ġstanbul‘u kastederek ―Bizi iliklerimize kadar çürüttüler!‖
43

, der. 

Cemil Kâmi‘nin cevabı kısa ve keskin olur: ―AteĢin temizlemediği pislik yoktur.‖
44

 

Milli Mücadele‘yi, dolayısıyla Ankara‘yı temsil eden bir figürün bu cümlesi, Ġstanbul ve 

onda temsil edilen muhtelif toplum kesimleri için bir ıslah değil, tam bir yıkım ve 

yeniden inĢa tasavvurunu ifade eder. Neredeyse aynı ifadenin, Sahnenin 

DıĢındakiler‘de, üstelik yine Galatalı külhanbeylerinden bahsedilen bir konuĢmada 

geçmesi ilginçtir. Fakat bu kez, olumlu bir zaviyeden ve Ģefkatli, bütünleĢtirici bir bakıĢ 

söz konusudur Ġstanbul‘a. Tevfik Bey, payitahtın silah temini konusunda Anadolu‘ya 

verdiği destekten bahseder: 

―Vatan meselesi çıkınca insanoğlu değiĢiyor. Galata‘yı tutan kimlerdir, bilir 

misin? Polis, sabıkalılar, külhanbeyler, falan. Evet, polisle sabıkalı el ele verdi. (…) 

Ama adı üstünde, Milli Mücadele bu! Bu ateĢte sabıka falan kalmaz, hepsi 

temizlenir!‖
45

 

Romanlardaki ‗yeni millet‘ tasavvuru içinde öngörülen, gerekçelendirilen ve 

olumlanan ulus-devlet dönüĢümünün, Milli Mücadele sürecinin baĢarıya ulaĢması 

sonrasında geldiği evre ise, yine Sodom ve Gomore‘de sergilenir. Ankara‘nın zaferi 

sonrası Ġstanbul‘da oluĢan havada Necdet, ‗Türklük‘ Ģuurunun en üst noktasına varır ve 

adeta kendi varlığından vazgeçip ‗yeni millet‘in içinde kaybolan bir ―zerre‖ye dönüĢür. 

Bu suretle, tarifsiz bir huzura ve mutluluğa da kavuĢmuĢ olur. Buradaki anlatım, ulus-

devlet yapısının talep ettiği türden bir gönüllü tek tipleĢmeye de gönderme 

niteliğindedir: 

―Ah, hangi dil, hangi kalem Necdet‘in haftalardan beri yaĢadığı coĢkunluk ve 

heyecanı anlatabilir? Kendisi bile bunu bize anlatamaz. Çünkü o, halk denilen tuzlu ve 

baharatlı denizin içinde kaynayan bir zerre haline girmiĢtir. Ferdî Ģuuru bu sonsuz millî 

Ģuurun içinde eriyip gitmiĢtir. Bu eriyiĢte, bu yok olup gidiĢte süeda‘nın ölümlerindeki 

gibi bir ebedi zevk, bir ilahî mutluluk vardı.‖
46

 

Romanın son sahnelerinde ise arka fonda, ulus-devlet yapısının vazgeçilmez 

sembollerinden olan bir ―milli tören‖ cereyan etmektedir. Romanlardaki ‗yeni millet‘ 
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tasavvurunun tamamlanma anı olarak görülmeye en uygun sahne de, muhtemelen 

budur: 

―Nihayet bir gün; bir milli anma töreni günü, (…) küçük mektep kızları yeni 

çıkan milli havaları gevrek ve körpe sesleriyle söylüyorlar. Biraz sonra konuĢmasını çok 

beğendiği hatip söz alacak…‖
47

 

Sonuç itibariyle denilebilir ki üzerinde durduğumuz, Mütareke devrini iĢleyen 

bu romanların söylemi, büyük ölçüde yazıldıkları dönemin iktidar söylemini 

temellendirecek ve destekleyecek bir ‗yeni millet tasavvuru‘ halinde Ģekillenir. 

Cumhuriyet‘in ulus-devlet merkezli politikaları, metinlerdeki yaklaĢımla bir bakıma 

‗öncelenerek‘ meĢrulaĢtırılır. Bu bakımdan bir nevi tarih yazıcılığı rolüne de soyunan 

romanlarda baĢta gayrimüslimler olmak üzere yeni milletin ‗arınması‘ gereken 

unsurlara yönelik mahkûm eden dıĢlayıcı bir bakıĢ, ‗Türklük‘ kavramı etrafında 

Ģekillenen bir ‗benimsenmesi elzem‘ değer ve düĢünceler bütünüyle tamamlanır.  
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DĠL-ĠKTĠDAR ĠLĠġKĠSĠ BAĞLAMINDA ĠKĠNCĠ YENĠ ġĠĠRĠ 

 

Bekir ġakir KONYALI

 

Özet 

Batı Ģiiriyle yakın bir iletiĢim ve etkileĢim içinde kendini arayan Modern Türk ġiiri‘nin farklı 

Ģairler elinde kazandığı farklı ses imkânları, zengin bir poetik görünüme iĢaret etmektedir. Modern Türk 

ġiiri içinde etki dairesinin geniĢliği ve derinliğiyle dikkatimizi çeken Ġkinci Yeni Ģiirinin arka planında 

besleyici bir unsur olarak Gerçeküstücülük bulunmaktadır. Modernizmin ‗maruz kalan özne‘sini Ģiire 

taĢıyan bu hareket, hem iktidar dilini Ģekillendiren ‗verili biz‘lere, hem de dilin iktidarını Ģekillendiren 

süregelen Ģiire karĢıdır. Bu Ģiiri ‗atonal müzik‘ ve ‗soyut resim‘le iliĢkili okumalara götürense Ģiirde 

‗dize‘ karĢısında ‗kelime‘yi güçlendirmesi olmuĢtur. ġiirde ‗çoksesliliğe‘ ve ‗çokyönlülüğe‘ yol açan bu 

değiĢim, poetik olduğu kadar politik bir tavrı da içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otorite, Gerçeküstücülük, Ġkinci Yeni ġiiri, Dize, Kelime, Atonal Müzik, 

Soyut Resim. 

 

THE SECOND NEW MOVEMENT IN THE CONTEXT OF LANGUAGE- 

POWER RELATIONSHIP 

Abstract 

Modern Turkish Poem that look for a way to make one‘s own way in intimate interactive relation 

with West poem has reached to rich poetic appearance with different poets. Surrealism has played a part 

as sustenance backround of The Second New Movement that attention grabbing whose mandate with its 

expanse and depth in modern Turkish Poem. This art movement has carried to poem ‗exposed subject of 

modernism‘. It is against both to ‗given community‘ that it is formative power language and it is 

formative power of language to long-established poem. The Second New Poem has been interpreted 

coupled with ‗atonal music‘ and ‗non-figurative art‘, it is because of autonomy to ‗word‘ versus ‗verse‘. 

This change has leading ‗multi-perspective‘ and ‗polyphony‘ in poem. This situation has contained both 

poetic and politic attitude. 

Keywords: Authority, Surrealism, The Second New Movement, Verse, Word, Atonal Music, 

Non-figurative art.  
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Ġlhan Berk, Edip Cansever, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç ve Ece 

Ayhan gibi öncü Ģairlerin
1
 1954–1956 yılları arasında çeĢitli dergilerde yayımlanan 

farklı Ģiirleri, Ġkinci Yeni‘nin rastlantısal, dağınık ve kendiliğinden filizlenme sürecini 

oluĢturur.
2
 Bu rastlantısallığa yön veren, dağınıklığı toparlayan, filizlenmeyi dal budak 

salmaya dönüĢtüren, daha yerinde bir deyiĢle Ġkinci Yeni‘nin hareket olarak belirmesini 

sağlayan isim ise Muzaffer Erdost olacaktır. Yukarıda anılan Ģairlerin farklı Ģiirleri 

değiĢik edebiyat dergilerinde yayımlanmıĢ
3
 ve Pazar Postası Gazetesi‘nin ev 

sahipliğinde yaygınlaĢmıĢsa da Muzaffer Erdost bu Ģiiri çalıĢtığı Son Havadis 

Gazetesi‘nde yayımladığı Ġkinci Yeni baĢlıklı yazısında (1956) tanımlar.
4
 Söz konusu 

Ģiirlere dikkat çeken bu yazı, Ģiirlerin ve Ģairlerinin edebiyat dünyasında daha çok fark 

edilmesini sağlar. Genel kanı, Ġkinci Yeni Ģiirinin ortak bildirili bir Ģiir hareketi değil; 

söyleyiĢ, duyuĢ ve önceki Ģiirler karĢısındaki duruĢ bakımından bir ortaklığı iĢaret eden 

önemli bir hamle olduğudur.
5
 

DeğiĢik Ģairlerin değiĢik kiĢilikler kurduğu bir yenileĢme alanını,
6
 

modernleĢmenin yön verdiği bireyleĢmenin imkân ve problemlerini Ģiire taĢıyan bir 

hareketi, birtakım genel belirlemelerle anlamaya çalıĢmak; indirgeyici sonuçlara yol 

açabilecektir. Bununla birlikte her bir Ģairinin kendine özgü bir Ģiir dili ve evreni 
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bekirkonyali55@hotmail.com 
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―Ġkinci Yeni denince yalnızca bu altı Ģair akla gelmemelidir. Ġkinci Yeni'nin kurulmasına, geliĢmesine ve 

yayılmasına en az onlar kadar emeği geçmiĢ Ģairler de vardır: Oktay Rifat, Ġlhan Berk, Sezai Karakoç, 

Tevfik Akdağ, Yılmaz Gruda, Kemal Özer, Özdemir Ġnce, Seyfettin BaĢçılar vb ... Ayrıca, bu Ģairlerin 

yanı sıra yahut ardı sıra Ġkinci Yeni'yi götüren Ģairlerin de adları anılmalıdır: Nihat Ziyalan, Ercüment 

Uçarı, Alim Atay, Ömer Nida, Bozbekiroğlu, ġükrü Üstün, Faruk ErgöktaĢ, Gökalp Erturan, Güran 

Tatlıoğlu, Tekin Kipöz, Günal Sayın, Ersun Korkut, Ali Çulha vb ... Bunlara 1960‘tan sonra katılanları da 

eklemek uygun olur: Turgay Gönenç, Egemen Berköz, Ataol Behramoğlu, Ġsmet Özel, Süreyya Berfe, 

Halil Ġbrahim Bahar, Günal AltıntaĢ, Cahit Zarifoğlu, Özkan Mert, Refik DurbaĢ, Abdulkadir Bulut, 

Hüseyin Peker, Yücel Ulu, Bülent Dalyancı, Yalçın Aslan vb ...‖ (Asım Bezirci, Ġkinci Yeni Olayı, 

Ġstanbul: Gözlem Yayıncılık, 2. Basım, 1987, s.118.) 
2
 Alâattin Karaca, Ġkinci Yeni Poetikası, Ankara: Hece Yayınları, 3. Baskı, 2013, s.120. 

3
 Ġlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Cemal Süreya, ve Ece Ayhan‘ın 1954-1956 

yıllarında Yedi Tepe, Mavi, Kaynak, Evrim, Varan, ġiir Sanatı, Ġstanbul, ġimdilik, Açık Oturum, ġairler 

Yaprağı, A, Yenilik gibi dergilerde ve Pazar Postası gazetesinin Sanat Edebiyat sayfalarında yayımlanan 

farklı söyleyiĢli kimi Ģiirleri Ģunlardır: Ġlhan Berk: Ağıt, Yitik Ufuk, AĢk, Kötü Evlere Ġnen Balad, Paul 

Klee‟de Uyanmak, Ağır Ot, Sokak, M; Edip Cansever: Alüminyum Dükkân, Müziksiz Düğün, Buz Gibi, 

AĢkın Radyoaktivitesi, Yerçekimli Karanfil, Güzel Atomların Yaptığı Ayak, Aaaa, Var Var, Kaybola, 

Dipsiz Testi, ÜtülenmiĢ DüĢünce, ġekerli Gerçek, Tüfekk, Kolaylık, Ses Duvarı; Turgut Uyar: Meymenet 

Sokağına Vardım, Denize Gidip Dönen, YeĢil Badanada Kurtulmak, Kaçak YaĢama Yergisi, Yılgın, Göğe 

Bakma Durağı, Üçyüzbin, Eski Kırık Bardaklar, Tel Cambazının Rüzgârsız AĢklara Vardığını Anlatır 

ġiirdir, Tel Cambazının Tel Üstündeki Durumunu Anlatır ġiirdir, Tel Cambazının Kendi BaĢına Söylediği 

ġiirdir, GüneĢi Kötü O Evler; Sezai Karakoç: Kapalı ÇarĢı, Ġlk, KöĢe, ġahdamar, Veda, Ping-pong 

Masası, Kara Yılan, kar ġiiri, Ġnci Dakikaları, Tut, Tahta At; Cemal Süreya: Gül, Önceleyin, ġiir, 

Güzelleme, AĢk ġiiri Yazıyoruz, Dalga, Kanto, Ġngiliz, Cigarayı Attımm Denize, Sizin Hiç Babanız Öldü 

Mü?, Elma, Üçgenler, ġu Da Var, Aslan Heykelleri, Hür Hamamalar Denizi, TK, Üvercinka; Ece Ayhan: 

Deliler Bayramı, Ġbraniceden Çizmek, Cambazlar Çadırı, Akdeniz Pencereleri, Çocukların Ölüm 

ġarkıları, Kambiyo, Okarina, Bir EliĢi Tanrısı Ġçin Ağıt, Babilden Bir Piçin Propagandası. Doç. Dr. 

Mehmet Can Doğan, ―1940‘tan 1960‘a Türk ġiiri‖, Türk Edebiyatı Tarihine Bir BakıĢ (Editör: M. 

Kayahan Özgül), 2. Cilt, Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları, 2015, s. 553,554. 
4
 A.g.y. s.555. 

5
 A.g.y. s.566. 

6
 Edip Cansever, ġiiri ġiirle Ölçmek, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 2012, s.334. 
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kurduğu Ġkinci Yeni Ģiirinde, modern bir içerikle yüklü ‗otorite karĢıtlığı‘nın onun 

sansasyonel boyutuna ıĢık tuttuğu kanaatindeyiz. Konumuz çerçevesinde bu otorite 

karĢıtlığını kolaydan zora doğru pratik siyaset, siyasal iktidar ve Ģiir dilinden hareketle 

anlamaya çalıĢacağız. 

Siyasal Ġktidar KarĢısında Ġkinci Yeni ġiiri 

Ġkinci Yeni‘yi hazırlayan Ģartlar arasında DP iktidarının da anılması,
7
 bu Ģiiri 

pratik siyaset sahasına çeken tartıĢmalarla ilgilidir. Attilâ Ġlhan ve Asım Bezirci‘ye göre 

bu Ģiir, DP iktidarının baskıcı yönetim anlayıĢı (dikta) sonucu ortaya çıkmıĢtır. En 

baĢından beri bu Ģiir için söz konusu edilen -dönem içinde bir biçimcilik sapkınlığı 

olarak görülen- anlamsızlığın (anlaĢılma güçlüğü) arka planında DP iktidarının sebep 

olduğu korku ve sindirilmiĢliği
8
 tespit eden kimi Ģair ve eleĢtirmenler, bu Ģiirin apolitik 

(politika dıĢı)
9
 tavrını, politik bir eleĢtiri konusu yapmıĢlardır. 

Genel olarak bakıldığında Ģiir-siyaset iliĢkisi, özellikle modern Türk Ģiirinde 

daha önceleri de gündeme taĢınmıĢ bir meseledir. Tanpınar‘ın 1940 tarihli ―hiçbir 

memlekette edebiyat, bizim memleketimizde olduğu kadar gündelik hayat peĢinde 

koĢmamıĢ, acil ihtiyaçların emrine kendini cömertçe terk etmemiĢtir.‖
10

 tespiti bu 

minvalde hatırlanabilir. Cemal Süreya da bu bağlamda Tanzimat‘la baĢlayıp 1940‘lara 

kadar uzanan Ģiirin ‗devrimci‘ olmaktan çok ‗onaylayıcı‘ bir nitelik taĢıdığını belirtir. 

Süreya‘ya göre ―Bu Ģairlerin siyaset adına yapmak istedikleri Ģeyler, yaĢadıkları 

dönemlerdeki devlet yöneticilerinin zaten yapmak istedikleri ya da yaparken eksik 

bıraktıkları Ģeylerdir.‖
11

 

                                                           
7
 Karaca, Ġkinci Yeni‘nin doğmasına etki eden etmenleri Ģöyle belirtir: ―DP döneminin toplumsal / siyasal 

baskısı ve bu dönemdeki büyük toplumsal değiĢme, ikincisi Garip Ģiirine ve Toplumsal Gerçekçi Ģiire, 

daha doğrusu söze dayalı Ģiire tepki, üçüncüsü de Batı sanatlarının (Gerçeküstücülük, atonal müzik, soyut 

resim ve Gerçeküstücü sinema) etkisi ve biyografik olgular‖ (Karaca, a.g.y. s.148.)  
8
 Asım Bezirci, Ġkinci Yeni Ģiirinde görülen kapalılığın toplumsal bir itmeyle değil Menderes döneminin 

getirdiği baskının korku ve çekingenliğiyle ortaya çıkan zorunlu bir yönelim olduğunu Yılmaz Gruda ve 

Ahmet Oktay‘ın beyanlarıyla belirtir. Öncesinde ise karĢılığını yine Ģairin psikolojisinde, bulan siyasal 

iktidar ve onun uygulamaları kaynaklı çöküntü yer almaktadır. Bu çöküntü, iktidardan yeterli destek ya da 

ilgiyi göremeyen, halka yönelmekten de çekinen ya da hoĢlanmayan Ģair ve yazar takımının sevmediği, 

düzeltemediği tatsız bir ortamda yaĢamak zorunda kalmasıyla iliĢkilendirilir. Her Ģeyin git gide 

metalaĢtığını üzülerek gören, ekonomik durumu günden güne bozulan, Amerika‘ya özenilerek yürütülen 

tüketim ekonomisine ayak uyduramayan Ġkinci Yeni Ģairlerinin de dahil edildiği bu sanatçı tipi, bir 

yandan tırmanan diktanın öbür yandan Türkiye‘yi de saran soğuk savaĢ rüzgarının baskısıyla sarsılır. 

Bezirci bütün bu psiko-sosyo-politik izahları Ġkinci Yeni Ģiirinin kimi özelliklerinin arka planını 

göstermek için yapar. Buna göre: 

―Birçoğu ara tabakalara, birazı da halk katmanlarına bağlı Ģair ve yazarlar –yukarıda sıralanan koĢullar 

altında- çokluk yalnız ve yabancı duyarlar toplumda kendilerini. Tasarılarını gerçekleĢtiremediklerinden 

ve varoluĢlarını özgürce doğrulayamadıklarından çoğun bunaltıya kapılır, umutsuzluğa düĢer, çevreye 

küserek kabuklarına çekilirler. Bu yüzden bireycilik, soyutculuk, gerçekdıĢıcılık, usdıĢıcılık, biçimcilik 

eğilimlerine ilgi artar. Aslında, bu zoraki ilgi de bilinçli ya da bilinçsiz, dolaylı ya da dolaysız bir kaçıĢ ve 

tiksinme duygusunu, edilgin bir tepkiyi ve ürkek bir nihilizmi içerir. Bu bakımdan, Ġkinci Yeni'nin bir 

çeĢit kaçıĢ Ģiiri, bozgun çiçeği, sapma edebiyatı, uyuĢmazlık gülü sayılması yersiz görülmemelidir.‖ 

(Bezirci, a.g.y. s. 60,61). 
9
 KarĢılığını Attilâ Ġlhan‘ın değerlendirmesinde bulan bu okumaya göre ―Ġkinci Yeni Ģiiri Menderes 

diktasının (soğuk savaĢ yılları) Ģiiridir. Ġkinci Yeniyle Ģiir, toplumsal esthetique anlayıĢının imge kuramı 

ve mekanizması iyice yozlaĢtırılarak tam da Menderes diktasının istediği politika dıĢı (apolitique) bir Ģiir 

yeniliği kılığına sokulmuĢtur.‖ Attilâ Ġlhan, Ġkinci Yeni SavaĢı, Ġstanbul: ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 

1983, s.133,134. 
10

 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 3. Baskı, 1992, s. 86. 
11

 Cemal Süreya, ġapkam Dolu Çiçekle Toplu Yazılar I, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 7. Baskı, 2017, 

s.51. 
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Ġki sanatçı, aynı tarihsel dönemi farklı perspektiflerle değerlendirmektedir. ġiirin 

ve siyasetin ―imtiyazsız, sınıfsız, kaynaĢmıĢ bir kitle‖nin (devlet ve toplum) ortaklaĢan 

hedeflerine (modernleĢmeye paralel bir kalkınma, özgürlük ve bağımsızlık) hizmet eden 

yan yanalığı Süreya‘da ‗onaylayıcı nitelik‘ adlandırmasıyla betimleyici bir tespite, 

Tanpınar‘da ise ‗sanatın acil ihtiyaçların emrine terk edilmesi‘ olarak devamında 

teklifler barındıran eleĢtirel bir yargıya sebep olmuĢ görünmektedir. Tanpınar, bir 

medeniyet kriziyle (Doğu-Batı) baĢlayan ve ruhumuzdaki ikiliği dıĢa vuran modern 

Türk edebiyatını, asli çizgisine kavuĢturmak için mektepten (Avrupa) memlekete 

dönmeyi teklif eder. Buradaki memleket, bilindiği üzere, modernleĢmeyle kopan 

gelenek zincirini fark etmek üzere, değiĢimi devamlılığı gözeterek sağlamayı (imtidat) 

iĢaret eden bir dil arayıĢıdır. Elbet politik bir tutumu da barındıran bu anlayıĢ, baĢka bir 

açıdansa merkezine sanat davasını alarak sanatçıyı pratik siyasetten uzaklaĢtırır. Bu 

yönüyle Tanpınar, önerdikleriyle değilse de sanata sağladığı özerklik noktasında Ġkinci 

Yeni‘ye yakınlaĢır. 

Süreya‘nın 1967 tarihli söz konusu yazısında edebiyatımızda 1940‘lı yıllarda 

Nazım Hikmet‘le baĢlattığı ‗devrimcilik‘te Türk Ģiiri, Tanpınar‘da olduğu üzere Doğu 

ve Batı medeniyetleri arasında kendini arayan bir yerde değil, 1940‘lardan sonra 

devletin ve toplumun ‗sömüren‘ ve ‗sömürülen‘ olarak ayrıĢtığı bir yerde kendine yol 

aramaktadır. 
12

 

Yukarıda Ġlhan‘ın ‗sosyal gerçekçilik‘ ve Bezirci‘nin ‗sosyalist gerçekçilik‘ 

eksenli, DP iktidarından hareketle Ġkinci Yeni‘yi anlamlandırma çabası görebildiğimiz 

kadarıyla arka planında 1960 ve 70‘li yılların dil ve kültür ortamına hâkim olan 

Marksist estetik ve eleĢtiri anlayıĢının bir yansımasıdır. Sanat sahasına öz-biçim 

tartıĢması olarak sıçrayan bu yaklaĢımda Ģiir, sömürülen olarak halkın / ulusun davasına 

sahip çıkmaya davet edilir. Bu tespitimizin bir örneğini Attilâ Ġlhan‘ın 

değerlendirmelerinde görmek mümkün: 

“Sömürülen Fransızcanın Ģiirine bir bak, sanki leopar, yırtıcı, çevik, kıvrak ve 

vurucu bir içlem Ģiiri; oysa Paris‟lerde ayağımıza dolaĢan o sömüren Fransızcanın Ģiiri 

ne, sözcük parabolleri, imge değiĢtirmeleri, dize makastarlığı! Yoksa ne dersiniz, 

Paris‟in, New York‟un, Londra‟nın, kısacası „uygar ve ileri‟ batının çağdaĢ Ģiiri elbette 

Asya‟da, Afrika‟da, Güney Amerika‟da birtakım derileri renkli barbarların söyleyip 

yazdıkları Ģiirlere benzememeli mi? 

Bu soruya vereceğimiz karĢılık sizi toplumsal dizilmedeki kaçınılmaz yerinize 

koyacaktır, aman dikkatli olun! 

Bizim soyutçular olmadılar da!..”
13

 

Ġkinci Yeni Ģairlerinin güttüğü salt ‗Ģiir davası‘nın politika dıĢılığı, politik bir 

gösteren olarak okunurken Ġkinci Yeni Ģairleri ‗Ģiirlerinin davası‘nı izah edememekle, 

dahası ―Menderes diktası döneminin ‗geçici karakterini‘ görememek‖le
14

 eleĢtirilir. Bu 

                                                           
12

 Eroğlu, bu durumu Ģöyle tespit eder: ―ġiir algısının yarıĢçı tarafı, 1960‘lara kadar hep ‗doğu-batı‘ 

ekseninde açıklandı. Bu defa (ve ilk defa) ise Ģiir algısının yarıĢçı tarafı, ‗emperyalizm-sömürülen ülke‘ 

eksenine kaydı. Eskiden verilen anlamıyla ‗doğu‘ aradan çıktı. Çünü buradaki sömürülen ülke, 

emperyalizmi doğurmuĢ olan kültürün yetersiz durumdaki ‗arka bahçe‘si gibi algılanıyor, ‗farklı kültür 

temellerine sahip bir ülke‘ imajına yaslanılmıyordu. Anti-modernist nitelikli bu eğilim, gerçekte 

Ģairlerimizin modern batı Ģiiriyle ilgilerinin toplu bir yankısını vermiyordu ama Ģiir ortamını kuvvetle 

etkiledi.1960 kuĢağı Ģairlerinin ortak hedefi etkili bir üçüncü dünya ülkesi Ģairi olmaktı.‖ Ebubekir 

Eroğlu, Modern Türk ġiirinin Doğası, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 2005, s.65. 
13

 Ġlhan, a.g.y. s. 128. 
14

 A.g.y. s. 129. 
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Ģiirin okurca anlaĢılmaya izin vermeyen biçimciliği, ulusa /halka sırtını dönmek olarak 

görülmekte ve böylece mevcut iktidara hizmet ettiğine hükmedilmektedir. Onlara göre 

mevcut Ģiir, Menderes yönetimi lehine politik tutum alan bir Ģiir değilse de halkın 

bilinçlenmesine katkı sunacak ve böylece Menderes yönetimi için tehdit ve tehlike 

oluĢturacak bir Ģiir de değildir. BaĢka bir deyiĢle bu Ģiir, DP iktidarına doğrudan destek 

verdiği için değil, karĢı olmadığı için eleĢtirilmektedir. Ġkinci Yeni Ģiirinin apolitikliğini 

(Attilâ Ġlhan) korku ve sindirilmiĢlikle (Asım Bezirci) izah etmek mümkün müdür? 

Değilse bu Ģiir, ne tür bir politik okumaya açıklık gösterir? 

Otorite KarĢıtlığı Olarak Ġkinci Yeni ġiiri 

Görebildiğimiz kadarıyla Ġkinci Yeni Ģiiri, sadece politik iktidara değil 

nihayetinde iktidar hedefleyen bir özle donatılmıĢ muhalif yapı ve oluĢumlara da 

kayıtsızdır. Yani pratik siyaset içinde anlam kazanan herhangi bir mevzide yer almaz. 

Ece Ayhan‘ın ―masa‘nın bir yanıyla öbür yanı arasında kesinlikle bir ayrım yoktur‖
15

 ve 

―Ġktidar Ģiirle bağdaĢmaz. Zira iktidar nötralize eder.‖
16

 tespitleri, bu bağlamda 

hatırlanabilir. Cemal Süreya‘nın Ģu tespiti de tetikte giden bir Ģiir bilincinin varlığını 

gösterir: 

“ġiir kendi doğasının bir gereği olarak kurulu düzenlerin değerleriyle 

çatıĢtığından, kurulu düzenleri yıkmak isteyenler siyasal amaçları uğrunda iyi silah 

kullanan bir melek gibi alkıĢlıyorlar bazen onu. ġairin kurulu düzene karĢı biriktirdiği 

değerlerden de bir güzel yararlanıyorlar. Yani sıcak devrim düĢünceleri ya da 

yönsemeleri ile Ģiir arasıda bir süre sıkı bir akrabalık bağı kuruluyor. Ama sonra, 

devrim yapıldıktan sonra ne oluyor? Yeni düzen zaferini kazandıktan, yerine oturmaya 

baĢladıktan sonra kendi mantığının amansız kuralları gereğince aforoz edeceği, 

darağacına yollayacağı ilk adam olarak Ģairi seçmektedir. Çünkü kendisi de artık bir 

kurulu düzendir, oturmaya baĢlamıĢ bir ahlaktır, ilkel ve katkısız doğaya karĢı 

uygulanan toplumsal bir sıkıyönetimdir.”
17

 

Ayhan ve Süreya‘nın ifadeleri Ġkinci Yeni Ģiirinin varlık ve anlamını DP 

iktidarının baskısıyla izah edilebilecek bir noktanın çok ötesine taĢımaktadır ki, bu öte 

nokta karĢılığını ‗otorite karĢıtlığı‘nda bulmaktadır. Karaca‘nın da dediği gibi: 

“Ġkinci Yeni‟nin doğuĢundaki ana etmenlerden ilki kimilerinin ileri sürdüğü gibi 

DP döneminin toplumsal baskısı değildir; aksine o güne değin süregelen egemen 

poetikaların gerçeklik anlayıĢına, dili kullanımına, biçim tarzına gösterilen tepkidir. 

Daha açıkçası Ġkinci Yeni, siyasal baskıdan kaçan değil, tersine verili dile, akla, tarihe, 

düĢünceye, alıĢılmıĢ algılama biçimine karĢı çıkarak siyasal veya sanatsal vb. iktidarın 

her türlüsüne baĢkaldırmıĢlardır. Ġktidarın aracı olmayı kabul etmemek, onun dilini 

kullanmamak, alıĢılagelen Ģiiri yadsımak toptan bir iktidara baĢkaldırmak demektir.”
18

 

Ġkinci Yeni Ģiirinin ‗soyut, kapalı, anlamsız‘ oluĢu ortaya çıktığı andan itibaren 

bu Ģiire getirilen eleĢtirilerin ana eksenini oluĢturmaktadır. Bu poetik tartıĢmaların 

politik okuması görebildiğimiz kadarıyla o vakte değin kendini bir Ģekilde verili bir 

‗biz‘e (millet, ulus, halk) dayayan veya adayan Ģiirin bu Ģiirle bir ünsiyet kuramayıĢı, bu 

yönüyle Ġkinci Yeni‘nin süregelen siyasi vaziyet alıĢlara direnç göstermesidir. Buradan 

bakıldığında Ġkinci Yeni‘nin politik tavrı, Ģiiri nihayetinde iktidar hedefleyen muhalif ya 

da muktedir oluĢumlar için elveriĢsiz kılan bir ‗anarĢizm‘dir. 

                                                           
15

 Ece Ayhan, Kolsuz Bir Hattat, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1987, s. 71.  
16

 Ece Ayhan, Sivil Denemeler Kara, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 63. 
17

 Süreya, a.g.y. s. 57. 
18

 Karaca, a.g.y. s.194. 
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Bireyin üzerinde doğa yasalarından baĢka bir yasa bırakmayan, toplumsal 

adaletsizliğin kaynağı olarak devleti gören, ancak bununla birlikte devlet karĢıtlığından 

ziyade hiyerarĢiye, otoriteye karĢı olan bir hareket olmakla anarĢizm, yakın durduğu 

sosyalizmden ‗özgürlüğü‘ ve ‗bireyi‘ merkeze almasıyla ayrılır.
19

 Yukarıda Ayhan‘ın 

otoriteyi/iktidarı ifade eden ‗masa‘nın herhangi bir yanına oturmama kararı, Süreya‘daki 

‗ilkel ve katkısız doğa‘ vurgusu ve Karaca‘nın değerlendirmeleri Ġkinci Yeni Ģiirinin 

politik tutumunu felsefi bir kavram olan ‗anarĢizm‘le birlikte okumayı mümkün 

kılmaktadır. 

MeĢru ve gayri meĢru versiyonlarıyla cebir ve Ģiddetten ikna ve rızaya kadar bir 

açıklıkta derecelendirilerek ele alınan ‗otorite‘ kavramının
20

 en masum kabulünün dahi 

arka planında yer alan ‗güç‘ olgusunun zorunlu ya da gönüllü bir ‗itaati‘ iĢaret ettiğini 

öngörebiliriz. Bu noktada denilebilir ki, Ġkinci Yeni Ģiirinin aykırılığı ‗itaatsizliğinden‘ 

ileri gelmektedir. Acaba Ġkinci Yeni‘nin politik olarak otorite karĢıtı tavrının Ģiiri ele 

alıĢında ve yapıĢında bir karĢılığı var mıdır? BaĢka bir deyiĢle, poetik olanla politik olan 

ne kertede birbirini etkilemektedir? 

Ġkinci Yeni ġiiri ve Modern Ġnsan 

Eroğlu ―Genel olarak, Ģiirin biçimlenmesinde belirleyici etken, ya kökleri ve 

kaynağı üzerinde titreyen bir bilinçte yoğunlaĢır ya da hedefleri ve amaçları ön plana 

alan bir tutumda toplanır.‖ der.
21

 Anlayabildiğimiz kadarıyla birincisi (kökleri ve 

kaynağı üzerinde titreyen bir bilinçte yoğunlaĢan Ģiir) Ģiir sahasında ‗klasik ve kalıcı‘ 

olanı, ikincisi ise (hedefleri ve amaçları ön plana alan bir tutumda toplanan Ģiir) 

‗popüler ve geçici‘ olanı iĢaret etmektedir.  

Ġkincisi aynı zamanda 1970‘lerde yoğunlaĢan ve yukarıda Ġlhan ve Bezirci‘nin 

Ģiir eleĢtirilerine yön veren Ģiir anlayıĢının, yani politik kaygıların eĢlik ettiği, güncele 

odaklanarak araçsallaĢan Ģiirin ‗güdümlü bir edebiyat‘ olarak tespitidir. Birincisi ise 

günceli ancak geleneğe yaslanarak aĢan, Ģiirini geçmiĢin izini sürerek arayan bir 

iĢçiliğin Ģiiri. 

Bu belirlemeler ıĢığında Ġkinci Yeni Ģiirine baktığımızda onun terazinin iki 

kefesine de tam anlamıyla konamadığını görüyoruz. BaĢka bir deyiĢle bu Ģiir, 

Eroğlu‘nun ele alıĢıyla ne ‗popüler‘ olanın ne de ‗klasik‘ olanın ölçütlerine uymaktadır. 

Yine de bu Ģiirin, Eroğlu‘nun olumladığı ve aynı zamanda ―Ģiir dünyasının devlerini‖nin 

ağırlandığı birinci tutuma yakın durduğunu söyleyebiliriz. Ancak Ģu farkla: Eroğlu‘nun 

yaklaĢımında çağının Ģairi (Ģimdi) olmak çağlarüstü olmakla (geleneğe yaslanmak) 

mümkün görünürken, Ġkinci Yeni çağlarüstü olmayı çağının Ģairi olmakta görür. 

Aradaki fark, ‗Ģimdi‘nin takdim ve tehirinin belirleyiciliğindedir Ģüphesiz. 

‗ġimdi‘ vurgusu Ġkinci Yeni Ģiirini bir yandan modernist kılarken öte yandan bu 

modern içerikli itirazlarla yüklü Ģiiri politik kılmaktadır. Bu politik karakter yüzünün 

‗mevcut fiili hayat‘a dönük olmasıyla yakından iliĢkilidir. Turgut Uyar‘ın Ģu beyanı 

tespitimizi anlamayı kolaylaĢtıracaktır: 

“Kendi adıma beni yazdığım Ģiiri yazmaya iten neden çevremin değiĢtiğini 

görmemdi. Birdenbire kentleĢen dünya, birdenbire karĢılaĢtığım neon lambaları, büyük 
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oteller, birtakım yeni geliĢmeleri haber veren durumlar beni artık Orhan Veli Ģiiri 

yazmakla kurtaramıyordu.”
22

 

Dahası Uyar, Ģiirdeki büyük hareketleri toplumda meydana gelen büyük 

değiĢimlere bağlı görmektedir.
23

 Uyar‘ın Ģiiri değiĢen dünya ve değiĢen insandan 

hareketle ele alıĢı, bir bakıma modern Ģiirin karakterini de açıklamaktadır. Bu bağlamda 

Eroğlu‘nun değerlendirmeleri, aynı zamanda modernizm eleĢtirisi olan modern Ģiirin, 

sanayileĢmeye bağlı ĢehirleĢmeyle bağını açıklığa kavuĢturmada dikkate değerdir: 

“ġiirde modernizm, sanayi toplumunun ortaya çıkıĢ sürecinde hayatın 

geleneksel tarzda algılanmasının yetersizleĢmesiyle ortaya çıktı. (…) Geçen yüzyılda 

maddi alanlardaki değiĢimler değiĢik gelenek ve göreneklere sahip insanların, birbirine 

uzak uç sınıfların Ģehirlere akması ve bir arada yaĢamaya baĢlaması sonucunu 

doğurmuĢ idi. Böylece birbirinin yaĢama biçimine tanık olan insanlar, modern Ģehir 

hayatının sergilediği karmaĢanın baĢlangıcında yer aldı ve sancısını yaĢadı (…) Yani 

modern Ģiir, yeni yaĢama düzeninin eleĢtirisini baĢlangıçtan itibaren daima bağrında 

taĢıdı.”
24

 

Bu eleĢtiride, Ġkinci Yeni Ģairlerini ―birbirinden ayıran, modernizmin sıkıntıları 

karĢısında önerdikleri direnç noktalarıdır.‖
25

 Dilin ve gerçekliğin düzenine bir karĢı 

saldırı gerçekleĢtiren bu Ģiirde, özgür sosyalizm ya da anarĢizm bağlamında 

değerlendiremeyeceğimiz tek Ģair olan Sezai Karakoç‘ta bile maruz kalınan modern 

hayat, itiraza konudur. O, mevcut hiyerarĢi içinde Batı‘nın üstte olanı iĢaret ettiği kültür 

dilinde alta konan Doğu‘yu Ġslam ekseninde mitik ve mistik çağrıĢımlarla inĢa ederek 

kalkındırır. Mevcut gerçekliğe baĢkaldıran bu toplu kalkıĢmada öncelikler bağlamında 

Ġlhan Berk ‗dil‘in, Edip Cansever ‗düĢünce‘nin, Turgut Uyar ‗toplum‘un, Ece Ayhan 

‗tarih‘in, Cemal Süreya ‗cinsel mahremiyet‘in altını üstüne getirmektedir.
26

 

Denilebilir ki, Ģairi dıĢ gerçeklik karĢısında eleĢtirel bir noktaya iten, iskân ve 

inĢaya direnç gösteren modern dünyada ikamet edemeyiĢin, yerleĢemeyiĢin getirdiği 

huzursuzluktur. Ġkinci Yeni Ģiirinde görülen sıkıntı, çöküntü veya kötümserlik
27

 bu 

itilmeyle de izah edilebilir. Zira hayat, Ģairin katkıda bulunduğu değil ‗maruz kaldığı‘ 
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bir olaydır. Nietzsche ‗etkinlik‘ yerine ‗tepki gösterme‘yi, çöküntünün bir görünümü 

olarak görür ve olumsuz bir özellik olarak vurgular. Tepki göstererek varlık kazanan 

modern insanın, ancak dıĢarıdan gelen uyarıcılara cevap verdiğini belirtir.
28

 Buradan 

bakıldığında Ġkinci Yeni Ģiirinin tepkiselliği, ‗maruz kalma‘nın yol açtığı ‗itiraz‘larda 

kendini gösterir. Mevcut hiyerarĢinin altüst edilmesini beraberinde getiren bu itirazın, 

‗baskılananı ifĢa etmek‘ olarak Freud, Marks ve Gerçeküstücülükle yakın bir iliĢkisi 

bulunmaktadır. 

Gerçeküstücülük: Bir KalkıĢma Olarak BilinçdıĢının ĠfĢası 

Yvonne Duplessis, Gerçeküstücülüğü ―tabanı metafizik, en üst noktası 

Marx‘çılık orta kısımları da Psikanaliz olarak düĢünülebilecek bir koniye 

benzetebil[eceğimizi]‖ dile getirir.
29

 BilinçdıĢının bir üst gerçeklik olarak aktivasyonu 

olarak da değerlendirebileceğimiz gerçeküstücülükte Freud ve Marks, bireysel ve 

toplumsal bastırılmıĢlığı gün yüzüne çıkaran bir dil yapılanması olarak karĢımıza çıkar. 

Buna göre: 

“…birey ve toplum için bir sağaltım programı sunan psikanalizm ve Marksizm, 

hastalığın kaynağı olarak aynı babaerkil düzeni hedef alıyordu. Freud ve Marx‟ın 

programlarını bu açıdan karĢılaĢtıran Slavoj Zizek, Marksizmdeki „altyapı‟ ve „üstyapı‟ 

kavramları gibi Freud‟un ego, süperego ve id ayrımının da egemen ideoloji ya da 

uygarlığın gizlediği çatıĢmaları, baskıları açığa çıkarmaya yarayan benzer bir 

çözümleme yönteminin bir parçası olduğunu söyler. Marx, sınıf çatıĢması ve devrim 

sürecinde yeni bir toplumun, Freud da psikanaliz sonunda kendisine ve çevresiyle 

iliĢkisine yeni bir gözle bakabilecek daha olgun bir öznenin doğacağını ileri sürmüĢtü. 

Her iki düĢünürün de amacı, „daha bilinçli‟ bir insan ve sınıf yaratmaktı ve ikisi de 

insanın dönüĢüm potansiyeline hizmet edecek bir bilim geliĢtirdiklerini ileri 

sürüyordu.”
30

 

Kabaca değerlendirildiğinde Ġkinci Yeni Ģiirine etki eden düĢünsel arka planı 

oluĢturan Gerçeküstücülük, Marksizm, Psikanalizm; Tanrı‘nın (Orta Çağ) ve aklın 

(aydınlanma) iktidar olduğu yaĢama biçimlerini tecrübe eden ve her ikisinden de yara 

alarak çıkan Batı‘nın tarihsel süreklilik içinde vardığı bir yerdir. Ġnsanın düĢünce ve 

davranıĢlarına yön verenin ‗bilinç‘ değil ‗bilinçdıĢı‘ olduğunun keĢfi beraberinde 

‗bastırılan‘ın ya da ‗gizlenen‘in (bilinçdıĢı) üste çıkarılması yoluyla ifĢasını içeren 

uygulamalara kapı aralamıĢtır. Ki Ģiir sahasında bunun en uç örneğini, Ġkinci Yeni 

Ģiirinde karĢılığını daha çok Ġlhan Berk‘te gördüğümüz ve Batı‘da dadacılıkla 

iliĢkilendirilen yazı otomatizmine dayanan letrist denemeler oluĢturmaktadır. Ancak 

uzun soluklu olmayan bu uç denemeler dıĢta tutulduğunda dahi denilebilir ki, 

modernitenin doğurduğu problemlere modern bir tepki olarak değerlendirilebilecek 

gerçeküstücülük, otorite karĢıtlığına dayanak oluĢturan görüĢ ve pratikleriyle, Ġkinci 

Yeni Ģiirinin tepkiselliğine yön vermede etkili olmuĢ, Ġkinci Yeni‘nin ‗mevcut verili 

düzen‘i alt üst ederek ‗verili dil‘in dıĢına çıkmasında birtakım imkânlar sağlamıĢtır. 

Görebildiğimiz kadarıyla ‗dizeye karĢı kelimeyi güçlendirme‘ bu imkânlardan biri 

olarak öne çıkmaktadır.  
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Kelime versus Dize 

Hasan Bülent Kahraman‘a göre, ―Ġkinci Yeni‘nin dil bağlamında getirdiği en 

önemli çıkıĢlardan biri mimesisin kırılmasıdır. Dilin doğanın içinden görülmesinden 

uzaklaĢılarak doğanın dilin içinden görülmesi, bu geliĢmede en önemli etkendir.‖
31

 Ne 

var ki bu kırılmaya yön veren, modern öznenin ‗düĢünce‘si, Ģairin ‗kiĢiliği‘dir. Genelde 

Ġkinci Yeni Ģairlerinde özelde Edip Cansever‘de daha bir derinleĢen Ģiir-düĢünce 

iliĢkisinde Ģiiri düĢünmek, insanı ve varoluĢu mesele edinmekle yan yana gider. 

―Lâleli‘den dünyaya doğru giden tramvay‖
32

 Türkçeden dünyaya açılan bir Ģiiri 

duyurmakla sesini Afrika‘nın dâhil olduğu uzak coğrafyalara, Bizans‘ın süreği olan bir 

tarihe
33

 ayarlamıĢtır. Bu bağlamda Turgut Uyar, okuyucusundan sıkı bir ilgi ve güç 

isteyen bu zor Ģiirin bir yeniliğini de ―toplumsal katlar içinde sınıflandırılmıĢ insana 

değil, düpedüz Musa‘dan, Ġsa‘dan beri sürüp gelen ‗insana‘ açılmıĢ olması‖nda görür.
34

 

Attilâ Ġlhan‘ın Mısırlı bir kelimeyi (Papirüs) dergiye ad seçmelerini eleĢtirerek 

tekrarladığı ―yöntemde batılı, özde ulusal ve yerli bir sanat‖ savının
35

 aksine yatay 

(coğrafi) ve dikey (tarihi) eksende uzak erimli, bastırılmıĢ olanın izini dünyada süren bu 

Ģiirin, folklora ve dizeye karĢı oluĢunun bir sebebini de burada görmek olasıdır. 

GecikmiĢ değil eĢ zamanlı bir modernizm tecrübesini
36

 Türk Ģiirinde iĢaret eden bu 

hareketin ‗folklor düĢmanlığı‘ ve ‗dize karĢıtlığı‘, sahibini ‗verili bir biz‘e sürükleyecek 

ve dâhil edebilecek riskler taĢımasındandır. Ġkinci Yeni‘nin Süreya‘nın ―ÇağdaĢ Ģiir 

geldi kelimeye dayandı.‖
37

 tespitinden hareketle öne çıkarılan dize karĢıtlığını, dizenin 

Ģiirden kalkması olarak değil, Yahya Kemal‘in ―mısra haysiyetimdir‖ sözünde 

karĢılığını bulabileceğimiz Ģekilde, dizenin Ģiirde belirleyici bir unsur olmasının önüne 

geçme olarak okumanın daha isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

Bu noktada, Ġkinci Yeni Ģiiriyle ‗soyut resim‘ ve ‗atonal müzik‘ arasında 

kurulagelen iliĢki, dize-kelime karĢıtlığını anlamada bize yardımcı olabilir. ‗Figüratif 

resim‘ ve ‗tonal müzik‘in, ‗dize‘nin; ‗soyut resim‘ ve ‗atonal müzik‘in, ‗kelime‘nin 

safında yer aldığını düĢündüğümüzde, birinciler (figüratif resim, tonal müzik, dize) 
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‗verili biz‘lere eklenen bir yenileĢmeyi, ikinciler ise (soyut resim, atonal müzik, kelime) 

‗verili biz‘lere rağmen ‗ben‘i arayan bir yeniliği ima etmektedir. Asıl modernist 

görünümün ‗kiĢilik‘ adı altında bu ‗ben‘de arandığını görüyoruz. 

Cemal Süreya folklordaki anonim kalıpların kiĢilik kazanmaya uygun 

olmadığını belirtir. Bu meyanda Fazıl Hüsnü Dağlarca‘nın Kızılırmak Kıyıları Ģiirinin 

baĢarısını, Ģairin bu Ģiiri kendi havasından, kendi kiĢiliğinden geçirerek yazmasında 

bulur.
38

 Edip Cansever ise Ģairlerin salt yeni duygular yeni heyecanlar peĢinde 

olmadığını; ―onların gerçek çabalarının kamusal duyguya kamusal isterlere bir yön 

vermek, buna bir çeĢitlilik, yeni bir biçim, en önemlisi de yeni bir kiĢilik kazandırmak‖ 

olduğunu belirtir.
39

 Turgut Uyar da Cemal Süreya gibi, Ģiirde yenilik ve özgünlüğü 

getirecek kendine özgülüğü ‗kiĢilik‘le bağlantılandırır. Uyar‘ın aynı zamanda 1970‘li 

yılların Ģiirine eleĢtiri de barındıran tespiti Ģöyledir: 

“KiĢilik varolan mükemmellikten kaçınmaktır benim için. ġöyle, bugün yazılan 

Ģiirlerde ben teknik olarak, yapı olarak hiçbir kusur bulamıyorum. Ama bu son derece 

düzgünlük düz bir satıh meydana getiriyor. KiĢilik dediğim ise bir yerde kusurları göze 

alarak da olsa çatlak bir ses çıkarmak ya da iyi bir ses çıkartmaktır. Hataya düĢmekten 

korkuluyor ve kiĢilikten kaybediliyor. Mesele sadece güzel Ģiir, „antolojik‟ Ģiir yazmak 

değil, bir parça da bir Ģeyi sarsan Ģiir yazmak. Eskiyi sarsan Ģiir -eğer eski eskimiĢse- 

onu yerinden oynatacak hiçbir hareket yoksa eski eskimemiĢ anlamı çıkar bundan.”
40

 

KiĢilik vurgusu Ġkinci Yeni Ģairlerinin Ģiire dair beyanlarında karĢımıza çıkan bir 

husus olmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda pratik Ģiiri ele alan değerlendirme, eleĢtiri 

ve incelemelerinde kiĢilik, Ģiirden hareketle varılan bir yerdir. Yani Ģiir, Ģaire varan, 

Ģairini ele veren bir Ģeydir. Bu yönüyle kiĢilik, Ģairi çağının Ģairi kılacak bir duyarlıktır 

ve kelime bunun imkânlarını sunmakla önemsenir. Daha önce de belirttiğimiz gibi dize 

karĢıtlığı, alıĢılageldiği biçimiyle ideolojik bir karĢı çıkıĢın uzantısı değildir. Yukarıda 

Turgut Uyar‘ın tespitinde geçen ‗eskiyi sarsma‘ da böyledir. Özdemir Ġnce‘nin bu Ģiir 

için söylediği ―Ġkinci Yeni bir sürekli devrimdir‖
41

sözünü hatırlatacak biçimde Uyar‘ın 

eleĢtirisi hâlâ 1950‘lerin Ģiirini devam ettirenleredir. 

Dizenin belirleyici ötedenberiliğinin Ģairi alıĢılagelen ritme (tonal) ve görüntüye 

(figüratif resim) sürükleme riski içermesi, giderek Ģiirde iktidar görünümü oluĢturan bir 

dil oluĢturması, Ģiiri durağanlaĢtıran bir yere çekmesi tehlikesi karĢısında Ġkinci Yeni 

Ģiirinin kelimeyi öne çıkarması, hem Ģairin bir kiĢilik (özne) olarak kendini duyması 

hem de hayatın değiĢen ve yenileĢen yüzünü fark etme ve ĢiirleĢtirmede imkânlar 

sunmasındandır. Bu durumda ‗kiĢiliksizlik‘se var olanı devam ettirmek, olagelene tabi 

olmak, birörnek olmaktır. 

Kahraman‘ın belirttiği Ģekliyle: 

“Dizenin Ģiirde bir belirleyen olmasının iki yanı vardır. Bunlardan ilki, dizenin 

Ģiirin bütününden kopuk olabilecek biçimde ve kendi içinde öteki öğelerden bağımsız bir 

bütün sunabilmesidir. Bunu baĢarabilmiĢ dize, yalnızca kendisi olarak algılanacağı için 

Ģiirin öteki yanları, öğe ve boyutlarıyla ihmal edilebilecektir. Bu Ģiirin birbirini 

tamamlamayan bir bütünle parça arasında geliĢen sürekli bir gerilimde asılı kalması 

                                                           
38

 A.g.y. s. 193. 
39

 Cansever, s.g.y. s. 114. 
40

 Uyar, a.g.y. s. 511. 
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 Murat Devrim Dirlikyapan, ― ‗Ġkinci Yeni‘ DıĢında Bir ġair: Edip Cansever‖, (BasılmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı Bölümü, 

Ankara: 2003, s. 20.) 
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demektir. Ġkincisi dizeye dayalı Ģiir, onun tek baĢına var olabilmesi için zorunlu koĢul 

olan „anlatı‟ya (narration) dayanacaktır.”
42

 

Anlayabildiğimiz kadarıyla kelimenin verili anlam yükünü sırtlanarak dizeyi 

kurmak üzere Ģiirde yer alması (kiĢiliksiz) yerine Ģiir bütünü içinde yerini belirlemesi, 

kendine yer açması (kiĢilikli); kelimenin verili bir düzene tabi olmaksızın kendini 

gerçekleĢtirmesi, bütün içinde hiyerarĢiden kurtulmuĢ bir özerklik ve özgürlük 

kazanarak yeni yüklere hazır hale gelmesi demektir. Görebildiğimiz kadarıyla bu, 

yukarıda Ġkinci Yeni Ģiirinin politik görünümünü açığa çıkarmak üzere yaptığımız 

analizlerde tespit ettiğimiz özelliklerin poetik boyuttaki karĢılığıdır. 

Modernitenin dünyayı sistemli birörnekliğe götüren tahakküm edici 

örgütlülüğüne -Uyar‘ın ‗değiĢen dünya‘ vurgusu-maruz kalan Ġkinci Yeni Ģiirinin insanı 

bu baskıyı varoluĢ sancısı, yabancılaĢma, sıkıntı ve sıkıĢmıĢlık olarak dile getirme 

yoluna gitmiĢtir. Ġkinci Yeni Ģairi böyle bir dünyayla iliĢkisini özünde tefekküre dayalı 

bir tarz olarak, dünyaya olduğu gibi saygı duymaya teĢvik eden, ona çıkar gözetmeyen 

bir tevazuyla yaklaĢmayı
43

 öneren bir Ģiir anlayıĢı yerine mevcut dünyadan rahatsızlık 

duyan ve bu rahatsızlığını direnme, kaçıĢ ya da kalkıĢma olarak itiraz yüklü eleĢtirel bir 

mesafeden dile getiren bir yerde kuracaktır. Bu sebeplerle bünyesinde etik bir yöneliĢi 

de barındıran bu Ģiirde, kelimenin öne çıkmasına, bölünmüĢlükten, parçalanmıĢlıktan 

mustarip bir bilincin dil arayıĢı olarak da bakabiliriz. 

Kelimenin verili dizeden koparılması hem Ģiirde mevcut kelimelerin yeni yükler 

yüklenmesine, ―böylece bir kavramın değiĢik görüntü ya da izlenimleri elde edilerek 

yeni imajlara, yeni mısralara varılmasına‖
44

 hem de Ģiire yeni kelimeler girmesine 

(kelime çeĢitliliği) imkân verecektir. Turgut Uyar‘ın dikkatimize sunduğu bu husus, 

‗maruz kalınan hayat‘ın betimlenmesine, yorumlanmasına; bastırılanın ifĢasına, daha 

doğrudan bir deyiĢle ‗yaĢanmakta olan hayatın‘ (çağ) Ģiirde karĢılık bulabilmesine yol 

açacaktır. O Ģöyle demektedir: 

“Bu kadar yenilenmiĢ bir çağın Ģiiri, Ģiirinin kelimeleri ne kadar eski, bir 

düĢündünüz mü? Hâlâ uçağı, hâlâ „Penicilin‟i, hâlâ 70 katlı evleri, hâlâ hesap 

makinelerini, asfaltları, otoları Ģiire rahatça yerleĢtiremedik. Bunları kelime olarak 

düĢünce / duygu hayatımıza getirdikleri değiĢmelerle hâlâ Ģiire getiremedik.”
45

 

Kelimenin Ģiir içinde kazandığı özerkliğin ―belli kalıplarla kurulan, derdini 

açıkça söyleyen, bütünlük anlayıĢına dayalı, düzenli bir yapısı olan‖
46

 ‗söze dayalı Ģiir‘ 

yerine ―çok boyutlu, çok anlamlı, çağrıĢımlı‖
47

 bir Ģiir dilini getirmesi beraberinde bu 

Ģiirin‘ soyut resim‘ ve ‗atonal müzik‘le birlikte okunmasına kapı aralamıĢtır.  
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 Kahraman, a.g.y. s.124. 
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 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı GiriĢ, (Çev.: Tuncay Birkan), Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, 

2011, s.61. 
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 Süreya, a.g.y. s. 194. 
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 Uyar, a.g.y. s. 264. 
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 Mustafa Kurt, “Ġkinci Yeni” Ġçin Erken Bir Haberci: Saint- Antoine‟ın Güvercinleri, Kurgan Edebiyat 

Dergisi, S.13, Mayıs-Haziran 2013, s.37. 
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Kelime-Soyut Resim-Atonal Müzik ĠliĢkisi 

Soyut resim bağlamında Ġkinci Yeni Ģiirini ‗kilim nakıĢı‘
48

 ve ‗dantel‘den
49

 

Kandinsky‘nin tablolarına dek uzanan okumalar, bu Ģiirin anlaĢılma güçlüğünü (anlam 

sorununu) izah için de kullanılmıĢtır. 

Ancak soyut resmin ‗dıĢ gerçeklikten bağımsız insansızlığı‘, Ġkinci Yeni Ģiirini 

soyut resimle yan yana okumada güçlük çıkarmaktadır. Fakat o, resim sahasında Ģiirde 

‗söz‘e denk düĢen ‗figüratif resim‘ anlayıĢının açığa vurduğu dünyadan da uzaktır. Biz 

Ġkinci Yeni Ģiirinin daha çok resim tarihinde bu iki resim tarzı arasında bir geçiĢ evresi 

olarak değerlendirilebilecek Kübizm‘le iliĢkili olabileceği kanaatindeyiz. 

―Nesnelerin geometrik elemanlar olarak algılanıp yansıtılması; nesnenin birçok 

cepheden görüntüsünün aynı yüzeyde gösterilerek resmedilmesi‖
50

 olan Kübizm‘de ― 

ressamın amacı yine canlı ya da cansız nesneyi resmetmek olsa da resimsel elemanlar; 

nesneyi gösterme, oluĢturma iĢlevini yerine getirmekle beraber 

bağımsızlaĢmaktadırlar.‖
51

 

Kübizmin bir yandan dıĢ gerçekliği muhafaza ettiğini diğer yandan onu 

bağlamından (verili anlam, Ģiirde dize/söz) kopararak yeni bir anlam için 

dönüĢtürdüğünü düĢündüğümüzde; Ģiire bilinci ‗Ģimdi‘ye önem ve öncelikle taĢıyan, 

insanı birey, tarih, toplum, devlet içinde ve karĢısındaki meseleleriyle konu edinen 

deyim yerindeyse kelimenin Ģiirde bir ‗modern özne‘ olarak belirdiği Ġkinci Yeni 

Ģiirinin ‗soyut resim‘den ziyade Kübizm‘e daha yakın durduğunu söyleyebiliriz. 

Müzikteki ‗tonalite‘yi kırmakla Ģiirde ‗dize bütünlüğü‘nü kırmak bakımından 

Ġkinci Yeni Ģiiriyle ‗atonal müzik‘ arasında kurulan iliĢki de benzer problemlere iĢaret 

etmektedir. Ġkinci Yeni Ģiirinin tonaliteyi kırmak bakımından ‗yadırgatıcılığı‘ atonal 

müzikle benzerlik gösterse de atonal müziğin ‗merkezsizliği‘nin getirdiği 

‗çokmerkezlilik‘, yani Behçet Necatigil‘in Kareler‘de yaptığı türden birden çok noktayı 

merkez alarak değiĢik bütünlükler kurabilme imkânı,
52

 Ġkinci Yeni Ģiirinde belirgin 

değildir. Ġkinci Yeni Ģiirinin ‗çok merkezli‘ değilse de ‗çoksesli‘
53

 görünümü özellikle 

‗dramatik Ģiir‘ kapsamındaki pratiklerinde görüleceği üzere kübik resimde olduğu gibi 

bir dıĢ gerçeklik olarak modern dünyanın farklı perspektiflerle kırılmasını / kurulmasını 

hatırlatır biçimde farklı seslerin üst üste binmesi, yan yana durması görünümündedir. 

Bir Dil Ġktidarı Olarak Ġkinci Yeni 

Dizeye karĢı kelimeyi güçlendirmekle ‗kübik‘ ve ‗çoksesli‘ bir görünüm 

kazanan Ġkinci Yeni Ģiirinin modern ile postmodern arası bir eĢikte ‗geçmodern‘ bir 

evreyi iĢaret ettiğini söyleyebiliriz. 
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 Muzaffer Erdost, Ġkinci Yeni Ģiirinin bir Ģey söylemeyen, soyut bir Ģiir olduğu yönündeki eleĢtirileri, 

bir Ģiirin amacı bir Ģey söylemek değil, kendisini kurmaktır diyerek cevaplar. Bu Ģiirin salt geometrik 
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nakıĢlara benzetir. (Bezirci, a.g.y. s. 161.) 
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Ġkinci Yeni Ģiirinin etki sahasının geniĢliği ve sürekliliği düĢünüldüğünde 

söyleyegeldiklerimizi tersten okutacak bir değerlendirmeyle diyebiliriz ki, bu Ģiirin 

iktidar kıldığı dil, modern hayat içinde ‗maruz kalan bir özne‘ olarak tarih sahnesinde 

yer alan insanı, hiyerarĢik olarak altta konumlandırılanın üste, bastırılanın gün yüzüne 

çıkarıldığı bir iĢleyiĢle, baĢka bir deyiĢle insanı bilinçdıĢının ön ayak olduğu, tepkisel 

bir dille özgürleĢtirmeye aracılık eden bir benlik (kiĢilik) inĢa ve kurgusuna zemin 

hazırlayan bir dildir. 

Soyut resmin ve çokmerkezlilik olarak atonal müziğin anlam ve yorumunu 

geçerli ve güçlü kılacak olan günümüz postmodern düĢünce ve sanat anlayıĢı dairesinde 

ise dil, görebildiğimiz kadarıyla -özellikle sanat sahasında- yer yer etik endiĢelerin de 

yön verdiği, maruz kalan öznenin kiĢilik arayıĢından, baĢka bir deyiĢle onu tepkisel 

kılan otorite karĢıtlığından arınmıĢ olarak vücut bulmaktadır. Bu anlayıĢın yön verdiği 

sanat dilinde, kelimenin dıĢ gerçekliği (fiili hayat) anımsatan boyutu sönümlenmekte, 

kelimeye bir baĢka kelimenin göstereni olarak bakılmaktadır. Böylece ‗dilde hakikat‘ 

arayıĢı yerini ‗dilin hakikati‘ne bırakmakta; konumuz bağlamındaki ‗otorite‘, tavır 

alınması gereken bir dıĢ gerçeklikten ziyade, anlaĢılması gereken bir ‗kelime‘ye 

dönüĢmektedir. 

Sonuç 

DeğiĢik Ģairlerin değiĢik kiĢilikler kurduğu bir yenileĢme alanı, modernleĢmenin 

yön verdiği bireyleĢmenin imkân ve problemlerini Ģiire taĢıyan bir hareket olarak Ġkinci 

Yeni Ģiiri, 1950‘li yılların Ģiir ortamına bir toplu kalkıĢma, bir sansasyonel olay olarak 

damgasını vurmuĢtur. 

Bu Ģiirin yatağını geniĢletme süreciyle bu Ģiire ön alma, karĢı çıkma süreci 

neredeyse eĢ zamanlılık gösterir. Muarızlarının Ġkinci Yeni Ģiiri karĢısında mevzilenen 

yazı, görüĢ ve değerlendirmelerinde öne çıkan kavramların bu Ģiirin ―soyutluğu, 

kapalılığı, anlamsızlığı‖ noktalarında yoğunlaĢtığı görülür. Poetik eksenli bu 

tartıĢmaların politik okumasını ise A. Ġlhan ve A. Bezirci‘nin yazılarında görmekteyiz. 

Aslında bu Ģiirin anlaĢılma güçlüğünü ifade etmek üzere öne sürülen soyutluk, kapalılık 

ve anlamsızlığın arka planında Ġlhan ve Bezirciye göre DP iktidarının baskıcı 

politikaları yer almaktadır. Onlara göre Ġkinci Yeni Ģairlerinin böyle bir Ģiire 

savrulmalarının nedeni, DP diktasının yol açtığı korku ve sindirilmiĢliktir. 

Dayanaklarını o yıllarda hâkim olan Marksist eleĢtiriden alan öz-biçim tartıĢmalarıyla 

geniĢleyen bu polemiklerde Ġkinci Yeni Ģiirinin apolitik (politika dıĢı) tavrı, politik bir 

eleĢtiri konusu kılınmakta; bu Ģiir halka/ulusa sırtını dönmekle, elitist bir kaçıĢ edebiyatı 

olarak görülmektedir. 

Sonraki dönemlerde Ġkinci Yeni Ģiirinin modern Türk Ģiiri içinde dölleyici bir 

yer edinmesiyle güncel siyaset eksenli bu tarz tespit ve değerlendirmeler indirgeyici ve 

yüzeysel bulunacaktır. Bu Ģiirin ortaya çıktığı tarihlerde kimi eleĢtirmenler nezdinde bir 

tür pasifizmi ima eden ayrıksılığı, zamanla aynı Ģiir için bu kez aksi istikamette 

okumalara yol açacak, bu okumalarda Ġkinci Yeni Ģiiri mevcut gerçekliğe tavır alan, 

tepki gösteren bir aykırılık zemininde anlamlandırılacaktır. Kanaatimizce bu tepkisel 

aykırılık, Ġkinci Yeni Ģairlerinin hayatı ‗katkıda bulunulan‘ değil ‗maruz kalınan‘ bir 

olay olarak algılamalarından ileri gelmektedir. Bu maruz kalma, -deyiĢ yerindeyse- 

modernitenin getirdiği problemlerin azdırdığı bir açık yara görünümündedir. Ve Ģiir, 

iskân ve inĢaya direnç gösteren modern dünyada ikamet edemeyiĢin, yerleĢemeyiĢin 

getirdiği huzursuzlukta bazen sıkıntı, bazen kalkıĢma bazen de kaçıĢ diliyle 

kanamaktadır. 
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Ġkinci Yeni Ģiirinin apolitik tavrının politikliği görebildiğimiz kadarıyla 

Nietszche‘nin ‗etkinlik‘ yerine ‗tepki‘ göstererek varlık kazanan modern insanın 

çöküntünün bir görünümü olarak ancak dıĢarıdan gelen uyarıcılara cevap verdiğini 

belirten tespitini andırır biçimde sadece politik iktidara değil nihayetinde iktidar 

hedefleyen bir özle donatılmıĢ muhalif yapı ve oluĢumlara kayıtsızlığında aranmalıdır. 

Buradan bakıldığında o vakte değin kendini bir Ģekilde verili bir ‗biz‘e (millet, ulus, 

halk) dayayan veya adayan Ģiirin bu Ģiirle bir ünsiyet kuramayıĢının nedeni, bu yönüyle 

Ġkinci Yeni‘nin süregelen siyasi vaziyet alıĢlara direnç göstermesidir. Güncel siyasetle 

sınırlanmayan, tepkiselliği ile kendini genel olarak otorite karĢısında konumlandıran bu 

aykırılık, bu yönüyle süregelen modern Türk Ģiirinde bir yenilenmeden ziyade yeniliği 

ima etmektedir. 

Hümanizmi merkeze alan Sartreyen bir varoluĢçuluk ile toplumsal ve bireysel 

bilinçdıĢının bilince galebe çaldığı gerçeküstücülükten beslenen bu yeni Ģiirin, ‗çağının 

Ģiiri‘ olmayı önemsemekle modernist, ‗özgürlüğü ve bireyi‘ merkeze alan otorite 

karĢıtlığıyla anarĢist bir tavrı açığa vurduğu söylenebilir. MeĢru ve gayri meĢru 

versiyonlarıyla cebir ve Ģiddetten ikna ve rızaya kadar bir açıklıkta derecelendirilerek 

ele alınan ‗otorite‘ kavramının en masum kabulünün dahi arka planında yer alan ‗güç‘ 

olgusunun zorunlu ya da gönüllü bir itaati iĢaret ettiğini öngörebiliriz. Bu noktada 

denilebilir ki, Ġkinci Yeni Ģiirinin aykırılığı itaatsizliğinden ileri gelmektedir. 

―Laleli‘den dünyaya doğru giden tramvay‖ bu itaatsizliğin açık alanını, ―Ģiirin gelip 

kelimeye dayanması‖ ise poetik ayağını göstermektedir. 

―Lâleli‘den dünyaya doğru giden tramvay‖ olmakla Ġkinci Yeni Ģiiri, Türkçeden 

dünyaya açılan bir Ģiiri duyurmakla sesini Afrika‘nın dâhil olduğu uzak coğrafyalara, 

Bizans‘ın süreği olan bir tarihe ayarlamıĢ, kendini Musa‘dan, Ġsa‘dan beri sürüp gelen 

‗insana‘ açmıĢtır. Ġnsanın düĢünce ve davranıĢlarına yön verenin ‗bilinç‘ değil 

‗bilinçdıĢı‘ olduğunun gerçeküstücülük eliyle vurgulanması, beraberinde ‗bastırılan‘ın 

ya da ‗gizlenen‘in (bilinçdıĢı) üste çıkarılması yoluyla ifĢasını içeren uygulamalara kapı 

aralamıĢtır. Jandarmaya karĢı eĢkıyanın, nesre karĢı Ģiirin tarafında olmak, hiyerarĢik 

olarak altta konumlananın üste çıkarılması bir anlamda ve temelde dilin altının üstüne 

getirilmesidir. Ġkinci Yeni Ģairlerini ―birbirinden ayıran, modernizmin sıkıntıları 

karĢısında önerdikleri direnç noktalarıdır.‖ Dilin ve gerçekliğin düzenine bir karĢı 

saldırı gerçekleĢtiren bu Ģiirde, özgür sosyalizm ya da anarĢizm bağlamında 

değerlendiremeyeceğimiz tek Ģair olan Sezai Karakoç‘ta bile maruz kalınan modern 

hayat, itiraza konudur. O, mevcut hiyerarĢi içinde Batı‘nın üstte olanı iĢaret ettiği kültür 

dilinde alta konan Doğu‘yu Ġslam ekseninde mitik ve mistik çağrıĢımlarla inĢa ederek 

kalkındırır. Mevcut gerçekliğe baĢkaldıran bu toplu kalkıĢmada öncelikler bağlamında 

Ġlhan Berk ‗dil‘in, Edip Cansever ‗düĢünce‘nin, Turgut Uyar ‗toplum‘un, Ece Ayhan 

‗tarih‘in, Cemal Süreya ‗cinsel mahremiyet‘in altını üstüne getirmektedir. 

BastırılmıĢ olanın (bilinçdıĢı) izini dünyada süren bu Ģiirin, karĢılığını yine 

Süreya‘nın ―Ģiir geldi kelimeye dayandı‖ tespitinde bulan ‗folklor düĢmanlığı‘ ve ‗dize 

karĢıtlığı‘nın sebebi, folklor ve dize‘nin Ģairi ‗verili bir biz‘e sürükleyecek ve dâhil 

edebilecek riskler taĢımasıdır. Ancak bu noktada dize karĢıtlığını dizenin Ģiirden 

kalkması olarak değil, Yahya Kemal‘in ―mısra haysiyetimdir‖ sözünde karĢılığını 

bulabileceğimiz Ģekilde, dizenin Ģiirde belirleyici bir unsur olmasının önüne geçme 

olarak okumanın daha isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

Dizenin belirleyici ötedenberiliğinin Ģairi alıĢılagelen ritme (tonal) ve görüntüye 

(figüratif resim) sürükleme riski içermesi, giderek Ģiirde iktidar görünümü oluĢturan bir 

dil oluĢturması, Ģiiri durağanlaĢtıran bir yere çekmesi tehlikesi karĢısında Ġkinci Yeni 

Ģiirinin kelimeyi öne çıkarması, hem Ģairin bir kiĢilik (özne) olarak kendini duyması 
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hem de hayatın değiĢen ve yenileĢen yüzünü fark etme ve ĢiirleĢtirmede imkânlar 

sunmasındandır. Bu durumda ‗kiĢiliksizlik‘se var olanı devam ettirmek, olagelene tabi 

olmak, bir örnek olmaktır. 

Anlayabildiğimiz kadarıyla kelimenin verili anlam yükünü sırtlanarak dizeyi 

kurmak üzere Ģiirde yer alması (kiĢiliksiz) yerine Ģiir bütünü içinde yerini belirlemesi, 

kendine yer açması (kiĢilikli); kelimenin verili bir düzene tabi olmaksızın kendini 

gerçekleĢtirmesi, bütün içinde hiyerarĢiden kurtulmuĢ bir özerklik ve özgürlük 

kazanarak yeni yüklere hazır hale gelmesi demektir. 

Modernitenin dünyayı sistemli birörnekliğe götüren tahakküm edici 

örgütlülüğüne-Uyar‘ın ‗değiĢen dünya‘ vurgusu-maruz kalan Ġkinci Yeni Ģiirinin insanı 

bu baskıyı varoluĢ sancısı, yabancılaĢma, sıkıntı ve sıkıĢmıĢlık olarak dile getirme 

yoluna gitmiĢtir. Ġkinci Yeni Ģairi böyle bir dünyayla iliĢkisini ―özünde tefekküre dayalı 

bir tarz olarak, dünyaya olduğu gibi saygı duymaya teĢvik eden, ona çıkar gözetmeyen 

bir tevazuyla yaklaĢmayı öneren bir Ģiir‖ anlayıĢı yerine mevcut dünyadan rahatsızlık 

duyan ve bu rahatsızlığını direnme, kaçıĢ ya da kalkıĢma olarak itiraz yüklü eleĢtirel bir 

mesafeden dile getiren bir yerde kuracaktır. 

Bir baĢka açıdansa kelimenin verili dizeden koparılması hem Ģiirde mevcut 

kelimelerin yeni yükler yüklenmesine, ―böylece bir kavramın değiĢik görüntü ya da 

izlenimleri elde edilerek yeni imajlara, yeni mısralara varılmasına‖ hem de Ģiire yeni 

kelimeler girmesine (kelime çeĢitliliği) imkân verecektir. Turgut Uyar‘ın dikkatimize 

sunduğu bu husus, ‗maruz kalınan hayat‘ın betimlenmesine, yorumlanmasına; 

bastırılanın ifĢasına, daha doğrudan bir deyiĢle ‗yaĢanmakta olan hayatın‘ (çağ) Ģiirde 

karĢılık bulabilmesine yol açacaktır. 

Bu sebeplerle bünyesinde etik bir yöneliĢi de barındıran bu Ģiirde, kelimenin öne 

çıkmasına, verili olana itiraz eden; bölünmüĢlükten, parçalanmıĢlıktan mustarip bir 

bilincin dil arayıĢı olarak bakılabilir. ġiirdeki bu dilin resim (soyut resim) ve müzikteki 

(atonal müzik) karĢılıkları da söyleyegeldiklerimizi açımlayıcı niteliktedir. 

Ancak soyut resmin ‗dıĢ gerçeklikten bağımsız insansızlığı‘, Ġkinci Yeni Ģiirini 

soyut resimle yan yana okumada güçlük çıkarmaktadır. Fakat o, resim sahasında Ģiirde 

‗söz‘e denk düĢen ‗figüratif resim‘ anlayıĢının açığa vurduğu dünyadan da uzaktır. Biz 

Ġkinci Yeni Ģiirinin daha çok resim tarihinde bu iki resim tarzı arasında bir geçiĢ evresi 

olarak değerlendirilebilecek Kübizm‘le iliĢkili olabileceği kanaatindeyiz. 

Kübizmin bir yandan dıĢ gerçekliği muhafaza ettiğini diğer yandan onu 

bağlamından (verili anlam, Ģiirde dize/söz) kopararak yeni bir anlam için 

dönüĢtürdüğünü düĢündüğümüzde; Ģiire bilinci ‗Ģimdi‘ye önem ve öncelikle taĢıyan, 

insanı birey, tarih, toplum, devlet içinde ve karĢısındaki meseleleriyle konu edinen 

deyim yerindeyse kelimenin Ģiirde bir ‗modern özne‘ olarak belirdiği Ġkinci Yeni 

Ģiirinin ‗soyut resim‘den ziyade Kübizm‘e daha yakın durduğunu söyleyebiliriz.  

Müzikteki ‗tonalite‘yi kırmakla Ģiirde ‗dize bütünlüğü‘nü kırmak bakımından 

Ġkinci Yeni Ģiiriyle ‗atonal müzik‘ arasında kurulan iliĢki de benzer problemlere iĢaret 

etmektedir. Ġkinci Yeni Ģiirinin tonaliteyi kırmak bakımından ‗yadırgatıcılığı‘ atonal 

müzikle benzerlik gösterse de atonal müziğin ‗merkezsizliği‘nin getirdiği 

‗çokmerkezlilik‘, yani Behçet Necatigil‘in Kareler‘de yaptığı türden birden çok noktayı 

merkez alarak değiĢik bütünlükler kurabilme imkânı, Ġkinci Yeni Ģiirinde belirgin 

değildir. Ġkinci Yeni Ģiirinin ‗çokmerkezli‘ değilse de ‗çoksesli‘ görünümü özellikle 

‗dramatik Ģiir‘ kapsamındaki pratiklerinde görüleceği üzere kübik resimde olduğu gibi 
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bir dıĢ gerçeklik olarak modern dünyanın farklı perspektiflerle kırılmasını/kurulmasını 

hatırlatır biçimde farklı seslerin üst üste binmesi, yan yana durması görünümündedir. 

Dizeye karĢı kelimeyi güçlendirmekle ‗kübik‘ ve ‗çoksesli‘ bir görünüm 

kazanan Ġkinci Yeni Ģiirinin modern ile postmodern arası bir eĢikte ‗geçmodern‘ bir 

evreyi iĢaret ettiğini söyleyebiliriz. 

Ġkinci Yeni Ģiirinin etki sahasının geniĢliği ve sürekliliği düĢünüldüğünde 

söyleyegeldiklerimizi tersten okutacak bir değerlendirmeyle diyebiliriz ki, bu Ģiirin 

iktidar kıldığı dil, modern hayat içinde ‗maruz kalan bir özne‘ olarak tarih sahnesinde 

yer alan insanı, hiyerarĢik olarak altta konumlandırılanın üste, bastırılanın gün yüzüne 

çıkarıldığı bir iĢleyiĢle, baĢka bir deyiĢle insanı bilinçdıĢının ön ayak olduğu, tepkisel 

bir dille özgürleĢtirmeye aracılık eden bir benlik (kiĢilik) inĢa ve kurgusuna zemin 

hazırlayan bir dildir. 

Soyut resmin ve çok merkezlilik olarak atonal müziğin anlam ve yorumunu 

geçerli ve güçlü kılacak olan günümüz postmodern düĢünce ve sanat anlayıĢı dairesinde 

ise dil, görebildiğimiz kadarıyla -özellikle sanat sahasında- yer yer etik endiĢelerin de 

yön verdiği, maruz kalan öznenin kiĢilik arayıĢından, baĢka bir deyiĢle onu tepkisel 

kılan otorite karĢıtlığından arınmıĢ olarak vücut bulmaktadır. Bu anlayıĢın yön verdiği 

sanat dilinde, kelimenin dıĢ gerçekliği (fiili hayat) anımsatan boyutu sönümlenmekte, 

kelimeye bir baĢka kelimenin göstereni olarak bakılmaktadır. Böylece ‗dilde hakikat‘ 

arayıĢı yerini ‗dilin hakikati‘ne bırakmakta; konumuz bağlamındaki ‗otorite‘, tavır 

alınması gereken bir dıĢ gerçeklikten ziyade, anlaĢılması gereken bir ‗kelime‘ye 

dönüĢmektedir.  



 

123 

KAYNAKÇA 

Altıyaprak, Yakup; Türk Modernizmi ve Ġkinci Yeni, 

http://www.haberci28.com/tr/yazigor.aspx?yazid=517 

Ayhan, Ece; Kolsuz Bir Hattat, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1987. 

Ayhan, Ece; Sivil Denemeler Kara, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001. 

Bal, Hüseyin; ―Siyaset Teorisinde ‗Otorite‘ Kavramı‖, Turkish Studies - International 

Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 9/2 Winter 2014. 

Bezirci, Asım; Ġkinci Yeni Olayı, Ġstanbul: Gözlem Yayıncılık, 2. Basım, 1987. 

Bulutsuz, Sema; ―Leylâ Erbil‘in Yapıtlarında Fantastik Öğeler‖, Leylâ Erbil‟de Etik ve 

Estetik, (Yayına hazırlayan Süha Oğuzertem), Ġstanbul: Kanat Yayınları, 2007.  

Cansever, Edip; ġiiri ġiirle Ölçmek, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 2012. 

Çağlayan, Füsun; ―Nesnenin Parçalanıp Yeniden ĠnĢa Edilmesi, Kübizm‖, Anadolu 

Sanat, S. 18, 2007.  

Çuhadar, Cengiz; ―Tarihî Süreç Ġçerisinde Felsefî Bir Kavram Olarak AnarĢizm‖, Dini 

AraĢtırmalar, Eylül-Aralık 2007, Cilt: 10, S. 30. 

Dirlikyapan, Murat Devrim; ― ‗Ġkinci Yeni‘ DıĢında Bir ġair: Edip Cansever, 

(BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı Bölümü, Ankara, 2003). 

Doğan, Mehmet Can; ―1940‘tan 1960‘a Türk ġiiri‖, Türk Edebiyatı Tarihine Bir BakıĢ 

(Editör: M. Kayahan Özgül), 2. Cilt, Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları, 2015. 

Eagleton, Terry; Edebiyat Kuramı GiriĢ, (Çev.: Tuncay Birkan), Ġstanbul: Ayrıntı 

Yayınları, 3. Baskı, 2011. 

Eroğlu, Ebubekir; Modern Türk ġiirinin Doğası, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2. 

Baskı, 2005. 

Ġlhan, Attilâ; Ġkinci Yeni SavaĢı, Ġstanbul: ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 1983. 

Kahraman, Hasan Bülent; Türk ġiiri Modernizm ġiir, Ġstanbul: Kapı Yayınları, 3. Baskı, 

2015. 

Karaca, Alâattin; Ġkinci Yeni Poetikası, Ankara: Hece Yayınları, 3. Baskı, 2013.   

Karakoç, Sezai; Edebiyat Yazıları II DiĢimin Zarı, Ġstanbul: DiriliĢ Yayınları, 5. Baskı, 

2014. 

Kaygı, Abdullah; Edebiyat ve Varlık, Ankara: Kebikeç Yayınları, 1995. 

Kurt, Mustafa; ―Yüksek Gerilimli ve Çoksesli Bir ġiir ‗Av Edebiyatı‘ ‖, Karabatak 

Dergisi, S.10, Eylül- Ekim 2013. 

___________; ―Ġkinci Yeni” Ġçin Erken Bir Haberci: Saint- Antoine‟ın Güvercinleri, 

Kurgan Edebiyat Dergisi, S.13, Mayıs- Haziran 2013. 

Süreya, Cemal; ġapkam Dolu Çiçekle Toplu Yazılar I, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 7. 

Baskı, 2017. 

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Edebiyat Üzerine Makaleler, Ġstanbul: Dergâh Yayınları, 3. 

Baskı, 1992. 



 

124 

Tunç, Gökhan; ―Atonal Müzik Bağlamında Ġkinci Yeni ve Behçet Necatigil ġiiri‖, 

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and 

History of Turkish or Turkic Volume 5/2 Spring 2010. 

Uyar, Turgut; Korkulu Ustalık, (Hazırlayan: Alaattin Karaca), Ġstanbul: Yapı Kredi 

Yayınları, 2. Baskı, 2012. 

Yeniay, Müesser; ―Öteki Bilinç: Gerçeküstücülük ve Ġkinci Yeni‖, (BasılmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk 

Edebiyatı Bölümü, Ankara, 2013.) 



 

125 

“ASĠMETRĠK ĠKTĠDAR” BĠÇĠMĠ OLARAK DĠL VE SANATIN 

STRATEJĠK ÖNEMĠ 
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* 

Özet 

Bu çalıĢmada dil ve sanatın yarattığı ―asimetrik iktidar‖ olgusu ele alınmakta ve bunun kavramsal 

temelleri tartıĢılmaktadır. Bu da ―rıza‖ doktrini bağlamında hegemonik iliĢkilerin düzenleyici rolünü 

sorgulamayı gerektirmektedir. Bir anlamda katılımcı bireylerin ortaklık iliĢkilerinin analizi ve sivil toplumun, 

siyasal toplum karĢısındaki ―rıza‖ aĢamasına ulaĢabilen katılımcı tutumu ele alınmaktadır. Aslında ―rıza‖ 

(consensus) kavramı, son dönemlerde çok fazla kullanılan bir kavram olmakla birlikte, içeriği tam olarak 

doldurulamamıĢtır. En azından bir rıza durumunun oluĢması için, taraflar arası iliĢkinin yoğunluğu belirsiz 

kalmıĢtır.  Taraflar arası eĢit yoğunluklu iliĢkiden söz etmek her zaman mümkün olamadığı için, içinde örtük 

halde zoru barındıran bir rıza durumu meĢruiyet kazanabilmektedir. Rızanın meĢruiyet kazandığı sivil ve 

siyasi iliĢkiler düzeyinde, kimi zaman dil ve sanat, rızanın oluĢmasında rol oynayabilmektedir. Bu oluĢumdan 

hareketle, yeni bir hegemonya inĢasında veya hegemonik iliĢkilerin sürdürülmesinde dil ve sanatın da, 

kurucu veya düzenleyici olduğu anlaĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ġktidar, Asimetrik Ġktidar, Hegemonya, Sanat, Rıza. 

 

THE STRATEGICAL IMPORTANCE OF LANGUAGE AND ART AS A 

FORM OF “ASYMMETRICAL POWER” 

Abstract 

―Asymmetrical power‖ phenomenon, created by language and art, dealt with in this paper and 

discussed its conceptual basics. And it is required to discuss regulatory role of hegemonic relations in the 

context of ―consensus‖ doctrine.  In one sense it is analyzing of the participant individuals‘ partnership 

relations and dealing with participatory manner, which could be reached to level of ―consensus‖, of civil 

society in the face of political society. Even though the ―consensus‖ concept is using mostly in the recent 

times, the content of it couldn‘t be fulfilled completely. In order for at least a consensus to emerge, the 

intensity of the relationship between the parties has remained unclear. Since it is not always possible to talk 

about equal intensity relationship between parties, the consensus situation, hosted coercion implicitly, could 

be gained legitimacy. Sometimes language and art could play role in the formation of consensus in the level 

of civil and political relations, where the consensus gains legitimacy. With reference to this formation it was 

understood that the language and art could play founding and regulatory roles in the construction of a new 

hegemony and the maintenance of the hegemonic relations, as well. 

Keywords: Power, Asymmetrical Power, Hegemony, Art, Consensus.  
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GiriĢ 

―Ġktidar‖ kavramı Siyaset Bilimi‘nin temel kavramlarından birini oluĢturur. Doğal 

olarak elbette siyasi tarihin en can alıcı kavramıdır. Sümerlerden bu güne, yani ilk devletli 

toplumdan beri, iktidar olgusu ilgi odağı olmayı sürdürmektedir. Aynı Ģekilde iktidarın 

varlığı, iktidar kavramına iliĢkin tartıĢmaların da var olduğuna iĢaret etmektedir. Bir baĢka 

ifade ile eğer iktidar varsa, iktidara iliĢkin tartıĢmaların da olması olağan bir durumdur. 

―Ġktidar anlayıĢının gerek kültürlere gerekse toplumlara uyarlanarak mikro ve makro 

sınırlılıklar açısından‖ kendine özgü bir durum oluĢturması söz konusudur. Bundan dolayı 

iktidar kavramının dönemsel geliĢmelere uygun Ģekilde transformasyona uğraması yapılan 

tartıĢmaların gerekçesi olarak gösterilmektedir (Barutçu, 2014: 84). 

Derin tartıĢmalara konu olan iktidar kavramının genel tanımına göz atacak olursak, 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü‘ne göre iktidar; ―devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet 

gücünü kullanma yetkisi‖dir (2005: 951). Sosyal Bilimler Sözlüğü‘ne göre ise iktidar, 

―toplumu yönetme, yönlendirme gücü; bu güç veya yetkiyi elinde bulunduran organ, 

hükümet‖ anlamındadır (Demir ve Acar, 1997: 113). Max Weber daha geniĢ bir yaklaĢım 

getirmiĢ ve iktidarı, bir iradenin kendisine karĢı gelinmesi durumunda bile yürütülebilmesi 

olarak ele almıĢtır. Ġktidar kavramının genel niteliklerinden hareketle aslında çok fazla 

tanımı yapılmıĢ ve bunları da, genel bir sınıflama altında toplamak gerekmiĢtir. Bundan 

hareketle iktidar kavramı iki genel çerçeve içine alınmıĢtır: Sosyal Ġktidar ve Siyasal 

Ġktidar. Sosyal iktidar kavramı, bireylerin kiĢisel tutumlarını ifade eden Michel Foucaultcu 

mikro iktidarı temsil ederken; siyasal iktidar ise, genel ifadeyle devletin makro iktidarını 

temsil etmektedir. Ġktidarı ayakta tutan kaynaklar olarak ele aldığımızda, sosyal iktidar 

rızaya dayalı meĢruiyete, siyasi iktidarsa zora dayalı meĢruiyete göre güç kullanımı ve 

otorite hâkimiyeti bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Sosyal iktidar ile siyasal iktidarı, 

dayandıkları meĢruiyet temeli ve güç iliĢkileri, bu bağlamda hegemonik iliĢkiler 

bakımından inceleyelim: 

Ġktidar ĠliĢkileri ve Hegemonya Alanının ĠnĢası 

Foucault‘nun iktidar ayrımı, önceki dönem düĢünürlerinin iktidarı ele alırken ortaya 

koyduğu ana eksenin yerine, iktidarın sosyal boyutu bağlamında ele alınıĢına imkân 

tanımıĢtır (Yanık ve Doğan, 2013: 43). Böyle bir iktidar pratiği de, yaĢamın hemen her 

alanında, en mikro boyutta bile karĢılaĢılabilecek iliĢkilere denk gelmektedir, örneğin aile 

içi iliĢkilerdeki düĢünümsüz iktidar biçimleri gibi. Hegelci bakıĢa göreyse, iktidar iliĢkileri 

üç farklı ―Etik-YaĢam Uğrağı‖ içinde yaĢanmaktadır. Bunlar aile, toplum ve devlet 

uğraklarıdır. Hegel‘e göre aile düĢünümsüzdür ve tikel çıkarlardan oluĢur; devlet ise, 

düĢünüm alanıdır ve evrensel çıkarları içerir. Toplum, bu noktada bir uzlaĢı alanı olarak 

tikel ve evrensel çıkarları buluĢturur. Hegel‘in projesinde Etik-YaĢam, bireylerin 

tikelliklerini evrensellikle buluĢturarak bir bütünlük oluĢmasını ve tikel çıkarların yıkıcı 

etkilerinin güçsüzleĢmesine hizmet ederek, düzenin iyi iĢlemesini ve iktidarın hakça 

gerçekleĢmesini sağlar. Öte yandan Hegel düĢüncesindeki ―hak‖ kavramı, toplumsal zemin 

içinde bir anlam kazanır, tanınmayan bir hak ancak bir iddia olarak kalır ve hak niteliği 

kazanamaz (1991: parag.71). 

Hegel‘in de dikkat çektiği üzere, sosyal iktidar uğrağı olan aile ile siyasal iktidar 

uğrağı olan devlet, toplum uğrağında buluĢurlar. Bu buluĢma, hegemonik iliĢkilerin 

gerçekleĢmesine yol açar ve bir ortaklık zemininin inĢasını gerçekleĢtirir. Öte taraftan tam 

da burada Ģu gerçeğin vurgulanması uygundur: Hegemonya kavramını anlayabilmek için, 

Gramsci‘nin ortaya koyduğu ―Tarihsel Blok‖ kavramını iyi bilmek gerekir (1978: 177). 

Öncelikle Gramsci‘ye göre Tarihsel Blok, altyapı ile üstyapının organik olarak buluĢması; 

bir baĢka ifade ile uzun dönemli, kalıcı, yapısal bir bileĢim haline gelmesidir. Gramsci alt 
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ve üst yapıların bu bütünleĢmesine ―Organik BileĢim‖ adını verir ve bunu bir iliĢkiler 

sorunu olarak ele alır. Tarihsel Blok, kültürel değerler sisteminin bir toplumsal sistemi 

derinden etkileme, ona yayılma, onu toplumsallaĢtırma ve bütünleĢtirme biçimidir. 

Gramsci, Tarihsel Blok kavramı ile bir yandan Hegelci ―etik-politik‖ yaklaĢıma, diğer 

yandan üstyapıyı basit bir gölge görüngüye indirgeyen ekonomist sapmaya karĢı durur 

(YetiĢ, 2009: 138). Gramsci, bu karĢı koyuĢu sergilerken, altyapının veya üstyapının 

üstünlüğünü savunanlara da karĢı çıkmıĢ olur. 

Gramsci yeni bir üstünlük biçimi olarak ―hegemonya‖ kavramı ile sarsıcı görüĢler 

eĢliğinde öne çıkmıĢtır. Hegemonya kavramının kökensel tarihi aslında Antik dönem 

düĢünürlerine kadar geriye götürülebilse de, esas olarak iki kullanımı söz konusudur: Bir 

devletin diğer devletler üzerinde kurduğu uluslararası tahakküm ve egemenlik biçimidir ki, 

kuĢkusuz güce dayanır. Diğer anlamda ise, hegemonya bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde 

asıl olarak rızaya dayalı olmakla birlikte, içinde örtük halde zoru da barındırabilen 

üstünlük kurma biçimidir. Bu bağlamda hegemonya, kitlelerin yönetici sınıfa 

kendiliğinden verdikleri rızaya dayanır. Böylece yönetici sınıflar birçok alanda birçok 

üstünlük biçimleri elde ederler. 

―Zor‖, devletin alanında yer alırken, ―Rıza‖ Sivil Toplumun alanında yer alır ve 

hegemonik uğrak iliĢkileri de Sivil Toplum içinde gerçekleĢir. Hegemonya, çoğu zaman 

asimetrik bir üstünlük biçimi olarak kurulabilmektedir. Sivil Toplum, içinde piyasa 

iliĢkilerinin ve hegemonik iliĢkilerin yaĢandığı, bir toplumsal sistemin entelektüel, etik, 

ahlâk ve kültür boyutunu oluĢturmaktadır. Bu bağlamda yönetici sınıfın ideolojisi olarak 

ekonomiden hukuka, gelenekten inanç biçimlerine, sanattan bilime kadar, tüm toplumsal 

ve entelektüel katmanlarda gerçekleĢmektedir. Gramsci, ideolojiyi ―yönetici sınıfın dünya 

görüĢü‖ olarak tanımlamıĢtır. Gramsci‘ye göre ideoloji, hegemonik iliĢkiler çerçevesinde 

yaĢanan sanatta, hukukta, ekonomik etkinliklerinde, bireysel ve kolektif yaĢamın bütün 

belirtilerinde kendini örttükçe gösteren, Tarihsel Blokta gerçekleĢen üstyapı-altyapı 

iliĢkileri ile derinden bağlı olan bir dünya görüĢü ve hayatı algılayıĢ-yaĢayıĢ biçimidir 

(YetiĢ, 1996: 109). 

Ayrıca Ģu da açıktır ki; Sivil Toplum mücadelesi, aslında bir hegemonya 

mücadelesidir. Böyle bir hegemonik mücadele de yeni bir Tarihsel Blok inĢa etmeyi 

hedefleyen uzun erimli etik-politik savaĢımı temsil etmektedir. Hegemonya, bağımlı 

sınıfların duygu ve zihin dünyasıdır, bu nedenle denetimi sağlamak amacıyla çeĢitli 

araçlarla yürütülen aktif mücadeleyi temsil eder. Tam da bu bağlamda hegemonya, egemen 

sınıflar ile bağımlı sınıflar (veya devletler) arasında hiç bitmeyen bir mücadeledir. Diğer 

yandan hegemonyanın temsilcileri, bilinç ve düĢünce üretebilen nitelikli kimselerdir, 

dolayısıyla hegemonya toplumsal özneler etkinliğinin dıĢında bir kavram olmayıp, gerçek 

bireyler tarafından bilfiil gerçekleĢtirilir, muhafaza edilir ve yeniden üretilir. Aynı zamanda 

hegemonya bilinçli bir zihinsel derin dönüĢüme ve sentez sürecine denk gelir. Bu süreç 

maddi gerçekliğin daha fazla anlaĢılmasına, siyasal strateji ve eylemin yeni biçiminin 

geliĢmesine öncülük eder. Bu anlamda hegemonya, bilinçli eylem yoluyla gerçekleĢtirim 

ve eleĢtirel öz düĢünümdür (Bank, 2015: 36). 

Hegemonyanın geniĢleyen anlamı, bir üst yapı uğrağı olarak sanatı, hegemonik 

iktidar iliĢkilerinin ve daha ötesi, yeni bir Tarihsel Blok inĢa sürecinin zorunlu tarafı olarak 

öne çıkarmaktadır.  ĠĢte tam da bu bağlamda sanat üretmek, artık asimetrik güç artıĢı ile 

birlikte hegemonik güç sağlama biçimi olarak iĢlev kazanmıĢtır. Günümüzde sanat 

üretmek, iktidarların meĢruiyet kaynaklarından biri haline gelmiĢtir. Ġktidarların 

meĢruiyetlerini koruyabilmeleri, toplumun ―rıza‖ yönünü ele geçirebilmeleri, yani 

toplumsal/bireysel rıza ile uyumlu olmaları oranında mümkün olabilmektedir. Bu nedenle 

toplumun nabzını tutacak kavramlar olan dil-edebiyat ve sanat, rıza oluĢturmanın önemli 
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bir unsuru olarak etki etmektedir. Bir baĢka ifade ile dil-edebiyat ve sanat, hem sosyal 

iktidarın vazgeçilmez kaynakları hem de siyasi iktidarın stratejik öğeleridir. 

Modern dönemi, dil ve sanatın asimetrik iktidar etkisi yarattığı dönem olarak 

değerlendirmek gerekir. Bu nedenle hegemonik iliĢkilerde, dil ve sanatın iĢlevini 

çözümlemek önem taĢımaktadır. Bu etkinin, geçen yüzyıl boyunca giderek artmıĢ olduğu 

ve günümüzde bir ―rıza‖ aracına dönüĢtüğü görülmektedir. Toplumsal/ bireysel rızanın 

oluĢmasında dil, kültür ve sanatın doktriner bir unsur haline geldiği açıktır. Modern ve 

post-modern akımların önce dil-edebiyat ve sanat alanlarında baĢlayıp, sonra siyasete 

yayıldığı düĢünüldüğünde, söz konusu doktriner rolün belirleyiciliği daha iyi anlaĢılacaktır. 

Toparlayacak olursak günümüzde dil-edebiyat-sanat, kısaca kültür hem toplumsal 

rıza oluĢturucu hem de hegemonya belirleyici niteliği ile siyasi iktidarın topluma yansıyan 

gölgesi olabilmekte veya tam tersi toplum içinde nüfuz alanı bulan dil, edebiyat ve sanat, 

iktidarlar üzerinde hegemonik ters-etki gücü yayarak yönlendirici ve denetleyici rol 

oynayabilmektedir. Bu anlamda kültür, bazen toplumlar üzerinde gölge-iktidar etkisi 

yaratırken bazen de, sivil toplumun ve özgür bireyin sesi olarak iktidarların itici gücü ve 

rıza ortağı haline gelebilmektedir. Bu niteliği ile dil ve sanat, asimetrik bir iktidar iliĢkisi 

üretmektedir. Asimetrik iktidar, bir iktidar uğrağında siyasilere görev ve hak olarak verilen 

―karar alma ve emir verme‖ olanaklarına halkın görece sahip olmasıdır. Bu anlamda siyasi 

iktidara etki edebilen bir sivil halk gücünün ortaya çıkmasıdır. Bu güç ―asimetrik‖ olduğu 

için, iktidar etkisi tam olarak önceden kestirilememektedir. Siyasi iktidarlar için bu güç bir 

tehdit olabildiği gibi, aynı zamanda bir güç artıĢına da yol açabilmektedir. 

Dil-Edebiyat ve Sanatın Stratejik Yönü 

Strateji, bir amaca ulaĢmak için izlenmesi gereken ana yol olarak bilinmektedir. 

Ancak terim, bu genel anlamı dıĢında birbirinden farklı olgu ve olaylara iliĢkin olarak 

kullanılmaktadır. Askeri literatürde askerî harekâtın dayandığı esasları ifade etmektedir. 

Clausewitz‘in anlatımıyla strateji, devletin kararlaĢtırdığı amaca, kuvvet yoluyla 

ulaĢmaktır. Bunun da karĢılığı, düĢmanın maddi ve manevi tüm güçlerinin yok edilmesi 

için kapsamlı olarak hazırlanan planlardır (Sönmezoğlu (der.), 2010: 600). Üstte 

belirtildiği gibi artık strateji kavramı, daha genel geçer bir niteliğe bürünmüĢtür. Bugün 

strateji kavramı, genel anlamda yalnızca parti, iĢletme, devlet vb. kurum veya kuruluĢların 

belli bir amaca ulaĢmak için izlediği yol anlamına gelmemektedir (Sönmezoğlu (Der.), 

2010: 601). Günümüzde strateji geliĢtirmek, hegemonya oluĢturmanın bir aĢaması olarak 

kurumsallaĢmıĢtır. Ülke içi dinamiklerde veya devletlerarası iliĢkilerde, yeni stratejiler 

geliĢtirmek yeni hegemonya alanları oluĢturmak anlamına gelmektedir. 

Kültür ve dolayısıyla sanat alanı da tıpkı siyaset, ekonomi ve askeri alanlar gibi, 

stratejik bir öneme sahip hale gelmiĢtir. Kültür alanında geliĢtirilecek stratejiler de, 

geleceği biçimlendirecek etki yaratabilmektedir. Bir baĢka ifade ile kültür ve sanat 

stratejileri, iç ve dıĢ dinamikleri harekete geçirme, sivil topluma öncülük etme, iktidarlara 

itici güç olma, toplumu belli bir amaca yönelik eğitici, yönlendirici rol oynama ve nihayet 

örgütlü-planlı bir gelecek inĢa etme potansiyeli taĢımaktadır. Bu anlamda dil ve sanat, bir 

yandan çağdaĢ bir sivil toplum, diğer yandan ise demokratik ve saygın bir devlet 

oluĢturmanın, aynı zamanda iktidar iliĢkilerini ―rıza‖ doktrininde buluĢturmanın proaktif 

yönünü temsil etmektedir. Dil ve sanat, her Ģeyden önce topluma ―birlikte hareket etme‖ 

dinamizmi kazandırmaktadır. Bir sivil inisiyatif hareketin veya proaktif toplumsal ön-açıcı 

eylemin ortaya çıkmasında, dil ve sanat öncü rol oynayabilmektedir. Sanat kolektif bir 

oluĢumun doğmasında ve kolektif eylemin gerçekleĢmesinde; böylece bir toplumsal 

değiĢimin yönlendirilip yaĢanmasında ―kültürel yönetim‖ imkânı sağlayabilmektedir. 
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Gramsci gibi Althusser (2003) de, yönetici sınıfın ideolojisinin kendiliğinden 

gerçekleĢmeyeceğini öne sürmektedir. Althusser‘e göre bir ideoloji ancak ideolojik devlet 

aygıtlarına yerleĢtirilebilirse hem kendini gerçekleĢtirir hem de burada egemen bir ideoloji 

olarak baĢat rol oynayabilir. Bunu sağlayan baĢlıca etmen, devlet aygıtları aracılığıyla 

hegemonik boyut kazanması, yani genel ideoloji halini almasıdır. Althusser‘e göre devletin 

zor yönünü Baskı Aygıtları, hegemonik yönünü ise Ġdeoloji Aygıtları oluĢturur. Althusser 

devletin Ġdeoloji Aygıtlarını, aynı zamanda sınıf savaĢımının bir alanı olarak görür. 

Egemen sınıf, devletin Ġdeolojik Aygıtları üzerinden bu savaĢımı yürütür ve kendi 

hegemonyasının kurulmasını sağlar. Bu nedenle Althusser‘de, Devletin Ġdeolojik Aygıtları, 

hegemonyanın kendini gerçekleĢtirdiği özel bir alana hizmet eder (2003: 54-9). Devletin 

Ġdeolojik Aygıtları üzerinde kurulan hegemonya, bütün topluma nüfuz eden genel 

hegemonya olarak öne çıkar. Bu durumun, bireylerin ―kendini gerçekleĢtirme‖ aĢamasına 

denk gelmesi beklenir. Rızaya dayalı bir hegemonyanın, bir toplumsal değerler bütünü 

halini alması, bireylerin kendini gerçekleĢtirme bakımından yetkin olmasını gerektirir; 

çünkü ancak ―karĢılıklılık iliĢkileri‖ içinde, zor yönü en alt düzeyde baskılanmıĢ halde bir 

hegemonik düzen kurulabilir. Kendini gerçekleĢtirememiĢ bireylerden oluĢan bir toplumda 

kurulacak olan hegemonya, iktidar bloğu içinde güçlü olan siyasi toplumun, sivil toplum 

üstündeki tahakküm biçiminden baĢka bir Ģey olmayacaktır. 

Organizmayı dinamik bir sistem olarak gören Rogers‘ a göre (1951:487-91) tek bir 

hak, tek bir hayat gayesi, tek bir güdü vardır. Tüm davranıĢları açıklamaya yeterli olan bu 

güdü, kendini gerçekleĢtirme güdüsü olup organizmanın, kalıtımın belirlediği yönde 

geliĢip farklılaĢması ve böylece daha otonom, daha sosyalleĢmiĢ bir hale gelme 

mücadelesidir. Ġleri doğru geliĢme eğilimi, ancak seçenekler açıkça algılanır ve yeterli 

Ģekilde sembolize edilirse gerçekleĢebilir. KiĢi, geliĢtirici ve geriletici davranıĢ yollarını 

ayırt edemedikçe kendini gerçekleĢtiremez. Ġyi seçim, iyi-kötü hakkındaki bilgiye dayanır. 

KiĢi bunu bilirse, iyiyi seçmeye yönelir (Kuzgun,1972: 172). 

Bu durumda ancak kendini gerçekleĢtirebilen bireyler, hegemonik iliĢkilerde eĢit 

taraf halini alabilirler, yoksa kurulacak hegemonya bir tahakküm biçiminden baĢka bir Ģey 

olamaz. Hegemonyanın güvenilirliği, bireysel özgürlüğün karar süreçlerinde yetkinliğini 

elde edebilmesine, bir sosyal iktidar temeli oluĢturmasına bağlıdır. Hegemonik taraf olarak 

siyasi iktidarın meĢrulaĢtırılması veya alaĢağı edilebilmesi; Rogers‘ın ifadesiyle (1961:9), 

―kapasitesini tam olarak kullanabilen (Fully Functioning)‖ bireylerin varlığı ve yoğunluğu 

ile iliĢkilidir. 

Sanat ve Sanat Eğitimi, bireylerin iyi ve doğruyu seçebilip ayırt edecek kapasiteye 

ulaĢıp kendini gerçekleĢtirmesinde, dolayısıyla hegemonik iliĢkilerin manipülasyon ve 

tahakkümden kurtarılmasında, demokratik ve adil ―karĢılıklılık‖ (intercourse) temelinin 

siyasal toplum ile sivil toplum iliĢkilerine yerleĢtirilmesinde son derece önemlidir. Sanat 

düzeyi ve nitelikli Sanatlar Eğitimi yüksek olan toplumlarda, siyasi iliĢkiler tahakküm 

düzeyinden, hegemonik rıza düzeyine ve karĢılıklı tatmin edici bir taraftarlığa, dolayısıyla 

demokratik tercihe dönüĢmektedir. Bu nedenle iyi iĢleyen demokrasilerde sanat ve sanatlar 

eğitimi de, seçkin bir yere ve ağırlığa sahip olabilmektedir. 

Herbert Read (1981: 1), ―Hiçbir insan faaliyeti sanatlar kadar kalıcı olmadığı gibi, 

hiçbir Ģey uygarlık tarihinin verileri olarak geçmiĢten günümüze kadar onun gibi 

gelememiĢtir‖ diyor. KuĢkusu sanat, gerek eser olarak gerekse düĢünce akımı ve eylemi 

olarak kalıcılığı gibi, yüksek etkileme gücüne de sahip olagelmiĢtir. Bu çerçevede 

insanların binlerce yıla dayanan gelenek görenekleri gibi, düĢünsel birikimleri ve davranıĢ 

kalıpları da estetize edilmiĢ bilinçli değerler bütünü olarak yaĢamımızı kuĢatmaktadır. 

Sanatın bütünleĢik sosyal bilimlere, özellikle Psikoloji, Felsefe, Estetik, aynı zamanda 
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doğa bilimlerine dönük kavrayıĢı ve inanç sistematiği içindeki tutarlı konumu, toplumsal 

oluĢum üzerinde derin etki yapmaktadır. 

Sanatlar Eğitimi 

Bir bütün olarak bakıldığında sanat, bir kültürel birikim olmakla birlikte, yeryüzünü 

etkileyen iktisadi, siyasi, askeri ve toplumsal koĢullardan fazlasıyla etkilenip onları da 

fazlasıyla etkilemektedir. Örneğin sanat, çağın iktisadi koĢullarından veya siyasi 

ortamından etkilenip değiĢik akımlar, hareketler ve ürünler olarak öne çıkmakta, adeta bir 

çığlık gibi topluma sinmiĢ olanı dıĢa vurmaktadır. Bu noktada tam da Read‘ın iĢaret ettiği 

üzere, ―sanat, antiteziyle birlikte oluĢan bir imajinasyondur ve çeliĢkilerin bağdaĢtırıldığı 

yeni bir sentez veya yeni bir bütünlük halinde ortaya çıkmaktadır‖ (1981:2). 

Sanat bireysel bir üretim biçimidir, sanatçı kendi baĢına, sanatını yapar ve sunar. 

Aynı Ģekilde sanatın değerlendirilmesi ve yorumlanması da bireyseldir. ―Sanat bireyin 

yalnız baĢına yaptığı bir faaliyettir, ama toplum onu kabullenmedikçe, aĢama birimlerini 

içine sindirmedikçe sanat da toplumsal fabrikada dokunamaz‖ (Read, 1981:3). Sanat, bir 

toplumsal bütün içinde kültürel alanın en etkileyici düzeylerinden birini oluĢturur ve 

psikolojik doyumu sağlayan baĢlıca unsurdan biri haline gelir. Bu nedenle rıza sağlamada, 

yani bir ortaklık oluĢturmada, sanatın verdiği bilinç evresinde niteliksel yükseliĢ, 

benimseme, heyecan duyma, haz ve güzellik duygusu kadar, psikolojik tatmin hissi de 

önem taĢımaktadır. Sanatlar Eğitimi, bu çerçevede görsel (plastik) sanatlar, endüstriyel 

sanatlar, teknolojik sanatlar ve dil-edebiyat eğitimi, bireylerin bilinçlerinin farklı evrelerini 

harekete geçirerek bir yandan onları psikolojik doyuma ulaĢtırmakta; diğer yandan ise, 

bireylerin kendini gerçekleĢtirmelerine yardımcı olarak toplumda ön-açıcı sıçramaların 

yaĢanmasına öncülük etmektedir. Giderek Sanatlar Eğitimi, bilim ve teknoloji eğitimi 

kadar, belki ondan bile fazla, özen ve önem gösterilmesi gereken bilim alanı haline 

gelmiĢtir. Burada Ģunu da ayrıca belirtmek gerekir; Sanat Eğitimi ve Güzel Sanatlar 

Eğitimi kavramlarının değiĢtirilerek bunların yerine, artık ―Sanatlar Eğitimi‖ denmesi 

(Ġngilizce‘de kullanılan arts education gibi), bu kullanımların özellikle ülkemizde yol 

açmıĢ olduğu kimi karıĢıklığa biraz olsun açıklık getirebilir‖ (San, 1998: 1). 

Sanatlar Eğitimi, sivil toplum ile siyasal toplum (devlet) arasındaki hegemonik 

iliĢkilerin inĢasında etkili olurken, bir yandan da kültürel alanın oluĢumunda yapı taĢı 

niteliğindedir. Kültürel alanı, toplumun bütünü için geçerli olan, geçmiĢten miras kalan ve 

öğrenilebilir olan değer, norm ve davranıĢ kalıpları toplamı olarak ele aldığımızda; kültürel 

değer, norm ve davranıĢların, toplumda insanların manevi ve ruhsal ihtiyaçlarını 

karĢıladığını anlıyoruz (Erkan, 2000: 58). Toplumun çoğunluğunca benimsenen ve bu 

benimsenmeye koĢut da, genel-geçer nitelik kazanan kültürel değer, norm ve davranıĢ 

kalıpları, bir yandan kamusal bilincin, sivil toplumsal ethosun ve ortak-duyunun 

oluĢmasında, diğer yandan toplumun kabul ve karĢı-duruĢ biçimlerinin belirlenmesinde, 

toplumsal dünya görüĢü ve kamuoyu oluĢmasında belirleyici olmaktadır. Kültür üzerine 

yapılan bilimsel çalıĢmalar, kültürün ekonomik kalkınmadan toplumsal adalete, devlet 

politikalarından sivil toplum davranıĢlarına kadar geniĢ bir alanda bilinç, irade ve 

yönelimleri yapılandırabildiğini göstermektedir. Ġnsanların, birbirlerine güvendiklerinde, 

toplumsal iliĢkilerde psikolojik doyum sağladıklarında ve heyecan-haz duygusunu 

hissettiklerinde, tıpkı toplumsal alan gibi, iktisadi, siyasi ve kültürel alanlarda da verimli 

çalıĢmalar gerçekleĢtirdikleri gözlemlenmiĢtir (Gökbunar ve Yanıkkaya, 2004: 33). 

Sanatı ve Sanatlar Eğitimi‘ni hayatı anlama ve onu biçimlendirme çabası olarak 

kavramak önemlidir. ―Sanat, hayatı anlayan bir zekânın onu, en güzel biçime sokmasıdır; 

sanat, bir meslek değil, yaĢam alanıdır" (Gençaydın, 1997: II). Eğitim ise, beyin gücünü 

kullanma ve geliĢtirme sanatı olarak kabul edilmektedir. Ġster sanat olsun, ister eğitim 
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olsun, değiĢen, kendini yenileyen, neredeyse hiç durmaksızın evrimleĢen dünyaya, yeni 

yaklaĢımlar geliĢtirerek sahip çıkmak zorundadır. Üstelik bir uygarlık açınlayıcısı olması 

nedeniyle, sanatın ve eğitimin geleceği, Ģimdi‘de, Ģu anda yakalaması istenir. Sanatçı ve 

eğitimci, geleceği önceden görüp, buna göre önlem almalıdır. Sanatçı ve eğitimci, bir 

stratejist olarak görev yapmak zorundadır, bu da gerek kültür gerekse eğitim politikalarının 

önemini ortaya çıkarmaktadır. Sanat, bilim ve eğitim üçlüsünün, çağın gereklerine ve 

gelecek çağların beklentilerine göre geliĢen bir uygarlığın temsilcisi olduğu kabul 

edilmektedir (Karagöz, 1999: 119). 

Ġnci San (1992: 643–44), sanatın yaĢamı biçimlendirme sorumluluğunu 

―leitmotifler‖ (laytmotif)
1
 dolayımı ile gerçekleĢtirdiğini ifade etmekte ve sanatın on üç 

çeĢit leitmotifine açıklama getirmektedir: 

1) Dünya piyasasına daha nitelikli ve zevkli eĢya sürebilme amacına dayalı, ulusal 

ekonomik leitmotif; 

2) Endüstriyel kullanım eĢyasının kitlesel fabrikasyondaki zevksizliğine karĢı 

çıkarak ve kentleĢme olayına karĢı gelerek toplum yaĢamının tümel olarak niteliğini 

yükseltmeyi, bireylerin zevkini eğitmeyi, dolayısıyla daha zevkli ve daha mutlu bir yaĢamı 

amaçlayan leitmotif; 

3) Kültürel değiĢmeleri karamsarlıkla izleyen, büyük kent yaĢamı, iĢçi hareketi, 

teknolojik geliĢmeler gibi çağın getirdiği birtakım olgulardan uzaklaĢmaya çalıĢan 

romantik ve usdıĢı leitmotif, 

4) Irksal güzellik ölçütlerine ve aĢırı yüksek sanata değer veren ırkçı leitmotif;  

5) Halk sanatı ile sanat eğitimini birleĢtirmeyi öngören leitmotif;  

6) GeliĢen endüstrinin doğayı, çevreyi ve bu arada mimari mirası bozup yıkmaktan 

kaçınmadığı gerçeğine karĢı çıkan görüĢ ve kentleĢme, hızlı teknolojik geliĢme, 

elektrikleĢme, trafik yoğunluğunun artması gibi olgular karĢısında doğaya özlem leitmotifi; 

7) SavaĢ zamanlarında ülke savunmasına yönelik leitmotif; 

8) Masum süslemeler ve doğalcı formlarla uğraĢarak apolitik kılma leitmotifi;  

9) Halk için sanat leitmotifi; 

10) Gene kültürden yana karamsar olan ve yaĢam düzenleme kaygıları taĢıyan, aynı 

zamanda dinsel, ahlâkî ve tinsel boyutları olan müzsel eğitim lelitmotifi; 

11) Evrensel olarak etkili olan ―çocuktan yana, çocuktan çıkarak ve çocuk için" 

diye tanımlanabilecek leitmotif; 

12) Bauhaus öğretilerinin (baĢlıca Klee, Kandinsky ve Itten gibi sanatçı-

eğitimcilerin baĢlattığı) görsel yoğumsal düĢünme biçimini geliĢtirici leitmotif; 

13) Sanat ile politikayı bağdaĢtırmayı öngören, ideolojilerin irdelenip 

çözümlenebilmesine yönelik demokratik ve emansipasyoncu (özgürleĢimci) leitmotif. 

Bütün bunlardan hareketle günümüzde sanatın, artık bir soylu veya zengin uğraĢısı 

olmadığı, ülkelerin genel nüfuslarının hiçbir ayrım yapılmaksızın hem zevk sahibi 

olmalarında hem de yaĢama karĢı duyarlı ve bilinçli olabilmelerinde, karar verme-

uygulama (itaat etme) süreçlerinde tutarlı davranıĢ gösterebilmelerinde ve üretim 

biçimlerini inĢa etmelerinde ön-açıcı olduğu saptanmıĢtır. Oysa uzun yüzyıllar boyunca 

sanat eğitimi, kimi zaman saray mensuplarının soylu çevrelerinde bir boĢ zaman uğraĢı, 

                                                           
1
 Bir sanat eserinde sık sık tekrarlanarak ona özellik kazandıran ve sorumluluk yükleyen temel vurgular. 
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kimi zaman zengin kesiminde Felsefe ve Estetik kavramı içinde ele alınan bir olgu, kimi 

zamansa küçük burjuva esnafının teknik ve mesleki eğitimi içinde düĢünülen el sanatları 

düzeyinde ele alınmıĢtır. Zaten sanata dair çeĢitli görüĢ, eğilim ve kuramlar incelenirken 

değiĢik zamanlarda sanat olgusunun da değiĢik anlamlarda anlaĢıldığı, bütün zamanlar ve 

sisteme etki edecek, tüm katılanlar için geçerli olacak, değiĢmeyen bir sanat kavramının 

düĢünülemeyeceği ortaya çıkmıĢtır. Sanat kavramı, sürekli olarak yeniden üzerinde 

düĢünülecek ve sanat olayına uzaktan yakından her katılanın, kuĢkusuz yeniden kuracağı 

bir kavramdır. Böylesine değiĢken olan sanat kavramı, sanat eğitiminin ve sanat 

eğitbiliminin de değiĢkenliğine yol açmaktadır (ayrıca bkz: San, 1992: 643-44). 

Ġnsanlık tarihinin en kanlı yüzyılı 20. yüzyıl olmuĢ, 21. Yüzyıl bu kanlı mirası devir 

almıĢtır. Milyonlarca insan dünya savaĢlarında yok olmuĢ, milyonlarcası da 20. yüzyılın 

kanlı diktatörleri tarafından öldürülmüĢtür. Doğu Bloku‘nun çöküĢüyle yaĢanan kargaĢada 

öldürülenlerle, Irak-Ġran savaĢı sırasında, Bosna-Hersek, Kafkaslar, Afrika, Asya ve Orta 

Doğu‘da katledilenleri de eklediğimizde bu sayı korkunç bir boyuta ulaĢmaktadır. Aslında 

insan hiç bu kadar geleceğe yakın olmamıĢtır. Yüksek teknoloji bizi geleceğe, hem de reel 

olarak yaĢayamayacağımız geleceğe taĢımaktadır. Sanal dünya, bilim kurgu yapıtlardan 

çıkıp yaĢamımızın bir parçasına dönüĢmüĢtür. Bugünün bilimi ve sanatı, geleceğin 

niteliğini tartıĢmakla kalmayıp olabildiğince belirlemektedir (Karagöz, 1999: 130). Ortak 

çıkarda buluĢma (rıza) ve duyarlılık sınavı, bugün insanlığın vermekte olduğu belki de en 

ağır sınavlardan biri durumundadır. Ġnsanlık kendi iktidarını test etmektedir. KuĢkusuz 

insan ömrünün biraz daha uzatılmıĢ olması, bilimin ve teknolojinin bir zaferidir. Ama 

bilimle yaĢatılan ve donatılan insanların büyükçe bir bölümüne, ―bilinç ve duyarlılık 

eğitimi‖ sistemli olarak verilememektedir. Sanatlar Eğitimi, birey olma bilinci yanında 

nitelikli toplum olmak için de yüksek katkı yapan bir sanat-bilim seçeneği oluĢturmaktadır. 

Sonuç 

Sanat, imgelerle üretmek ve yeniden üretmektir; ama aslında sanatın ürettiği sanat 

eserinin ötesinde, yaĢamın ta kendisidir. Sanatçı, yaĢamın ele geçirilemeyeceğini bilerek 

üretir, ürettikçe yaĢama hafiften bir dokunmanın hazzını duyar. Oysa dünyayı kana 

bulayan nice diktatör, her seferinde dünyayı ele geçirdiklerini sanıp yanılmıĢtır. Sanat, 

ortak iyide buluĢmanın yolunu bulmaya çalıĢan iradelerin de temsilcisidir. Sanatçı, bu 

mücadelenin genellikle en ön safında yer alır. Tarih böyle büyük örneklerle doludur. 

Örneğin bir zamanlar ülkemizde epeyce yaygın olan kırsal köylerdeki çocuk ölümlerini, 

Ceyhun Atıf KANSU‘nun ―Kızamuk Ağıdı‖ adlı Ģiirinden daha etkili ve daha çarpıcı ve bu 

denli ‗güzel‘ kim verebilirdi ki? 

… Habersiz hepsi, kızamuktan ve ölümden, 

Kirli yüzlerinde açan ölümden habersiz, 

Ve düĢmüĢ bir gül oluyorlar birden, 

Bebekler ölüyor, ölümden habersiz. 

 

Ali‟lerin kızı Emine‟yi gördüm, 

Öldü... Yusufların Kadir öldü, emmisinin Durdu öldü, 

Ġkindiye doğru, evlerine vardım, 

Gördüm, Döne öldü, Ali öldü, Dudu öldü. 
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Bir bir saydım, yirmi üç çocuk, 

Ah, güllü Gülizar öldü, 

Gördü kıĢ güneĢi, gamlı ve donuk, 

Daldı oğlanlar, çiçekti kızlar, öldü. 

 

Gamlı türkümle tepeden aĢağı bıraktım, 

Bıraktım kendimi düĢesiye, ölesiye, 

Bu acıdan sonra nasıl doğacaktım, 

Nasıl dönecektim aynı köye?... 

Pablo Picasso‘nun ―Guernica‖ tablosu da, bir yandan insanlığa Guernica‘da 

yaĢanan dehĢeti anlatır, diğer yandan ise muazzam bir etki yaparak geleceği iĢaret eder: 

Tablo 1: Picasso‟nun “Guernica” Tablosu 

1937 yılında Francisco Franco dönemi Ġspanya‘sında, Hitler‘e yeni silahlarını Bask 

Bölgesi‘nin Guernica kasabasında deneme izni verilir. Ġtalya da, bu katliama yardımcı 

olmak üzere Franco‘dan izin alır. Nazi ve FaĢist güçler yeni bombalarının, ne kadar 

öldürücü ve yok edici olduğunu Guernicalılar üzerinde denerler. Dönemin Bask yönetimi, 

ölü sayısının 1654 olduğunu bildirmiĢtir, üstelik tıpkı Bosna‘daki gibi, pazar yerini hedef 

almıĢlardır. Picasso, on beĢ günde Guernica‘nın acısını resimleĢtirir, sergilendiğinde bir 

Nazi Subayı, ―bu eseri siz mi yaptınız‖ diye sormuĢ, Picasso ―hayır, siz yaptınız‖ diye 

cevap vermiĢtir. Bu resim ile çocuğu ölen kadının, merkezdeki mızraklanan atın, sağdaki 

yanan insanın, yerde son nefesini vermekte olan kiĢinin haykırıĢları, insanlığın haykırıĢıyla 

bütünleĢir. Bu yüzden de Picasso‘nun tablosu, hâlâ en önemli savaĢ karĢıtı eser niteliğini 

taĢımaktadır. 

Toparlayacak olursak, gerçekten de sanat hayata Ģöyle bir dokunuĢtur. Belki de, 

dünyayı ele geçirdiğine inanandan daha tesirli bir Ģekilde, hayata bir temas ediĢ biçimidir. 

Bu nedenle dil ve sanat, zora karĢı koyuĢta olduğu gibi, hegemonya inĢasında da, bir 

asimetrik iktidar gücü üretmektedir. Sanat, hiçbir iktidar sahibinin sağlayamayacağı bir 

rıza yoğunluğu sağlayabilmektedir. Bu gerçekten dolayı, siyasi, iktisadi, kültürel ve 

toplumsal bütün alanlarda, yaĢam biçimlerini sağlıklı oluĢturmanın ve yaĢamı iyiye 

yönlendirmenin etkili bir yolu da, hiç kuĢku yok ki, Sanatlar Eğitimi‘ne daha fazla önem 

vermekten ve onu daha geçerli kılmaktan geçmektedir.  
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OSMANLI SULTANLARININ SANATI YÖNLENDĠRME 

OLGUSU 

 

Bilal ELBĠR

 

Özet 

Sanat ve saltanat kavramları birbiriyle iliĢkili olup tarih boyunca yan yana anılmıĢlardır. Tarih 

boyunca hükümdârlar sanatın ve sanatçının hâmîsi olma özelliğiyle bilinmiĢlerdir. Osmanlı devletinin yüz 

yıllar süren saltanat dönemlerinin yürütülmesinde en etkili unsurlardan birisi de iyi yöneticilere sahip 

olmasıdır. Osmanlı padiĢahlarının her birisi dönemine göre en iyi eğitimden geçmiĢ olup sanat faaliyetlerine 

de uzak durmamıĢlardır. Kültür ve sanat faaliyetlerinin üreticisi dîvân sahibi padiĢahlar olduğu gibi, icracı 

olmayıp kültür ve sanata destek olan padiĢahlar da olmuĢtur. PadiĢahların kendilerine sunulan eserleri çeĢitli 

hediyelerle ödüllendirdikleri bilinmekle birlikte bazı padiĢahların sunulan eserlere çeĢitli eleĢtiriler getirdiği 

de görülür. ÇalıĢmamızda Osmanlı sultanlarının verdiği hediye ve getirdiği eleĢtirilerle sanatı yönlendirme 

olgusu ortaya konulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Câize, Sanat, Patronaj, Osmanlı Sultanları, Hâmîlik. 

 

OTTOMAN SULTANS INFLUENCE ON THE DIRECTION OF ART AND 

CULTURE 

Abstract 

Throughout the history the concepts of art and sultanate are going together. Rulers were known for 

their support of art and artists. Good rulers are one of the most important factors of Ottoman Sultans 

centuries-long ruling period.  All Ottoman sultans got the best education of their time and they were close to 

Art and Culture too. As well as there were Sultans who were owners of Divans and were creating different 

Cultural and Artworks, there were also Sultans who supported Art and Culture. It is also known that they 

were awarding best works and criticized other works. In our work, we want to show how Sultans‘ awards and 

criticism of Art and Culture works gave the direction in Art and Culture. 

Keywords: Reward, Art, Patronage, Ottoman Sultans, Protectorate, Support.  
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GiriĢ 

Osmanlı bir beylik olarak kuruluĢundan itibaren kültür ve sanat faaliyetlerine uzak 

durmamıĢtır. Ġlk dönem beylerinin sanat faaliyetlerine üretici olarak katıldıklarına dair 

rivayetler vardır. Osmanlıda saray etrafındaki Ģâirler ilk defa Çelebi Sultan Mehmed 

(1413–1421) zamanında Edirne Sarayı‘nda bir araya gelmiĢlerdir. Osmanlı Ġstanbul‘u 

fethettikten sonra beylikten devlete evrilmiĢ, güçlü bir merkez etrafında sanat ve edebiyat 

da önem kazanmaya baĢlamıĢtır.  

Osmanlı sultanları kendilerine model olarak Doğu kültüründen farklı hükümdarları 

model almıĢlardır. Osmanlı Devleti, kendisinden önce var olan Müslüman-Türk 

devletlerinin belli yönlerini kendisine model almıĢ, Selçuklularda, Celâyirlilerde ve 

Timurlularda görülen devlet-sanat iliĢkisinin benzeri Osmanlılarda da devam ettirilmiĢtir. 

Osmanlı sultanları hâmî olarak kendilerine bazı örnekler seçmiĢlerdir: Hüseyin Baykara ile 

Ali ġir Nevâyî, Gazneli Sultan Mahmud ile Firdevsî ve Sultan Sencer ile Enverî arasındaki 

hâmî-Ģâir iliĢkisi Osmanlı sultanlarının iliĢkilerine örneklik teĢkil etmiĢtir (Ġsen, 2006: 38). 

Klâsik dönem Osmanlı Ģiirinde karĢımıza çıkan sorulardan birisi ―patronajın Ģaire 

ve Ģiirin üretim sürecine nasıl etki ettiği‖dir. Patronaj kavramını irdeleyen çalıĢmaların 

baĢında Halil Ġnalcık‘ın ġâir ve Patron eseri gelmektedir. Ġnalcık çalıĢmasında Ģairin 

üretim sürecine patronun tesir ettiğini, bunun Orta çağ içerisinde sanat faaliyetlerinin 

devam etmesi adına normal karĢılanabileceğini belirtmiĢtir. Klâsik edebiyata ait belli 

nazım biçimleri (örneğin, kaside) doğrudan patronajla ilgili olduğu için, bu nazım 

biçimlerinin üretim sürecine de patronun tesirinin daha fazla olduğu ġair ve Patron‘da 

vurgulanmıĢtır (Ġnalcık, 2005: 39–40). 

Atabağsoy‘un yapmıĢ olduğu çalıĢmada patronajın Ģairin üretim iliĢkisine dair Ģu 

sonuca ulaĢılmıĢtır: ―Patronaj iliĢkisi olmadan Ģiirin varlığını sürdüremeyeceği ve bu 

bakımdan Ģiiri var edenin patron olduğunu kabul etsek bile göz ardı edemeyeceğimiz bir 

gerçeklik hâlâ ortada duruyor. O da Ģairin patronu övme ve onun prestijini koruma yolu 

olarak ortaya koyduğu Ģiirin bir üretim olarak değeridir. ġiir, yani ürün, hâkimi olan 

patrona getiri sağlayıp böylece kendi varlığının sürdürülmesini de garanti altına alırken 

üretim de bu ikili iliĢki çerçevesinde kendisini var eder. Üretim böylelikle kendisine bir 

zemin temin etmiĢ olur ve artık onun var oluĢ sahasının idarecisi yalnızca Ģairdir. Elbette 

içinde Ģiirin üretimine de dıĢtan birçok müdahale vardır. Hatta bu müdahale üretime bir 

ölçüde nüfuz da eder. Ancak bunlarla birlikte Ģairin tasarrufunda bulunan üretim 

unsurunun Ģair-üretim iliĢkisi çerçevesinde düĢüneceğimiz yeri önemini korur. Patronaj, 

bir baĢka ifadeyle Ģiirin üzerinde belli bir tahakküm alanı bulunan iktidar, Ģairi var ederken 

onun tüm üretim olanaklarını temellük etmiĢ olmaz; Divan Ģiiri karakteristiklerinin 

getirisine, patronun, sanat düzeyi bağlamındaki belirleyiciliğine ve hatta Ģiirin sahip olduğu 

konuma ve öneme rağmen hâlâ bütünüyle nüfuz edemediği üretim gibi bir alan 

bulunmaktadır. Bu durum da Ģair, diğer bir deyiĢle üreten ve üretim arasındaki iliĢkinin 

korunmuĢ yapısıyla açıklanabilir‖ (Atabağsoy, 2014: 101–102). 

Osmanlı sultanlarının sanatı himaye etmesinin bir sebebi, hanedanlar arası üstünlük 

yarıĢıdır. Bir hanedanın diğer hanedana üstünlüğü, birinin diğerine göre daha geliĢmiĢ bir 

kültürün hâmîsi olmasıyla izah edilebilir. Bu durum hanedanlıklar arası rekabeti 

arttırmaktadır. PadiĢahlar sanatı ve sanatçıyı himâye ederek cömertliğini ortaya koyarken 

kendi otoritelerini de pekiĢtirmiĢlerdir. Sanatçılar hâmîlerini överken baĢka hâmîlerin 

yaptıklarıyla da mukayese etmiĢlerdir. Patron ne denli önemli bir kiĢilikse, onun tarafından 

himaye ediliyor olmak da sanatçının değerini o derece yüceltmektedir.  Önemli bir kiĢinin 

himayesine girmek, sultana bir eser sunmanın veya sultanın himayesine geçmenin en 

önemli yolu olduğundan, sanatçıların kimi zaman bir hâmiyi, bir diğerine yeğlemeleri söz 
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konusu olmuĢtur. Bu durum ise, yine hâmiler arasındaki rekabeti arttırmaktadır. Her bir 

hâmi, daha iyi ve büyük sanatçıları kendilerine bağlayarak, sanatçılar tarafından tercih 

edilir olmayı amaçlamaktadır. Osmanlı‘da hâmîlik sistemi, yönetim anlayıĢının bir parçası 

haline gelerek kurumsallaĢmıĢtır. 

Osmanlı Saraylarında kültür ve sanata büyük önem verilmiĢtir. PadiĢâh ve 

Ģehzâdeler, genellikle Ģiir ve edebiyatın hâmîsi olmuĢlardır. Üst kademenin Ģiire ve Ģaire 

gösterdiği maddi ve manevi ilgi aĢama aĢama taĢraya da yansımıĢ ve oralarda Ģiirin 

yayılmasını sağlamıĢtır.  XVI. Yüzyılda bir sancak olarak hizmet veren Manisa‘ya 

bakıldığında taĢranın da kendi içerisinde bir kültür ve edebiyat muhiti haline geldiği 

görülür. Pek çok Ģair, Ģehzadelerin hizmetine girebilmek, caizeler alabilmek amacıyla 

Manisa‘ya gelmiĢtir. Manisa‘da bir edebiyat muhiti yaratmağa muvaffak olan ilk Ģehzade 

Bayezid‘in oğlu Korkut olmuĢtur (Ġpekten, 1996: 181–182). Devlet yapısının bilim ve 

sanat adamlarıyla manevi yönden kuvvetlenmesinin tabii sonucu olarak yönetim 

birimlerindeki sanat tutkusu ve sanatkârı koruma isteği de artmıĢtır. Devlet adamı ve 

sanatçı arasındaki bu iliĢki, Osmanlı patrimonyal toplumunda sadece sanat alanında değil, 

bürokraside, orduda, hatta ilmiyye sınıfında da kendisini göstermiĢtir. 

Osmanlının kuruluĢ yıllarında siyasî otoritenin tam sağlanamaması ve daha çok 

fetihlere ağırlık verilmesi dolayısıyla padiĢahlar saraydan uzak kalmıĢlardır. Fetret 

devrinden sonra imparatorluk, güçlü bir hükümdarın çevresinde kendini toparlamaya 

baĢlamıĢ; böylelikle kültür ve sanatla ilgilenilmeye baĢlanmıĢtır. Bunun sonucunda basta 

padiĢah ve Ģehzâdeler olmak üzere devlet kademesinde görevli kiĢiler güçleri oranında 

âlim ve Ģairleri koruyup kollamıĢ ve onları teĢvik etmiĢlerdir. PadiĢah ve Ģehzâdelerin 

yükselebilecekleri daha üst makam olmadığı için Ģairlerle aralarındaki iliĢki kesin 

çizgilerle ifade edilebilir. Ancak devlet mekanizmasındaki diğer kiĢiler yetenekleri 

oranında farklı dönemlerde farklı mesleklerde bulunmuĢlardır. Genellikle devlet adamları, 

görevde bulundukları dönemin padiĢahı ile birlikte ele alınmıĢtır. 

Fatih Sultan Mehmed Ġstanbul‘u fethettikten sonra kaliteli bir edebî çevrenin burada 

oluĢmasını sağlamıĢtır. Ġlim sahiplerine gösterdiği rağbet sayesinde Ġstanbul‘da 185 Ģair 

toplanmıĢtır. Sultan II. Bayezid de babası gibi sanatı himâye etmiĢtir. Devrinde Ģairlerin 

aldığı ihsânlar Ġn‘âmât Defteri‘nde kayıt altına alınmıĢtır. Bu dönemde 66 Ģair ihsân elde 

ederken bunların 58‘i (%87,8) nakdiyye (akçe), 51‘i (%77,2) de hil‘ât almıĢtır. Bu 66 

Ģairden 17‘si (%25,7) sadece nakdiyye, 9‘u (%13,6) da sadece hil‘ât almıĢtır. Toplamda 

verilen nakdiyyenin miktarı ise 478.500 akçedir. En yüksek nakdiyyeyi112.000 akçe ile 

Mevlânâ Ġdrîs elde ederken en düĢük nakdiyyeyi de Mesûd b. Muhyiddin 500 akçe ile elde 

etmiĢtir. Sekiz yıllık saltanatının büyük çoğunluğunu fetihlerde geçiren Sultan I. Selim de 

himâye geleneğini sürdürmüĢtür. Bu sebeple Tebriz fethi sonunda Ġranlı birkaç yüz Ģair ve 

sanatkârı Ġstanbul‘a getirmiĢ ve onları himâyesi altına almıĢtır (Erünsal, 1979–1980: 303–

342). 

Yavuz Sultan Selim‘den sonra Osmanlı tahtına oturan Kanuni de atalarının 

yolundan giderek himâye geleneğini sürdürmüĢtür. Sultan II. Bayezid döneminde olduğu 

gibi bu dönemde de Ģairlerin aldıkları ihsânlar Ġn‘âmât Defteri‘nde kayıt altına alınmıĢtır. 

Kanuni döneminde ihsân alan Ģairlerin sayısı 47‘dir. Bu 47 Ģairden 40‘ı (%85,1) nakdiyye, 

21‘i (%44,6) de hil‘ât almıĢtır. Yine bu 47 Ģairden 7‘si (%14,8) sadece hil‘ât elde ederken 

26‘sı (%55,3) da sadece nakdiyye elde etmiĢtir. Bu dönemde dağıtılan nakdiyyenin toplam 

miktarı ise 195.400 akçedir. Lâmi‘î Çelebi 20.000 akçe ile en yüksek nakdiyyeyi elde 

ederken Nisârî 200 akçe ile en düĢük miktarı almıĢtır. Himâye geleneği daha sonraki 

dönemlerde de padiĢahların kiĢiliklerine bağlı olarak değiĢen oranlarda devam etmiĢtir 

(Erünsal, 1984:1–17). 
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ġairlerin ve sanatçıların yönetici zümrelerle iliĢkileri neredeyse tarihin her 

döneminde var olmuĢtur. Özellikle orta ve yeniçağlarda Ģair, hünerinin taltifi için 

yöneticiye; yönetici de övgüsünün ve propagandasının tesisi için Ģaire ihtiyaç duymuĢtur. 

ġairlere verilen câize ve hediyeler sultanlığın bir gereği olarak görülmekle birlikte politik 

kaygıların yansıması olarak da görülür. ġair Nef‘i bu durumu çok güzel bir Ģekilde ifade 

etmiĢtir: 

Ġltifât et sühân erbâbına kim anlardur 

Medh-i Ģâhân-ı cihân-bâna veren unvânı 

 

Kim bilirdi ger Ģu‘ârâ olmasa gersâbıkda 

Dehre devletle gelip yine giden Ģâhânı 

 

HaĢre dek âb-ı hayât-ı sühân-ı Bâkîdür 

Andırup zinde kılan nâm-ı Süleymân Hânı (AkkuĢ, 1193: 54). 

Klâsik edebiyat geleneği içerisinde sanatçıların hükümdarlara yazmıĢ olduğu 

Ģiirlerde ağırlıklı olarak övgü yolunu tercih ettikleri görülmektedir. Yapılan bazı övgülerde 

abartıya kaçıldığı, olmayan Ģeyleri varmıĢ gibi göstermeye çalıĢıldığı görülür. ġair ve 

memduh arasındaki bu iliĢki her zaman, samimiyetten yoksun, menfaat iliĢkisi olarak 

algılanmamalıdır. Bazı Ģairlerin memduhlarıyla kurmuĢ oldukları duygusal bağlar, menfaat 

iliĢkisinin dıĢında değerlendirilmelidir. 

Sultan‟ın/Hâmî‟nin ġaire Nazar Etmesi 

Edebiyat tarihlerinde sultanların da bazı Ģairlere iltifat ettikleri, onların Ģiirlerinden 

keyif aldıkları ve bundan dolayı da bu Ģairleri ödüllendirdikleri kayıtlıdır. Gelibolulu 

Mustafa Âlî, Âhî‘nin Ģiirlerinin Yavuz Sultan Selim tarafından beğenilmesinden dolayı 

sultanın Ģairi ödüllendirmek istediği ve Ģairi bulunduğu konumdan daha iyi bir makama 

atamak istediğini anlatır. Yine Yavuz‘un, musahibi olan Halîmî‘yi görmeyi sık sık arzu 

ettiği ve bir ara üç gün üst üste Ģairi görmeyince: ―Ben bu saltanatı neyleyin ki üç gündür 

senin cemâl-i bâ-kemâlini, göremezin.” dediği nakledilir. Benzer iliĢkilerin ve iltifatların 

Kanûnî ile Bâkî, IV. Murat‘la Nef‘î, Sultan III. Selim‘le ġeyh Galib arasında da olduğu 

bilinmektedir. Bütün bunlar methiyenin sırf iktisadî veya bürokratik kaygılarla 

yapılmadığını, tersine son derece samimi duygularla ve padiĢah veya sadrazamca 

istenmeyen bazı kiĢilerin övgüsüne yazılan Ģiirlerde olduğu gibi bazı risklere rağmen pek 

çok Ģairce bir üslup olarak tercih edildiğini kanıtlamaktadır. 

Kendisine bir hâmî arayan sanatçının doğrudan padiĢaha ulaĢarak eserini sunma 

imkânını her zaman bulması mümkün değildir. Bundan dolayı Ģair, sultana daha kolay 

ulaĢabilecek hâmîler vasıtasıyla eserini ulaĢtırma yolunu kullanır. Lâmiî Çelebi'nin yazmıĢ 

olduğu eseri aynı anda farklı hâmîlere göndererek pâdiĢâha ulaĢtırılma ihtimâlini arttırdığı 

görülmektedir (DurmuĢ, 2009: 73–75). ġiirin yöneldiği ve takdir gördüğü makam sadece 

sultanlar ve onların ailelerine ait olmadığı hem divanlardaki kasidelerden hem de arĢiv 

belgelerinden anlaĢılmaktadır. Bu zengin Ģiir ortamında sadrazamlar, vezirler, defterdarlar, 

valiler, sancak beyleri keza Ģeyhülislam, kazasker ve kadılara varıncaya kadar ilmiye 

mensupları da hem takdim hem de takdire muhatap olmuĢlardır. Dolayısıyla Ģiir, sunulan 

her makamdan iltifat görmüĢtür. Osmanlı Devletinde aynı hassasiyet Ģiirin dıĢında tarihi, 

dini ve diğer alanlarda takdim edilen eserlere de gösterilmiĢtir. Devlet adamları kendilerine 

eser sunan ilim ve sanat erbabına bol ihsanlarda bulunmuĢlardır. Hatta bu konuda ulema ve 
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Ģuaradan baĢka, devlet hizmetinde yararlılık gösteren vazifelilere de çeĢitli caize ve 

ihsanların verildiğini gösteren atiyye, in‘amat, caizat ve hediye defterleri mevcuttur. 

PadiĢahların sanatçıları himaye etmesindeki bir etken de Ģehirlerin kültür merkezi 

olarak öne çıkmalarını sağlamaktır. Doğu kültürü içerisinde önemli kültür merkezi 

konumları olan Semerkant, Buhara, NiĢabur ve Bağdat gibi Ģehirler Osmanlı padiĢahları 

için rol model olmuĢtur. Osmanlının kuruluĢ devirlerinden itibaren baĢlayan sanatı ve 

sanatçıyı koruma olgusu, yükseliĢ dönemlerinde zirveye ulaĢmıĢtır. 

Latifî tezkiresinde Ģair Halîmî hakkında anlatılan bir olay hamiliğin ne derece tesirli 

bir Ģey olduğunu ortaya koyar. ―Kastamonu‘nun içinden bilgin Ģairlerdendir. Semâniye 

medresesinin iadesinden mezun olma durumunda iken olgunluk elde etmek üzere Acem 

ülkesinde gitmiĢler ve uzun bir süre orada çok sıkı çalıĢmıĢlardır. Uzun bir süre de kutlu 

Kabe‘de kalıp Kâbe Ģeyhlerinin tanınmıĢ bir kutbundan el alıp batın bilgisini ve ledün 

marifetini elde etti. Yakınlarını ziyaret için Osmanlı ülkesine geldiği sırada, Trabzon‘da 

çelebi sultan olan Sultan Selim Han, bilimsel tartıĢmalar ve maneviyat sohbetleri için zâhir 

ve bâtını mükemmel, zühd ve salâh ile süslü, güzel ahlâk ve vakarla donanmıĢ, anlayıĢlı 

biri yanında olsa da onun gibi iyi nâmı olan biriyle yakın olup sürekli sohbet etse 

arzusunda bulundu. Bu özellikleri taĢıyan biri olarak adı geçeni tavsiye ettiler. Birkaç defa 

ferman gönderip ısrar ve zorlamayla Kastamonu‘dan Trabzon‘a getirttiler. PadiĢaha 

danıĢman oldu. Sulatan Selim mutlulukla gelip tahta oturduklarında büyük bir itibar ve 

yücelik buldular. PadiĢahın mizacına girmiĢ, meĢrebini tanımıĢ ve yıldızları barıĢmıĢ 

biriydi. SavaĢta ve barıĢta arkadaĢı ve dert ortağı, ismen ve resmen onunla iliĢkisi olan 

biriydi. Selim ve halim gibi. Nitekim Ģairlerden biri bu beyti o sırada söyleyip sunmuĢ. 

Matla: 

Ol padiĢeh ki ism-i Ģerifi Selîm ola 

Lâyık budur musâhibi anın Halîm ola‖ (Ġsen, 1990: 207). 

Sanatçıların devletin ileri gelenleri yanında çeĢitli görevlerde çalıĢtıklarını görülür. 

Saray çevresinde olduğu gibi Ģâirin diğer çevrelerle girdiği münasebet, ―hidmetine girmek, 

intisâb, irtibât ‖ olarak adlandırılır. Bu adlandırmalarda hizmet edilen kiĢinin adı anıldığı 

gibi isim belirtmeden kullanıldığı görülür. Bir kısmının açıkça kimin yanında çalıĢtığı 

belirtilirken, bir kısmında ise ‗amâ‘ir, kuzât gibi genel ifadeler kullanılmıĢtır. Kınalızâde 

Hasan Çelebi Sihrî için ―Kemâl PaĢazâde merhûmun Edirne kâdîsı iken mahkemesi kâtibî 

olup ba„dehû olan kuzât zemânında kâtib kabâlicât-ı Ģer„iyye ve muharrir-i sukûk u 

vakfiyye olmagla kâsib olurdı.‖ (Eyduran 1999:470). Kınalızâde Hasan Çelebi tezkiresinde 

benzer ifadeleri Mesîhî, Meylî, Mü‘min, Emrî, Sunî, Ömer Beg, Kâtibî ve Latîfî için de 

kullanılmıĢtır (Eyduran, 1999:454–455). 

Hâmî‟nin EleĢtirmen Olarak ġairi Yönlendirmesi 

ÂĢık Çelebi‘nin anlattığına göre ise, Ġbrahim PaĢa‘nın düğününde Zâtî bir kasîde 

okumuĢ, PaĢa kasîdeyi pek beğenmemiĢ olacak ki, ―kasîdeyi Ģöyle diyin‖ diyerek 

değerlendirmede bulunmuĢtur.  

―Dügün itdügünde kaside iletdüm; Okudıgumda kasîdeyi Ģöylece din diyü 

Hayâlînün ol düğünde pâdiĢâha virdügi Yâiyye kasîdesinden bu beyti okıdı, (Beyt) 

―Ne tozlar ki koparmıĢdur semend-i tab‘-ı mevzunu 

Gözine tûtiyâ eyler Sifâhanda Kemâl anı‖. 

Bu beyt böyle degüldür didüm, Ya nicedür didi, (Beyt)  

―Ne tozlar kim koparmıĢdur semend-i tab‘ı Zâtînün 
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Gözine tûtîya eyler Sifâhanda Kemâl anı‖dır didüm. Âzürde-dil olup, âh Ģuarânun 

burası olmayaydı, hiç dahl idemeseler, tevârüd da‘vâsın iderler, didi. Ve devletlü PaĢa bu 

kasîdeyi ben ibtidâ-i cülûs-ı Süleymânî‘de didüm ve ―Key Ġskender-i Sânî‖ lafzın târih 

bulup kasidede dercitdüm, ayakları toprağına virdüm, bu beyt dahi ol kaside ebyâtında 

dâhildür ve aynı ile harîm-i padiĢâhîde hâsıldur (ÂĢık Çelebi, 1994: 286). 

Zâtî, verdiği cevap üzerine PaĢa‘nın incindiğini ―Ġlzâm kast itdügümden muğber 

oldı‖ sözleri ile ifade etmektedir. Hâmîlerin kendilerine okunan Ģiirleri dinlemekle birlikte 

aynı zamanda Ģiirlerdeki ifadelere ve hayallere hâkim olduklarını gösteren böyle bir örnek, 

Ģâirlerin arasındaki rekabetin hâmîlere yansıyan boyutuna da dikkat çekmesi bakımından 

önemlidir. Ġbrahim PaĢa, Zâtî‘ye kendi himâyesi altındaki Hayâlî Bey‘in okuduğu gibi Ģiir 

yazmasını önermektedir. Yukarıdaki örnek, Ģiirden anlayan hâmîler için hâmîlik sıfatının 

sadece Ģiir alıp karĢılığında para vermek gibi basit bir Ģekilde yorumlanamayacağı, bunun 

çok ötesinde bir ―korunma /himâye‖ içerdiği anlaĢılır. Osmanlı hâmîlik sistemi içerisinde 

hâmîlerin de Osmanlı Ģiir kültürüne vâkıf olduklarını dikkate aldığımızda, kendilerine 

sunulan Ģiirler hakkında değerlendirmede bulunmaları da doğaldır. Sultan Bâyezîd‘in 

devrin Ģuarâsından Ģiirler istemesi ve kendi Ģiirinin sultanın dikkatini çekmesini ÂĢık 

Çelebi Tezkiresinde kendi ağzından Ģöyle anlatır Zâtî: Benüm gazellerüm tetebbu‘ iderken 

bu fâiye gazelin görmiĢ (…) Bu beyti okudıkda ki beyt: 

Geldi ol zühd libâsını kabâ itdirici 

Zâhidâ hırkaya çek baĢunu manend-i keĢef 

BaĢ götürüp billâhi görün âlemde ma‘nâ dükendi dirler, hâĢâ ki ma‘nâ dükene, 

dünya dolu ma‘nîdür hüner bulmaktadur. Elbette Zâtî‘ye mansıb görsünler diyü Hüseyin 

Agaya buyururlar (ÂĢık Çelebi, 1994: 284). Sultanın böyle bir yorum yapabilmesi yani 

Zâtî‘nin Ģiirindeki manaların orijinal olduklarını söylemesi, ancak Ģiir kültürünü iyi 

bilmekle mümkün olabilmektedir. ġiirin sultanın hoĢuna gitmesi, onun aynı zamanda kendi 

kültürel zevkini tatmini ile de açıklanabilir ki bu, hâmîliğin koruyuculara sağladığı önemli 

yararlardan biridir. 

Hâmîlerin Ģiir kültürüne vakıf olması, her zaman olumlu yorumlar ortaya 

çıkarmamaktadır. Latîfî, Ģâir Likâyî‘den söz ederken onun iyi Ģâir olmadığını 

vurgulayarak, bu halde sultana kitabını sunduğunu ve hataları ortaya çıkınca huzurdan 

kovulduğunu anlatmaktadır: Likâyî‘nin Ģair tabiatı bu iĢin ustalarınca hiç makbul değildir. 

ġaĢılacak taraf Ģudur ki bu garip yetenek ile Ahmedî‘nin Yusuf u Züleyhâ‘sına nazire 

söylemiĢtir. Nazire değil, o yolla eksikliğini ortaya koymuĢtur. Ayıbı hüner sayıp o mutlu 

sultana, yani Sultan Bâyezîd‘e, bu kitabı bin bir gururla sunduğu zaman pâdiĢâh, 

peygamber menkıbelerinde hatasını görüp adı geçen kitabı ateĢe attırmıĢtır. ―Ehli olmayan 

bu tür büyük iĢlere giriĢmesin‖ dedi (Latifî, 1999: 289). 

Benzer bir örnek Latîfî Tezkiresinde Firdevsi-i Rûmî‘den bahseden bölümde 

kaydedilmektedir. Sultan Bâyezîd‘in emriyle Süleyman-nâme adlı eserini onun adına 

nazım ve nesir halinde 360 cilt olarak tertib eden Rûmî, dört kitaptaki bütün kıssa ve 

haberleri, dünyadaki bütün hikâye ve masalları, felsefe, astronomi ile ilgili bilgileri bu 

kitapta toplamıĢtır. Ancak Sultan Bâyezîd, eserden seksen cildi seçip geri kalanını ateĢe 

attırmıĢtır. Sultanın bu tavrının nedenini yazar belirtmemektedir, ancak yukarıdaki örnekte 

olduğu gibi, eserde sultanın hatalar bulmuĢ olması muhtemeldir. Hâmîlerin 

değerlendirmelerinin her zaman olumlu yönde olmadığını Revânî ile Sultan Selim 

arasındaki diyalog açıkça göstermektedir: ―Merhum Revânî Mısır seferinde Sultan Selim‘e 

―berf‖ redifli kasîde sununca, bu pâdiĢâhın hoĢuna gitmemiĢ ve kar övülecek nesne midir, 

bunun gibi soğuk sözleri övgü vesilesi yapıp bana kasîde sunarsın‖ diyerek surat asmıĢtır 

(Latîfî, 1999: 410). 
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Bazı Ģairler kendilerine hâmî bulamamaktan yakınmıĢlar ve himâye edilen Ģairlere 

göndermeler yapmıĢlardır. Yahya Bey, Hayâlî'nin Kânûnî katında gördüğü itibarı 

eleĢtirerek kendisine de gerekli itibarın gösterilmesi durumunda mucizeler ortaya 

koyabileceğini belirtmiĢtir. 

Bana olaydı Hayâlî'ye olan rağbetler 

Hak bilür sihr-i helâl eyler idüm Ģi'r-i teri (ÇavuĢoğlu, 1983: 100). 

Sonuç 

Sonuç olarak bilinçli bir koruma anlayıĢı ile sanat arasında birebir iliĢki olduğunu 

ve Osmanlıda hâmîlik sisteminin Fâtih Sultan Mehmed‘le birlikte bir sisteme oturmasından 

itibaren devam eden süreçte hâmîlik sisteminin Osmanlı Ģiirinin geliĢmesine ve çok önemli 

bir zenginlik elde etmesine katkı sağladığı söylenebilir. Bu zenginliğin elde edilmesinde 

sanat hâmîlerinin hem hâmî hem de eleĢtirmen olarak varlıkları önemli bir rol 

oynamaktadır. Osmanlı sultanlarının büyük çoğunluğunun sanata destek vermelerinin 

ötesinde bizzat üretici konumda olarak sanatın içinde bulunmaları, sanatçıların kendilerine 

sundukları eserler hakkında olumlu/ olumsuz değerlendirmelerde bulunmaları sonucunu 

doğurmuĢtur. Sanatçıların Osmanlıda mutlak otorite olan sultana eserlerini ulaĢtırmalarının 

çok çeĢitli yolları olduğu, bunlar arasında özellikle sultana yakın daha alt konumdaki 

hâmîlerin aracılığının tercih edildiği söylenebilir. Konu ile ilgili örnekler, Osmanlıda ihsan 

kazanma ümidiyle sultana Ģiir takdim etmenin hâmîlik sisteminin iĢleyiĢi içinde bir 

teĢrifatının olduğunu ve belli bir gelenek çerçevesinde bu iĢleyiĢin devam ettiğini 

göstermektedir. 

Sanat ve iktidar kavramları, geçmiĢten günümüze kadar irdelenen ve değiĢik 

düzlemlerde tartıĢılan kavramlardır. Klâsik edebiyat geleneği, hem saray çevresinde hem 

de diğer edebî muhitlerde geliĢmesini sürdürerek eĢine az rastlanan bir sürekliliğe ve edebî 

güce ulaĢmıĢtır. Bu gücün yansımalarını hükümdarların Ģiirle ilgilenmesi ve Ģairlere 

verilen mükâfatlar dâhilinde görmek mümkündür. II. Mehmet‘in Ġstanbul‘u fethiyle 

Ġmparatorluk vasfını kazanan Osmanlı‘da Ģiir ve Ģaire verilen önem, bu dönemden sonra 

daha da artmıĢtır. 

Osmanlıda sanatçı ve hükümdar arasındaki iliĢkileri, iktidarın edebiyatı değil de 

edebiyatın iktidarı olarak değerlendirenler olmuĢtur. Tökel, düĢüncelerini Ģöyle ifade eder: 

―Osmanlı dönemi edebiyatı araĢtırmacısı olarak ben iktidar-edebiyat iliĢkisini 

sorgulanacaksa bu iliĢki de edebiyatın daima galip olduğunu söyleyenlerdenim. Hakikati 

gizler mahiyette Ģâirler de olmuĢtur, iktidarın borazanlığını yapanlar da bulunmuĢtur; ama 

iĢte onlar zaten Ģâir değildirler. Zira bu sanatın ve sanatçının doğasına aykırıdır. Sanat her 

zaman 8 muhalefet ve karĢı tarafta oluĢun beslediği bir çocuk olmuĢtur. Aleni duruĢun 

tehlikesi varsa, imgelerin dünyasına sığınma bu özgürlüğü ifadeye kâfidir‖ (Tökel, 2009: 

7-8). 

Osmanlı iktidarında payitahtın sanat merkezi olması, sanatın geliĢmesi ve 

sanatçının korunması açısından büyük bir önem arz etmiĢtir. Devletin sahip olduğu siyasal 

erkin, sanatsal yönden desteklenmesi iktidarın gücünü pekiĢtirmiĢtir. Bu gücün pekiĢmesi 

için baĢta padiĢah olmak üzere diğer devlet adamlarının özel ilgi ve teĢvikleri etkili 

olmuĢtur. Osmanlı padiĢahlarının birçoğu, sanatçı duyarlılığıyla sanatın içinde yer almıĢ ve 

sanatsal faaliyetlere katılmıĢlardır. Sanatı ve sanatçıyı teĢvik etme modeli Osmanlı‘nın 

baĢkentinden dalga dalga Ģehzadelerin sancağa çıktığı Ģehirlere ve belli baĢlı kültür 

merkezlerine yayılmıĢtır. Osmanlı dönemindeki sanat ve iktidar iliĢkileri kısıtlayıcı, dikte 

edici özelliklerden ziyade teĢvik edici, özendirici olmuĢtur. Sanatçı ve hâmînin karĢılıklı 

kazanımları temeline yaslanan bu iliĢkinin kaybedeni yoktur.  
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AYLA KUTLU‟NUN KADIN DESTANI‟NDA ĠKTĠDAR 

ĠLĠġKĠLERĠ ve KADIN BAġKALDIRISI 

 

Cafer GARĠPER

 

Yasemin KÜÇÜKCOġKUN
 

Özet 

Ayla Kutlu‘nun 1994 yılında Bilgi Yayınevi tarafından baskısı yapılan Kadın Destanı, M. Ö. 

3000‘li yıllarda Sümer‘de yaĢanan hayat sahneleri üzerine kurulur. Kadın Destanı, ―yönetici yetke 

sahipleri ve ezilenleri‖, erkek egemen toplumdaki kadın–erkek iliĢkilerini, kutsalın insanlar üzerinde 

kurduğu iktidarı, çeliĢkileri ve açmazlarıyla konu alır. Kadın Destanı, bir tarafıyla erkek iktidarının 

dayattığı yaĢama biçimini yansıtırken diğer taraftan bu iktidara karĢı kadın baĢkaldırısını ifade eder. Bunu 

yaparken de konusunu aldığı Sümer dönemi kaynaklarının verilerini kullanır. Kadın Destanı‘nda 

alıĢılagelenlerden farklı kadın tiplerine yer verilir. Kadın Destanı‘nda Sümerlerdeki kast sistemine göre 

köleler, rahibeler, halktan kadınlar vb. söz konusu edilir. Bu destan, tarih içerisinde erkek hegemonyası 

altında ezilen kadınların gözüyle yazılmıĢtır. Bu sebeple kadına yöneltilen fiziksel ve ruhsal Ģiddeti, 

olumsuz bakıĢı, aĢağılamayı ve ayrımcılığı yine kadınların gözünden yansıtır. Kadın, kendi kimliği 

olmayan, birlikte bulunduğu erkeğin bağlamında ve kiĢiliğinde anlam kazanan bir varlıktır. 

Anahtar Kelimeler: Ayla Kutlu, Kadın Destanı, Ġktidar, Kadın, BaĢkaldırı. 

 

POWER RELATIONS AND WOMEN REVOLT IN AYLA KUTLU‟S 

KADIN DESTANI 

Abstract 

Ayla Kutlu‘s novel Kadın Destanı, which is established on the life stages in Sumer in the years 3000 

B.C., was printed by Bilgi Publishing in 1994. Kadın Destanı, is about ―the ruling authority and the 

oppressed‖, woman in male dominated society- male relations and the paradoxes and dilemmas that holy 

people have established over the people. Kadın Destanı, on the one hand reflects the manner of life imposed 

by men's power, on the other side it expresses the female uprising against this power. By doing this, it uses 

the data of Sumerian sources. Kadın Destanı contains different types of women than usual. In Kadın Destanı 

it is mentioned about slaves according to the caste system in Sumerians, nuns, women from public etc. This 

epic is written with the eyes of women who have been under the hegemony of men in history. For this reason, 

it reflects the physical and mental violence towards the woman, the negative view, the insult and the 

discrimination again in the eyes of the women. Woman is an entity that gains meaning in the context and 

personality of the man she is not with her own identity. 

Keywords: Ayla Kutlu, Kadın Destanı, Power, Woman, Rebellion.  
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GiriĢ 

Ayla Kutlu‘nun ilk baskısı 1994 yılında Bilgi Yayınevi tarafından yapılan Kadın 

Destanı, konusunu günümüzden yaklaĢık beĢ bin yıl önce Sümer‘de yaĢanan hayat 

sahnelerinden alır.
1
 Bunu yaparken de Sümer destanı GılgameĢ‘ten geniĢ olarak yararlanır, 

metinlerarasılık düzleminde yeniden yazmaya baĢvurur. Yazar, insanlığın yazılı ilk 

metinlerinden birini (GılgameĢ) model metin olarak alma yoluyla kadınların eski çağlardan 

modern döneme kadar süregelen problemlerine kadın duyarlılığı içerisinden bir bakıĢ 

getirir. Hayatın öznesi konumundaki eril bilincin ürünü olarak varlık kazanan destan 

geleneğinde değiĢiklik yaparak tematik gücü milli kahraman yerine bir kadın (yosma) 

kahraman olarak kurgular, kurmaca dünyayı onun görüĢ açısından aktarır. Böylece 

mitolojik zemine oturan bu metinde iyi ve kötü; doğru ve yanlıĢ; güç ve iktidar; tanrılar ve 

insanlar; erkek ve kadın; savaĢ ve barıĢ; kiĢiler, olaylar ve olgular, kısacası insanlığın 

yazgısı bir de hayatın nesnesi konumundaki kadının yani diĢil bilincin bakıĢ açısından 

dikkatlere sunulur. Bu çalıĢmada önce güç ve iktidar kavramları üzerinde durulacak, daha 

sonra Kadın Destanı‘nın iktidar iliĢkileri ve kadın baĢkaldırısı çerçevesinde incelenmesine 

gidilecektir. 

Güç, basit tanımıyla eylemde bulunabilme potansiyeli ve enerjisidir. Ġktidar ise 

―riayetin sağlanması, bir kısım insanın ötekileri denetimi altına alması‖
2
 anlamına gelir. 

Ġktidar, güce dayanır, varlığı güce bağlıdır. Yasalara bağlı gücü ifade ettiği gibi, ―[e]tkide 

ya da eylemde bulunma imkânı veren hukukî, siyasî ya da ahlâkî güç‖
3
 anlamlarını da taĢır. 

―Güç kendisine zaman tanındığında iktidar haline gelir, ama kriz anı, geri dönüĢsüz karar 

anı gelince güç çıplak güç haline geri döner. Ġktidar daha geneldir ve güçten daha geniĢ bir 

uzam üzerinde iĢler; iktidar çok daha fazlasını içerir, ama daha az dinamiktir. Ġktidar daha 

törenseldir, hatta belirli bir sabır ölçüsü vardır.‖
4
 Ġktidar, ―[f]ormel olarak, ‗A‘nın B‘yi, 

B‘nin yapmayı tercih etmediği bir Ģeyi yapmaya zorlama gücü ya da kudreti‖
5
 Ģeklinde de 

tarif edilebilir. ―Ġktidarın iĢleyiĢi, bireysel ya da kolektif, taraflar arasındaki bir iliĢki 

değildir yalnızca; bazılarının baĢkaları üzerindeki eylem kipidir.‖
6
 Dennis H. Wrong‘un 

ifade ettiği Ģekliyle ―caydırıcı iktidar, tercihlerinden vazgeçmelerini sağlayacak kadar can 

sıkıntısı ve acı vadeden bir gerçekleĢme Ģartı ileri sürerek, bireyin ya da birey gruplarının 

kararlarını belirleme gücüne sahiptir; bu güç sayesinde kendine boyun eğilmesini sağlar.‖
7
 

Toplumların geliĢme düzeyinin artıĢına bağlı olarak iktidarın toplumsal sözleĢmeyi 

içermesi beklenir. Buna rağmen ―[i]ktidar olma koĢulu toplumsal sözleĢmeyi zedeler, onu 

etkisiz bir güç, bir gizleyici örtü durumuna getirir. Toplumsal sözleĢme gerçekte her yerde 

biçimsel olarak bütünü temsil eder, ne var ki iktidar bütünün iktidarı değildir. Toplumsal 

sözleĢme bu durumda gerçek amacını yerine getiremez, yalnızca iktidarı koruyan ve 

yasallaĢtıran bir güç, bir dayanak olur. Toplumsal sözleĢme iktidarın yönelimlerini 

belirleyecek yerde iktidar toplumsal sözleĢmeyi kendine göre biçimlendirir ve ona bir 

dokunulmazlık hırkası giydirir.‖
8
 Ġnsanların karĢısına sistemli ve geliĢmiĢ iktidar olarak 

siyasal iktidarlar çıkar. ―Siyasal iktidarlar içiçe geçmiĢ küçük iktidar odakları temelinde 

kendini vareden geniĢ çerçeveli baskı güçleridirler, bunlar savaĢ açmak gibi, vergi 
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toplamak gibi, ‗asayiĢ‘i sağlamak gibi ve bu arada temsil ettikleri kesimin çıkarlarını özel 

olarak kollamak gibi görevleri ve öngörüleri olan güçlerdir.‖
9
 

YaĢanan hayatın içinde yer alan birçok hayat sahnesi gibi güç ve iktidara bağlı 

iliĢkiler ağı da edebiyat eserlerinin dünyasında yerini alır. Edebiyat eserleri insanı, hayatı 

ve insan iliĢkilerini çeĢitli dolayımlarda sembolik ve metaforik bir dille yeniden kurgular 

ve üretir. Çünkü edebiyat, insanın ve hayatın peĢindedir. Ġnsanın niyet ve eylemleri, 

iliĢkiler ağı onun konusunu oluĢturur. Ayla Kutlu‘nun Kadın Destanı da daha çok feminist 

duyarlılık çerçevesinde güç ve iktidar iliĢkileri bağlamında anlamını bulur. 

1. Kadın Destanı ve Ġktidar 

Kadın Destanı‘yla Ayla Kutlu, kendisine model metin olarak seçtiği GılgameĢ 

Destanı‘ndan yalnızca içerik bakımından yararlanmakla kalmaz. Aynı zamanda GılgameĢ 

Destanı‘nın formunu da kullanır. Ġnsanlığın yazıya geçirilmiĢ ilk destanı olarak bilinen 

GılgameĢ Destanı‘nın manzum kuruluĢuna bağlı kalır. KiĢilerinin önemli bir kısmını yine 

GılgameĢ Destanı‘ndan ödünçler. Olay örgüsüne ana hatlarıyla bağlı kalırken ayrıntıda yer 

alan bir kiĢilik üzerinden destanı geniĢleterek yeni bir perspektif açar. Bu yolla o, 

yenidenyazma yöntemiyle GılgameĢ Destanı‘nın Türkçede yeni bir yorumunu ortaya 

koyar. Ana metinden ayrıldığı noktalardan biri olay örgüsünün kadın görüĢ açısından 

anlatılmasında, buna bağlı olarak hayatın ve insan iliĢkilerinin farklı bir bakıĢ açısıyla 

algılanması ve yorumlanmasındadır. Bu yorumda kadınların toplum içindeki statüsü, 

yaĢadığı problemler, iktidar iliĢkileri, eril bilinç tarafından ötekileĢtirilmiĢliği kadın 

baĢkaldırısı çerçevesinde modern dünyada yaĢanan hayat sahneleriyle benzerlik gösteren, 

onu da kuĢatıcı bir yapıda anlamını bulur. 

Kadın Destanı, yaklaĢık beĢ bin yıl öncesinin kadın-erkek iliĢkilerini, güç ve iktidar 

erkini, değerler dünyasını dikkatlere sunarken aynı zamanda modern dünyanın erkek-kadın 

iliĢkilerine, iktidar erkine de bakıĢ getirebilecek nitelikler taĢır. Bir bakıma Ayla Kutlu, 

Kadın Destanı‘nda GılgameĢ Destanı‘ndan hareketle M. Ö. 3000‘li yılları fon olarak 

kullanarak bütün çağların ―yönetici yetke sahipleri ve ezilenleri‖ni
10

 anlatır. ―ÇağdaĢ bir 

yapıt için eski yapıtların özünü algılamayı ön Ģart olarak gören yazar, iletiĢim kurma 

eyleminde söze ilk baĢlayan, yani anlatımı gerçekleĢtiren kiĢi olduğunu da ifade eder.‖
11

 

Ayla Kutlu, Kadın Destanı‘nda öncelikle ―Sanat AnlayıĢı‖ baĢlığı altında kendi 

sanat anlayıĢını ortaya koyar. ―Bütün yazdıklarımda, belli zaman parçaları fon olarak 

kullanılır.‖ (s. 7) diyen yazar, ―resmi tarih‖e karĢı çeĢitli argümanlar geliĢtirir. Türkiye‘de 

bilimsel anlamda tarih yazımının yetersizliği üzerinde durur. Bu yolla resmi tarihin dıĢında 

bir bakıĢ açısı geliĢtireceğinin sezgisini verir. Sonra Kadın Destanı‘nın olay örgüsünün 

gerçekleĢeceği ―Kadın Destanı, Mekân Haritası‖na yer verir. Bu harita, Güney Doğu 

Anadolu ile Ġran körfezi arasındaki yerleĢimi yani Mezopotamya‘yı gösteren bir haritadır. 

Harita, farklı sembollerle destan kiĢileri GılgameĢ, Engidu ve Liyotani‘nin Huvava‘yı 

öldürüp sedir ağaçlarını taĢımak için takip ettikleri yolu; Dicle‘nin oğlunu ve Liyotani‘yi 

kurtarmak için Uruk‘tan kaçtığı yolla Liyotani‘nin Engidu‘nun ölümünden sonra kaçtığı 

yolu gösterir (s. 11). 

Ayla Kutlu, Kadın Destanı‘nı GılgameĢ Destanı‘ndaki bir ayrıntıdan yola çıkarak 

kurgular. ―Destanda Engidu‘yu kırlardan alıp Ģehre getiren, onu insanlaĢtıran fahiĢenin 

hayatının nasıl olduğu sorusundan hareket eden Kutlu, destansı doğaya uygun bir metin 

                                                           
9
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 Ayla Kutlu, Kadın Destanı, Bilgi Yayınevi, Ġstanbul 2004, s. 8. Bildiride kitabın bu ilk baskısı 
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Bilimler Enstitüsü (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Denizli 2016, s. 208. 
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kaleme almıĢtır.‖
12

 Engidu‘nun Ģehre getirilmesi konusunda model metnin dünyasında yer 

alan, destanın sonuna doğru ―Engidu‘nun ölmek üzereyken ilençle andığı fahiĢenin 

destanda bir adı ve hayatı yoktur. Oysa Ayla Kutlu Kadın Destanı‘nı tamamen o fahiĢenin 

hayatı üzerine kurmuĢtur. Ayla Kutlu, iĢe fahiĢeye bir -hatta iki- ad vererek baĢlar: 

Liyotani-Nippukir. Liyotani adı kadının hayatının ilk dönemini, Nippukir ise ikinci 

dönemini karĢılar. Ġlk dönemde tapınak fahiĢesi, ezik ve sömürülen bir kadın olan Liyotani, 

ikinci dönemde güçlenir, olgunlaĢır ve tapınağın baĢrahibesi olarak Nippukir adını alır.‖
13

 

Kadın Destanı, Liyotani/Nippukir‘un geriye dönüĢ tekniğiyle kendisini tanıtmasıyla baĢlar. 

Doksan yaĢında (s. 16) olduğu anlaĢılan Nippukir, Uruk kentinin BaĢrahibesidir. O, Kadın 

Destanı‘nın hem tematik gücü konumundaki kahramanı hem de yazıya geçirilmesini 

sağlayan kiĢidir. 

―Anlatıcı, Ay Tanrısı Sin‘in kızı ve Uruk kentinin koruyucusu olan Ġnanna‘ya 

yalvarmak için gelen kadınlardan söz eder. Ġnanna, aynı zamanda kadınların da 

koruyucusudur. Uruk‘un çevresi aylardır düĢmanla sarılıdır. Kadınlar ve oğlanlar sürekli 

kaçırılır. DüĢmanın pis karnı doysun diye sürekli kurbanlar, arpa suları ve baĢka yiyecek 

ve içecekler verilir. Tanrılar bırakıp gittiğinden beri Uruk‘un kapıları kendi üstüne 

kapanmıĢtır. Tanrılar kendilerine tapacak baĢka insanları aramak üzere gitmiĢlerdir. 

Böylece halk sıcakta susuzlukla ve düĢman saldırısıyla baĢ baĢa kalmıĢtır.‖
14

 Üstelik kentte 

bir de veba salgını yaĢanmaktadır. BaĢrahibe, hakkında söylentiler yayan örümceğin oğlu, 

BaĢrahiptir. Felaketin sebebi olarak Nippukir gösterilir (s. 23). Bu arada BaĢrahibin 

GılgameĢ‘in oğlu olduğu söylentisi yayılır (s. 23). BaĢrahibenin varlığından korktuğu bu 

çocuk bir mağarada yetiĢir. Çünkü GılgameĢ‘in oğlu bir canavardır (s. 24). Uzak geçmiĢte 

BaĢrahibeyi kollayan Tanrılar, yapılması gerekeni yapması için onun gecelerini bölmeye 

baĢlarlar. 

Daha önce GılgameĢ, adamları ve Engidu‘yla birlikte kentten ayrılan Liyotani, uzun 

bir aradan sonra veba yayılırken Uruk kentine girer, yanında halka umut getirir. Kent halkı 

kollarına asılmıĢken rüzgâr ve yazgısı Liyotani‘nin ardından iter. Salgın biter, umutsuzluk 

ve karamsarlık da gider. GeçmiĢini hatırlamayan halk, onu BaĢrahibe olarak görür. 

Beyazlar giyinerek girdiği kentte beyaz kuğu anlamına gelen Nippukur adı verilir. Fakat bir 

süre sonra talihin laneti olan GılgameĢ gelir. O, Uruk üstünde sürekli bir kasırgadır. 

Ölümünü yıllarca bekleyenlerin kentine ölmek için dönmüĢtür (s. 25). 

Ayla Kutlu‘nun Kadın Destanı‘nda Ġnanna tapınağının BaĢrahibesi olarak varlık 

kazanan Liyotani, sonraki adıyla Nippukur, tapınak yosması olarak adlandırılır. Kurmaca 

dünyada doğrudan orospu, fahiĢe, yosma
15

 gibi adlandırmalara baĢvurulur. Bu 

adlandırmalar bile eril tahakkümü gösterir. On bir yaĢından itibaren erkeklerle cinsellik 

anlamında birlikte olmaya zorlanan kadın, hayatı boyunca çeĢitli erkeklere hizmet eder.  

Kaç çocuk dünyaya getirdiği bile belli olmayan Liyotani, yüzlerce çocuğu emzirir, diğer 

tapınak rahibeleri gibi öksüz ve yetim çocuklara sütanneliği yapar. 

Kadın Destanı‘nda Liyotani‘nin, Engidu‘yu GılgameĢ‘e karĢı savaĢması ve onu 

öldürmesi için ikna etmesi, onun yanına nasıl yollandığının öyküsü de anlatılır. ―Kadın 

merkezli bakıĢın ürünü olarak anlam kazanan Kadın Destanı, dünyada kadınların cinsellik, 

Ģiddet, toplumsal statü gibi konularda yaĢadıklarının farkındalıklı anlatımı olarak 

görülebilir. Kadın Destanı anlatısı, adından baĢlayarak Sümerlerin GılgameĢ Destanı‘nın 
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kadınca anlatımıdır.‖
16

 Kadınların problemlerine yaklaĢımda tarihi süreç algısını ekleyen, 

eril bilincin yerine merkeze diĢil bilinci koyan bu anlatı, bir yandan da mitik unsurların 

sorgulamasını yapar. ―‗GılgameĢ Destanı, kadınların kaleminden yazılsaydı, nasıl olurdu?‘ 

sorusuna cevap veren bu anlatı, tarih içerisinde köle ve cinsel meta olarak görülen kadının 

yaĢadıklarını kaleme alır. AĢağılanan, hayvanlardan daha az değerli olan kadınların kutsal 

sayılan tapınak ve inanç çerçevesinde bile erkeklerin zevk aracı olarak kullanılmaları 

ilginçtir. Fiziksel anlamda kurban edilmeye kadar varan cinsellik ögeleri tarihsel gerçeklik 

içerisinde aktarılır.‖
17

 Küçük yaĢtaki kızların cinsellik aracı olarak kullanılmasından 

çekinilmeyen bu toplum yapılanmasında, küçük kızlara acı vermekten haz alınır. 

―Kadın Destanı‘nda (…) Liyotani, kır yaratığını avlamak için mecbur bırakılır, 

bunun için cinselliğini ve diĢiliğini kullanmaya zorlanır. (…) Anlatıda Liyotani‘nin 

baĢrahibe olana dek bir çeĢit fahiĢelik yapması, sonra bir anda kutsalın alanına geçerek 

bambaĢka bir kiĢiliğe bürünmesi ilginç bir yapı olarak göze çarpar.‖18 Bu durum, güç ve 

iktidar odaklarının baskılamadığı, kendi irade ve arzusuyla hareket eden kadının (Liyotani) 

farklı bir yaĢama tarzı kurabileceğini gösterir. 

Kadın Destanı‘nda Sümerlerdeki inancın süreği olarak ay tanrısı Sin‘in kızı Tanrıça 

Ġnanna, kadınların koruyucusu olarak anlam kazanır. Fakat kadınlar, erkeklerin zulmünden 

ve baskılarından gereğince korunamazlar. Onlar, daha küçük yaĢtan itibaren erkeklerin 

gücü ve iktidarı altında ezilmeye, hizmet sektöründe ve cinsel sömürü aracı olarak 

kullanılmaya açık bir yaĢama tarzı ve hayat algısı içinde yetiĢir. 

Sekiz Tablet hâlinde düzenlenen Kadın Destanı‘nda güç ve iktidar kendini daha 

çok halkın üzerinde baskıcı yönetim ve kadınlar üzerinde kurduğu cinsel tahakkümle 

gösterir. Pierre Bourdieu‘nin ifade ettiği gibi: 

―Toplumsal dünya, bedeni cinsiyetleĢtirilmiĢ bir gerçeklik ve cinsiyetlendirici 

görüĢ ve bölünme esaslarının taĢıyıcısı olarak inĢa eder. Algının bu bedenleĢmiĢ 

toplumsal programı, dünyadaki her Ģeye, en baĢta da bedenin kendisine, onun biyolojik 

gerçekliğine uygulanır: erkeklerin kadınların üzerindeki keyfi tahakküm iliĢkisine kök 

salmıĢ mitsel bir dünya görüĢünün esaslarına uygun olarak biyolojik cinsler arasındaki 

farklılıkları inĢa eden bu programdır ve tahakküm iliĢkisinin kendisi de iĢ bölümü 

vasıtasıyla toplumsal düzenin gerçekliğine kazınmıĢ durumdadır. Cinsler arasındaki 

biyolojik farklılık, yani eril ve diĢil bedenler ve bilhassa da cinsel organlar arasındaki 

anatomik farklılık, cinsler arasında toplumsal olarak inĢa edilmiĢ farklılığın, özellikle de 

cinselliğe iliĢkin iĢ bölümünün doğal gerekçesi gibi ortaya çıkabilir.‖
19

 

2.1. Güç ve Ġktidarın Göstergeleri 

Kadın Destanı‘nda güç ve iktidarın göstergeleri çeĢitli hayat sahneleri ve 

uygulamalarla belirginlik kazanır. Bu hayat sahneleri ve uygulamalar gücünü siyasi 

yetkeden, inanç sisteminden ve eril bilinçten alır. Anlatıda baĢlıca iktidar odakları tanrılar, 

siyasi erk, tapınak ve eril bilinçtir. Toplumsal sözleĢmenin ve adalet sisteminin olmadığı 

yapılanmada, toplumsal baskıyı bu güç odakları kurar ve yürütür. 

Çoğu zaman iktidar odakları birbirini destekleyen ve/veya tamamlayan yapıda 

görünürlük kazanır. Kimi zaman ise iktidar odakları arasında rekabet ve çekiĢme öne çıkar. 

Ġktidar odaklarından biri durumundaki inanç kurumu ikiye ayrılmıĢtır. Birini BaĢrahibe 
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temsil ederken diğerini BaĢrahip temsil eder. Bu iki temsil de gücünü görece olarak 

tanrılardan alır, insanları onların adına yönlendirir, eylemlerini düzenler ve onları baskılar. 

Güç ve iktidar, kendini geniĢ halk kitlesi, özellikle kadınlar, çocuklar ve köleler 

üzerinde gösterir. Fiziki güç, ekonomik güç ve sosyal statü bakımından alt katmanı 

oluĢturan bu kesim her türlü tahakküme açıktır. Sınıflı toplumun yapısı gereği kendilerini 

savunabilecekleri dayanaklardan yoksundur.  

2.1.1. Tanrılar ve Ġktidar 

Ġnsanlığın erken dönemini bir baĢka söyleyiĢle pagan dönemi konu alan Kadın 

Destanı‘nda güç ve iktidar odaklarından biri tanrılardır. Fakat tanrılar, çoğu zaman 

doğrudan güç ve iktidar erkinin öznesi konumuna gelmezler. Onlar, insanların olayları, 

olguları anlamlandırmalarında ve hayal gücünde belirginlik kazanır. Genellikle olayların 

akıĢına son ve belirleyici müdahaleyi onlar yapar. Tanrıların buyruğu çoğu zaman anlatının 

tematik gücü durumundaki Liyotani/Nippukir‘in görüĢ açısından kurmacanın dünyasına 

girer. Büyüklü küçüklü, farklı ilgi alanlarıyla kodlanmıĢ bu tanrılar, kimi kez insanların 

iĢine müdahale eder, onlar adına karar verir, dileklerini dinler, onları ödüllendirir ve daha 

çok da cezalandırır. Kimi kez de olaylar ve insanlar karĢısında kayıtsız kalır. Sonuçta bu da 

bir cezalandırma biçimi olarak anlam kazanır. 

Bu mitik metinde tanrılar, daha çok ay ve güneĢ gibi gök cisimleri olarak 

kodlanmıĢtır. Bunlar, kimi insani özellikler verilerek kurgulanmıĢ kiĢilikler olarak belirir. 

Tanrılar da insanlar gibi kızar, sevinir, kavga eder, iyilik ve kötülük yapar. Kimi zaman da 

ilgisini halktan, insanlardan esirger. Çünkü ―[i]nsan hiçbir Ģeydir onlar için.‖ (s. 76). Böyle 

bir durum insanlara ve kente felaket getirir. Çünkü her kentin koruyucu tanrısı vardır. 

Koruyucu tanrının ilgisini kesmesi kenti ve kent halkını korunaksız, savunmasız bırakır. 

Nitekim Uruk kentinin düĢman ordusu tarafından kuĢatılması halk tarafından tanrıların 

Uruk halkından uzaklaĢmıĢlığı, ilgisini kesmiĢliğiyle anlamlandırılır: 

―UTU, ey ıĢıltısı URUK‘un. Koru bizi, sev eskisi gibi. 

Gökyüzündeki babanın; Ay Tanrısı SĠN‘in oğlu, UTU… 

Sinear ülkesinin ve dünyanın geri kalan her yerinin güneĢi… 

Ey güneĢ, sıcak dostluğu, geçmiĢ yaĢantımızın: 

O günlerin hatırına koru bizleri. 

 

BaĢka insanlar bizden çok ne veriyor size Tanrılar? 

Daha mı saygısız olduk, payınıza mı göz koyduk 

ürettiklerimizden? 

Tapınak rahiplerine kızdınız belki.‖ (s. 21). 

Kimi kez de tanrılar taraf tutar. GılgameĢ‘la Engidu arasında gerçekleĢen savaĢta 

tanrılar GılgameĢ‘ı tuttuğu için savaĢı o kazanır. Çünkü bir tanrıçayla bir çiftçinin oğlu 

olan GılgameĢ, yarı tanrıdır. Gücünü önemli ölçüde yarı tanrı olmasına borçludur. 

Engidu‘yla gerçekleĢen savaĢı kazanması dolayısıyla GılgameĢ‘tan kurtulamayan 

halk, tanrıların kendilerine oyun oynadığını düĢünür ve onlara küfreder: 

―BaĢlarını kaldırmadan ve kımıldatmadan dudaklarını, 

Bütün Tanrılara küfrettiler. 
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Onlar da aĢağılıktı, onlar da adiydi en az yarattıkları kadar. 

Oynuyorlardı kendileriyle, kedinin fareyle oynaması gibi. 

Tıpkı öyle… Kedi oynuyordu, keyifliydi: 

Kendileri fareydi, ağlıyorlardı.‖ (s. 147). 

Bu anlatımda tanrılar karĢısında insanların konumu ortaya konur. Tanrılar, kedinin 

fareyle oynamasına benzer Ģekilde insanlarla istediği gibi oynayan, onları önemsemeyen 

varlıklardır. 

2.1.2. Siyasi Erk ve Ġktidar 

Kadın Destanı‘nda siyasi erk ve iktidar baĢlıca güç odağıdır. Siyasi erk ve iktidar 

GılgameĢ‘ta ve onun soyundan gelenlerde karĢılığını bulur. Siyasi erki elinde bulunduran 

GılgameĢ, kendini halkın üzerinde gören, halkı baskılayan, zulmeden, sorgulanamayan, 

ölümsüzlüğü arayan, üç yüz yaĢına yaklaĢmıĢ yarı tanrı yarı insan bir kimlikle belirir. Kimi 

kez siyasi iktidarla halk ve tapınak arasında çeliĢkiler ve yer yer çekiĢmeler görülür. Böyle 

durumlarda siyasi iktidar karĢısında baĢlıca dayanak tanrılardır. 

GılgameĢ‘in halkın üzerinde baskısının arttığı bir sırada çare olarak kırların 

tanrıçası Aruru‘ya baĢvurulur. Kendisine adaklar sunulan yaĢlı tanrıça, Dicle‘den çıkardığı 

bir çamura insana benzer Ģekil vererek onu kıra bırakır. Böylece GıgameĢ‘a karĢı mücadele 

vermesi beklenen yaban insanı Engidu ortaya çıkar. GıgameĢ‘la savaĢması için Engidu‘nun 

kente getirilmesi görevi Liyotani‘ye verilir. Cinselliğini kullanarak Engidu‘yu kente 

getirmesi buyurulan Liyotani, bu görevi istemediği hâlde güç odakları karĢısında kabul 

etmek zorunda kalır. Çünkü ―Zalim GılgameĢ‘ten kurtulmanın tek yolu, her Ģeyi sağlama 

almak…‖ (s. 63) gerekir diye düĢünen BaĢrahibe, Liyotani‘yi kır yaratığı Engidu‘ya 

göndermekle onu kurban olarak seçmiĢtir. Kır yaratığı Engidu‘yu kente getirmesi için 

gönderilen Liyotani, büyük bir riske atılmıĢ demektir. Çünkü onun bu yabani yaratık 

tarafından öldürülme riski yüksektir. 

Liyotani‘nin Engidu‘yu kente getirmesi üzerine GılgameĢ‘la Engidu arasında savaĢ 

baĢlar. GılgameĢ, Engidu‘yu ve aralarında neler olacağını daha önce rüyasında görmüĢtür. 

Her ne kadar halk, açıkça dıĢarı vurmadan onun baskısından ve kötülüklerinden kurtulmak 

için GılgameĢ‘in yenilmesini arzu etse de bu mücadeleden siyasi yetkeyi temsil eden 

GılgameĢ galip çıkar. SavaĢ sırasında kır yaratığı Engidu‘yla zamanla aralarında eĢcinsel 

iliĢkiye dönüĢecek bir yakınlaĢma baĢlar: 

―BoğuĢmaları gücün paylaĢılmasıydı aralarında. 

Engidu‘nun ağzındaki küfür hayranlığa dönüĢtü, ilk sarıldığı 

                     anda‖ (s. 145). 

Bu savaĢta GılgameĢ‘la Engidu güçlerini sınarken binalar yıkılır, kapılar kırılır, 

halk bu kavgayı seyretmek için akĢam karanlığında dıĢarı çıkar. Sonunda GılgameĢ, 

Engidu‘yu yener. Onun Engidu‘yu yenmesi tanrıların oyunuyla olmuĢtur. 

Kendisinden korkulan, çekinilen, bir yığın olumsuzlukları barındıran, kadınlara 

tecavüz eden Uruk kentinin kralı GılgameĢ, yokluğunda aranan siyasi bir otoritedir. Çünkü 

onun yokluğunda kent düĢmanlar tarafından kuĢatılmıĢ, veba salgını baĢ göstermiĢtir. 

Halk, GılgameĢ‘ın varlığının bu gibi felaketleri önlediği inancını taĢır. 

2.1.3. Tapınak ve Ġktidar 

Kadın Destanı‘nda ağırlıklı olarak tapınak ve tapınağın insanlar üzerinde 

uyguladığı baskı dikkatlere sunulur. Bunda tematik güç olarak tapınak yosması 
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Liyotani‘nin (daha sonra BaĢrahibe Nippukur olur) seçilmiĢ olması, olay örgüsünün daha 

çok onun baĢından geçenlerden oluĢması, onun görüĢ açısından aktarılması rol oynar. 

Halkın üzerinde sürekli bir iktidar ve güç göstergesine dönüĢen tapınağın yetkileri, 

biri BaĢrahibe ve diğeri BaĢrahip olmak üzere iki yönetici odak arasında paylaĢılmıĢtır. 

Çoğu kez tanrılar adına onlar konuĢur, tanrılardan haber getirir, tanrıların kararlarını halka 

iletir. BaĢrahip ve BaĢrahibe halk üzerinde hegemonyasını kurmuĢtur. Bir yandan da güç 

ve yetki paylaĢımında aralarında sıkı bir çekiĢme yaĢanır. 

Tapınağı temsilen BaĢrahip ve BaĢrahibe gücünü tanrıdan almaları bakımından 

insanlar üzerinde yaptırıma sahiptir. Siyasi iktidar kadar onlar da insanlar üzerinde 

etkilidir. Kimi zaman siyasi iktidarın zulmü ve baskısı karĢısında halk, tapınaktan yardım 

bekler. Oysa baĢlıca baskı ögeleri arasında BaĢrahip ve BaĢrahibe bulunmaktadır. Halkın 

siyasi erk karĢısında olduğu gibi bu dini kurum karĢısında da gücü yetersizdir. Bu sebeple 

BaĢrahibin ve BaĢrahibenin keyfi uygulamalarıyla sıkça karĢılaĢılır. BaĢrahibenin küçük 

çocuklara vücudunu sildirerek temizletmesi gibi kendi hizmetinde kullanması, eĢcinsel 

iliĢkiler ağı ve küçük kızlar üzerindeki cinsel tahakkümü bunlar arasındadır. 

Liyotani‘nin bakıĢıyla ―BaĢrahibe, kutsal kiĢi, insanlardan çok Tanrılara yakın olan: 

Onlarla konuĢan tek ölümlü‖dür (s. 62).  Her bakımdan istismar edilen, çocukluk dünyası 

elinden alınan Liyotani, kutsallık yüklenerek iktidarını güçlendiren BaĢrahibenin 

kararlarına karĢı çıkamaz. Onun kararlarına uymaktan baĢka yol bulamaz: 

―Evet, sunuluyordu bazı erkeklere ama, 

Tanrıların emrini yerine getiriyordu. 

YaĢamı; omuzlarını, boynunu, kollarını ve ayaklarını sildiği 

           kutsal yaĢlı kadınındı: 

Hiç yanlıĢ yapmazdı o. TartıĢılmaz kararları:‖ (s. 62). 

Nitekim Liyotani, kır yaratığı Engidu‘yu kente getirmek için gönderileceği bilgisi 

verildiğinde buna karĢı sorgulamaya giriĢtiği zaman BaĢrahibe, 

―Tanrıçanın isteği bu… ĠNANNA‘nın emridir söylediğim… 

En iyisinden daha az iyisi sunulamaz Tanrısal 

Yaratıklara 

Yarın yola çıkacaksınız, hazırlan… ġimdi çekil…‖ (s. 64). 

Ģeklinde bir cevapla gücünün ve kararlarının kaynağını iĢaret ederek onu kutsalla 

karĢı karĢıya getirir. Gücünü kutsaldan, tanrılardan alan BaĢrahibenin istediğini yaptırma, 

baĢkalarına buyrukta bulunma otoritesi vardır. 

Kurulu düzen, kendini koruma refleksiyle mutlak itaati öngörür. Ġtaatsizlik yapan 

ağır Ģekilde cezalandırılır. Nitekim daha önceki bir dönemde Liyotani‘nin annesi ile babası 

tapınağın otoritesini çiğneyerek kaçıp beraber oldukları için kente döndüklerinde 

cezalandırılmıĢlardır. Tapınaktan kaçan Liyotani‘nin annesinin öldürülüĢü Ģu Ģekilde 

ifadesini bulur: 

―Bir lağımın ağzında bulundu Akkasi-ya‘nın ölüsü. 

Soğuktu hâlâ. Çayırlar çatlıyordu sıkıntıdan. 

Ağaçlar ikiye bölüyordu gövdelerini, meyve beslememek 

                                           için. 
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Kökleri dıĢarı vuruyordu sürekli. Soluk almak ister 

                                  gibiydiler. 

Sazlar sulara yattı ve kamıĢlar kırıldı kendiliğinden, 

bellerinin tam ortasından. 

Akkasi-ya yüz üstü yatırılmıĢtı bok deresinin içine. 

Öylece boğulduğu anlaĢıldı. 

Kolları ardına bağlanmıĢtı ve ondan sonra kırılmıĢtı 

                      parmakları. 

ġaĢırmadı insanlar: Sinear‘ın küçüklü büyüklü 

yerleĢikleri: 

BaĢrahibenin iĢiydi bu… 

Ġntikamını almıĢtı.‖ (s. 87). 

Yakalandığında yeni bir kente yeni tanrılar bulmak için gittiğini söyleyen 

Liyotani‘nin babası Banda-gul‘un da akıbeti farklı olmamıĢtır. Tanrılar tarafından önce 

onuru ve bedeni küçültülmüĢ, sineğe dönüĢtürülmüĢ ve sonunda Enki‘nin parmakları 

arasında ezilmiĢtir (s. 79–80).  

Tapınağın ve BaĢrahibenin kiĢiler, özellikle de kadınlar üzerinde uyguladığı baskı 

ve Ģiddet bunlarla sınırlı kalmaz. BaĢrahibe, Huvava‘yı bulup öldürmek amacıyla giden 

GılgameĢ‘la kırk adamının ve Endiku‘nun cinsel ihtiyaçlarını karĢılaması için Liyotani‘yi 

onların yanında gönderir. Liyotani, Huvava seferine çıkanlara Ġnanna Tapınağının 

armağanıdır (s. 159). Liyotani, üzerine yüklenen sorumluğu yerine getirmekle yükümlüdür 

(s. 160–161, 163). 

Köleler ve Ġktidar 

Kadınlar ve çocuklar gibi güç ve iktidar erkinden geniĢ olarak etkilenen bir baĢka 

toplum kesimi kölelerdir. Onlar herhangi bir hakka sahip olmadıkları için efendilerinin 

buyruğu çevresinde yaĢamaya, çalıĢmaya, üretmeye mahkûmlardır. Buna karĢılık hayat 

güvenceleri, temel gıda maddelerinden, giyecek ve barınaklardan mahrumlardır. Uzak 

ülkelerden köle yapmak için küçük çocuklar kaçırılır, kollarına ―kızgın damgalar‖ basılır 

(s. 70). Köle tüccarları tarafından satılır. Liyota‘nin annesi Akkasi-ya ve annesinin 

öyküsünü kendisine aktaran onun arkadaĢı Dicle de bu köleler arasındadır. 

Bu baskıcı uygulamada kölelerin içinde bulunduğu olumsuz Ģartlar Uruk kentinin 

tanrısı Utu‘nun bakıĢ açısından dikkatlere Ģöyle sunulur: 

―Burunları zincirli kölelere baktı UTU, 

Gülerek baktı, ne komikti insanlar. 

Burunlara delik açmanın gereği olsaydı, yaratıcı Tanrılar  

                                      açardı deliği. 

Bir hayvan gibi sürüklemek için kölelerini, 

Delikler delip, halkalar takmıĢlardı burunlarına. 

Hayvanlarından çok çalıĢtırıyorlardı onları, 

Onlardan çok tekmeleyerek, 
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Efendiliklerinin tadını artırıyorlardı.‖ (s. 51). 

Bu anlatımda efendilerin sadis duyguları ve davranıĢları da ortaya çıkar. 

Akkasi-ya‘nın öldürülüĢü üzerine halkın baĢkaldırısı bastırılırken bundan etkilenen 

kesimlerden biri de köleler olur. Ġsyanı bastıran GılgameĢ‘in askerleri sahiplerine verilen 

cezaların artması için topuzlarla köleleri parçalayıp köpeklere verirler: 

―Topuzlarla parçalandı.  

Sahiplerine verilen cezalar artsın diye, 

Köleler parçalandı, köpeklere verildi‖ (s. 91). 

BaĢka bir yerde ise köleler, çalıĢan, üreten, yapan, fakat bundan yararlanamayan 

kimseler olarak belirir: 

―Çiftçiler üç kez ürün alıyordu yılda, 

Köleler ölesiye çalıĢıyor ve açlıktan ölüyordu, 

Arkalarında ambarlar dolusu tahıl, arĢınlarca kumaĢ  

                               bırakarak 

YaĢamları hayvanlardan daha kötü, 

Ürettikleri üç kuĢağa yeterliydi.‖ (s. 157). 

Veba salgını sırasında baĢlarına neyin geleceğini de önce köleler anlar. Ölüm dahil 

her türlü tehlikeyi göze alarak kentten kaçma yolunu seçerler: 

―YetiĢemez oldu Sinearlı, leĢleri toplamaya. 

Köleler anladı felaketi, kentin özgürlerinden önce. 

Önce kendilerine çarpacaktı felaket oku, bunu bildiler. 

Nerede yakalanırlarsa orada öldürüleceklerini bile bile, 

Burunlarındaki halkalarla kaçtılar. 

Aç karınları ve çıplak ayakları tutamadı onları (s. 190). 

Bütün bu anlatımlar, sınıflı toplum yapılanmasında iktidar erkini elinde bulunduran 

kesimin diğer toplum katmanlarını nasıl baskıladığını ve ezdiğini gösterir. 

2.1.4. Eril Ġktidar ve Eril Tahakküm 

Kadın Destanı, önemli ölçüde eril tahakkümün anlatımı üzerine kurulur. Diğer güç 

ve iktidar odakları genellikle eril tahakkümde birleĢir. Çünkü hayatı anlamlandıran ve 

düzenleyen eril bilinçtir. ―Erkekler; tarihin ilk gününden beri yaĢamın hȃkimleri‖ (s. 54) 

söyleyiĢinin yer aldığı Kadın Destanı‘nda bunun çok sayıda yansıma alanıyla karĢılaĢılır. 

SavaĢtaki kralın naibi BaĢrahibin dokuz yaĢındaki kıza tecavüz ettikten sonra onu 

Uruk kentinin üzerinde gelip duran ve halk tarafından uğursuzluk sayılan kuyrukluyıldızı 

uzaklaĢtırmak için kurban olarak boğazını kesme eyleminde siyasi yetke, din ve eril bilinç 

birleĢir: 

― ‗Nedir bu yıldız? Hangi gazap, hangi suçumuza karĢı?‘ 

 

Davullar çalındı, bütün evlerde kaplar dövüldü. 

Yıldız gitmiyordu, sanki çakılmıĢ gökyüzüne. 
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Tanrıların Ģu anda kaçıp saklanmıĢ olduklarını açıkladı 

                                    kutsal rahipler. 

 

BaĢrahibe koĢtu, eteğini savurarak, 

(…) 

Ziggurat‘ın tepesinde dövündü Tanrıların hizmetlileri, 

Ve pazar yerinde, tüm URUK ve KULLAB halkı 

Yüce kral savaĢtaydı ve naibi BaĢrahip: 

Kral dönmeden önce, üstünden geçmediği diĢi 

bırakmamaya çalıĢan yorgun adam! 

Yeni adaklar adadı… Sunaklar doldu… Gazap böyle 

                        uzaklaĢır mıydı? 

Öfkesini hatırladı, küçük kızı… Tatsız geceyi: 

En iyisi bir kurban vermekti. 

Kadına döndürülen dokuz yaĢındaki kız: 

Tüm kanını verdi, kentin kurtuluĢu için. Boğazı kesildi. 

Kuyruklu yıldız yeterli buldu kurbanı. 

Gitti.‖ (s. 40–41).  

Rahibin kızı kurban etmesinde dokuz yaĢındaki çocuğun tecavüz sırasında 

korkudan altına kaçırarak onun keyfini kaçırması rol oynar. Onu yönlendiren temel güdü, 

çocuğun bu istem dıĢı hareketi olur. Fırsatı değerlendiren BaĢrahip, cezalandırmak istediği 

kızı kurban ederek kuyruklu yıldızdan kurtulmak için buna dini bir kisve vermesini bilir. 

3. Ġktidar KarĢısında Kadınların Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Statüsü  

Kadın Destanı‘nda kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik statüsü hayvanlardan bile 

aĢağı düzeydedir. Biri on bir, diğeri dokuz yaĢındaki çocuğa BaĢrahibin tecavüzünün 

anlatımında bu durum açıkça belirginlik kazanır: 

―Ölmeyeceksin denir, öyle mi? 

Ölecek, ya da ölmeyecek, ne önemi var ki bunun? 

Kim sayıyor onu insan yerine? 

 

Hayvanlarına yapmadılar bunu. 

Hayvanları değerlidir, çektirilirken diĢisi üstüne 

Bağırıyor her yanı: Değerlidir, değerlidir!‖ (s. 38). 

Kadınların içinde bulunduğu olumsuzluk, Liyotani-Nippukir‘in kadınların 

koruyucu tanrıçası Ġnanna‘ya sesleniĢinde de ifadesini bulur: 

―Kocası ara sıra bağıĢlasın bu kadını ĠNANNA. Hak 

etmedikçe dayak atmasın… 
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Yoksulluğunun acısını kadından çıkarmasın efendisi, 

ĠNANNA… 

Erkekliğindeki yetmezliğin nedeni kadın değil, ısırılmasın 

bu kadın, dövülmesin ĠNANNA… 

ĠNANNA, kadınların sahiplerinin kalplerine Ģefkat doldur, 

Özgür yahut köle, URUK‘un kadınını sen koru!..‖ (s. 19). 

Bu yakarıĢta güç ve iktidar odakları karĢısında kadınların çaresizliği ve sosyal 

statüsü açıkça ortaya çıkar. Kadınların erkeklerin dayak atmasını kabullendikleri, ancak bu 

dayağın hak ettiklerinde olmasını, haksız yere dayak atılmamasını talep ettikleri anlamı 

çıkmaktadır. 

Güç ve iktidar karĢısında kadınların statüsü kimi zaman savaĢ sırasında da kendini 

gösterir. DüĢman tarafından kuĢatılan Uruk‘ta bundan etkilenenler baĢta kadınlar ve erkek 

çocuklardır: 

―Aylardır düĢmanla sarılı URUK‘un çevresi. 

Ceylan gözleyen sırtlanlar gibi ağızları sulanıyor, kentin 

                           varlığından. 

Kaçırıyorlar boyuna: 

Kadınları ve göz nuru gibi parlak oğlanlarımızı. 

Uzak çalı dipleriyle kaya arkaları karabasanlar yaĢatıyor 

                                     zavallılara. 

Onurun ve kanın kırımı yaĢanıyor o ıssızlıkta.‖ (s. 20). 

Bütün bu anlatımlar güce dayalı toplum yapılanmasında kadınların ne kadar 

korunaksız, içinde bulundukları statünün ne kadar alt katmanda yer aldığını gösterir. 

4. Kadın Destanı ve Kadın BaĢkaldırısı  
Kadın Destanı, ilk bakıĢta tapınağa (dini kuruma) ve siyasi erke karĢı baĢkaldırı 

olarak görünüm kazanıyorsa da bunlar kadar iktidar erkini elinde bulunduran eril bilince 

karĢı bir baĢkaldırı olarak da okunmaya müsaittir. Çünkü destanda hayatı düzenleyen eril 

bilinçtir. Bu sebeple baĢkaldırı, her ne kadar BaĢrahibenin uygulamalarına karĢı tepki 

olarak ortaya çıksa da eril bilincin tahakkümüne isyanı içinde barındırır. Kadın kimliğiyle 

Liyotani/Nippukir, kiĢileri ve olayları yorumlarken içinde bir baĢkaldırının tohumunu taĢır. 

Nitekim rahibin on bir yaĢındaki kendisiyle (Liyotani) dokuz yaĢındaki bir baĢka çocuğa 

tecavüzünün anlatımını takip eden Ģu mısralar bunu gösterir: 

―Hesap verecek erkekler günün birinde. 

 

Binlerce yıl süren iĢkencenin hesabı kesilmeli 

Ġzler kalır bir kadında, derin izler: 

Eziklik ve ruhun kirletilmiĢliği. 

Ġsyan bu eski izlerden geçerek patlayacaktır.‖ (s. 39). 
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Kadın Destanı‘nın ilerleyen aĢamasında ―Liyotani, Nippukir‘e dönüĢerek kendi 

kaderini yenmeyi baĢaran kadınlardan‖
20

 biri olur. Bu defa da iktidardan etkilenen kiĢi 

olmaktan çıkıp iktidarı kullanan kiĢiye dönüĢür. Fakat o, BaĢrahibe olma erkini olumsuz 

yolda kullanmaz. Halkın iyiliğini isteyen, doğrudan yana tercihte bulunan bir bilge kiĢiliğe 

evrilir. Kurmaca dünyada yalnızca Liyotani değil bütün kadınlar ve erkekler ezilme, 

sömürülme ve baĢkaldırı içinde görünürlük kazanır. Ekonomik ve cinsel anlamda 

sömürülen ve öldürülen hemcinsleri için kadınlar, daha önce baĢkaldırmıĢtır. Akkasi-

ya‘nın arkadaĢı Dicle‘nin geriye dönüĢ tekniğiyle anlatımıyla tapınaktan kaçan 

Liyotani‘nin annesi Akkasi-ya‘nın tanrıların isteğiyle BaĢrahibe tarafından iğrenç bir 

Ģekilde öldürülmesi üzerine baĢkaldıran kadınlar, kendi güçlerinin farkına varmıĢlardır. 

BaĢkaldırı dalga dalga halka yayılmıĢtır: 

―Ġnsanların isyanı patladı: 

Ġlk olarak kadınlar baĢladı: 

Ağıtlar düzdüler Akkasi-ya‘nın arkasından. 

Yanlarına yönlerine baktılar korkuyla, Tanrıları aradılar. 

Göz göze geldiler ve bunca ürküntünün yararı ne, diye 

Sordular kendi kendilerine. 

Ayağa kalktılar. 

Öne geçtiler. Öyle kararlı yürüdüler ki… 

Bir Ģeyler yapmadan yoldan dönemezlerdi. 

 

O, kadınların günüydü. 

Bir ırmak oluĢuyordu hızla. 

Dar sokaklardan çıktılar, kucaklarında çocukları vardı, 

Kimisi de eteklerinde. 

Yumrukları sıkılıydı, bağırıyorlardı.  

Ses çıkarmayanların gözlerinden taĢıyordu bağırtıları, 

Bedenlerinden ve toprağı ezen çıplak ayaklarından. 

 

Böyle Ģey görülmedi Sinear‘da, böyle Ģey yaĢanmadı. 

Sepetlerle toprak taĢıdı kadınlar, yorulmak bilmediler. 

Mutfak kapılarına doldurdular lağım pisliklerini, 

Yerde ve yüksekte ne buldularsa pis diye bilinen, 

ÇürümüĢ Ģeyleri eĢarplarında taĢıdılar. 

Köleler, azatlılar ve evlilik köleleri; tüm kadınları‖ 

kentin: 

                                                           
20

 G. Gonca Gökalp-Alpaslan, Metinlerarası ĠliĢkiler ve GılgamıĢ Destanının ÇağdaĢ Yorumları, 

Multilingual, Ġstanbul 2007, s. 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Tapınağın kadınlar bölmesine girdiler. 

BaĢrahibenin kapısına yığdılar getirdikleri onca 

tiksinçliği. 

Bir çılgınlık günüydü, sesler ekleniyordu, ilençler 

uzuyordu. 

Tapınak lağıma döndü, çaresiz rahibeler oradan oraya 

koĢtular önce… 

Çığlıklar tavana vurdu. 

Saklandılar sonra, en iyisini yapıp 

Kadınlara bıraktılar kutsal yerleri. 

Her Ģey yıkılmalıydı, yeniden yapmak için. 

Kadınların günüydü.‖ (s. 88-89). 

Uruk halkının isyanı giderek büyür, tapınağı ve BaĢrahibeyi hedef alır: 

―Yeter, diye bağırdı URUK halkı… Yeter soysuzluğunuz, 

sizden öğrendik ahlaksızlığı. 

Siz… En çok çalan sizsiniz, Ey tapınak görevlileri, 

Siz… cezalarınızı bile bize ödetiyorsunuz. 

Siz çocuklarını alıyorsunuz anaların. 

Siz ömrünüzün iki katını sürüyorsunuz ömür olarak. 

En kabamız kırk Damuzi görür, görse görse… 

Sizlerin uzun ömrü sıkıntısız… Zevkle doludur 

yaĢantınız. 

Biz açlıktan ölürüz ey soylular ve tapınak görevlileri, 

Siz çatlayarak ölürsünüz, yediklerinizin çokluğuyla. 

BaĢrahibe aynı biçimde ölmeli… 

Erkekle birleĢtiği organı yüzündense ölümü 

Akkasi-ya‘nın 

BaĢrahibe, erkekle birleĢtirmek istemediği organı 

yüzünden ölmeli. 

Çünkü çirkin biçimde kullanıyor insanı. 

Döl yapmayacak biçimde mahkûm ediyor yatağına.‖ (s. 89) 

BaĢkaldırıda halkın dile getirdiği problemler tapınağın ve BaĢrahibenin 

uygulamalarının iç yüzünü açıkça gösterir. Halk, özellikle kadınlar, içinde bulunulan 

olumsuzlukların kaynağı olarak tapınağı görür. BaĢlarına gelen felaketlerin kaynağı da 

tapınak, bir baĢka söyleyiĢle BaĢrahibedir. Akkasi-ya‘yı da BaĢrahibe öldürtmüĢtür. BaĢta 

kadınlar olmak üzere halk, baĢkaldırıyla Akkasi-ya‘nın öcünü alabileceklerini, düzeni 

değiĢtirebileceklerini düĢünürler. Fakat hiç de öyle olmaz. Düzenin değiĢmesinden 
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etkilenecek olan diğer güç odakları tanrılar ve siyasi erk, bu çarpık düzenin sürmesi için 

harekete geçmiĢtir.  

Bu baĢkaldırı, uzun sürmez. BaĢrahibeyle araları açık olan GılgameĢ‘in yardım 

etmeyeceğini düĢünen halk, kısa süre sonra yanıldığını anlar. BaĢkaldırı önce tanrılar 

tarafından anlaĢılır. BaĢkaldırının ilerleyen safhasında büyük topuzuyla beliren GılgameĢ, 

Tanrıların yardımıyla kadınların baĢkaldırısını Ģiddetli bir Ģekilde bastırır. BaĢkaldırıda 

baĢarısızlığa uğrayan halktan insanlar kafalarının ezilmemesi için yalvarır. Fakat sonuç 

değiĢmez: 

―Yeniden bildik halk olmuĢtu, isyan eden Sinearlı. 

Korkuyla yalvarıyordu, her Ģeyi yapmaya hazırdı: 

Tek parçalanmasın kafası, gövdesi delinmesin. 

Fırat suyunu bıraktı o sırada. 

Kanlarla boyandı ve taĢıdı kızıllığı büyük denizlere. 

Ġnsan ölülerini ve parçalanmıĢ organları taĢıdı. 

Akbabalar geldi uzak diyarlardan. Öyle çoktu ki ölü… 

Denizleri aĢan alıcı leĢ kuĢları da bastı Sinear‘ı.‖ (s. 91-92). 

BaĢkaldırı bastırılmıĢ olsa da kadınları bu hareketleri boĢuna değildir. Kadınlar, 

baĢkaldırıya cesaret etmiĢ kenti ve hayatı değiĢtirebileceklerini düĢünmüĢ ve bunun 

mümkün olabileceğini görmüĢlerdir. Bunu düĢünmüĢ ve görebilmiĢ olmak geleceğe dönük 

iyimser mesajı içinde barındırır. Nitekim: 

―Felaket halkı hem korkak eder, hem filozof 

O yüzden Akkasi-ya‘nın öcü alındı bana göre. 

Yetke sahipleri hiç değilse Ģunu anladılar ve bilgeliğe adım attılar: 

Bir esir kızın bile sahibi vardır…‖ (s. 92). 

cümleleri de söz konusu mesajı destekler. 

Sonuç 

Ayla Kutlu‘nun farklı yöntemlerle ve bakıĢ açılarıyla okunabilecek özellikler 

taĢıyan Kadın Destanı adlı eseri, Sümerlerin GılgameĢ Destanı‘ndan hareketle 

yenidenyazma ve metinklerarasılık düzleminde kurgulanmıĢ destan özellikleri taĢıyan bir 

anlatıdır. Bu metnin dünyasında güç ve iktidar etrafında Ģekillenen Tanrılar ve insanlar, 

tapınak ve halk, kadınlar ve erkekler arasındaki çatıĢmalar ağıyla dini ve siyasi otoriteyle 

eril bilince karĢı beliren kadın baĢkaldırısı önemli bir yer tutar. Kurmaca dünyanın 

ilkelerine bağlı olarak insanlığın beĢ bin yıl önceki bir zaman diliminde içinde bulunduğu 

yaĢama Ģartlarını sergileyen Kadın Destanı siyasi erke, din kurumunun uygulamalarına 

karĢı ezilen, sömürülen halkın, çocukların, kadınların, kölelerin savunusunu yapar. Bu 

yönüyle eser, baĢta kadınlar olmak üzere, ezilen toplum katmanlarının yüzyıllarca 

karĢılaĢtığı olumsuzlukları sergileyen bir anlatı olma özelliği taĢırken çağdaĢ dünyanın 

ezilen ve sömürülen kesimlerine de göndermede bulunur. Denebilir ki, Ayla Kutlu, bu 

eseriyle feminist duyarlılık içinde insanlığın baĢlıca problemlerine ve çatıĢmalar ağına 

yönelmiĢ, GılgameĢ Destanı‘nın yeni bir yorumunu yaparak insanlığın bilinen bu ilk 

anlatısını modern döneme taĢımıĢ, metinlerarasılık ve yenidenyazma düzleminde dikkate 

değer bir ürün ortaya koymuĢtur.  
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DĠLĠN YERSĠZYURTSUZLAġMASI VE MĠNÖR EDEBĠYAT 

BAĞLAMINDA KUġ DĠLĠNE ÖYKÜNEN VE ARA TONLAR ADLI 

ROMANLARDA 12 EYLÜL DARBESĠ 

 

Canan SEVĠNÇ* 

Özet 

AyĢegül Devecioğlu, KuĢ Diline Öykünen (2004) ve Ara Tonlar (2015) adlı romanlarında, 12 

Eylül darbesinin bir kuĢağın üzerindeki travmatik etkilerini konu edinir. Hapishane, iĢkence, örgüt içi 

iliĢkiler, kaçaklık gibi bir döneme has gerçeklikleri hatırlama-unutma, sorgulama, öz eleĢtiri 

bağlamlarında iĢleyen Devecioğlu, mevcut verili dilin olanaklarından yararlanarak kendisine dil içinde 

yeni anlatım kanalları açmak suretiyle anlatı evrenini kurgular. Bu noktada, yer yer Ģiirsel, yer yer ironik, 

imge ve mecazlarla örülü bir dil etrafında, Deleuze-Guattari (2015)‘nin deyiĢiyle, kanonik bir majör 

edebiyatın içinde minör bir edebiyat vahası yaratır. Böylelikle bir kuĢağın yitimlerini, doğrudan politik 

metinler üretmek yerine dildeki yersizyurtsuzlaĢmayla ifade eder. 

Bu çalıĢmada, anılan romanlarda 12 Eylül darbesi, dil ve iktidar iliĢkisi çerçevesinde, dilin 

yersizyurtsuzlaĢması ve minör edebiyat bağlamında değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: AyĢegül Devecioğlu, KuĢ Diline Öykünen, Ara Tonlar, 12 Eylül, minör 

edebiyat. 

 

DETERRITORIALIZATION OF LANGUAGE AND THE COUP OF 12
TH

 

SEPTEMBER IN THE NOVELS CALLED KUġ DĠLĠNE ÖYKÜNEN AND ARA 

TONLAR WITHIN THE SCOPE OF MINOR LITERATURE 

Abstract 

AyĢegül Devecioğlu talks about the traumatic effects of 12
th

 September coup on a generation in 

her novels called KuĢ Diline Öykünen (2004) and Ara Tonlar (2015). Devecioğlu who treats the real 

events of the period such as prison, torture, inter-organizational relationships, fugitiveness in terms of 

remembering, forgetting, questioning, self-criticism creates a narrative universe by developing new 

narrative channels in the language by getting use of the opportunities of existing language. At this point, 

she creates a minor literature oasis around a language, which is woven with poetic and ironic images, 

metaphors, as Deleuze-Guattari (2015) says in a canonical major literature. In this way, she expresses the 

loss of a generation with the deterritorialization of language instead of creating directly political texts. 

In this study, the coup of 12
th

 September is going to be analyzed in aforementioned novels as a 

part of language and government in terms of deterritorialization of language and minor literature. 

Keywords: AyĢegül Devecioğlu, KuĢ Diline Öykünen, Ara Tonlar, 12
th

 September, minor 

literature.  
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GiriĢ 

AyĢegül Devecioğlu (1956-); KuĢ Diline Öykünen (2004), Ağlayan Dağ Susan 

Nehir (2007), Ara Tonlar (2015) adlı romanları ve KıĢ Uykusu (2009), BaĢka AĢklar 

(2011) baĢlıklı öykü kitapları ile 2000‘li yılların edebiyatında kendine özgü yer edinmiĢ 

bir yazardır. Çingeneleri konu edindiği ikinci romanı Ağlayan Dağ Susan Nehir, 2008 

Orhan Kemal Roman Armağanı‘na değer bulunan yazarın, KuĢ Diline Öykünen adlı ilk 

romanı ile Ara Tonlar isimli son romanı ise 12 Eylül 1980 darbesini odağına alan 

anlatılardır.  

Bilindiği üzere, 12 Eylül 1980, Türk siyasi hayatının olduğu kadar Türk 

edebiyatının da dönüm noktalarından biridir. ġöyle ki 12 Eylül, siyaseten, 27 Mayıs 

1960‘la baĢlayan askerî darbeler zincirinin üçüncü halkasına eklemlenirken edebî 

manada ise paradigma değiĢiminin habercisidir. Bu değiĢim, kabaca toplumsaldan 

bireysele geçiĢ olarak özetlenebilir. Tanzimat‘tan itibaren siyasi -sosyal- toplumsal 

meseleleri aktarmakta bir araç vazifesi üstlenen edebiyat (özellikle roman), 1980 

sonrasında, araç olmaktan çıkarak amaç haline gelir. Bu, kendisini, okur karĢısında bir 

öğretici, yol gösterici olarak konumlandıran edebiyatçının/yazarın da ölümü demektir. 

Bir baĢka deyiĢle; Tanzimat, Ġkinci MeĢrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde mevcut 

iktidarın hegemonik söylemine koĢut olarak Doğu-Batı, gelenek-modern, eski-yeni, 

Anadolu, köy, göç, iĢçi vb. sorunsallar üzerine üst perdeden konuĢan, giderek 

1970‘lerde sağ-sol kutuplaĢmasında politize olan dıĢa dönük yazar tipolojisi, darbe 

sonrasında, yerini edebiyatın iç (estetik) sorunlarıyla meĢgul olan, apolitik ve içe dönük 

yazarına bırakır. Bir bakıma, bu, edebiyattaki yaklaĢık yüz elli yıllık bir geleneğe de 

vurulmuĢ darbedir. Doğaldır ki böyle bir darbe, siyasi bir görünüm arz eden Türk 

romanının çehresini de değiĢtirecek ve 1980‘den 2000‘lere dek sürecek bir tartıĢmanın 

da önünü açacaktır. TartıĢmanın ekseni, 1980 sonrası Türk romanının gittikçe 

postmodern bir görünüm alması, dolayısıyla, toplumdan uzaklaĢıp kendi içine 

kapanması etrafında Ģekillenir. Dahası buna, romanlarda 12 Eylül‘ün muhasebesinin 

yapılamadığı yönündeki iddialar da eklenir.  

Esasında tartıĢmanın her iki boyutu da darbenin askerî yönüyle bağlantılıdır. 

ġöyle ki 12 Eylül Darbesi, 27 Mayıs ve 12 Mart darbelerinden farklı olarak, ideolojik 

yaklaĢımların bitirilmesine ve yeni bir yaĢam felsefesinin oluĢturulmasına sebep 

olmuĢtur (Özger, 2012: 27). Bahsi geçen yaĢam felsefesi, ideolojilerden arındırılmıĢ, 

apolitik bireyler yetiĢtirme hedefi üzerine kuruludur. Bunun için sağ - sol kutuplaĢması 

etrafında politize olmuĢ topluma müdahale edilerek daha liberal bir hat çizilmek istenir. 

Bu, aslında, 12 Eylül romanının 12 Mart romanından farklı olmasının da baĢlıca 

nedenidir. Darbeyi konu edinmesi açısından 12 Mart romanları, sıcağı sıcağına yazılmıĢ 

ideolojik metinlerdir. Hapse giren, iĢkence gören devrimcinin baĢına gelenlerin dıĢa 

vurumudur. Bu romanlarda, baĢarısızlığa uğramıĢ devrim hareketi arka plandadır, ön 

plana çıkarılan ise egemen güçlerin keyfi davranıĢları, zorbalıkları ve yaptıkları 

zulümdür (Moran, 1994: 15). Okur açısından da bu yönüyle çarpıcı bulunduğu için 

ilgiyle karĢılanmıĢtır söz konusu romanlar. Bundan dolayı Belge (1998: 115) de 12 Mart 

romanlarını içerdekiler/dıĢardakiler Ģeklinde Ģematize eder ve “ „içerdekiler‟ hapse 

giren devrimcilerse, „dıĢardakiler‟ de kamuoyu olur. Romancılarsa, birincileri, 

ikincilere anlatmakla yükümlü olur.” der. Dolayısıyla 12 Mart romanlarında “ideolojik 

kaygıların edebî kaygılardan baskın olduğu görülür.” (Özger, 2012: 31) Tüm bunların 

sonucunda 12 Mart romanlarının, darbenin hemen ardından yazılmaları açısından, 
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travmayla yüzleĢebilen, yüzü geleceğe dönük, mağlubiyet değil ara dönem kroniği 

(Kahraman, 2009: 135-136) mahiyetinde olduğu söylenebilir.
1
  

Oysaki 12 Eylül 1980‘deki askerî müdahale, toplumu kamplaĢtıran ideolojilerin 

doğrudan bitirilmesine yöneliktir. Bundan dolayı da sert ve Ģiddetli önlemleri 

beraberinde getirmiĢtir. Özellikle sol‘a yöneltilmiĢ bu içerden müdahale, dıĢarıda da 

sosyalist Sovyet rejiminin çöküĢe geçiĢi ile ivme kazanmıĢ; devlet eliyle 

Ģekillendirilmek istenen toplum, empoze edilen yeni değerler sistemiyle hızla siyasetten 

uzaklaĢmıĢtır. Bu durum, o güne değin gerçekçi politik bir hüviyeti haiz Türk romanını 

da doğrudan etkilemiĢtir. Ecevit (2005: 18)‘in deyiĢiyle; “depolitize olmak durumunda 

kalan edebiyat da kendini dile getirmek için, siyasal angajmanın dıĢında yeni alanlar 

aramaya baĢlar.” Böylelikle ideolojik bağlamda pasifize edilen yazarlar, dikkatlerini 

toplumdan bireye, dıĢtan içe yöneltmiĢ ve 1970‘lerde Oğuz Atay‘ın attığı adımların 

devamını getirerek yeni tarz bir anlatıma yönelmiĢtir. 12 Mart romanlarının okuruna 

kıyasla, bu kez, 1980 sonrasının okuru da hazırdır bu radikal değiĢime. Genel olarak 

postmodernizm olarak ifade edilebilecek bu yeni tarz anlatılar; fantastik, polisiye, 

büyülü gerçekçilik, bilim kurgu romanlarıyla üstkurmaca, metinlerarasılık gibi 

tekniklerden oluĢur. Gerçekliğin yerini kurgu oyunlarının aldığı bu tarz romanlarda 

okur, o güne kadar çok fazla rastlamadığı romansal estetiği de deneyimler.
2
   

Diğer yandan darbe sonrasında yeni anlatım tekniklerinin denenmesiyle çoksesli 

(diyalojik) ve çoğulcu bir görünüm kazanan Türk romanında, 12 Eylül 1980 darbesinin 

iz düĢümlerini konu edinen bir damar da mevcuttur. Narlı (2007: 185)‘nın da belirttiği 

üzere; “80 sonrasında, darbenin savurduğu sol ve sağ örgütlerin, çözülüĢlerini, iç 

çatıĢmalarını ve militanların dönüĢümlerini anlatan romanlar da vardır. (..)” Bu 

noktada, yaygın kanaat, 12 Eylül‘ün, Türk romanına yeterli bir birikim olarak 

yansımadığı hususunda birleĢmekle birlikte, 12 Eylül‘e değinen romanlar, literatürde 

hatırı sayılır bir yekûn tutmaktadır.
3
 Bu bağlamda; yukarıda bahsi geçen iki romanı, 

AyĢegül Devecioğlu‘nu, 12 Eylül‘ü konu edinen yazarlarla ortak paydada buluĢturur. 

Bu ortak paydanın baĢlıca bileĢenleri; iĢkence, hapishane, kaçaklık, örgüt içi iliĢkiler, 

devrim ideali gibi bir döneme has yaĢanmıĢlıklardır. Söz konusu yaĢanmıĢlıkların 

edebiyata yansıyan toplamı ise 12 Eylül romanlarını oluĢturur.  

Bir 12 Eylül romanının olup olmadığı ya da yeterli sayıda 12 Eylül romanı 

yazılıp yazılmadığı tartıĢmalarında, temel mesele, etkisi toplum ve birey üzerinde hâlâ 

hissedilmekte olan bir sürecin, nicelikten öte niteliksel düzlemde edebiyatta ne kertede 

yer tuttuğu noktasında kilitlenmektedir. Nitekim darbenin ardından sıcağı sıcağına 

yazılamadığından bu romanların büyük çoğunluğu, geriye dönük bir bakıĢ açısıyla ve 

belirli kliĢeler etrafında konuya yaklaĢır. Ezen-ezilen, emek-sömürü, faĢizm-komünizm 

zıtlıkları üzerinden, yaĢananlar, ya romantize edilmekte ya da iĢkence, hapishane sorunu 

üzerinden dramatize etmek suretiyle bir mağdur edebiyatı yapılmaktadır. Öte yandan 12 

Eylül darbesi, önceki iki darbeye kıyasla, tüm topluma yöneldiğinden, baĢta basın, 

kültür, sanat olmak üzere geniĢ düzeyde sistematik bir baskı ve sindirme politikası 

                                                           
1
 Büyük Gözaltı (1972; Bir Avuç Gökyüzü,1974; Çetin Altan); Yaralısın (1974, Erdal Öz), 47‟liler (1974, 

Füruzan), Sancı (1974, Emine IĢınsu), ġafak (1975, Sevgi Soysal), Yarın Yarın (1976, Pınar Kür), Bir 

Düğün Gecesi (1979, Adalet Ağaoğlu), Gençliğim Eyvah (1979, Tarık Buğra); 12 Mart‘a değinen 

romanlardan bazılarıdır. 
2
 Ecevit (2005: 18), Türk romanındaki monolojik ve angaje söylemi kırması ve bu anlamda Türk 

edebiyatında büyük bir paradigma değiĢikliği yaĢanmasına vesile olması açısından, 12 Eylül‘ü, Türk 

edebiyatına farkında olmadan yapılmıĢ bir iyilik olarak yorumlar. 
3
 Erkol (2016: 16), ―Edebiyatın Türkiye‘nin DemokratikleĢme Tarihine Tanıklığı: Darbeler ve Romanlar‖ 

baĢlıklı araĢtırma projesinde (114K137), 12 Eylül‘ü konu edinen romanların sayısını, 72 olarak tespit 

ettiklerini söyler. 



 

162 

uygulanmıĢ; bu da beraberinde uzun bir suskunluk süreci getirmiĢtir. Bundan dolayı, 

darbenin romana konu edilmesi, dolayısıyla, darbeyle yüzleĢilmesi de, gecikmiĢtir. 12 

Eylül romanlarını ele aldığı ilgili çalıĢmasında Özger (2012: 8; 28), darbeye değinen 

yüzün üzerinde roman yazıldığını; bunların bir kısmının ideoloji eksenli olup, bir 

kısmının bireysel dramları iĢlediğini, yine bir kısmının da ideolojik olmakla birlikte 

estetiği de gözardı etmediğini belirtir. Ardından bu romanların 27 Mayıs ve 12 Mart‘a 

göre, sayıca daha çok olduğunu, 12 Eylül‘ün etkileri hâlâ devam ettiği için roman 

açısından meseleye bitmiĢ gözüyle bakılamayacağını da ifade eder ve ekler: “ (…) 

eleĢtirilen nokta Ģu olsa gerektir: Yazılan romanlar, ideolojileri doğrudan 

sahiplenmiyor da yaĢanan acıları, iĢkenceleri; bir anlamda insani duyarlılığı 

anlatıyor.”  

Bu, bir anlamda, Ecevit (2005: 19)‘in “arkaik” olarak nitelendirdiği edebiyat 

anlayıĢıyla verilmiĢ bir reflekstir. Nitekim Yalçın (2005: 586) da 12 Mart ve 12 Eylül 

romanlarında, suçun hep dıĢarda aranmasını, içe dönük bir eleĢtiriden ziyade, dıĢa karĢı 

bir eleĢtiri yapılmasını, Tanzimat‘tan beri gelen aydın konformizmine bağlar: “Yani 

aydınlarımız gerçeği her ortamda bir biçimde kendi düĢüncelerine uydurmaya, uygun 

hâle getirmeye çalıĢmaktadırlar.” Daha önce de belirtildiği üzere; Türk romanı, 

Tanzimat‘tan baĢlayarak siyasetle koĢut bir düzlemde ilerlemiĢ ve daima toplumsal - 

siyasi meseleleri kamuoyuna aktaran bir araç görevi üstlenmiĢtir. Ülkenin geçmekte 

olduğu dönemeçlerde romancı, iktidarın dilini ve söylemini paylaĢarak onun 

sağlamasını yapmıĢtır. Ta‟aĢĢuk-ı Tal‟at ve Fitnat (1872)‘tan Yeni Turan (1912)‘a, YeĢil 

Gece (1928)‘den Yaban (1932)‘a “sosyal olanla politik olanı bir potada kaynaĢtırmayı 

hedeflemiĢ” (Kahraman, 2009: 177) bu romanlar, güdümlü denilebilecek bir edebiyat 

kanonunu da meydana getirir. Dahası muhalif romancılar açısından da durum değiĢmez. 

Yalçın (2005: 586)‘ın sözünü ettiği türden bir aydın konformizmi, beraberinde, daima 

kemikleĢmiĢ bir roman algısı getirir. Bu açıdan denilebilir ki Türk romanı, hemen her 

dönemde angaje bir tutum sergiler. Doğaldır ki bu tutumdan 12 Eylül‘ü konu edinen 

romanlar da payını alır.
4
 TürkeĢ (2004: 432), 12 Eylül‘ün ilk edebî verimlerinde sol 

karĢıtı bir söylem üzerinden yaĢananlarla hesaplaĢmaya giriĢildiğini; ne ki 

hesaplaĢılanın hep solcular ve sol içi iliĢkiler olduğunu ve bundan dolayı belleklerde 12 

Mart‘takinden farklı -olumsuz- bir iz kaldığını belirtir. Ardından esas ölçütün, körü 

körüne bir noktaya angaje olmak değil estetik düzeyi yakalamak olduğunu ekler. Kaldı 

ki mağdur edebiyatı yaratarak meseleye yaklaĢanlar; öfke, yergi ve alayla karĢılanmıĢtır. 

Neticede bu tarz metinlerle “12 Eylül‟e soldan yaklaĢan metinler, yalnızca etkisiz 

olmakla kalmadılar, kendilerinden sonra yazılacak metinlerin de, bir nevi kaba 

solculukla alakalandırılan sevimsiz despotik bir imgeye hapsolmasına yol açtılar. Belki 

de acele etmemek, acıların ve düĢüncelerin olgunlaĢmasını beklemek, olguları daha 

soğukkanlı değerlendirmek gerekiyordu. Nitekim, son birkaç yıldan bu yana solun 

tarihine, o tarihin acılarıyla yoğrulmuĢ ve darbe „adaleti‟nin travmasını yaĢamıĢ solcu 

insan tiplerine edebiyatı unutmadan eğilen romanlarda -kimi eleĢtirmenler bakmak 

istemeseler bile- kayda değer bir artıĢ görülüyor.” (TürkeĢ, 2004: 433) 

ĠĢte bu noktada, AyĢegül Devecioğlu‘nun KuĢ Diline Öykünen ve Ara Tonlar 

adlı romanları, benzerlerinden farklıdır, demek mümkündür. ġöyle ki yazar, sol 

hareketin içinden gelen birisi olarak, darbenin yıkıcı etkilerine doğrudan maruz kalmıĢ 

olmakla beraber romanlarını mağlubiyet ya da mağduriyet söylemi üzerine bina etmez. 

                                                           
4
 Gece (1985, Bilge Karasu); Sudaki Ġz (1985, Ahmet Altan); Gece Dersleri (1986, Latife Tekin); 

Uçurtmayı Vurmasınlar (1986, Feride Çiçekoğlu); Hayır (1987, Adalet Ağaoğlu); Devrimciler (1988, 

Kaan Arslanoğlu); Hiçbiryere DönüĢ (1998, Oya Baydar); Yüz: 1981 (2000, Mehmet Eroğlu), 12 Eylül‘ü 

konu edinen romanlardan birkaçıdır. 



 

163 

Aksine böyle bir majör yaklaĢım içerisinde kendisini minör bir alana konumlandırarak 

metnini kurgular. Bu minör alan, dildir. Yazar, yaĢananları hegemonik bir söylemden 

uzak durarak, kahraman yahut anti-kahraman kalıplarına baĢvurmadan, doğrudan dilin 

içinden dile getirmek yoluna gider. Bir baĢka deyiĢle; 12 Eylül‘ün ruhsal, zihinsel, 

bedensel yersizyurtsuzlaĢtırıcı kırılganlığını dile taĢır; çeĢitli anlatım olanaklarıyla dili 

kırılganlaĢtırarak meramını anlatır. Ancak bunu yaparken postmodern dönemin 

çoğulculuğundan yararlanmakla birlikte postmodernist eserlere has kurgu oyunlarına 

baĢvurmaz.  

Bu çalıĢmada, dildeki yersizyurtsuzlaĢma ve minör edebiyat bağlamında, 

AyĢegül Devecioğlu‘nun KuĢ Diline Öykünen ve Ara Tonlar adlı romanlarının, 

kliĢeleĢmiĢ 12 Eylül romanlarından ayrıldığı noktalar üzerinde durulacaktır.
5
 

1. Dilin YersizyurtsuzlaĢması ve Minör Edebiyat 

Hasan Bülent Kahraman (2009: 166-186), “Yeni Politik Roman ve Minör 

Edebiyat, Ya da Ediplerle Muharrirlerin SavaĢı” baĢlıklı yazısında, roman ve politika 

iliĢkisini irdelerken ideolojiyi hareket noktası olarak alır ve özellikle 1989 yılında Berlin 

Duvarı‘nın çöküĢünden sonra oluĢan tek kutuplu yeni dünya düzeninde, bireyin 

ideolojik bir boĢluğa itildiğinden bahseder. Öncesinde ortaya çıkan postmodernizm de 

anti-ideolojik metin içi oyunlarıyla bireyi belirli bir gerçeklik algısından koparmıĢtır 

zaten. Meseleyi siyaset kavramı etrafında iktidar olgusuyla da iliĢkilendiren yazar, 

eskinin mutlak iktidar anlayıĢına karĢılık iktidarların bu yeni düzende mikro ölçekte 

bireyin karĢısına çıktığını, dolayısıyla, iktidarın artık tanımının değiĢtiğini vurgular. Bu, 

Ģu demektir: Eskinin çift kutuplu dünyasında arzulanan mutlak siyasal iktidar kavramı, 

parçalanarak hayatın her alanına dağılmıĢ ve mikro iktidar kavramı ortaya çıkmıĢtır. 

Dahası iktidar artık arzulanan değil yapısöküme uğratılmak istenen bir olgudur. Bu ise 

daha önce iktidarın dıĢladığı unsurların bir direnme odağı meydana getirmesiyle 

gerçekleĢir. Kadınlar ve dil, iktidarın yapısöküme uğratılabileceği yeni iktidar 

stratejilerinden ikisidir.  

Bunlar arasında dil, yersizyurtsuzlaĢtığı, yani verili düzenin dıĢına çıktığı anda 

yukarıda bahsi geçen direnme odağını oluĢturur. ġöyle ki dil, salt bir iletiĢim alanı değil 

bunun da ötesinde bir düzen kurucudur. Bu verili düzenin dıĢına çıkıldığı noktada, 

minorite kavramı yürürlüğe girer. Buna göre; minorite, egemen iktidarın, iktidar 

iliĢkilerinin içinde yer almayan, onun dıĢına çıkmıĢ veya dıĢında kalmıĢ olan 

topluluklardır (Deleuze ve Guattari‘den aktaran Kahraman, 2009: 172). Bu toplulukların 

majör bir dil içinde kendilerine yabancı bir dil kurmaları ise minör edebiyatı oluĢturur. 

Minör edebiyat, gelirgeçerin karĢısında duran, ona zıt giden bir edebiyattır. 

Alımlanması güç, oluĢturulması yıpratıcı ve izleyenden, okurdan özel bir çaba 

gerektiren edebiyat (Kahraman, 2009: 160). 

Minorite, minör edebiyat ve dilin yersizyurtsuzlaĢması kavramları, Gilles 

Deleuze ve Félix Guattari tarafından ortaya atılmıĢ ve Kafka‘nın eserleri üzerinden 

somutlaĢtırılmıĢtır.
6
 Ġkilinin tezine göre; Prag Yahudisi olarak Kafka, Çek 

yerliyurtluluğu ile Almanca yazma olanaksızlığı, dahası Alman nüfusun içindeki 

azınlıkta kalmıĢ olma hali arasındaki dengesizliği, dil üzerinden politik bir düzleme 

taĢır: Almancanın minör bir kullanımına, Prag Almancasına, baĢvurur ve “Prag 

Almancası, tuhaf minör kullanımlara uygun, yersizyurtsuzlaĢmıĢ bir dildir.” (Deleuze 

                                                           
5
 KuĢ Diline Öykünen, 12 Eylül üzerine yapılan pek çok çalıĢmada nitelikli edebiyat ürünleri arasında 

zikredilerek incelemeye dâhil edilmiĢtir. Bkz. (Ertem, 2006: 106–124; Sadıkoğlu, 2010: 47–48; Özer, 

2011: 277; Özger, 2012: 246) 
6
 Kafka: Minör Bir Edebiyat Ġçin, Dedalus Kitap, Ġstanbul 2015. 
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ve Guattari, 2015: 46) Böylece Kafka, majör dilin içinde kendi açtığı minör bir 

kanaldan yaratıcılığa ulaĢır. Bu, onun bireysel olduğu kadar mensubu olduğu topluluk 

adına da kolektif bir direnme odağıdır. “Çığlık atmak için söz diziminden yararlanmak, 

çığlığa bir söz dizimi vermek.” sözleriyle ifade eder Kafka‘nın dilindeki bu 

yersizyurtsuzlaĢmayı Deleuze ve Guattari (2015: 64). Özetle, “Kafka, azınlık dillerini 

de majör dili de yersizyurtsuzlaĢtıran bir yazı makinesi keĢfetmiĢtir. Minör edebiyat bu 

dilin edebiyatıdır.” (Akay, 2015: 13) 

Kafka‘dan yola çıktıkları çalıĢmalarında, Deleuze ve Guattari (2015: 45-47), 

minör edebiyatı ve bu edebiyatın baĢlıca özelliklerini Ģu Ģekilde tanımlar: “Minör 

edebiyat, minör bir dilin edebiyatı değil, daha ziyade, bir azınlığın majör bir dilde 

yaptığı edebiyattır. Ama temel özelliği, dilin, güçlü yersizyurtsuzlaĢma katsayısından 

her koĢulda etkilenmiĢ olmasıdır. (…) Minör edebiyatların ikinci özelliği, bu 

edebiyatlardaki her Ģeyin siyasal olmasıdır. (…) Üçüncü özellik, her Ģeyin kolektif bir 

değer taĢımasıdır.” 

Bu noktada, baĢtaki problematiğe geri dönüldüğünde, Deleuze ve Guattari‘nin 

―minör‖ tanımı, 20. yüzyıldaki politika ve edebiyat iliĢkisine uyarlanabilir: Edebiyatta 

politik duruĢ, doğrudan onun içinden geçerek değil politikayla bütünleĢmiĢ majör 

edebiyat anlayıĢının içinde minör koridorlar açarak mümkündür; Kafka örneğindeki 

gibi… Bir baĢka ifadeyle; politik metin baĢkadır, politik edebiyat baĢka. 20. yüzyıl 

öncesinin ürünleri, büyük ölçüde, birer politik metin örneğiyken bu yüzyılda edebiyat 

ve politika iliĢkisi evrilerek yeni bir politik edebiyatın öncüsü olur. 20. yüzyıl 

edebiyatındaki bu dönüĢüm, Türk edebiyatının da dıĢında değildir. 

2. Türk Romanında Politika 

Tanzimat‘ın ilanını izleyen süreçte Batı‘dan ithal edilen bir tür olarak roman, 19. 

yüzyıl Osmanlı modernleĢmesinin baĢat taĢıyıcısı olma vasfını, âdeta 

gelenekselleĢtirerek, 1980‘lere dek sürdürür. Bundan dolayı, politika, Türk romanının 

genel karakteristiğidir, demek mümkündür. Tanzimat, Ġkinci MeĢrutiyet, Mütareke, 

Millî Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde kaleme alınan romanlar, “büyük ölçüde 

„mesaj‟ vermeye dönüktür. Bir fonksiyon icra etme kaygısı içindedir. Toplumsal-siyasal 

kanavayı sadece iĢlemekle kalmaz. Onu aynı zamanda kurmak amacını da güder.” 

(Kahraman, 2009: 177) 1950‘lerde köy romanı, 1960‘larda toplumcu gerçekçilik, 

1970‘lerde ise politika, söz konusu karakteristiğin tamamlayıcısı olur. 1980 sonrası ise 

roman ve politika iliĢkisi bağlamında bir kırılma noktasıdır. 1980 öncesinde sorumlu 

birer aydın tavrı sergileyen ve bu doğrultuda roman yazan yazarlar, 1980 sonrasında 

askerî bir müdahale ile misyonlarından hızlıca arındırılır ve sivilleĢirler. 1970‘lerde 

Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan ile geliĢini müjdeleyen modernist-postmodernist roman, 

bahsi geçen yazarların önünde uzanan yeni yoldur artık. Ne ki 1989 Berlin Duvarı‘nın 

ve beraberinde sosyalizmin de yıkılması ile birlikte yaĢanan değiĢimler, çok geçmeden, 

Türk romancısına da ulaĢır. Postmodernizmin yanı baĢında yeni bir politik roman, bir 

imkân olarak, belirir. Bu yeni politik roman, daha önce de belirtildiği üzere, kitlelerin 

gözünde cazibesini kaybeden iktidar kavramının yapısöküme tabi tutulması üzerinden 

yazılacaktır. Dolayısıyla söz konusu yapısöküm, romancının dile tasarrufu noktasında 

Ģekillenecektir. 

ġöyle ki 1980‘lere gelinceye değin Türk romanı, politik niteliği ve angaje 

tutumuyla majör bir görünüm arz eder. Dil de bu majöritenin bir parçasıdır ve düzen 

kurucu özelliği ağır basar. Yukarıda bahsedildiği Ģekilde bir direniĢ odağı meydana 

getirmez. Ġktidarın sökümü değil, amaç, onun kurulmasıdır (Kahraman, 2009: 181). 

Böylece romancılar, iktidarın hegemonik söylemine, büyük ölçüde, ortak olmuĢlardır. 
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Kahraman (2009: 179-180), Roland Barthes‘in ―edip (author) ve muharrir (writer)‖ 

ayrımından hareketle türettiği ―entelektüel-muharrir‖ tanımlamasından yola çıkarak, bu 

romancıları da ―entelektüel-muharrir‖ olarak adlandırır ve ekler: “Türk romanının 

corpus‟unu 1900-1980 arasında Barthes‟ın „entelektüel-muharrir‟ dediği nitelikteki 

kiĢiler oluĢturur.” Bunlar, kendi dil ve söylemini politika ile mevcut iktidarın söylemine 

eklemlemiĢ kiĢilerdir.
7
 Bu durum, yazılan romanların niteliği kadar politikliğini de 

kuĢkulu kılar. Ne var ki 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte ortada artık iĢbirliği yapılacak 

bir iktidar kalmamıĢtır. EĢ bir söyleyiĢle; iktidarın artık entelektüel-muharririn desteğine 

ihtiyacı yoktur. Bundan sonrası, Kafka örneğinde olduğu gibi, dilden hareket ederek 

mikro düzlemde oluĢturulan metinlere, dolayısıyla, yeni bir politik romana gebedir. Bu 

romanın yazarları, artık entelektüel muharrirler değil ediplerdir. Kahraman (2009: 184-

185)‘ın tespitiyle; yeni roman, ediplerin elinde vücut bulurken muharrirler dönüĢüm 

geçirerek popüler / çoksatan yazarlara evrilmiĢlerdir. Daha da önemlisi, edipler, kaleme 

aldıkları metinlerle Deleuze ve Guattari‘nin kastettiği anlamda minör bir edebiyatın da 

yol açıcısı olurlar. 

Netice itibariyle; 1980 sonrasında Türk romanı, salt darbe ve postmodernizm 

nedeniyle değil aydının iktidarla kurduğu iliĢkinin niteliğinin değiĢmesiyle de yol 

ayrımına gelir. Ġktidarın yaĢamsal organlarından sayılan aydın, artık iktidarca dıĢlanmıĢ, 

bu da majör anlatım olanaklarının önünü tıkamıĢtır. Yeni dönem, aydının iktidarı 

tasdiklemekten ziyade yapısöküme uğratmak için dil aracılığıyla kendisine mikro 

alanlar açtığı yeni bir politik romana açılacaktır. Söz konusu bu politik roman, 

2000‘lerde 12 Eylül‘ü eserlerinin odağına yerleĢtiren AyĢegül Devecioğlu‘nun 

metinlerinde somutlaĢır. Nitekim yeni dönemi minör olarak tanımlayan ve “çok farklı 

bir yelpaze oluĢturan bu edebiyatın artık önceki „büyük edebiyatla‟ teğetlerinin 

olduğunu düĢünmek de, önermek de hayli güçtür.” diyen Kahraman (2014: 27) da 

Devecioğlu‘nu mevcut yelpaze içinde değerlendirir. 

3. 12 Eylül Romanı Olarak KuĢ Diline Öykünen ve Ara Tonlar 

Bu bağlamda; AyĢegül Devecioğlu da söz konusu iki romanında, 12 Eylül‘e 

değinirken, kaba bir sloganizme ve didaktizme düĢmeden, derinleĢme yoluna gider. Bu 

derinlik, baĢvurulan dilde kendisini gösterir. Yer yer dili zorlayarak, metnin elverdiği 

tüm anlatım olanaklarını kullanarak, doğrudan göstermek yerine sezdirmeyi tercih 

ederek bir dönemin tanıklığını üstlenir. Dolayısıyla yazdıkları, birer politik roman 

örneğidir; ama bu, artık 1980 öncesi dönemin politika - roman ve yazar algısından uzak 

bambaĢka bir bilincin dıĢavurumudur. Aynı zamanda, yazdıkları, mağdur edebiyatına 

yaslanan kliĢeleĢmiĢ 12 Eylül romanlarının da uzağına düĢmektedir. Gücünü dilden 

alması, edebiyatı araç olarak kullanmaması açılarından bu romanlar, minör edebiyat 

örneğidir, denilebilir.  

Öncelikle her iki roman, belirli sorunsallar etrafında tipik bir 12 Eylül anlatısıdır. 

Bu sorunsallar; iĢkence, hapishane, çözülme korkusu, kaçaklık ve sürgünlük, örgüt içi 

iliĢkiler, silahlı mücadelenin meĢruiyeti noktalarında toplanır. KuĢ Diline Öykünen‘de 

Gülay ile Yavuz, Ara Tonlar‘da ise isimsiz anlatıcı, Demir ve ortak arkadaĢ grubu, 

bahsi geçen sorunsalların baĢlıca muhatabıdır.  

a. KuĢ Diline Öykünen 

AyĢegül Devecioğlu‘nun ilk romanı KuĢ Diline Öykünen, ilk baskısı Ocak 2004 

tarihinde, Metis Yayınları tarafından yapılan, 221 sayfa hacminde bir kitaptır. Bu 

                                                           
7
 TartıĢmalı olmakla birlikte, Fredric Jameson da, belirtilen nedenlerden ötürü tüm üçüncü dünya 

metinlerini, ulusal alegori olarak nitelendirir. Bkz. (Jameson, 1995: 16-38) 
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çalıĢmada, romandan yapılan alıntılarda, Aralık 2013 tarihli üçüncü basımdan 

yararlanılacaktır.   

Darbeden beĢ yıl sonrasının, 1985, anlatma zamanı olarak seçildiği romanda, 

darbenin ardından tutuplanıp iĢkence gören Gülay ile polis tarafından aranan kaçak 

Yavuz‘un hikâyesi iç içe verilir. BaĢka bir düzlemde ise Ġbrahim‘in tuttuğu günlükle 

örgütün gerilla kanadı, gözaltı ve sorguda yaĢananlar ile hapishane koĢulları anlatılır. 

Bu günlük, italik diziliĢiyle ana metinden ayrılır.  

Buna göre; darbeden önce bir devlet dairesinde santral memuresi olarak çalıĢan 

Gülay, doğrudan örgüt mensubu olmamakla birlikte, hareketin haberleĢme kanadında 

yer almaktadır. Darbenin hemen ertesinde tutuklanır, gözaltında iĢkenceye maruz kalır, 

üç yıl hapis yattıktan sonra tahliye olur. Eve döndüğünde kendi ailesi dahil herkesin ona 

bakıĢı değiĢmiĢtir. Dahası Gülay da kendine ve bedenine yabancılaĢmıĢ, dilsizleĢmiĢ, 

derin bir suskunluğa gömülmüĢtür. Bir akrabalarının acıyıp kendi Ģirketinde iĢ 

vermesiyle yeniden çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Tutuklanmadan öncesine kıyasla fiziken ve 

ruhen harabeye dönmüĢtür. Bu noktada, çevresinin ona bakıĢından çok Gülay‘ın 

kendine bakıĢı, dilsel bir yersizyurtsuzlukla verilir. Bunun ilk yolu, benzetme öğesidir. 

ġöyle ki  Gülay, roman boyunca kendini eski bir otobüse, güve kelebeğine, kökünden 

koparılıp atılmıĢ bir sardunyaya benzetir (s.12; 52; 98); “çünkü o, bir yer tutmuyor Ģu 

koca dünyada… Renksiz, biçimsiz alabildiğine soluk bir varlık Ģimdi. Kaygan, ağır bir 

sıvının içine bırakılmıĢ gibi sağır…” (s.12) Ġkinci olarak yazar, ―ses‖ unsuruna yoğun 

bir Ģekilde baĢvurur. Ses, santralde çalıĢması dolayısıyla Gülay‘ın hayatında önemli yer 

teĢkil etmiĢ bir unsurdur; ancak gözaltında Ģiddete maruz kaldıktan sonra bu ses, 

tamamen içe çekilerek, dilsizleĢmeye dönüĢür. Travmatik bir suskunluktur bu ve 

mağdurlar, birbirlerine dahi anlatamayacak kadar yabancılaĢmıĢlardır acılarına: 

“PaylaĢılamayacak kadar derindi yaralar, hiçbir söze sığmıyordu, bir türlü 

anlatılamıyordu. YaĢananlar, bilinen bütün kelimelerden kaçıp kimsenin bulamayacağı 

kuytulara saklanıyordu.” (s.45) 

Bu anlamda, dilsizlik, suskunluk, söze dönüĢemeyen ses imgesi leitmotiv 

halinde tekrarlanır romanda. Gülay‘ı, çok uzun bir süre sonra hayata bağlayacak tek Ģey 

olan aĢk da sessizlikte vücut bulur önce. Yavuz‘u da önce ses olarak algılar genç kadın: 

“Bir de sesi! Duyar duymaz yüreğine, Ģimdi uzakta kalmıĢ dostlukların, el sıkıĢmaların, 

kucaklaĢmaların sıcaklığını dolduruveren sesi!..” (s.49) Diğer taraftan sessizlik, her 

türlü horlanmaya, suistimale katlanmak demektir. Ses, Yavuz için de hayati bir önem 

arz etmektedir; çünkü ses, iĢkencede çözülmek demektir: “ĠĢkence korkusundan daha 

korkunç olan, „çözülme‟ korkusuydu. Ya çözülür, arkadaĢlarını ele verir, bildiklerini 

anlatırsa; gittiği Ģehirleri, tanıdığı insanları!..” (s.147)  

Ġstanbul‘da kaçak bir hayat süren Yavuz, örgütten arkadaĢı Ġbrahim‘den haber 

beklemektedir. Sahte bir pasaportla yurt dıĢına kaçacaktır. O da kendi 

yersizyurtsuzluğunu Gülay‘ınkiyle birleĢtirerek avunmaya çalıĢır. Gülay gibi Yavuz da 

darbeden sonra geride kalanları dile getirirken benzetmelere baĢvurmaktadır: “GüneĢin 

altında kavrulan, çaresizce birilerinin toplayıp götürmesini bekleyen kabuklu deniz 

hayvanları gibiydiler Ģimdi; deniz ulaĢamayacakları kadar uzaktaydı…” (s.108) 

Gülay‘a göre aktif mücadelenin içinden gelen Yavuz, yaĢananları 

anlamlandırmakta zorlanmaktadır: “ġimdi çevresine bakınca, birkaç yıl öncesinde en 

ücra köĢesine kadar kıpırdanan bu toprağın, yabancı, suskun, lanetli bir taĢ parçasına 

dönüĢüvermesine akıl sır erdiremiyordu. Birkaç yıl önce, bu denli haklı ve kabul 

edilebilir olan Ģey, Ģimdi nasıl da tüm gerçekliğini, tüm haklılığını, hatta tüm 

masumiyetini yitirmiĢti!” (s.105) Yakın bir geçmiĢe kadar meydanlarda haykırılan, 



 

167 

umut bağlanan, gelmesi beklenen o ―Ģey‖, artık dile getirilemez olmuĢtur; dahası 

suskunluğun, dilsizliğin adı olmuĢtur.  

Romanda, Yavuz‘un ―Ģey‖ diyerek, Gülay‘ın ailesinin ise ―Çocuk‖ diyerek 

telaffuz etmekten kaçındığı sözcük, ―devrim‖dir. Nitekim romanın en can alıcı 

imgelerinden birini oluĢturan ―bir gözü kör çocuk‖, romanın sonunda, her Ģeye rağmen 

beslenen umuda göndermede bulunmaktadır. ġöyle ki Gülay‘ın yeğeni (kız kardeĢi 

Sevim‘in oğlu), Gülay tutuklandığı gece hastalanır; ancak iltihaplanan gözü, o telaĢede 

ihmal edilince, ameliyatla alınmak durumunda kalınır. Bu açıdan Çocuk, “sorumlusu 

olmadığı büyük bir kederin, kanlı canlı anısı”dır (s.24) Gülay için. Bu “göz, kavruk bir 

sınır eri gibi, herkesin unutmaya can attığı zamanların, çoktan terk edilmiĢ toprakların 

nöbetini tutuyordu sanki.” (s.24). Tek gözlü çocuğun adı, Devrim‘dir; ama ismi ne evde 

ne de dıĢarda telaffuz edilir. “Çocuğun ismi, zalim bir Ģaka gibi”dir (s.96). Okur, ilk 

kez, romanın sonunda duyar çocuğun adını: “Devrim! diye seslendi. Birden, ilk kez, bu 

kadar yüksek sesle Çocuğun adını söylediğini ayrımsadı. (…) Kimse ilgilenmiyordu. 

Kimse onlara bakmıyordu. DuymamıĢlardı bile… Gülay bunca zaman ağızlarından 

çıkmamıĢ bu ismi, meydan okur gibi hastalıklı bir çabayla inatla tekrarladı bu kez.” 

(s.220) 

Burada, bir gözü kör çocuk imgesi, darbeyle sakatlanan devrime iĢaret 

etmektedir. Ancak romanın sonunda parkta oynayan çocuğun, kendisine ismiyle 

seslenen teyzesine fırlattığı bakıĢ, devrim adına, hâlâ umut beslenebileceğinin iĢaretidir. 

Nitekim yazarın aĢağıdaki sözleri de bunu destekler niteliktedir: 

 “Adı Devrim. Ġsminin 1987‟de, yani romanın bittiği tarihte anılması yokluktan 

varlık kazanmasıdır. O zaman kadar hiç anılmadı, yoktu... ġimdi kaçak bir mahkûm gibi 

fırlayıveriyor Gülay‟ın ağzından. Ama kimse farkında olmasa da söylendi bir kere. Biz 

bu zamanın Ģifresini çözer, sırrını açıklayabilirsek, o zamanla barıĢır ona 

hükmedebilirsek, ona baĢkaldırır ve gerektiğinde baĢ eğersek... Yani Ģu sürüp giden 

hayatı değiĢtirebilmenin yeni ve mümkün yollarını bulup, yeni politikalar üretebilirsek, 

kendimizle hesaplaĢmayı göze alabilirsek, içimizden konuĢmaktan vazgeçip, eski 

özgüvenimize, iliĢki kurma yeteneğine kavuĢursak devrim imkânsız değil.” (Devecioğlu, 

2004: 17) 

―Çocuk‖ imgesinin dıĢında, romanda dikkati çeken bir baĢka unsur, Gülay‘ın 

içine gömüldüğü dilsizlikte tutunduğu, romana da adını veren, kuĢtur. Daha doğrusu, 

―Üsküdar‘a gidelim‖ diyen bir kuĢ: “Anneannesi Gülay çok küçükken, bütün kuĢların 

içinde yalnızca bu kuĢun, hem kuĢ hem insan dilince konuĢtuğunu söylemiĢti: 

„Üsküdar‟a gidelim…‟ ” (s. 22). Denilebilir ki romanın ―Çocuk‖tan sonraki ikinci 

önemli imgesini oluĢturan ―kuĢ dili‖, Gülay‘ın içine düĢtüğü yersizyurtsuzluğun dilde 

cisimleĢmiĢ halidir. Kendisini ezen, boĢluğa iten, yerliyurtluluğunu yersizyurtsuzluğa 

çeviren iktidara karĢı, kendini korumaya almanın, masum kalmanın, giderek direnmenin 

sembolüdür o ses. Masalsı bir atmosfer vaat eder ona. Nitekim kuĢla beraber vaktiyle 

anneannesinden dinlediği masallar da vardır. Öyle ki Yavuz, “Sen neden ha bire 

masallardan söz ediyorsun Gülay?” (s. 194) diye sormaktan kendini alamaz. Yavuz‘a 

verdiği cevapta, bir kuĢağın hayal kırıklığı saklıdır: “Eskiden, yani eylülden önce 

yaĢadığımız Ģey de, bir tür masal değil miydi?” (s.194). 

Gülay‘la Yavuz‘un Ģahsında somutlaĢan bu hayal kırıklığının diğer ayağı, 

Ġbrahim‘in tuttuğu günlüğün satır aralarındadır. Ġbrahim, örgütün gerilla kanadındadır. 

Yavuz‘la da dava arkadaĢıdır. Ancak tüm çabasına karĢın Ġbrahim yakalanır, sorgudan 

geçirilir ve hapse girer. Yavuz ise bütün bunlardan habersiz ondan gelecek bir iĢareti 

beklemekte ve arkadaĢının yakalanmıĢ olmasına asla ihtimal vermemektedir. Romanda 
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italik dizgiyle verilen söz konusu günlük; iĢkence, hapishane, örgüt içi iliĢkiler, silahlı 

mücadele gibi meselelere daha içeriden bir bakıĢ sergilemektedir. Bunun yanında, 

Gülay‘a karĢılık gelen Leyla‘sı, ―ıĢık gözlü‖sü, vardır Ġbrahim‘in. Yavuz‘un, polisin 

açtığı ateĢle ölümü sonrasında, haberi alan Ġbrahim‘in, Leyla‘ya yazdığı mektuptaki Ģu 

satırlar, yaĢananlar adına, kayda değerdir: “Sessizliğin farkında mısın Leyla? Yavuz da 

duymuĢ olmalı bu sessizliği… Bu taĢ duvarların arkasında bile öylesine apaçık ki. Bu 

sessizlik, kulakla değil, yürekle duyuluyor. Ġnsanların içi sustu ıĢık gözlü! Dünya 

gözlerimizin önünde yaĢlandı!.. Yavuz‟u öldüren bu iĢte! Ve biz, bu korkunç sessizliğin 

Ģifresini canavarlara kendi etimizi yedirerek çözmek zorundayız. Bu Ģifre biz henüz 

göremesek de, sanıyorum çoktandır gözlerimizin önündeydi…” (s. 206) 

Böylece yazar, hareketin ruhsal izlerini Gülay‘la Yavuz üzerinden, eylemci 

yönünü ise Ġbrahim‘in günlüğünden hareketle gözler önüne serer. Bu Ģekilde, tekil bir 

dil kullanmaktan kaçındığı gibi okurun da meseleye çok yönlü bakabilmesine imkân 

tanır. Keza Yavuz‘un, ölmeden birkaç gün önce, babasıyla buluĢmak için gittiği otelin 

lobisinde beklerken kulak misafiri olduğu konuĢmalar da bu çok yönlülüğü pekiĢtirir. 

Lobide çevirmen, öğretim üyesi, ekonomist ve sendikacıdan oluĢtuğu tahmin edilen bir 

grup, yabancı - Alman- bir gazeteciye, 12 Eylül darbesinin gerekçelerini sıralamaktadır 

(s.174-176). Bu gerekçelerin aktarılıĢındaki parçalı yapı, Yavuz‘un konuĢulanlara kulak 

misafiri oluĢundan ileri gelir. Bu Ģekilde, yazar, olanları doğrudan, kendi tekil 

söyleminden aktarmak yerine diyalojik bir yapı içinde sunar. Nitekim yazarın bu tavrı, 

anlatıcı seçiminde de dikkati çeker. Roman, Ġbrahim‘in günlüğü dıĢında, baĢtan sonra 

yansıtıcı bilinç kullanılarak aktarılmıĢtır. EĢ bir söyleyiĢle; 3. tekil anlatıcı, Gülay ve 

Yavuz‘un zihninden konuĢmaktadır. Anlatıcının aktardıkları, aslında, Gülay‘ın ve 

Yavuz‘un gözlemleridir. Bu da yine romanı, tek yanlılığa hapsolmaktan, kurtarır. 

Yine 1987 yılı itibariyle gelinen nokta, romanda, Gülay‘la söyleĢi yapmak 

isteyen gazetecinin ağzından yansıtılır. Aynı gazetecinin darbeye dair yorumları da otel 

lobisindeki grubun söylemlerine eklenir. Burada dikkat çekici bir unsur, gazetecinin, 

toplumun merhametini ifade ederken ―büyük hayvan, kedi‖ tarzındaki benzetmelere 

baĢvurmasıdır. Masadaki ―yapma‖ çiçekler ise gazetecinin Gülay‘ı inandırmaya çalıĢtığı 

yeni dünyanın sahteliğinin simgesidir âdeta. 

b. Ara Tonlar 

AyĢegül Devecioğlu‘nun son romanı Ara Tonlar, ilk baskısı ġubat 2015 

tarihinde, Metis Yayınları tarafından yapılan, 199 sayfa hacminde bir kitaptır. Bu 

çalıĢmada, romandan yapılan alıntılarda, bahsi geçen bu ilk baskıdan yararlanılacaktır.   

KuĢ Diline Öykünen‘de, acının ―bir gözü kör Çocuk‖ ve ―kuĢ dili‖ imgeleri 

üzerinden dönüĢtürülerek ifadesi, Ara Tonlar‘da, yerini, zengin çağrıĢımlarla yüklü 

daha parodik bir dile bırakır. Geneli itibariyle; ortak bir tema etrafında birbirini 

tamamlayan iki roman arasında bazı geçiĢkenlikler mevcuttur. Ġlkinin masallardan güç 

almasına karĢılık ikincisinde hayatla hikâye karĢı karĢıya getirilir. Ara Tonlar‘da 

anlatıcı, yarı zamanlı olarak çalıĢtığı yayınevinde, sektör dergilerinden birine yazılar 

yazmakta ve renklerle oynamak hoĢuna gittiği için grafik tasarım da yapmaktadır. 

Gülay‘ın iĢitselliğine karĢılık bu romanın anlatıcısı daha görsel bir algıya sahiptir. 

Gülay, ―Üsküdar‘a gidelim‖ diyen bir kuĢ sesine tutunmuĢken Ara Tonlar‘ın anlatıcısı, 

ara tonlardaki renklere dikkat kesilmiĢtir. Diğerine nazaran metin kurucudur, yazıyla 

hemhâldir. Her iki romanın da baĢkiĢisi kadındır; ancak ilkinde kadının adı verilmiĢken 

(Gülay), ikincisinde bu kadın, isimsiz bir anlatıcı olarak romandaki yerini alır. Yine bu 

romanda da 3. tekil anlatıcı, yansıtıcı bilinç kullanılarak, gözlemlerini okura aktarır. 
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Dolayısıyla KuĢ Diline Öykünen‘deki çoğul söylem, bu roman için de geçerlidir demek 

mümkündür. 

Yukarıda zikredilen geçiĢkenliklerin dıĢında Ara Tonlar‘da da örgütlerin iç 

yapısına dair ayrıntılara yer verilir. Ġlk romandaki Yavuz‘a karĢılık bu romanda kaçaklık 

ve sürgünlük deneyimi olan Demir vardır. Nitekim romanın omurgası, yıllardır öldü 

diye bildikleri Demir‘in çıkagelmesiyle kendilerini iç muhasebe yaparken bulan bir grup 

arkadaĢa dayanmaktadır. Bu, Ara Tonlar‘ı, KuĢ Diline Öykünen‘den ayıran noktalardan 

biridir. Ġlk romanda, ―özeleĢtiri‖, daha satır aralarında gizliyken burada romanın temel 

problematiği haline gelmiĢtir.  

Buna göre; darbenin ardından uzun yıllar haber alınamayan ve yakın çevresine 

ölüm haberi ulaĢan Demir, bir gün, çıkagelir. Onun geliĢi, kapitalist dünya düzenine bir 

Ģekilde entegre olmuĢ eski dava arkadaĢları üzerinde, tam bir Ģok etkisi uyandırır. Bu 

dönüĢ, konformist yaĢamlarına gölge düĢürmüĢtür. Her ne kadar bedelini ödemiĢ olsalar 

da Demir‘in tekrar hayatlarına giriĢi, onları, bir kere daha darbeyle ve yaĢananlarla 

yüzleĢmenin eĢiğine getirir. Büyük buluĢma, ortak arkadaĢları, Ahmet ile GüneĢ‘in 

evinde gerçekleĢecektir. Ne ki Demir, dönüĢüne hepsini ikna edecek bir açıklama 

getiremez. Eve dönüĢ yolunda Serpil, öfkeden ne diyeceğini bilemezken “geri dönen 

bir ölüyle hangi dilde konuĢulur ki,” (s. 62) der karĢılık olarak Tunca.  

Diğerleri kadar olmasa da Demir‘le gençlik yıllarında yarım kalmıĢ bir aĢk 

yaĢayan; - çünkü “devrim aĢkın yerini almamıĢtı, aĢkın ta kendisi olmuĢtu.”r (s.95) - 

anlatıcı da sarsılmıĢtır aslında. O; Sinan-Serpil, Ahmet-GüneĢ, Serap-Tunca çiftleriyle 

iletiĢim halinde değildir. Onlar kadar kapitalizme uyum sağlamamıĢtır. Dolayısıyla 

Demir‘in sağ salim dönüĢü, geçmiĢle hesaplaĢmak anlamında, onda ruhsal bir 

dengesizlik yaratmaz. Anlatıcı, Demir ortadan kaybolmadan önce güneyde bir otelde 

baĢ baĢa geçirdikleri iki günden kaynaklı içsel sorgulamalar yaĢar daha çok. O iki 

geceyi bir nev‘i kurban töreni gibi düĢünmektedir: Hem aĢkları hem Demir, devrime 

kurban edilmiĢtir.  

Roman, bu Ģekilde, eski dava arkadaĢlarının ve bu arada anlatıcının iç 

hesaplaĢmalarıyla olağan seyrinde ilerlerken sert ve politik bir dil de arka planda 

kendisini duyurur. Bu açıdan, Ara Tonlar, daha realist ve provokatif bir dille 

oluĢturulmuĢtur. Denilebilir ki KuĢ Diline Öykünen‘de, devrimci gençlerin, darbeden 

önceki coĢkusu dile yansırken Ara Tonlar‘da bu coĢku, yerini realiteye bırakmıĢtır. 

Dahası yaĢananların üzerinden belli bir süre geçtiği için geçmiĢ, bir tortu misali 

anlatıcının zihnine, yüreğine çökmüĢ ve geriye ironik bir bakıĢ açısı bırakmıĢtır.  

Bu ironi, özellikle baĢkalarının dilinden, anlatıcının söylemine taĢınırken, italik 

dizgiyle ve kelimeler arasında boĢluk bırakılmadan ifade edilir. Mesela; burjuva kökenli 

olduğu için anlatıcıyı devrimci mücadeleye yakıĢtıramayan birinin, ona yakıĢtırdığı 

“burjuvasuratlı” (s. 15) lakabı ya da bitimsiz devrimci sohbetlerinin kliĢeleĢmiĢ dili, 

“ayaklarıyerebasmayanlar tıpkı karĢıdevrimciler ve küçükburjuvalar gibi devrime zarar 

verebilir.” (s. 20) Ģeklinde italik ve boĢluk bırakılmadan yazıya geçirilir. Yine 

anlatıcının çalıĢtığı yayınevinin anlaĢma yapmayı düĢündüğü yeni bir yazarın popüler 

aĢk romanlarından biri hakkında “aĢküçgeni” (s. 161) denildikten sonra kitabın ön 

kapağında “FondaÇin‟inmuhteĢemtarihivedoğası” (s. 161) yazdığı belirtilir. Tüm bu 

italik ve boĢluk bırakılmadan dile aktarılan ifadelerde, söz konusu ironik bakıĢ okura 

hissettirilir. Biçimle ilgili bir baĢka uygulama da bölümlerin ilk veya ilk iki sözcüğünün 

büyük harfle yazılmıĢ olmasıdır: “VAPURDA KARġISINDA bir kadın oturuyor.” (s. 

151) Yazar, bu türden biçimsel yabancılaĢtırma efektleriyle okuru da metne karĢı belli 

bir mesafe almaya iter. Kaldı ki Demir‘in, anlatıcıya, ikisinin hikâyesini yazma rolünü 
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biçtiği göz önünde tutulursa bu türden biçimsel oyunların metinde belli düzeyde bir iç 

tutarlılığa sahip olduğu da söylenebilir.  

Bunlara, bölüm baĢlıklarının sinemasal ve müzikal çağrıĢımlar yapacak adlar 

arasından seçilmesi de eklenebilir ki her biri metni parodik kılan unsurlar olarak dikkati 

çeker. Yazar, kendisiyle yapılan bir söyleĢide bu kullanımlara dair Ģöyle bir açıklama 

yapar: 

“Yine kliĢelere hapsolmuĢ ve betondan bir hafızaya gömülmüĢ bir tarih 

parçasını, baĢka ve çok güçlü çağrıĢımları olan, sözgelimi „Robert Redford‟, „Woody 

Allen‟, „Jivago‟, „Tiffany‟de Kahvaltı‟ gibi baĢlıklarla âdeta hokus pokus yaparak 

özgürleĢtirmek istedim. Gerilla ve dağ hikâyesini Çiççionalya adındaki rüya kedisine 

teslim ettim, Isabel‟le Mitçi‟nin hikâyesinde okuru absürde yaklaĢacak kadar zorladım. 

Bana göre bu, trajik olanı belirginleĢtirmenin yolu, uydurduklarıma inanmak güçleĢsin 

ama inanmaktan baĢka çareleri de olmasın istedim.” (Devecioğlu, 2015: 71) 

Benzer Ģekilde, romanda, dille ilgili farklı bir kullanım tarzı, zaman kiplerinde 

göze çarpar. Özellikle Demir‘in kimselere anlatmadığı dönüĢ hikâyesini, anlatıcıya 

naklettiği satırlarda, anlatının ritmi, anlatıcı ile Demir arasında salınır: “ „Durmadan 

tartıĢıyorduk‟, diyor. „Temel soru Ģehirden destek almadan gerilla birliğinin nasıl 

yaĢayacağıydı. Gerçi Ģehirlerde iliĢkiler hâlâ canlıydı, yurtdıĢına gidenler de dönüp 

direniĢe katılmak için haber bekliyorlardı hatırlarsan, dağlara sığınmıĢ değildik.‟  

Ama yine de zayıflayan bir Ģey varmıĢ. Kimse inkâr edemiyormuĢ bunu, ad da 

koyamıyormuĢ, sadece hissediyorlarmıĢ. 

Demir, o zamanlar Hüseyin ismini kullanıyor çocukluğundan beri bildiği 

dağlara doğru gidilmesini istiyormuĢ. (…)” (s. 131) 

Devecioğlu, aynı söyleĢide, kip kullanımındaki bu farklılığa da açıklık getirir: 

“Demir‟in yaĢadıklarını miĢli geçmiĢ zamanla anlattım ki araya rahatsız edici bir 

mesafe koyabileyim.” (Devecioğlu, 2015: 71) 

Nihayet kitaba da adını veren ―ara tonlar‖ ifadesi ise kitabın özüne sinmiĢ 

eleĢtirinin bir parçası olarak tüm metni kuĢatıcı bir imgeye dönüĢür. Aynı baĢlıklı son 

bölümde, anlatıcı ile Serpil, yıllar sonra ilk defa arkadaĢlıklarının bir muhasebesini 

yaparken renkler üzerinden ―devrimcilik‖in de muhasebesini yaparlar: “Demek 

istediğim tek bir mavi, tek bir kırmızı, tek bir sarı, ama hayat ara tonlarla dolu, onları 

gözden kaçırmadık mı sence? Ġlk baĢlarda ara tonları çok iyi duyumsuyorduk, ama 

sonra sanki bilerek görmezden, duymazdan gelmeye baĢladık, belki de cesaretimizi 

yitirdik ve ana tonların güvencesine sığındık. Yenilgi biraz da bu değil mi; ana tonlara 

teslim olmak…” (s. 190)  ĠĢte roman, ana tonlara teslim olmuĢ bir kuĢağın özeleĢtirisidir 

bir bakıma. “Yalnız birbirimize değil, dünyaya da hem bu kadar yakın, hem bu kadar 

uzak olmayı nasıl becerebildik!” (s. 193) diye sorar anlatıcı. Bu itiraflardan sonradır ki 

roman boyunca baktığı her Ģeyin önce rengini algılayan anlatıcının renklere ve 

rengârenk çiçeklere düĢkünlüğü de açıklık kazanır. Ana tonların gölgesinde 

hırpalandıktan sonra artık hayatın ara tonlarına dikkat kesilmiĢtir o. 

Sonuç 

AyĢegül Devecioğlu, 12 Eylül darbesini konu edindiği KuĢ Diline Öykünen ve 

Ara Tonlar adlı romanlarında, doğrudanlığa baĢvurmadan, dilin imkânlarından istifade 

ederek bir dönemin tanıklığını üstlenir. Biz-onlar, mağlup-mağdur Ģematizmine 

düĢmeden, idealist ya da anti-kahramanlar kliĢesini tekrarlamadan, çoğulcu bir bakıĢ 

açısıyla söz konusu dönemi yansıtmayı gaye edinir. Bir baĢka deyiĢle; sözünü, edebiyatı 
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araçsallaĢtırmadan söyler. 12 Eylül‘ü yaĢamıĢ bir kuĢağın ruh haritasını, dili 

yersizyurtsuzlaĢtırarak çıkarmanın sınırlarında gezinir. Bunu yaparken politik ve 

kolektivist duruĢundan da ödün vermez. Bu bağlamda; KuĢ Diline Öykünen‘de ―kuĢ 

dili‖ ile ―bir gözü kör Çocuk‖; Ara Tonlar‘da ise ―ara tonlar‖ imgeleri öne çıkar. Ġlk 

romanın baĢkiĢisi Gülay, verili dilin sınırlarını zorlayarak kuĢ dilinde, kuĢ diline 

öykünerek, yeniden kendisini özgür hissetmeye çalıĢır; bu arada acısını da ―Üsküdar‘a 

gidelim‖ diyen bir kuĢ üzerinden dönüĢtürürken diğer romanın isimsiz anlatıcısı ise 

gençliklerinde hayatı salt siyah-beyaz tonlardan ibaret sayıp gri tonları ihmal ediĢlerini, 

ana ton - ara ton zıtlığında dile getirir. Nitekim romana da baktığı her Ģeyde ara tonları 

farkeden bir anlatıcının algısı sinmiĢtir. 

Yazarın, metinlerini kurgularken baĢvurduğu bu imgeler ve diğer dilsel 

kullanımlar, onun 2000‘li yılların Türk edebiyatında, Deleuze ve Guattari‘nin minorite 

kavramına yaklaĢan ―minör‖ bir anlatı evreni kurguladığının göstergesi olarak kabul 

edilebilir.  
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BĠREYSEL VE TOPLUMSAL DEĞĠġĠMĠN BĠR ARACI OLARAK 

MÜZĠK 

 

Celalettin VATANDAġ

 

 

Özet 

Avrupa örneğine uygun olarak Türkiye‘yi değiĢtirmek isteyen Kemalist liderler için müzik önemli bir 

unsurdu. Geleneksel müzik devam edemezdi. Çünkü değiĢim sürecinde yok edilmesi veya etkisizleĢtirilmesi 

gerekenleri temsil ediyordu. Hâlbuki Avrupa modeline uygun bir zihniyet ve hayat tarzı için çaba sarf ediliyordu. 

Bu sebeple geleneksel müzik iptal edilmeli ve yeni müzik tesis edilmeliydi. Türk müziğinin radyoda 

yayınlanması 2 Kasım 1934 - 6 Eylül 1936 tarihleri arasında yasaklandı. Modern batı müziği yeni Türk müziği 

olarak kabul edildi. Fakat amaç gerçekleĢmedi. Halk Arap müziğini dinlemeye ve Arap filmlerini izlemeye 

baĢladı. Asıl amaç açıkça söylenmeden yasak sona erdirildi. Ancak buna rağmen geleneksel Türk müziği uzun 

süre itibarsız bir konumda kaldı. Devlet Batı müziğini desteklemeye devam etti. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel DeğiĢim, Toplumsal DeğiĢim, Müzik. 

 

MUSIC AS AN INSTRUMENT FOR INDIVIDUAL AND SOCIAL CHANGE 

Abstract 

For Kemalist leaders who wanted to change Turkey in accordance with the European example, music 

was an important element. Traditional music could not continue. Because it represents what needs to be 

eliminated or deactivated in the process of change. However, a mentality that is in line with the European model, 

and an effort for a lifestyle. For this reason traditional music should be canceled and new music should be 

established. The publication of Turkish music on radio was banned between 2November 1934 and 6 September 

1936. Modern western music was accepted as new Turkish music. But the goal was not realized. The public 

began to listen to Arab music and watch Arab films. The purpose was forbidden without explicitly saying it. 

Nevertheless, however, traditional Turkish music has remained a disreputable position for a long time. The state 

continued to support Western music. 

Keywords: Individual Change, Social Change, Music.  

                                                           

 Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi , ĠletiĢim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü. 
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‗Avrupaî tarza uygun birey ve toplum yaratmayı‘ kendileri için ‗kutsal‘
1
 bir 

sorumluluk ve hatta varlıklarının sebebi kabul eden Kemalist kadro için müzik, söz konusu 

amaçlarına ulaĢmada yararlanabilecekleri önemli araçlardan birisiydi. Avrupaî tarza uygun 

‗birey ve toplum yaratmak‘ için ‗devrim‘
2
 ise tercih edilen yöntemdi; zira ‗musikisiz devrim 

olmazdı‘
3
. Dolayısıyla onlar için müzik, çoğu kimsenin düĢündüğü gibi sadece bir eğlence, 

dinlenme, psikolojik açıdan rahatlama aracı veya unsuru değil, daha çok ve hatta tamamen 

denecek boyutta olmak üzere, planlanan ve gerçekleĢmesi için Ġstiklal Mahkemelerinden 

balolara, kılık kıyafet devriminden alfabe devrimine, alkollü içeceklerden piyangoya, idam 

sehpalarından yurt dıĢına öğrenci göndermeye kadar çok farklı enstrümanlarla devam ettirilen 

bireyleri ve toplumu Avrupalı modele uygun hale getirme amacını gerçekleĢtirmenin 

araçlarından birisiydi. Onun sayesinde Avrupaî tarzda ‗birey ve toplum yaratma‘ iĢinde 

bireysel zihniyetin ve toplumda egemen olan hayat tarzının en kılcal damarlarına kadar 

uzanmak mümkün olabilecekti. Zira müziğin, dini anlayıĢ ve inancın, geleneksel tutum ve 

davranıĢların, mevcut bireyler ve toplum kesimleri ile gelecek kuĢaklar arasında nakil aracı 

iĢlevi gördüğünün sosyolojik bilgisine sahiptiler. Eğer mevcut toplumda egemen olan, 

beğenilerek dinlenen, coĢkuyla eĢlik edilen müzik yasaklanarak yok edilir ve onun yerine 

Avrupaî anlayıĢ ve değerleri, tutum ve davranıĢları bünyesinde barındıran veya çağrıĢtıran 

Batı müziği egemen kılınırsa ‗Avrupaî birey ve toplum yaratma‘ amacında önemli bir 

aĢamaya ulaĢmak mümkün olabilirdi. Yapılacak iĢ belliydi; bundan böyle herkesin Mustafa 

Itri, Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Dadaloğlu… 

ile irtibatlı müzikler yerine; Wolfgang A. Mozart, Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin, 

Richard Wagner, Franz Schubert, Pyotr Ilyiç Çaykovski ile ilgili müzikleri dinlemesini 

sağlamak gerekiyordu. Halktan, bundan böyle, bağlama, cura, ney, kanun, zurna, davul, 

tulum, kemençe, sipsi, tef yerine
4
; piyano, trombon, viyola, trompet, harp, saksafon, tuba, 

korno ile eğlenip coĢmaları istenmeliydi. Bu ise tercihe bırakılmamalı, farklı alanlarda 

uygulanan tüm devrimlerde olduğu üzere zorla, tepeden inmeci bir yöntemle sağlanmalıydı. 

Gerekirse hiç tereddüt etmeden jandarmanın dipçiği, polisin kelepçesi, mahkemenin soğuk 

yüzü devreye sokulmalıydı.  

Hedefteki Müzik 

Genel bir tanımlamayla, 1930‘ların Türkiye‘sinde yaygın olarak dinlenen müziğin çok 

önemli bir kısmı, tarlasıyla veya hayvanlarıyla uğraĢanların, yoksulluk ve hastalıklarla 

mücadele edenlerin, zalim ağa ve beylerin baskıları altında inleyenlerin, vatan müdafaası için 

savaĢa gönderdiği oğlunun hasretiyle yananların, cepheden gelecek kötü bir haberin 

endiĢesiyle titreyenlerin, iĢ ve aĢ telaĢında olanların, sevdiğine kavuĢmanın umuduyla 

bekleyenlerin acılarını, korkularını, umutlarını, sevinçlerini, isyanlarını, tevekküllerini, 

imanlarını, ahlaklarını, hayat tecrübelerini dile getiren müzikti. Bu müzik en genel 

isimlendirmeyle ‗türkü‘ olarak anılıyor ve her ortamda, hemen herkes tarafından söyleniyor 

ve dinleniyordu. Yine o günlerin Türkiye‘sinde yaygın olarak dinlenen müziğin bir baĢka 

türünü ise, çoğunlukla ‗Ģarkı‘ olarak isimlendirilen ve daha çok sosyo-ekonomik düzeyi genel 

kitleye göre daha yüksek, eğitimli ve Ġstanbul baĢta olmak üzere büyük kentlerde yaĢayan 

kimseler tarafından üretilmiĢ müzik oluĢturuyordu. Sosyo-ekonomik imkân ve konumlarıyla 

                                                           
1
 Kansu, Mazhar Müfit, Erzurum‟dan Ölümüne Kadar Atatürk‟le Beraber, C. I, s. 30-31 

2
 Atatürk, M. Kemal, Atatürk‟ün Kültür ve Medeniyet Hakkındaki Sözleri, s.93 

3
 Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, s. 410 

4
 ‗Musiki inkılabı‘ kapsamında olmak üzere Darülelhan‘daki ud, kemençe gibi sazların eğitimine son verilmesi 

olayı sebebiyle kendisine yöneltilen ‗Bu gerçekten bir kapristen mi ibaretti?‘ sorusunu Adnan Saygun‘un cevabı 

‗hayır‘ olacak ve yasağın gerekçesini Ģöyle açıklayacaktır: ‗Osmanlı devrinde geliĢmiĢ ve daha geçen yüzyılın 

ortalarında gücünü yitirmiĢ olan musiki ile ilgili sazların öğretimini sürdürmekle musikinin yeni çağa, bir 

yeniden doğuĢ atılımına engel olmaması düĢüncesi‘ (Saygun, A. Adnan, ‗Atatürk‘ün Sanat ve Müzik AnlayıĢı ve 

Günümüzdeki Tefsiri‘, s. 594; Gülper Refiğ, Ahmet Adnan Saygun ve GeçmiĢten Günümüze Türk Musikisi, s. 84) 

http://gelisenbeyin.net/wolfgang-amadeus-mozart.html
http://gelisenbeyin.net/johann-sebastian-bach.html
http://gelisenbeyin.net/frederic-chopin.html
http://gelisenbeyin.net/richard-wagner.html
http://gelisenbeyin.net/franz-schubert.html
http://gelisenbeyin.net/pyotr-ilyic-caykovski.html


I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

 

175 

‗seçkin‘ olan kesimler tarafından üretilen bu müzikte de toplumun kadim değerleri, can yakan 

acıları, kalp çarptıran umut ve sevinçleri vardı. Dolayısıyla 1930‘ların Türkiye‘sinde müzik, 

tarlasında çalıĢan, hayvanının peĢinde koĢuĢturan Anadolu insanının veya seçkin ortamlarda 

eğlenen, meĢk yapan insanların gönlünde ve dilinde dinamik bir Ģekilde yaĢayan bir Ģeydi. 

Elbette ki hepsinde olmamakla birlikte, ‗türkü‘ ve ‗Ģarkıların‘ bir kısmında bazen doğrudan, 

bazen ise dolaylı bir Ģekilde olmak üzere; bazen güçlü, bazen ise ufak bir değini halinde 

geleneksel/dini değerlere atıflar vardı. Tüm toplumda yaygın olarak dinlenmekte olan müziğin 

Ģairlerinden, ozanlarından, âĢıklarından birçoğu geleneksel/dini değerlere atıfla Ölüm Allah‟ın 

emri/Ayrılık olmasaydı veya Mevlam gör diyerek iki göz vermiĢ/Bilmem ağlasam mı 

ağlamasam mı? diyerek dertlerini dile getirmiĢlerdi. Hayatı, Azrail‟in gelir kendi/Ne ağa der 

ne efendi veya Evin mezaristan, malın bir top bez/Daha duymadınsa duy deli gönül sözleriyle 

özetlemiĢlerdi. Kadir Mevla‟m senden bir yâr isterim/Ölene dek o yâr bana yâr ola veya 

Azrail serime çöktüğü zaman/Kırılır kanadım yavaĢ yavaĢ. Mevla‟m nasip etsin din ile 

iman/Akar gözlerimden yaĢ yavaĢ yavaĢ veya Yıkıldı duvarım kaldım avare/ Kadir Mevla‟m 

iĢlerimi onara veya Kadir Mevla‟m senden bir dileğim var/Beni muhannete muhtaç eyleme 

diyerek dua etmiĢlerdi. Ġster cefa ister vefa/Kahrın da hoĢ lütfunda hoĢ/Bir dert gönder yahut 

deva/ Kahrın da hoĢ lütfunda hoĢ diyerek tevekküllerini dile getirmiĢlerdi. Bu âciz kulların 

sensiz edemez/Ya Rab, bu âcizi senden ayırma/Seni sevmek, benim dinim imanım/Ya Rab, 

imanımı dinden ayırma diyerek imanlarını dillendirmiĢlerdi. Canım, kurban olsun senin 

yoluna/Adı güzel, kendi güzel Muhammed/Gel Ģefaat eyle kemter kuluna/Adı güzel, kendi 

güzel Muhammed diyerek hasret ve sevgilerini dile getirmiĢlerdi. Hakkımızda devlet etmiĢ 

fermanı/Ferman padiĢahın dağlar bizimdir diyerek baĢkaldırmıĢlardı. Bir çıkmaza girdi 

bugün yolumuz/Geçit vermez sağımızla solumuz/Kalır gayri bizim burda ölümüz/Mert ağlasın 

namert olan utansın diyerek yakınmıĢlardı. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim diyerek, 

sevdiğine bakılmasına bile itiraz eden namus ve Ģeref anlayıĢlarını dile getirmiĢlerdi... Halk 

ise hem bunları kabul ediyor; hem de bu geleneksel/dini değerleri dile getiren sözler üzerinde 

inĢa edilmiĢ melodileri hoĢlanarak dinliyor; gönülden gelerek eĢlik ediyorlardı. ĠĢte tüm 

bunlar değiĢtirilmesi gereken inanç ve değerleri, tutum ve tavırları oluĢturuyordu. Bu inanç ve 

değerler, tutum ve tavırlar yaĢadıkça gerçek anlamıyla Avrupaî olmak mümkün değildi. Zira 

söz konusu değer ve anlayıĢlar Avrupaî olabilmenin olmazsa olmaz ölçüleriyle çatıĢıyordu. 

Örneğin Avrupaî olmak demek rasyonalist olmak demekti; hâlbuki toplumda egemen olan 

geleneksel/dini değerler rasyonalizmde mutlaklaĢtırılan aklı değil, vahyi ölçü alıyordu. 

Avrupaî olmak demek pozitivist olmak demekti; hâlbuki toplumda egemen olan 

geleneksel/dini değerler beĢeri bilgiyi önemsiyor ama beĢeri bilgi olarak nitelediği bilimsel 

bilgiyi iman, ahlak, inanç alanlarında ölçü kabul etmiyordu. Avrupaî olmak demek 

determinist olmak demekti; hâlbuki toplumda egemen olan geleneksel/dini değerler mutlak 

bir sebep-sonuç iliĢkisini kabul etmiyor, söz konusu sebep-sonuç iliĢkisine maddi olguların 

dıĢında hemen hiç itibar etmiyordu. Avrupaî olmak demek pragmatist olmak demekti; hâlbuki 

toplumda egemen olan geleneksel/dini değerler fedakârlığı önemsiyordu. Avrupaî olmak 

demek materyalist olmak demekti, hâlbuki toplumda egemen olan geleneksel/dini değerler 

daha fazlasıyla maneviyata, ilahi âleme atıfta bulunuyordu. Avrupaî olmak demek bireyciliği 

önemsemek ve ‗ben‘ demekti; hâlbuki toplumda egemen olan geleneksel/dini değerler ‗biz‘ 

demeyi, fedakârlığı, vermeyi, infak etmeyi önemsiyordu… Bu sebeple de mevcut müzikte 

yaĢamakta olan geleneksel/dini değerler Avrupaî olabilmek için muhakkak yok edilmesi 

gereken Ģeylerdi. Onlar varken, onlar dillerde ve gönüllerde yaĢarlarken Avrupaî olabilmenin 

imkânı yoktu. Avrupaî olabilmek için, geleneksel/dini kodlara sahip zihniyeti, alıĢkanlıkları 

ve hatta hayat tarzını dillendiren geleneksel müziği susturmak; buna karĢılık doğrudan veya 

dolaylı olarak Avrupa‘yı, Avrupa‘nın modern döneme ait değerlerini çağrıĢtıran müziği 

toplumda egemen kılıp yaygınlaĢtırmak gerekiyordu. Ama bunu yapmak çok zordu. Mustafa 

Kemal‘de bunun farkındaydı. Bu sebepledir ki bir gün ortaya ‗En güç devrim nedir?‘ Ģeklinde 
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bir soru atmıĢ, aldığı cevaplardan memnun olmayınca sorusunun cevabını yine kendisi 

vermek zorunda kalmıĢtı: ‗Müzik Devrimi‘. Daha sonra da verdiği bu cevaba ilâveten Ģunu 

söylemiĢti: Çünkü müzik devrimi Ģahsa önce kendi iç dünyasını unutturmayı, sonra da yeni 

bir âleme yönelmeyi gerektirir. Onun için çok zordur... Çok zor ama yapılacaktır
5
.  

Müziğin Ulusallığı Problemi 

Toplumda egemen olan geleneksel/dini değerler ile Avrupaî olabilmek için toplumda 

egemen kılınmak istenen ilke ve anlayıĢlar arasındaki karĢıtlık, çatıĢma ve uyumsuzluk, Tek 

Parti Ġktidarı döneminin toplumunda yaygın bir Ģekilde yaĢamakta olan ve geleneksel/dini 

değerlerle bezeli müziğin yasaklanıp yok edilmesi giriĢiminin en önemli sebeplerinden birisi 

ve hatta birincisiydi. Ancak söz konusu müziğin yasaklanıp yok edilmesi giriĢimlerinin baĢka 

sebepleri de vardı. Bu bakımdan mevcut müziğin en önemli ‗kusurlarında‘ birisi de ‗milli‘ 

olmamasıydı; Ġktidar kadrosunda yaygın anlayıĢa göre mevcut müzik Türk‘e ait değildi. 

Mevcut müzik, tamamen denecek oranda Yunan, Bizans, Arap ve Acem kültürlerinden 

beslenerek oluĢmuĢ bir müzikti. Türkün ‗milli‘ müziği, Ġngiltere‘de, Fransa‘da, Almanya‘da, 

Ġtalya‘da… yapılmıĢ ve dinlenmekte olan müzikti; Batı müziğiydi. Veya Batı müziği 

örnekliğinde oluĢturulacak bir müzikti.  

Toplumda yaygın olarak söylenen ve dinlenen mevcut müziğin kusurlarından birisi 

‗milli‘ olmaması, diğeri ise ‗müzik olmamasıydı‘. Teorik olarak kabul edildiği ve yaygın 

olarak dillendirildiği üzere müzik, sanatın en önemli ve yaygın türlerinden birisidir; ahenk, 

melodi, estetik onun en önemli özelliklerindendir. Yoksa gürültü olmaktan öte bir Ģey olmaz. 

Kendilerini Avrupaî tarza uygun birey ve toplum ‗yaratmaya‘ endekslemiĢ Kemalist liderler 

için ‗geleneksel müzik‘ toplumda egemen kılınmak ve sürekli hale getirilmek istenen ‗Türk 

müziği‘ olamazdı. Zira geleneksel müzik, sanatsal değere sahip olmayan; uyum, melodi, 

estetik ölçülerini taĢımayan gürültüden baĢka bir Ģey değildi. Bunu da her ortamda ve sıklıkla 

dile getirmekten çekinmiyorlardı. Onlara göre ‗geleneksel müzik‘, genç ve öz inkılap havası 

içinde ihtiyar ve her Ģeyden usanmıĢ, her Ģeyden Ģikâyetçi bir Ģekilde ağlamaktan
6
 ipsiz sapsız 

ve hiçbir bedii kıymeti olmayan ve ancak birtakım seslerin yan yana gelmesi ve o seslerin 

üzerine manasız birtakım kelimelerin hecelerin konmasıyla oluĢmuĢ
7
 sanat namına hakikaten 

gülünç
8
 bir Ģeyden ibaretti. Diz çökmüĢ milletleri uyuĢturan içi karasevda dolu

9
 halkı 

zehirleyen
10

 bir Ģeydi. Bu sebeple yok edilmeli ve bugüne kadar hasta iniltisi
11

 gibi bir Ģey 

olan bu sesleri müzik olarak dinlemiĢ ‗Türk milletini‘ gerçek müzikle buluĢturmak 

gerekmekteydi. Gerçek müzik Avrupa‘da üretilmiĢ olan müzikti; Avrupa‘da üretilmiĢ müziği 

örnek alarak oluĢturulmuĢ müzikti.  

Geleneksel Müziğin GeçmiĢi 

Türkiye‘nin ‗geleneksel müziği‘ oldukça uzun sayılabilecek bir tarihi süreçte oluĢup 

geliĢmiĢ ve Osmanlı döneminin son yüzyıllarında geliĢtiği toplum kesimlerine bağlı olarak iki 

ana kola ayrılmıĢ bir müziktir. Genel halk kitlelerinin arasında oluĢup geliĢeni halk müziği, üst 

kültür çevresinde oluĢup geliĢeni ise klasik müzik olarak isimlendirilmiĢtir. Bunu söylerken, 

bu ayrıma itiraz eden uzmanlar olduğunu belirtmek de gereklidir
12

. Bunlara göre, söz konusu 

                                                           
5
 Çambel, Perihan, ‗Atatürk, Evrim, Devrim ve Müzik‘, s.1843. 

6
 Atay, Falih Rıfkı, ‗Musiki‘, s. 427-428 

7
 Vakit, 3 TeĢrini Sani 1934, s. 3 

8
 Vakit, 3 TeĢrini Sani 1934, s. 3  

9
 Tutanak Dergisi, 19.12.1945, s.195 

10
 Tutanak Dergisi, 19.12.1945, s.195 

11
 Ayvazoğlu, BeĢir, Peyami (Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı), s. 253 

12
Böyle düĢünenler için bkz: Tanrıkorur, Çinuçen; ‗Türk Halk Musikisi ve Klasik Türk Musikisi‘, Erdem, Cilt:I, 

Sayı:2, s.359, Tura, Yalçın; ‗Türk Halk Musikisinde Makam Husuiyetleri ve Bunların Dayandığı Ses Sistemi‘, 

s.301-307, 
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ayrım yapay olup, Türklerin tarih içinde farklı coğrafyalarda yaĢamalarına bağlı olmak üzere 

oluĢmuĢ doğal bir farklılaĢmanın ürünüdür. OluĢan müziklerden birisi Doğu Türkistan ile 

ilgili olup, burada daha çok beĢ aralıklı (pentatonik) dizi kullanılmasına karĢılık, Güney ve 

Batı Türkleri ise yedi aralıklı (heptatonik) diziyi tercih etmiĢler ve bu da müzikteki söz 

konusu farklılaĢmaya zemin olmuĢtur. Yoksa Türk müziği bir bütündür. Ayrımın sebepleri ve 

kapsamı bizim konumuzun ötesinde yer aldığı için konuya iliĢkin detaya girmeyeceğiz. 

Sebepleri ve kapsamı konunda farklı düĢünen her iki kesim de kabul ettiği ‗farklılaĢmayı‘ esas 

alarak bazı tespitleri hatırlamak bu çalıĢmanın amacı için yeterlidir. 

Türk müziğinin Klasik Müzik olarak isimlendirilen türü baĢta Ġstanbul olmak üzere 

Bursa, Edirne, Ġzmir, Selanik gibi belli baĢlı Osmanlı kent merkezlerinde, saray ve 

konaklarda, sosyo-ekonomik açıdan seçkin muhitlerde geliĢmiĢtir. Klasik Türk Müziği belli 

dönemlerden ve aĢamalardan geçerek varlığını ve geliĢimin sürdürmüĢtür. Bu müziğin 

geliĢiminde en önemli aĢamayı ise 17. yüzyıl temsil etmektedir. Kendisi de bestekâr olan 

Nefi, Atayı, ġeyhülislam Yahya, Fehim, Naili, ġeyh NeĢati, Nabi gibi ünlü divan Ģairlerinin 

yanı sıra Buharizade Mustafa Itri, Hafız Post, Çömlekçizade Recep Efendi, Zakiri Hasan, 

Solakzade Mehmet, Yusuf Dede gibi büyük besteciler de bu devirde yetiĢerek Klasik 

Müzik‘in geliĢimine önemli katkılarda bulunmuĢlar; Dünya‘nın en önemli müziklerinden 

birisini inĢa etmiĢlerdir. Klasik Türk Müziği 18. yüzyılda da geliĢimini sürdürerek seçkin 

örnekler ortaya koymuĢtur. Önemli müzisyenlerden birisi olan Sultan III. Selim, bu müziğe 

katkı sağlayan ve koruyan Ģahsiyetlerden birisidir. Müziğin geliĢimine katkı sağlayan devlet 

adamları açısından III. Selim istisna değildir. Osmanlı devlet adamlarının birçoğu, müzikle 

sadece dinleyici olarak ilgilenmeyip, profesyonel birer müzisyen olarak Klasik Türk 

Müziğinin sistemleĢip geliĢmesine katkı sağlamıĢlardır. Klasik Türk Müziğiyle ilgilenen 

devlet adamları arasında Kazasker Abdulbaki Arif Efendi, ġeyhülislam Ebu Ġshakzade, 

Mehmet Esad Efendi, Damatzade Feyzullah Efendi, Bursa ve Halet kadılıklarında bulunmuĢ 

olan Eyüplü DerviĢ Mustafa Efendi sayılabilir. PadiĢahlar arasında ise III. Selim‘in yanı sıra, 

I. Mahmut da bestecilik yönüyle bu müziğe önemli katkılar sağlamıĢtır. Kırımlı Ahmet 

Kâmili Efendi ile Tamburi Hoca Ġshak‘tan ders alan III. Selim, tambur ve neyde üstat olmuĢ 

ve on beĢ kadar makam dizisi oluĢturmuĢtur. Sonraki dönemin büyük bestecilerinden Hacı 

Sadullah Ağa ve Dede Efendi'de bile bu müzisyen sultanın güçlü etkisi vardır. BatılılaĢma 

çabalarının yoğun olarak yaĢandığı 19. yüzyılda geliĢimini sürdüren Klasik Türk Müziği, çok 

önemli temsilcilerine de kavuĢmuĢtur. Dede Efendi ve onun öğrencileri olan Dellalzade 

Ġsmail Efendi ile Zekai Dede Efendi bunlardan ikisidir. Hacı Arif Bey'le baĢlayan romantik 

dönem ise bu müziğe yeni bir anlayıĢ getirmiĢtir.  

Türk müziğinin halkın arasında oluĢup geliĢen ve ‗Türk‘ kelimesine nispetle 

‗türkî/türkü‘ olarak isimlendirilen diğer tarzına gelince; genel olarak ezgilerine, konularına ve 

yapılarına göre üç baĢlıkta toplanan türküler, halk edebiyatının en zengin ve günlük hayatla en 

fazla iç içe olan bölümünü temsil etmektedir. Türkülerinö ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz 

olanına uzun hava denmiĢtir. Uzun hava ismi altında yer alan türküler, Anadolu'nun değiĢik 

bölgelerinde bozlak, türkmani, maya, hoyrat, divan, ağıt gibi isimlerle anılmıĢtır. Bunlar daha 

çok Karacaoğlan, Ruhsati, Sümmani ve daha birçok tanınmıĢ halk ozanının deyiĢleri üzerine 

yakılmıĢ türkülerdir. Kırık havalar ise koĢma, yiğitleme, güzelleme, taĢlama, ninni ve daha 

baĢka adlar altında yer almaktadır. Bunlarda konu genellikle gurbet, ayrılık, sıla hasreti, ölüm, 

askere gidiĢ, yiğitlik, düğün, çocuk sevgisi, kız kaçırma gibi kırsala has toplumsal olaylar 

olup; sadelik, içtenlik, duygusallık gibi özelliklerin yanı sıra yoğun bir Ģekilde yerel renkler de 

taĢırlar. Konuları dikkate alındığında türküler Ģu Ģekilde tasnif edilmiĢtir: Lirik Türküler (aĢk, 

sevda, gurbet, ağıt), Satirik Türküler (mizahi, güldürücü, taĢlamalar), Olay Türküleri (tarih, 

eĢkıya, hapishane), Tören ve Mevsim Türküleri (düğün ve kına), ĠĢ ve Meslek Türküleri 

(Esnaf), Pastoral Türküler, Didaktik Türküler. Klasik Türk Müziğinin ‗idealize edici‘ ve 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkmani&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hoyrat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Divan_(m%C3%BCzik)
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9F%C4%B1t
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Fma
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yi%C4%9Fitleme&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCzelleme
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9Flama_(edebiyat)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ninni
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‗hayalci‘ yönüne karĢılık, Halk Müziğinde yaygın olan konular halkın gündelik hayatının, 

yaĢadığı büyük mutluluk veya kederlerin doğrudan parçası olma özelliği taĢımaktadır. Büyük 

oranda anonimdir. Halk Müziğinin derlenip kaydedilmesine büyük katkılar sağlamıĢ Nida 

Tüfekçi, Halk Müziğinin baĢlıca özelliklerini Ģöyle sıralamıĢtır
13

: Sahibinin bilinmemesi, halk 

tarafından benimsenip onun ifadesine bürünmüĢ olması, kulaktan kulağa aktarılması, 

gelenekleĢerek halkın ortak malı olması, derin bir geçmiĢi olması, mekân içinde yaygın 

olması, yöresel dil ve müzik özelliklerini üzerinde taĢıması, kiĢisel yapım olmaması. 

Türkülerin büyüleyici ve insanı saran kuvvetinden söz eden Ahmet Hamdi Tanpınar ise 

türküler ile ilgili olarak Anadolu‟nun romanını yazmak isteyenler, ona mutlaka türküler 

yoluyla gitmelidir
14

 demiĢtir. 

Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ döneminde halk tabakası ve göçebe aĢiretler arasında, 

daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi halk edebiyatı ürünlerinin ve Oğuzların ‗ozan‘ dedikleri 

halk Ģair ve müzisyenlerinin var olduğu biliniyor. Bu halk Ģairleri türkü, türkmani, varsağı 

gibi türler yanında koĢma, deyiĢ, kayabaĢı gibi mutlaka beste ile birleĢen Ģiirler de 

söylüyorlardı. Halkının gündelik hayatındaki her ayrıntıyı dile getiren, hüznü, sevinci, 

paylaĢımı, kardeĢlik gibi duyguları harmanlayıp aktaran bu halk Ģair ve müzisyenler J. G. 

Herder'in (1744-1803) doğru tespitiyle ‗halkın Sesi‘
15

 olan Ģahsiyetlerdi. Temelinde geniĢ 

halk kitlelerinin ortak değerleri yatan Halk Müziği zaman içinde klasik edebiyat anlayıĢını da 

etkilemiĢtir, Özellikle 17. yüzyılı takiben en güzel eserlerini veren âĢık edebiyatı merkezin 

sınırlarını da zorlamıĢtır. Nedim'den sonra baĢlayan mahallileĢme ve halkın zevklerini göz 

önüne alma eğilimine bağlı olarak Enderunlu Vasıf, Fazıl Bey ve Ġzzet Molla gibi isimler aruz 

vezniyle, basit bir dille yazdıkları Ģarkı ve gazellerle halkın zevkini hitap etmeye 

çalıĢmıĢlardır. ÂĢık Ömer, ÂĢık Garip, Gevheri ve sonrasında Dertli, Osmanlı 

memleketlerinde büyük Ģöhret kazanırken o dönemin en ünlü müzik fasıllarında bile âĢık 

tarzındaki eserler ve mahalli türküler yer bulmuĢtur.  

Avrupai Türk Müziği ĠnĢa GiriĢimlerinin Ġlk AĢamaları  

19. yüzyıl baĢından itibaren Osmanlı ülkesinde hızlı bir Ģekilde yayılmaya baĢlayan 

ulusçuluk akımı tüm türleriyle mevcut Türk müziğinin yerinin ve kökeninin sorgulanmasına 

yol açmıĢtır. Zira bu yüzyılda ulusların, dillerin kökeni gibi müziğin de kökeni araĢtırılmaya 

baĢlanmıĢtır. Ulus, tarih, dil ve müzik ile ilgili çalıĢmalara zaman zaman Türk müziği de konu 

olmuĢtur. Ancak bu eserlerde Türk musikisinin kökeni konusu baĢlı baĢına bir konu olarak 

incelenmemiĢ, Doğu musiği kuramıyla ilgili kaynakların Arapça-Farsça yazıldığına bakarak 

genel yargılardan hareketle Türk müziği ile ilgili bazı değerlendirmeler yapılmıĢtır. Dönemin 

genel anlayıĢına uygun olarak Osmanlı-Türk müziği ya Arap ya da Ġran müziği kapsamında 

ele alınmıĢtır. 19. yüzyılda yayımlanan Almanca bir musiki ansiklopedisi bu durumun 

örneklerinden sadece birisidir. Ansiklopedi de Türklerin Arap musikisini taklit ettikleri, ama 

onun gerisinde kaldıkları yargısına yer verilmiĢtir. Ancak ne var ki Avrupalı Türkiyatçılar 

tarafından dile getirilen bu tür görüĢler, Avrupa‘dan gelen her etkiye açık MeĢrutiyet 

döneminin Türkçü aydınlarını da etkisi altına almıĢtır. Dönemin Türkçü aydınları, özellikle 

ulusal bir müzik meydana getirebilmek için ‗mevcut yabancı kökenli müziğin‘ terk edilerek, 

halk müziğinin yeniden ve temelden iĢlenmesi gerektiği üzerinde durmuĢlardır.  

Türk müziğinin Yunan kaynaklı olduğunu, bize Araplar ve Ġranlılar aracılıyla geldiğini 

iddia eden ilk Türkçü yazar Necip Asım (1861-1935)‘dır. Necip Asım, 1908‘de, Ġkinci 

MeĢrutiyet‘in ilanından hemen sonra teĢekkül eden Türk Derneği‘nin kurucuları arasında yer 

almıĢ ve ardından söz konusu derneğin baĢkanlığına getirilmiĢtir. Aynı yıllarda Türk Yurdu, 

                                                           
13

 Tüfekçi, Nida; ‗Türk Halk Müziği‘, Cilt: 6, s.1482. 
14

 Özbek, Mehmet, Türk Halk Müziği El Kitabı I - Terimler Sözlüğü, s.xı 
15

Boratav, Pertev Naili; ‗Türkülerde Ġnsanların Sesi‘, Folklor ve Edebiyat, Cilt:1, s. 340,  
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Bilgi Mecmuası, Ġçtihat, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Anadolu Mecmuası, Millî 

Tetebbûlar Mecmuası ile Türk Tarih Encümeni Mecmuasında Türk dili ve tarihiyle ilgili bazı 

makaleler yayınlamıĢtır. Osmanlı Türkçesi‘nin grameri üzerinde çalıĢmalar yapmıĢtır. Necip 

Asım, Ġkdam ve Türk Yurdu dergilerinde çıkan yazılarında ‗milli‘ müziği oluĢturmak için, 

Macarların yaptığı gibi, halk havalarını batı müziği tekniği ile düzenlemek gerektiğini 

savunmuĢtur. Necip Âsım ‗milli‘ dil, edebiyat, resim ve musiki tartıĢmalarına yer verdiği 

‗Dilimiz Musikimiz‘ adlı yazısında müzikle ilgili olarak Ģunları dile getirmiĢtir
16

: ġunu iyice 

bilelim ki bizim Ģurada, burada çalıp çağırdığımız udlar, kanunlar, Türk sözü, Türk sazı 

değildir. Bunlar tâ Nuh zamanından kalma Arab‟ın, Acem‟in, Bizans‟ın fena alınmıĢ, 

bozulmuĢ Ģeylerden ibarettir. Bununla Türk damarı kabartılamaz, uyuĢturulur.  

Bu görüĢler, Ġttihat ve Terakkici arkadaĢları tarafından ‗peygamber‘ olarak nitelenen 

ve hatta isimlendirilen Ziya Gökalp
17

 tarafından daha da derinleĢtirilerek ele alınmıĢtır. Ziya 

Gökalp, Osmanlı döneminde üç ayrı musikinin varlığından söz etmiĢtir. Gökalp bu üç ayrı 

müziği Alaturka (ġark musikisi), Batı Musikisi ve Halk Musikisi olarak isimlendirmiĢtir. Bu 

üç tür müziğin hangisinin daha milli olduğuna ve Türk milletinin musiki özelliklerine ve 

ihtiyacınca uygun olduğuna iliĢkin düĢüncelerini ise geniĢçe açıklamıĢtır. Diğer birçok 

konuda olduğu gibi müzikle ilgili görüĢleriyle de Kemalist liderleri etkilemiĢ olan Ziya 

Gökalp, Yunan kaynaklı olduğunu söylediği Osmanlı müziğiyle ilgili teknik bazı 

açıklamalarda da bulunmuĢtur
1
: Eski Yunanlılar, halk melodilerinde bulunan tam ve yarım 

sesleri yeterli görmeyerek bunlara dörtte bir, sekizde bir, on altıda bir sesleri ilave etmiĢler 

ve bu sonraki seslere çeyrek sesler namını vermiĢlerdir. Gökalp, suni olarak tanımladığı bu 

çeyrek seslerden Batı Müziğinin opera sanatı sayesinde kurtulduğunu, Doğu Müziğinin ise 

çeyrek sesleri koruduğunu, Farabi tarafından Arapçaya aktarılan bu hasta müziğin sarayların 

rağbetiyle Osmanlı'ya geçtiğini söyleyerek Osmanlı bünyesi içinde yaĢayan Ortodoks, 

Ermeni, Keldani ve Süryani gibi unsurların da aynı müziği kullandıklarını ve böylece buna 

Osmanlı Ġttihadı Anasır Müziği denilebileceğini ifade etmiĢtir. Kısacası, Klasik Türk 

Müziğini gayr-i milli bulan Gökalp, ‗milli müziğin‘ teĢkiliyle ilgili bazı görüĢ ve tekliflerini 

Ģöyle dile getirmiĢtir
18

: Halk musikisi harsımızın, garp musikisi de yeni medeniyetimizin 

müzikleri olduğu için her ikisi de bize yabancı değildir. O halde, milli musikimiz 

memleketimizde halk musikisiyle garp musikisinin imtizacından doğacaktır. Halk musikimiz 

bize birçok melodiler vermiĢtir. Bunları toplar ve garp musikisi usulüne armonize edersek, 

hem milli hem de Avrupai bir musikiye malik oluruz. 

Yazdıklarından yola çıkarak Gökalp'ın batılı yazarlardan çokça etkilendiği rahatlıkla 

söylenebilir ve hatta söylenmelidir. Ancak sosyolog da olan yazarın müziğin teorisini ve 

fiziğini bilmeyiĢi onu bazı önemli yanlıĢlara sevk etmiĢtir. Örneğin bahsettiği çeyrek ses 

kavramı gerçeği yansıtmamaktadır. Türk müziğinde en küçük ses aralığı ‗koma‘dır ve bir tam 

ses arası dokuz koma olarak belirlenmiĢtir. Çeyrek ses dokuzun dörtte biri yani 2,25 frekanslı 

sestir ki ne Batıda ne de Türk müziğinde yer almamaktadır. Türk müziğinde bir tam sesin 

aralıkları doğadan alınmıĢ olduğu kabul edilen 4-5-8-9 komadır. Fakat ne var ki, müzik 

konusundaki naklettiği bilgiler birçok açıdan yanlıĢ olmasına rağmen, Gökalp'ın etkisi 

Kemalist liderlerde açıkça ve güçlü Ģekilde görülmüĢtür. Bu etkileĢim mevcut klasik Türk 

müziğinin ‗milli‘ olmadığı konusunda gerçekleĢmesine rağmen, Kemalist liderler halk müziği 

                                                           
16

 Aktaran Altınay, F.R. Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği Alanında Yapılan Bilimsel ÇalıĢmalar, s.107-

108 
17

 Neyyal, Naciye, Mutlakiyet, MeĢrutiyet ve Cumhuriyet Hatıraları, s. 317, 318; Ziya Gökalp‘e ‗peygamber‘ 

olarak niteleyenlerden Kazım Nami Duru, bunun gerekçesiyle ilgili olarak Ģunu söyleyecektir: ‗Ben onu 

tanımadan önce bir hiçtim, bu adam fikirlerini bana anlattı ve bana adeta yeniden hayat vermiĢ oldu, zira ben 

MeĢrutiyet‘ten sonra vukua gelen hadiseler yüzünden çok mey‘us idim ve bu yeisten ancak, onun bana aĢıladığı 

yeni ruh sayesinde kurtulabildim‘ (Neyyal, Naciye, Mutlakiyet, MeĢrutiyet ve Cumhuriyet Hatıraları, s. 317).  
18

 Gökalp, Ziya, Türkçülüğün Esasları, s. 130,131. 
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konusunda Ziya Gökalp‘ten farklı düĢünmüĢ ve Halk müziğini de ‗milli‘ olmayanlar grubuna 

dâhil ermiĢlerdir
19

. Çünkü halk müziğinin tek sesli olması, makamsal ezgi yapısı ve 

barındırdığı komalı (ara sesler) sesler, Anadolu halk müziğinin çok sesli ve tonal Batı müziği 

formunda iĢlenmesinin önünde engel teĢkil etmiĢtir. Hâlbuki ‗Milli müzik‘ , yeniden 

yaratılacak bir müzik olarak belirlenmiĢti. Bu noktada, Milli müzik anlayıĢındaki Batılı olan 

ve Batılı olmayan ayrımı, Osmanlı‘nın son dönemlerinde ortaya çıkan alaturka, alafranga 

tartıĢmasından veya tercihinden oldukça farklı bir durumdur. Tek parti dönemi milli müzik 

anlayıĢı, müzikte modernleĢmeye değil müzikte modernleĢtirmeyi temsil etmektedir
20

.  

                                                           
19

 Ziya Gökalp‘in görüĢleri birçok kiĢiyi etkilemiĢtir. 1926 tarihli Türk Ocakları Mesai Programı'nın müzikle 

ilgili bölümü Ziya Gökalp'in etkisini taĢımaktadır. Ancak ondan ayrıldıkları nokta, Gökalp'in ‗hasta bir musiki‘ 

olarak tanımladığı geleneksel müziğe karĢı daha ılımlı bir yaklaĢım sergilemeleridir. Programın ilgili bölümü 

Ģöyledir: Ġçtimai müesseselerimizin en büyük zaferlerinden biri musiki noksanıdır. Eskiden tekkelerimizde 

alelumun dini hayatımızda ve aileler içinde alet musikisi veya nıfs çok mühim bir mevki tutardı. Türk 

Ocakları‟nın Türk halkı arasında neĢr etmekle vazifedar olduğu musiki, bu eski musiki değildir. Milletin 

kalbinde, hala nazar-ı dikkatini celb edecek derecede kuvvetli bir hassasiyet uyandıran eski musikimiz, hars 

tetkikatı nokta-i nazarından ne kadar kıymeti haiz olursa olsun, bizzat müĢahede ettiğimiz üzere, derece derece 

ehemmiyetini gaip etmeye mahkûmdur. Bütün medeni cihan üzerinde kıymet kazanan yeni bir musiki vardır ki 

Lehler'in, Macarlar‟ın ve Ruslar'ın bütün mahalli aletlerle çaldıkları eski musikilerini köylü, halk musikisi 

vaziyetinde bırakmıĢ ve bunların yerine teknikte ve kavaidde müĢterek, fakat üslupta, ifadede ayrı olarak 

beynelmilel bir ehemmiyet ve Ģümul kazanmıĢtır. Türk Ocakları'nın neĢr ve tamim edecekleri bu musiki Türk 

milletinin bütün husisiyetini Ġfade etmeye, eski musikimizden yüz kere daha müsaittir. Muhtelif saz aletleriyle, 

deflerle, kudümlerle çalınan musikimizde bugünkü Türk milletinin birçok heyecanlan Ġfade etmek muhal olduğu 

anlaĢılmıĢtır… Türk‟ün müstakbel musikisi Garb musikisi namı altında tanıdığımız büyük ve alemĢimul musiki 

içinde bir nevi mahsus olarak tekâmül edecektir, Diğer milletler için olduğu gibi, nasıl ki Garb musikisi namı 

altında tanıdığımız musikiye Ġtalyanların, Fransızların, Rusların ve diğer maruf milletlerin milli musikileri 

dâhilse öylece Türk musikisi de umumi teknik içinde her milleti teĢhis ettiren farkları haiz olacaktır. Avrupa‟nın 

musiki aletleri, aletlerimiz olacak ve bu aletlerle beĢeri mahiyeti haiz olan büyük musiki içinde kendi benliğimizi 

ifadeye çalıĢacağız. Her ocak bir mütehassıs bulur bulmaz, keman, piyano ve viyolonsel dersleri açmalıdır. Aleti 

musiki kadar hep birden Ģarkı söylemeye alıĢtıracak, zevk-i musiki de mühimdir. Milli günlerimizde yirmi otuz 

kiĢinin ahengi bozmaksızın bir Ģarkı söylemeye kudret gösterememesi ne acı bir mahrumiyettir. Mühim 

içtimalarımızda, büyük vakaları hazırlayan, inkılap imanımızı ifade eden, ocağımıza aĢkımızı, sadakatimizi 

anlatan Ģarkıyı hep beraber söylemekten hâsıl olacak tesir ne kadar derin olacağını tahmin edebilirsiniz. MeĢhur 

adamlarımızın hatıralarını takdis, millî bayramlarımızı tesid için yapacağımız içtimalarda hep beraber 

teganniye fevkalade ihtiyaç vardır. Bu nokta-i nazarla Türk ocakları musikiye mahallin bahĢettiği müsaade 

nisbetinde yer vereceklerdir. Eski musikinin ocaklarımızdan büsbütün hariç bırakılmasını kast etmiyoruz. 

Mademki, yukarda kayd ettiğimiz üzere eski musikinin bizi el'an mütehassıs ettiği muhakkaktır. Bu zevkten 

tamamıyla mahrum kalmamızı icap edecek kati bir sebep zikredilemez. Fakat Türk ocaklarının tedarik edecekleri 

musiki, bildiğimiz Avrupa musikisidir. Hakiki Türk musikisi mazimizde değil istikbalimizdedir. Hasretini 

çektiğimiz Türk musikisine garp aletleriyle ve garp usûl ve kavaidiyle ulaĢmanın yolunu bulacağız. Bir taraftan 

bunu yetiĢtirmeye çalıĢacağız, diğer taraftan garp musikisi terbiyesini almıĢ ve yetiĢmiĢ sanatkârlarımızı fırsat 

buldukça Türk halkına dinleteceğiz. Çünkü örnek en müessir telkin ve terbiye vasıtasıdır. Bu surette konserlere 

verilecek ehemmiyeti de bir defa daha anlamıĢ oluruz (Üstel, Füsun; Türk Ocakları 1912-1931, s. 223-225). 
20

 Sultan Abdülhamid, Batı müziği ve operaya ilgi duyan padiĢahlar arasında yer almaktadır. Batı müziği ve 

piyano eğitimini Aleksan Efendi, Guatelli PaĢa, Lombardi Bey ve Dussap PaĢa‘dan almıĢtır. Batı müziğine 

makam müziğinden daha fazla ilgi göstermiĢ ve onun döneminde sarayda tiyatro faaliyetleri en yoğun 

dönemlerinden birisini yaĢamıĢtır. Sultan yurtdıĢından birçok sanatçıyı da huzuruna kabul etmiĢtir. Batı müziği 

sevgisini ailesine de aĢılamaya çalıĢan Abdülhamid, Avrupa‘dan ve Ġstanbul‘daki müzik mağazalarından baĢta 

piyano olmak üzere çeĢitli çalgılar getirtmiĢtir. Sultan Abdülhamid‘in kızlarından Refia Sultan (1891-1938), 

Zekiye Sultan (1872-1950) ve Naime Sultan (1876-1945) piyano eğitimi alan kadınlar arasındadır. Abdülhamid, 

Ġtalyan ve Fransız hocalardan ders aldırdığı çocuklarının sık sık piyano icralarını dinlemiĢ, gerektiğinde duyduğu 

yanlıĢları dahi düzelttirmiĢtir. Refik 

Ahmet Sevengil‘e göre, Sultan Abdülaziz döneminde alaturka müziğe yönelen sarayın ilgisi, Sultan Abdülhamid 

ile birlikte Avrupa müziğine yönelmiĢ ve alafranga müzik, itibara binmiĢtir. Abdülhamid döneminde, Yıldız 

Sarayı Tiyatrosu‘nda Cuma, Pazar ve ÇarĢamba akĢamları mutlaka konser, tiyatro, opera-operet ve sinema 

gösterimi yapılmıĢtır. Bazen bu gösteriler Ramazan ayları hariç her akĢam olmuĢtur. PadiĢah öncelikle Batı 

Müziğini tercih ettiği için, saray tiyatrosunun yapımından sonra ilk gösteriler Aida, II Trovaiore, Carmen, Faust, 

Mascotte vs. gibi opera ve operetler olmuĢtur. AraĢtırmacı Ziya ġakir Bey‘e göre ‗Sultan 2. Abdülhamid, çok 
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GelenekselleĢmiĢ ÇeliĢki  

Ziya Gökalp, Necip Asım‘da fikri temelleri inĢa olunan ve Mustafa Kemal ile siyasi 

bir projeye dönüĢüp uygulamaya konan ‗milli müzik yaratma‘ düĢüncesinin en garip 

taraflarından birisi, mevcut müziğin Arap/Fars gibi etkilerden dolayı milli kabul 

edilmemesine karĢılık, Batı müziği formunda ve Batı müziğinin melodileriyle bezeli müziğin 

‗milli‘ sayılmasıdır. Aslında bu garip ‗çeliĢki‘ sadece müzik konusunda karĢımıza 

çıkmamaktadır. Söz konusu garip çeliĢki aynen harf devriminde de yaĢanmıĢtır. Mevcut harf 

sistemi Arap alfabesine dayandığı için ‗milli‘ kabul edilmemiĢ, Latin alfabesi ‗milli‘ kabul 

edilmiĢtir. Bu çeliĢki tüm açıklığına rağmen görülmemiĢ veya görülmek istenmemiĢtir. 

Konunu müzikle ilgili kısmına tekrar dönmek gerekirse; ‗milli musiki karakterin en sadık 

aynasıdır‘ diyen Selim Sırrı Tarcan, 1935 yılında Ülkü dergisinde yazdığı bir yazısında ‗milli 

musiki‘ konusuna değinmiĢ, özellikle de Avrupa ülkelerinde milli musikinin nasıl doğduğunu 

anlatmıĢtır. Selim Sırrı‘ya göre ‗milli müziği yaratabilmek için‘ yapılması gereken ilk iĢ, Batı 

müziği ritmine alıĢmak, ama diğer taraftan da uluslararası müzik tekniğini öğrenmek ve 

benimsemek olmalıdır. O bu düĢünceleri ile liderinin görüĢlerine açıklık kazandırmıĢ olur. 

Mustafa Kemal ise, müziğin ‗milli‘ olanı ve olmayanı konusundaki görüĢlerini 4 Ocak 1938 

akĢamı Isparta Milletvekili Kemal Turan Ünal‘a yazdırmıĢ, Ünal da bunu Ulus gazetesinin 8 

Ocak 1938 Cumartesi günlü sayısında ‗Türk Musikisi: Fasıl Musikisi Milli Musiki Olmadı ve 

Değildir‘ baĢlığı ile yayımlamıĢtır. Buna göre ‗fasıl musikisi milli musiki değildir ve hiç 

olmamıĢtır‘. Milli musiki ancak Batı tekniğine dayanarak yaratılabilir. Bunu, önceki yazınını 

öyküsü mahiyetinde olmak üzere10 Kasım 1939 tarihinde Ulus Gazetesi‘nde çıkan ‗Musikiye 

Ait Bir Notu‘ baĢlıklı bir yazı daha takip etmiĢtir. Ünal bu yazısında da uzun uzun eski 

musikiden, garp musikisinden, batı müzik tekniğinden, fasıl musikisi ile halk musikisinden ve 

aralarındaki farktan, bizi modern musikiye asıl halk müziğinin götüreceğinden bahsetmiĢtir.  

Ortada garip bir çeliĢki vardır. Gazetelerde ‗alaturka‘ denilen müzik her Ģekilde 

aĢağılanırken ve ‗milli‘ olmadığı ispatlanmaya çalıĢılırken, Batı müziğini esas alan ‗Mûsiki 

Ġnkılâbı‘ bir ‗milli musiki yaratma çabası‘ olarak gösterilmiĢtir. Örneğin Cumhuriyet gazetesi, 

12 Kasım 1934 tarihli nüshasında, konservatuar müdürünün ağzından ‗Mûsiki 

Ġnkılâbı‘nı‘Milli Musiki Doğacaktır‘ baĢlığıyla duyurmuĢtur. Bu mantığa göre 1930‘lara 

kadar Türklerin müziği yoktur, bizim Türk müziği sandığımız müzik Türklere ait değildir. 

Türklerin müziği istikbalde batı tekniğine dayanarak yaratılacaktır. Bu modern milli müzik 

yaratılana kadar Batı tekniğini öğrenmek, bunun için de bir süre sırf batı müziği dinlemek 

gerekmektedir. Yine bu mantığa göre Batı müziğinin aktarılmasını savunan ‗alafrangacılar‘ 

Türkçü, ‗alaturkayı‘ savunanlar Türk düĢmanıdır. ‗Frenk usulüne‘ göre bestelenmiĢ eserler 

‗milli musiki‘, ‗Türk usulüne‘ göre bestelenen eserlerin Bizans artığı, gayri-milli bir müziktir. 

                                                                                                                                                                                     
yüksek bir musiki yeteneğine sahipti. Asıl dikkate Ģayan olan cihet Ģurasıdır ki, bu hükümdar, Ģark ve garp 

musikileri hakkında taassup göstermez, her ikisini de severdi‘ (ġakir, Ziya, ‗Saray Harem musikisi ve Harem 

Bandosu‘, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 48. Ġstanbul, Aralık-1953; ġakir, Ziya, ‗Yıldız Tiyatrosu‘, Resimli 

Tarih Mecmuası, Sayı: 51. Ġstanbul, Mart-1954). Abdülhamid‘in ‗Türk müziği‘ ile ilgili görüĢleri, burada 

örneklerini verdiğimiz Necip Asım veya Ziya Gökalp‘inkinden daha da önemlisi Mustafa Kemal‘inkinden çok 

farklı değildir. Müzik konusundaki görüĢünü Ģöyle ifade etmiĢtir: Doğrusu alaturka musikiden hoĢlanmam, 

insana uyku getirir. Alafranga musikiyi tercih ederim, bilhassa opera ve operetler pek hoĢuma gider. Hem size 

bir Ģey söyleyeyim mi? Alaturka dediğiniz makamlar Türklere ait değildir. Yunanlılardan, Acemlerden, 

Araplardan alınmıĢtır. Türk çalgısı davulla zurnadır, derler ya bunda da tereddüdüm vardır. Bu iki çalgı da 

AraplarınmıĢ. Bir tarihte, Türkistan taraflarında seyahat etmiĢ bir zattan tahkik ettim. O tarafın köylerinde 

eskiden beri çalınan çalgı sazmıĢ. Bizde de Anadolu‟nun asıl Türk köylerinde daima saz çalınırmıĢ (Osmanoğlu, 

AyĢe, Babam Ġkinci Abdülhamid Han, s.25-26). Ancak buna rağmen Abdülhamid ile Mustafa Kemal arasında 

çok önemli bir fark vardır. Abdülhamid Avrupa sanatını önemser ve toplumda yaygınlaĢmasını ister; ancak bunu 

tabii seyri içinde gerçekleĢmesini istemiĢtir; bu açıdan batılılaĢmacı yönteme sahiptir. Mustafa Kemal ise 

batılılaĢtırmacı yöntemle toplumun değiĢmesini ve Avrupa‘da geçerli özelliklere sahip kılınmasını ister ve bu 

motivasyonla hareket etmiĢtir.  
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Bu durum bazılarının kafasını karıĢtırmıĢ olmalı ki bir kısım alafrangacı yazar konuya ‗açıklık 

getirme‘ ihtiyacı duymuĢtur. Bunlardan birisi olan Peyami Safa, alaturkacılarımızın en büyük 

hatası alaturkayı Türk sanmalarıdır… Alaturka Türk değildir. Makam tekniktir ve tekniğin 

milletlerarası bir ifade haysiyeti olmak lazım gelir. Alaturka makamlar bu haysiyetten 

mahrumdurlar
21

 diye yazmıĢtır. Ali Rıfat Çağatay ise ‗GüneĢ dil Teorisi‘ ile dile getirilen ve 

herhangi bir Ģekilde tarihsel delili olmayan görüĢlerden yararlanarak, son derece ilginç bir 

iddiada bulunmuĢtur. Ali Rıfat Çağatay‘a göre ‗Batı müziği‘ ile ‗milli müziği yaratmak‘ta 

herhangi bir mantıksızlık veya tuhaflık yoktur. Çünkü yararlanılacak olan Batı Müziği eski 

Türk Müziğine dayanmaktadır. Dolayısıyla Batı müziğini benimsemekle özümüze dönmüĢ 

olmaktayız
22

. Tanburi Cemil Bey‘in oğlu Mesut Cemil Bey‘de, aynı doğrultuda Batı 

Müziğinde kullanılan keman ve saksofon gibi çalgıların Orta Asya kökenli eski Türk çalgıları 

olduğunu kanıtlamaya çalıĢmıĢtır
23

.  

Müzik ve Ġktidar 

9 Ağustos 1928 akĢamı, Ġstanbul Gülhane Parkı'ndaki Sarayburnu Gazinosu'nda bir 

konser düzenlenir. Konserde hem geleneksel Türk müziğine hem de Batı müziğine yer verilir. 

Konsere Mustafa Kemal‘de davet edilmiĢtir. Konser sonrasında bir konuĢma yapan Mustafa 

Kemal, konuĢmasında Doğu ve Batı müziklerini karĢılaĢtıran bir konuĢma yapar. 

KonuĢmasının bir yerinde Ģunları söyler
24

: Bu gece burada güzel bir tesadüf eseri olarak 

ġarkın en mümtaz iki musiki heyetini dinledim. Bilhassa sahneyi birinci olarak tezyin eden 

Müniretü‟l Mehdiye Hanım sanatkârlığında muvaffak oldu. Fakat benim Türk hissiyatım 

üzerinde artık bir musiki, bu basit musiki, Türk‟ün çok münkeĢif ruh ve hissini tatmine kâfi 

gelmez. ġimdi karĢıda medeni dünyanın musikisi de iĢitildi. Bu ana kadar Ģark musikisi 

denilen terennümler karĢısında kansız gibi görünen halk, derhal harekete ve faaliyete geçti. 

Hepsi oynuyor ve Ģen Ģatırdırlar, tabiatın icabatını yapıyorlar. Bu pek tabiidir. Hakikaten 

Türk fıtraten Ģen, Ģatırdır. Eğer onun bu güzel huyu bir zaman için fark olunmamıĢsa, 

kendinin kusuru değildir. Kusurlu hareketlerin acı, felaketli neticeleri vardır. Bunun fariki 

olmamak kabahatti. ĠĢte Türk milleti bunun için gamlandı. Fakat artık millet hatalarını kanı 

ile tashih etmiĢtir; artık müsterihtir, artık Türk Ģendir, fıtratında olduğu gibi, artık Türk 

Ģendir. Çünkü ona iliĢmenin hatarnak olduğunu tekrar ispat istemez, kanaatindedir. Bu 

kanaat aynı zamanda temennidir. Mustafa Kemal‘in bu sözleri, Osmanlının son döneminde 

gündeme gelen ve dillendiricileri arasında Necip Asım ile Ziya Gökalp‘in de yer aldığı, 

mevcut Türk müziğinin ‗milli‘ olmadığı eleĢtirisini daha da ileri götüren bir konuĢmadır. 

Mustafa Kemal, bu konuĢmasında mevcut Türk müziğinin sadece ‗milli olmadığını‘ değil, 

çok daha ileri bir iddia ile ‗basitliğine‘ vurguyla üstü pek de örtük olmayan bir tarzda ‗müzik 

olmadığını‘ ifade etmiĢtir
25

. Esasen bu konuĢma o gün pek fark edilmese bile iki yıl önceki bir 

uygulamanın devamı ve daha da önemlisi müzik ekseninde yeni bir döneme geçileceğinin en 

güçlü iĢareti olacaktır. Ġki yıl önce, 1926 yılında, on yıllık geçmiĢi bulunan dört yıllık eğitim 

kurumlarından birisi durumundaki Da‘ül Elhan‘ın (Nağmelerin Evi) ismi Ġstanbul 

Konservatuarı olarak değiĢtirilmiĢ ve daha da önemlisi bu konservatuarda Türk Müziği 

öğretimi kaldırılmıĢtı. Yine aynı günlerde olmak üzere, 1925‘te tekkelerin kapatılması ile 

Türk Müziğinde önemli bir yeri olan Tasavvuf Müziği de gayri resmi bir Ģekilde 

                                                           
21

 Ulus, 29 Aralık 1946 
22

 AkĢam, 8 Kasım 1934 
23

 AkĢam, 26 Mart 1936 
24

 Atatürk, Mustafa Kemal, Atatürk‟ün Söylev Demeçleri, C:2, s. 273 
25

 Mustafa Kemal‘in geleneksel Türk müziği ile ilgili düĢünceleri Sofya‘da ataĢemiliter olduğu gençlik yıllarına 

dayanmaktadır. Sofya‘da görevliyken bir operada Carmen‘i izlemiĢ ve çok beğenmiĢtir. Hayranlık ile yanındaki 

arkadaĢı ġakir Zümre‘ye ‗Biz Bulgarları çoban bilirdik. Bak, biz farkına varmadan, onlar nasıl ilerlemiĢler, 

balesi Bulgar, Ģefleri Bulgar... Biz, bu uygarlık düzeyine ulaĢamazsak, bize yaĢam hakkı yok....‘ demiĢtir 

(Çambel, Perihan, ‗Atatürk, Evrim, Devrim ve Müzik‘, C. III, s. 1846). 



I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

 

183 

yasaklananlar kervanına katılmıĢtı. 9 Ağustos 1928 akĢamı yeni bir aĢamasına geçen süreçle 

ilgili bir sonraki önemli adım 1930 yılında gerçekleĢecektir. 21-24 Mart 1930 tarihlerinde 

tanınmıĢ Alman tarihçisi ve yazarı Emil Ludwig'i kabul eden CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal, 

müzik bahsini açmıĢtır
26

. Montesquieu'nun „Bir milletin musikideki meyiline ehemmiyet 

verilmezse, o milleti ilerletmek mümkün olmaz‟ sözünü okudum, tastik ederim. Bunun için 

musikiye pek çok itina göstermekte olduğumu görüyorsunuz der. Aralarındaki konuĢma Ģu 

Ģekilde devam eder: 

 - Emil Ludwig: ġarkın yegâne anlayamadığımız bir fenni varsa o da musikisidir. 

- Mustafa Kemal: Bunlar hep Bizans'tan kalma Ģeylerdir. Bizim hakiki musikimiz 

Anadolu halkında iĢitilebilir. 

- Emil Ludwig: Bu nağmelerin islahıyla terrakki ettirilmesi mümkün değil midir? 

- Mustafa Kemal: Garp müzikçiliği bugünkü haline gelinceye kadar, ne kadar zaman 

geçti? 

-Emil Ludwig: Dört yüz sene kadar geçti. 

- Mustafa Kemal: Bizim bu kadar beklemeye vaktimiz yoktur. Bunun için garp 

musikisini almakta olduğumuzu görüyorsunuz. 

Mustafa Kemal, bu sözleri ile hem geleneksel Türk müziğindeki iki ana kola vurguda 

bulunmuĢ ve birisini devre dıĢı bırakan bir anlayıĢı ifade etmiĢtir. Hem de yapılacakların 

yöntemine iliĢkin bir Ģeyler söylemiĢtir. Mustafa Kemal‘in asıl amacını anlayamayan Ludwig 

‗Bu nağmelerin ıslahıyla ilerletilmesi mümkün değil midir?‘ diye sorması üzerine asıl 

düĢüncesine giriĢ niteliğinde olan ve yapacaklarına meĢruiyet zemini sağlayacak görüĢünü 

dile getirmiĢtir: Bizim bu kadar beklemeye vaktimiz yoktur. O, bu sözleriyle Cumhuriyet 

dönemi batılılaĢtırmacı zihniyetin ve bu zihniyetin ürünü olan uygulamaların gerekçesini 

ifade etmiĢ oluyordu. Çünkü Türkiye‘deki batılılaĢtırmacı ideologlar ve liderler neredeyse elli 

yıla varan süredir ‗geç kalma‘ psikolojisine sahiptiler ve daha da fazla ‗geç kalmak‘ 

istemiyorlardı. Zira ideallerini süsleyen Avrupa yerinde durmuyor ve hep ilerliyordu. Avrupa 

ile aramızda büyük mesafeler vardı. Acele etmemek mesafenin daha da açılmasına yol 

açacaktı. Onların bu düĢüncesi, batılılaĢtırmacı yöntemin alelacele devreye sokulması 

gerektiği gibi anlayıĢının oluĢmasına yol açmıĢtır. Bu anlayıĢ hemen hemen tek parti dönemi 

batılılaĢtırmacı uygulamaların tamamında rahatlıkla gözlenebilmektedir.  

1930 yılında Bugün Türk müziği diye dinlediğimiz müzik gerçekte Türk Müziği 

değildir. Bizim gerçek müziğimiz Anadolu'da halk arasında ve kırda çobanlarda iĢitilebilir... 

diyen Mustafa Kemal, 1934 yılında, dikkat çektiği söz konusu ‗problemin‘ çözümünü de 

gösterecektir: Osmanlı musikisi Türkiye Cumhuriyetindeki büyük inkılapları terennüm edecek 

kudrette değildir. Bize yeni bir musiki lazımdır ve bu musiki özünü halk musikisinden alan çok 

sesli bir musiki olacaktır
27

. 1 Kasım 1934‘te Meclisin Dördüncü Dönem Dördüncü Toplanma 

Yılı‘nı açarken yaptığı konuĢmasında söyledikleri, süreçte gelinen ve gidilmek istenen 

noktaları iĢaretlemesi açısından önemlidir
28

: ArkadaĢlar! Güzel sanatların hepsinde, ulus 

gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en 

çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değiĢikliğinde ölçü, 

musikide değiĢikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinletmeye yeltenilen musiki yüz 

ağartmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal, ince duyguları, düĢünceleri anlatan; 

yüksek deyiĢleri söyleyiĢleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre 
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iĢlemek gerektir. Ancak; bu güzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide 

yerini alabilir. Kültür iĢleri bakanlığının buna değerince özen vermesini, kamunun da bunda 

ona yardımcı olmasını dilerim.  

Bu konuĢma müzikte devrimin en tepe noktasını tesis edecektir. Talimat anlaĢılması 

gereken Ģekliyle ve muhatapları tarafından anlaĢılır ve bu kapsamda olmak üzere dönemin 

Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör, Dâhiliye Vekili ġükrü Kaya ile görüĢür. Dâhiliye 

Vekili de aldığı sert ve keskin kararla radyoda Türk müziğinin yayınlanmasını yasaklar. 

Hâkimiyet-i Maliye‘nin konu ile ilgili haberi Ģöyledir
29

: Gazi Hazretlerinin Büyük Millet 

Meclisi‟nde söyledikleri nutuktan mülhem olarak, Dâhiliye Vekâleti dün, Ankara ve Ġstanbul 

valilerine, radyo programlarından alaturka musikinin tamamen kaldırılmasını ve radyolarda 

yalnız garp tekniğiyle yapılmıĢ ulusal musiki parçalarımızın garp tekniğini bilen sanatkârlar 

tarafından çalınmasını bildirmiĢtir. Asıl ismi ‗Vakit‘ olan ancak o günlerde dilde baĢlatılan 

devrim sebebiyle ismini ‗Kurun‘ olarak değiĢtiren gazete ise yeni dönemi ‗Alaturka musikiye 

paydos!‘ baĢlıklı bir yazısıyla ‗müjdeler‘: Büyük Ģefin nutuklarındaki iĢaret üzerine, Dâhiliye 

Vekilinin emriyle bu akĢamdan itibaren Ankara ve Ġstanbul radyolarında, alaturka neĢriyata 

son verildi
30

. Anadolu Ajansının konuya iliĢkin haberi ise Ģöyledir
31

: Dahiliye Vekâleti bugün 

Büyük Millet Meclisi‟nde Gazi Hazretlerinin alaturka musiki hakkındaki irĢadlarından ilham 

alarak bu akĢamdan itibaren radyo programlarından alaturka musikinin tamamen 

kaldırılmasını ve yalnız garb tekniğiyle bestelenmiĢ, motifleri milli parçalarımızın, garb 

tekniğine vakıf sanatkârlar tarafından çalınmasını alâkadarlara bildirmiĢtir. Milliyet gazetesi 

ise geliĢmeyi Ģöyle haberleĢtirmiĢtir: Türkiye‟de musiki inkılâbı hareketi, bir taraftan Ġslâm 

kültürü ile beraber Türk ulusuna kabul ettirilen dini hazin melodilere karĢı bir aksülamel ve 

diğer taraftan padiĢahlar rejiminin diğer ananeleri yanında Avrupalı seyyahlar için 

kullanılan âdi egzotizme ve sözde Türk Ģark musikisine bir vedadır
32

. 

Yasak, baĢta Fransız, Ġngiliz ve Rus basını olmak üzere yabancı gazeteler tarafından 

da ilgiyle karĢılanır. Örneğin La Tribune des Nations gazetesi M. Robert L. Bandouy 

imzasıyla Türkiye‘deki ‗müziki inkılâbına‘ dair bir yazı yayımlamıĢtır. Yazar, Suriye ve bazı 

memleketlerde dinlenen müziğin, musiki bakımından hiç değeri olmadığını, bunların özellikle 

Türk ruhunu aksettirmekten uzak olduğunu, aydınlar arasında Batı müziğinin artık yer almaya 

baĢladığını anlatmıĢtır. Atatürk‘ün bu meseleyi bir inkılâp olarak ele almasına ise bilhassa 

dikkat çeken yazar, ‗bütün sanatkârlar kendisiyle beraberdir‘ diyerek O‘nun yine baĢarılı 

olacağını belirtmiĢtir
33

. The Observer gazetesi 23 Aralık 1934 tarihli nüshasında verdiği bir 

haberde ‗musiki inkılabına‘ değinmiĢ, tüm eğlence yerlerinde „ġark müziğinin‟ kaldırıldığını, 

Türk bestecilerin artık Cumhuriyet duygularını belirtecek parçalar besteleyeceğini, Avrupa 

melodilerine yer verileceğini, bu kıĢ Ankara‟da klasik operalar oynanacağını belirtmiĢ ve 

Ģöyle devam edilmiĢtir: Doğu müziğinin kaldırılmasının her sınıf halk tarafından 

memnunlukla karĢılandığını iddia etmek tabii ki doğru olamaz. YaĢlı Türklerden çoğu bu 

değiĢiklikten hoĢlanmadılar. Fakat genç kuĢak Atatürk‟le aynı zevki duyuyor ve hafif operet 

müziğiyle cazband‟ı kıvançla alkıĢlıyor. 

Türk müziğinin radyoda yasaklanmasını takiben, yasağın kapsamını geniĢletmek için 

gerekli giriĢimler hemen devreye sokulmuĢtur. Yürütülecek müzik politikalarını görüĢmek 

üzere 26 Kasım tarihinde Ankara‘da Maarif Vekili Abidin Özmen baĢkanlığında bir komisyon 

toplanmıĢ ve bu komisyonda Veli Bey, Ahmet Adnan Saygun, Cemal ReĢit Rey, Necil Kazım 

Akses, Hasan Ferit Anlar, Mahmut Ragıp Gazimihal, Ferhunde Ulvi Erkan, Ulvi Cemal 
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Erkin, Necdet Bey, Halil Bedii Yönetken, Nurullah ġevket Bey, Cevat Memduh Altar ve 

Talim ve Terbiye Kurulu‘ndan Ġhsan, Kâzım ve Vedat Beyler hazır bulunmuĢtur. Gazetelere 

yansıyan biçimiyle Komisyon‘da Ģu konular görüĢülmüĢtür
34

:  

1- Radyodan sonra plak vasıtasıyla veya umumi mahallerde çalınan alaturka musikinin 

meni çareleri, 

2- Aile ocağında musiki terbiyesi,  

3- Ana, ilk ve orta mekteplerde musiki tedrisatının organizasyonu (Ģarkılar, metot, 

hocaları yetiĢtirme),  

4- Lise sınıflarına musiki tarihi derslerinin konulması ve lise bakaloryasının musiki 

tarihinden de diğer ders grupları gibi verilmesine müsaade,  

5- Ġlk ve orta mektep hocalarının eğitimi, 

6- Musiki derslerinin sınıf geçimine tesiri,  

7- Musiki tedrisatının teftiĢi (musiki müfettiĢliği ihdası),  

8- Radyo neĢriyatının musiki terbiyesi bakımından da kontrol ve organizasyonu,  

9- Koro, orkestra, oda musikisi konserleri, solo konserleri, operalar vasıtasıyla halkın 

musiki zevkini terbiye ve bunların organizasyonu, 

10- Operetleri musiki, ahlak ve tiyatro bakımından da kontrolü,  

11- Halk musiki dershanelerinin organizasyonu, Ayrıca bu komisyonda sanat 

bakımından da Ģu hususlar da görüĢülür:  

1- Musikide ihtisas ihtiyaçları,  

2- Konservatuar ihtiyacı, opera ihtiyacı (Devlet ve Ģehir),  

3- Türk bestekârlarına düĢen vazife,  

4- Eserde musiki inkılabı,  

5- Bestekârlara çalıĢmaları için kolaylıklar ve yolları,  

6- Türk bestekârlarının eserlerinin yalnız temsile ait olanlarında değil, konser ve 

radyolardaki çalınmalarında da telif hakkı getirebilmeleri,  

7- Türk bestekârların eserlerinin tabi suretiyle de memleket dâhilinde ve Avrupa‘da 

yayılması,  

8- Musiki eserlerinin telif haklarının tadil ve tespiti,  

9- bütün organizasyonlar için encümenler teĢkili. 

Cemal ReĢit Rey‘in hatıralarında anlattığına göre
35

 ‗Mûsiki Ġnkılâbı‘ için kurulan 

komisyonda ülke genelinde teksesli müziğin tamamen yasaklanması konusu gündeme gelmiĢ, 

Cemal ReĢit Rey bu önerinin ‗mantıksızlığı‘ konusunda arkadaĢlarını Ģu sözlerle ikna etmiĢtir: 

Bir çoban faraza davarlarını otlatırken, Ģarkı söylemek ihtiyacını hissederse, ille köye gidip 

bir ikinci çobanı bulup, gel birader sen de Ģu ikinci sesi uydur söyle, mi desin? 1934 

Kasım‘ında radyonun ardından gazinolarda da Türk müziğinin yasaklanacağı haberleri çıksa 

da
36

, birkaç gün sonra bundan ‗Ģimdilik‘ vazgeçildiği açıklanmıĢtır.  
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Bu komisyonun raporu neticesinde Mustafa Kemal‘in direktifiyle Milli Musiki ve 

Temsil Akademisi Kanunu aynı yıl Meclis‘ten geçirilmiĢ ve yine bu Rapor doğrultusunda 

Devlet Konservatuarı teĢekkül ettirilmiĢtir. O günlerin gazetelerde yer alan yazılardan gerek 

radyonun getirdiği yasaklama ve gerekse söz konusu komisyonun çalıĢmalarının bazı 

kimseler tarafından yeterli bulunmadığı, sürecin daha da hızlandırılması ve radikalleĢtirilmesi 

tekliflerinin dile getirildiği görülecektir. Osman ġevki (1889-1964), bunlardan birisidir. 

Radyonun mevcut politikalarını yetersiz bulan Osman ġevki, bazı eleĢtirilerini ve tekliflerini 

dile getiren bir yazı kaleme almıĢtır. Osman ġevki‘ye göre radyo Ģunları yapabilirdi
37

:  

1- Tango ve fokstrot müsabakası açtığı gibi, Ģairlerimizin yazılarını takip ederek 

bunların milli nağmelerle ve bunların garp tekniği ile beslenmesini isteyebilirdi,  

2- Türk kültürünü hazmetmemiĢ olan kimselerin ahlı vahlı, terbiye üzerinde kazıyıcı 

ve kaĢındırıcı bir tesir yapan muzır eserlerini radyoya sokmazdı ve radyoda okunacak 

eserlere milli bir terbiye bakımından bir sansür koyabilirdi,  

3- Her gece radyoda aynı Ģarkıların okunmasına müsaade etmezdi,  

4- Klasiklerimizi okuyanları daha önceden imtihan ederek bunların olur olmaz 

kimseler tarafından berbat bir Ģekilde okunmasının önüne geçebilirdi,  

5- Radyo kapılarını amatör bile sayılamayan ehliyetsizlere açmazdı.  

6- Haftanın muayyen gecelerinde klasik aktüalite müsabaka, halk Ģarkıları ve yeni 

tezler okutarak ve çaldırarak Türk musikisinin muhtelif sahalardaki vaziyetlerini korur 

ve yeniliği teĢvik ederdi; az çok musikiye vakıf olanların meraklarını besleyerek onları 

yeni sahalara doğru sevk edebilirdi. 

Bu yazısından bir süre sonra Osman ġevki‘nin Mustafa Kemal tarafından 

milletvekilliğine ‗atanmıĢ‘ olması, eleĢtiri ve tekliflerinin beğenildiğini göstermesi açısından 

önemlidir. Bundan hareketle de söz konusu yazının özelikle ikinci maddesinde dile getirilen 

görüĢ, geleneksel Türk müziği hakkındaki iktidar görüĢünün bir yansıması olarak 

düĢünülebileceği kanaatindeyiz. Ġktidarın konuya iliĢkin düĢüncesini daha açık Ģekilde ortaya 

koyması açısından Dâhiliye Vekili ġükrü Kaya‘nın, Matbuat Umum Müdürlüğü‘nün TeĢkilat 

ve Vezaifine Dair Kanun müzakeresi sırasında yaptığı konuĢma da oldukça önemlidir. 

KonuĢmasında geleneksel Türk müziğine yönelik eleĢtirilerini bizim bazı alaturka Ģarkıların 

güftelerini dinlemek için kulakların çok nasırlanmıĢ olması lazımdır diyecek kadar ileri 

götüren ġükrü Kaya, müzik ile ilgili hem devletin ‗sorumluluğuna‘ ve hem de yürütülen 

müzik politikasının seyrine iliĢkin tespit ve görüĢleri kapsamında Ģunları söylemiĢtir
38

: Musiki 

milli terbiyeye dâhil bir unsurdur. Bilhassa dâhil olması lazımdır. Hakikaten Ģarkılarımız 

gerek bestesi gerek güftesi itibariyle çok meĢgul olunacak bir mevzudur. ġarkılar kahvelerden 

çıkıp radyolara, plaklara intikal ettikten sonra devletin vazifesinin daha büyük olması lazım 

gelmiĢtir. Memlekette bediiyatla uğraĢan vekâlet, Maarif Vekâletidir. Yukarıda okuduğumuz 

maddede deniyor ki, Matbuat Müdürlüğü bu meseleleri alakadar Vekâletle temas ederek 

yapar. Radyo ve film güzel sanatları alakadar ettiği için Maarif Vekâletinin müsaadesi 

alınarak takip olunmak lazımdır. Bizim bazı alaturka Ģarkıların güftelerini dinlemek için 

kulakların çok nasırlanmıĢ olması lazımdır. Hele Ģimdi cinsi hevesleri tahrike çalıĢmayan 

Ģarkılar nadir iĢitiliyor.  

Dâhiliye Vekili ġükrü Kaya, Meclis kürsüsünde yaptığı bu konuĢmasında geleneksel 

Türk müziğinin radyoda yayınlanmasının tamamen yasaklanacağının iĢaretini vermiĢtir. 
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ġükrü Kaya‘ya göre geleneksel Türk müziğinin o günlerde ismi olan ‗alaturka musiki‘ Türk 

milli musikisi değildir ve milletin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir musiki tesis 

olunmalıdır. O da Mustafa Kemal‘in hedeflediği batının çok sesli musikisidir. Mustafa 

Kemal‘e göre tabiat itibariyle Ģen, Ģatır olan Türk‘ün mizacına ve karakterine uygun olan 

müzik tarzı çok sesli batı müziğidir. Türk milleti onca zahmet ve hatadan sonra medeni 

dünyanın musikisini de almak zorundadır
39

.  

Hükümetin, müzik politikalarını yönlendirme iĢlevini, kültür politikasının temel 

sorunlarından biri haline getirdiğinin önemli göstergelerinden biri de 1935‘te Cumhuriyet 

Halk Fırkası Genel Ġdare Kurulu tarafından ana hatları çizilerek Genel BaĢkanlık Divanı‘nca 

onaylanan Parti Programı Taslağı'nın iki maddesinin, doğrudan doğruya müzik alanında 

yapılacak değiĢikliklerle ilgili olmasıdır. Programın 43. maddesinde, ‗güzel sanatlara, bilhassa 

musikiye inkılabımızın yüksek tecellisiyle mütenasip bir surette ehemmiyet vereceğiz‘ 

denilmiĢ, 51. maddede ise ‗milli opera ve tiyatro mühim iĢlerimiz arasındadır‘ ifadesi yer 

almıĢtır. Amaç, hep vurgulaya geldiğimiz üzere, Avrupaî tarza uygun birey ve toplum inĢa 

etmekti ve müzik te bu amaca ulaĢmanın araçlarından birisi olarak görülüyordu. Mustafa 

Kemal, 9 Mayıs 1935 tarihinde, Cumhuriyet Halk Fırkasının IV. Kurultayındaki 

konuĢmasında, büyük oranda amacına ulaĢmıĢ olmanın memnuniyetiyle Ģunları 

söyleyecektir
40

: Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dili, ar [sanat], ilimsel müzik ve teknik 

kurumlarıyla kadını, erkeği her hakta eĢit, modern Türk sosyetesi [toplumu] bu son yılların 

eseridir. 

Alaturka Müziğin Niteliği Konusu 

Hem ‗musiki inkılabına‘ meĢruiyet sağlamak ve hem de Batı müziğinin toplumda 

yaygınlaĢmasını gerçekleĢtirebilmek için geleneksel Türk müziğine yönelik kapsamlı bir algı 

operasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. ‗ġark müziği‘ nitelemesi üzerinden dillendirilen görüĢler 

bunun örneklerinden birisidir. Buna göre geleneksel Türk müziği sadece Saray ve Tekke 

mensupları tarafından icra edilmiĢ olan bir tür ġark müziğidir ve bu müzik halka hiç 

ulaĢmamıĢtır. Dolayısıyla ‗musiki inkılabı‘ kapsamında yasaklanan müzik halkı dikkate 

almayan ve halk tarafından da dinlenmeyen ‗Ģark müziği‘dir. Örneğin1934‘de radyolarda 

icrası yasaklanan müzik, ‗bizim müziğimiz‘ değildir; ‗Ģark müziği‘dir. Akbaba dergisinin 

kapağından alkıĢladığı ve karikatürleriyle destek verdiği radyoda alaturka yasağı sanki baĢka 

bir memleketin müziği yasaklanıyormuĢ gibi ‗ġark musikisi yolcu‘ baĢlığıyla verilmiĢtir
41

. 
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1926‘da Türk müziği kısmı kapatılan Konservatuarın 1932 yılında Uluslararası ġark 

Musikisi Kongresi‘ne katılmama kararı alması ‗Ģark müziği‘ ile ilgili iddiaların güçlü bir 

Ģekilde gündeme gelmesinin imkânını sağlamıĢtır. Gazetelere ve bizzat konservatuar 

yetkililerine göre bu Ģark musikisiyle hiçbir ilgimizin kalmadığının kanıtıdır. Ne var ki 

kongreye katılan bazı batılı gözlemciler dinledikleri bazı örneklerden övgüyle söz edince ve 

Türk müziğini savunan bazı muhalif yazarlar bunlardan alıntı yapınca iĢler karıĢır. AkĢam 

gazetesi yazarı Selami Ġzzet‘e göre Ģark müziğinden övgüyle bahseden yazar ‗bunu ancak 

içkinin tesiriyle söylemiĢ olabilir, ciddi bir estetik hüküm belirtmesi mümkün değildir‘. Zira 

batı müziği ‗Afrika zencilerinden bile‘ nağme almaktan çekinmemesine karĢın ‗bizim Ģark 

musikisi dediğimiz alaturkadan‘ hiç istifade etmemektedir. ġark müziği Selami Ġzzet‘in 

deyiĢiyle ‗zencinin nağmesinden bile kıymetsizdir‘ 
42

. 

Geleneksel Türk müziğini itibarsızlaĢtırma amaçlı giriĢimlerin önemli bir kısmını ise 

‗Türk müziğinin‘ meyhane müziği olduğu iddiaları oluĢturmuĢtur. Gazete ve dergilerde Türk 

müziği-meyhane müziği özdeĢliği o kadar çok tekrarlanmıĢtır ki 1930‘larda ‗meyhane 

müziği‘ deyince akla ‗Türk müziğinin‘ gelmesi sağlanmıĢtır. Örneğin Ģair Faruk Nafiz 

Çamlıbel‘e göre ‗içki, meze, tabak ve çatal Ģıngırtısı‘ bu müziğin ‗teferruatı‘ sayılır
43

. Radyo 

orkestrası Ģefi Necip Yakup Bey‘e göre ‗alaturka musiki iptilasıyla afyonkeĢ olmak arasında 

pek fark yoktur‘
44

. Bu özdeĢlik özellikle 1934‘deki radyo yasağı öncesinde yasağı hazırlayan 

gerekçelerden biri olarak sıklıkla kullanılmıĢtır. Örneğin 1933 yılında YeĢilay Cemiyeti‘nin 

kampanyasından ilham alan gazeteler, içkiyi özendirdiği gerekçesiyle alaturkanın yasak 

edilmesini teklif ederler. Gazete ve dergilerde boy gösteren karikatürlerde Türk müziğini 

temsil etmek için kliĢeleĢmiĢ ortam meyhane, içki masası ve sarhoĢlardan oluĢur. Örneğin 
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Akbaba‘daki bir karikatürde alkolik bir adamın eĢi ‗alaturka yasaklandı‘ diye Ģükreder
45

. 

Çünkü radyoda Türk müziği yasaklandığından beri eĢi içkiyi azaltmıĢtır. Aynı dergi radyoda 

Türk müziği yasaklandığında Türk müziğini elinde rakı ĢiĢesiyle sallanarak yürüyen ud kafalı 

bir alkolik olarak resmetmiĢ ve ‗meyhane musikisi‘ olarak adlandırmıĢtır
46

. Peyami Safa da, 

alaturkacıları ‗adi müzikle‘ mücadeleye çağıran Gazimihal gibi, hakiki Türk müziği 

sevdalılarını meyhane müziğiyle mücadeleye çağırır. Ona göre bu müziği katleden 

alafrangacılar değil, tamamıyla meyhane müzisyenleridir. Türk müziğini sevenler bu müziği 

yasakladı diye hükümete kızacakları yerde, kendi mensuplarına kızmalı; bu müziğin 

meyhaneye düĢürülmesine izin vermemelidirler. Peyami Safa‘nın yazdıkları Ģöyledir
47

: 

Alaturka musikînin hemen bütün sanatkârları, halkı bugün bir konser salonuna değil, 

topyekûn meyhanelere çağırıyorlar. Alkolün ve musikînin daveti birleĢince, dinleyiciler 

arasında da alkolik ve musikî dostu birbirine karıĢıyor. Bunda içki satanlarla beraber çalgı 

çalanlar ve Ģarkı söyleyenler de bir Ģeyler kazanabilirler, fakat alaturka musikînin pek çok 

Ģey kaybettiğine, hayatını ve istikbâlini kaybettiğine hiç Ģüphe yoktur. Ġçkili bahçelerde 

alaturka musikîyi yaĢattığını zanneden bestekâr aldanıyor: Pek yakın bir istikbâlin Türkleri, 

bu meyhane zırıltılarına ne alaturka ne de musikî diyeceklerdir. Bilâkis, bu sesin içinde 

musikîye benzer bir Ģey kaldıysa, içki, onu da sanat tarihinin en Ģerefsiz mezarlığına doğru ite 

kaka sürüp götürüyor. 

Peyami Safa‘nın görüĢleri Münir Nurettin Selçuk tarafından yanlıĢ bulunur ve 

eleĢtirilir. Bir gazeteye demeç veren Münir Nurettin konuĢmasının bir bölümünde ...iyi ama 

bu içkili gazinolar konservatuarın yerine geçmek iddiasını taĢımıyor ki... Nihayet bu gibi 

yerlerde çalıĢan müzisyenler, biz burada Türk musikisini temsil ediyoruz diye bir iddia da 

ortaya atmıĢ değiller der. Peyami Safa bu yoruma içkili gazinolarda çalıĢan sanatkârların 

tevazuları, alaturka musikinin oralardan baĢka hiçbir yerde dinlenmez bir hale gelmiĢ 

olmasına mani değildir. Ortada iddiadan daha kuvvetli bir Ģey var, hadise var. Bu hadise 

içkili musikinin konser musikisini alt ettiğini gösteriyor cevabını verir. Aslında yapılan 

görüĢmeden anlaĢıldığına göre Münir Nurettin de içinde bulunulan durumdan pek memnun 

değildir. Nitekim bu konuda memleketimizde senede birkaç defa verilen ciddi konserler, 

halkın musiki ihtiyacını karĢılayacak vaziyette değildir. Bu suretle halkımız bu en tabii 

ihtiyacını çalgılı bahçelerde tatmin etmek mecburiyetinde kalıyorsa, kabahat ne halkındır ne 

de bizim demiĢtir. Bu açıklama üzerine Peyami Safa da Öyle ise kabahat kimindir? Ortada 

sanatkârla halktan baĢka acaba kim, hangi ecinniler var? diye sormuĢtur. Yazının devamında 

Münir Nurettin‘in Resmi makamlar bu iĢi himaye altına almıĢlar. Bu himaye biraz daha 

Ģümullendirilir, konserlerin âdeti fazlalaĢtırılır, halka yüksek musiki zevki telkin edilirse o da 

bu gibi çalgılı bahçelerden ayağını çeker sözleri üzerine Peyami Safa, teĢhissiz tedavi olmaz. 

Alaturka musiki sanatkârlarından biri gibi, Avrupa‟da da ahalinin konserlere „bir cebinde 

ĢiĢe, bir cebinde fıstık hem içip hem dinlemek için‟ gittiği iddia edilirse, felâkete çare 

bulunmaz. Devlet himâyesine gelince… ĠĢ ona mı kaldı acaba? diyerek yazısını bitirmiĢtir
48

. 

Müzik Yasağını MeĢrulaĢtırma Çabaları 

Avrupaî tarzda birey ve toplum inĢa projesinin lideri, söz konusu proje kapsamında 

olmak üzere ‗alaturka‘ olarak isimlendirilen geleneksel Türk müziğinin ‗milli‘ müzik 

olmadığı, hatta ‗müzik olmadığı‘ gerekçesi üzerinden yasaklanmasına ve sesinin kesilmesine 

karar vermiĢti. Dönemin siyasetçileri, yazarları, akademisyenleri, müzisyenleri için söz 

konusu görüĢe katılmak, daha kapsamlı Ģekilde gerekçelendirmek ve savunmak bir görevdi 

artık. Yirmi ay süreyle baĢta o günün en önemli kitle iletiĢim aracı olan radyoda ve sessiz 
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sedasız tüm toplumda yasaklanan geleneksel Türk müziğinin ‗milli olmadığına‘, ‗müzik bile 

olmadığına‘ ve dolayısıyla söz konusu yasağın son derece isabetli olduğuna yönelik 

düĢünceler her ortamda dillendirilmeye ve yazılmaya baĢlanacaktır. Bu kapsamda dikkate 

alınabilecek örneklerden birisi, hiçbir zaman devrimlerin liderinin sözünün üstüne söz 

söyleyemeyecek kadar itaatkâr Falih Rıfkı Atay‘dır. Falih Rıfkı‘ya göre Alaturka musiki, 

gazelleri, Ģarkıları ve aletleri ile genç ve öz inkılap havası içinde ihtiyar ve her Ģeyden 

usanmıĢ, her Ģeyden Ģikâyetçi bir Ģekilde ağlamaktadır. Yine Falih Rıfkı‘ya göre, nasıl 

mekteple medrese yan yana yaĢayamamıĢ, bunun gibi inkılap Türkiye‟sinde alaturka musiki 

ile batı musikisi beraber yaĢamamalıdır; yaĢayamaz da. ġark ve Garp musikilerinin birlikte 

yürümelerine imkân yoktur. Alaturka musiki gazelleri, Ģarkıları ve aletleri ile genç ve öz 

inkılâp havası içinde ihtiyar ve her Ģeyden usanmıĢ, her Ģeyden Ģikâyetçi bir sesle 

ağlamaktadır. Eğer büyük inkılâbın ruhlardaki akislerini musiki ile resimle, heykelle, Ģiir ve 

mimari ile dıĢarı verilmezse, onun içte yaĢamakta olduğuna nasıl güvenilebilir. Türk Ġnkılabı 

batı medeniyetinin unsurlarını benimsemiĢ olduğundan milli musikinin oluĢumunda da batı 

musikisi temel belirleyici ve yön verici bir etkiye sahip olacaktır. Atay‘a göre inkılapçılığın ve 

medeniyetçiliğin ruhuna uygun olan hareket eskiye ait olan her Ģeyden sıyrılmaktan 

geçmektedir. Bu kapsamda müzikte de eskiden sıyrılmak zorunludur. Bu ise Avrupa‟dan 

getirilecek hocalar vasıtasıyla yeni musiki topluma öğretilerek ve benimsetilerek 

gerçekleĢtirilmelidir
49

. Falih Rıfkı, bir baĢka yazısında ise, devletin bütün inkılaplarda olduğu 

gibi musiki değiĢiminde de ciddi ve kararlı adımlarla baĢı çekmesi gerektiğini ve kısa 

zamanda bu alanda batılılaĢmanın gerçekleĢtirilmesi gerektiğini yazar. Avrupalı musiki 

üstatlarının öncülük edeceği Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir Konservatuarlarının musikinin 

inkiĢafına büyük katkı sağlayacağını savunan Falih Rıfkı, Türk halk melodilerinin toplanarak 

batı tekniği ile iĢlenmesinin de önemine vurguda bulunur
50

. 

Falih Rıfkı Atay, Ġnkılâpçı demek, Osmanlı ve ġark olmayan demektir
51

 derken 

uygulamaların yönüne iĢaret etmekteydi. Ona göre en büyük inkılapçı Mustafa Kemal‘dir. Bu 

sebeple Mustafa Kemal, alaturka müziğini sevmesine rağmen inkılapçı karakteri sebebiyle 

müziğin yasaklanması kararını almıĢtır: Sevdiği musiki alaturka, inandığı garp musikisi idi. 

Evinden alaturka musikiyi eksik etmemiĢken, milli eğitimde yalnız Batı musikisini tutmuĢtur. 

Daima, „musikisiz devrim olmaz‟ sözünü tekrar eder, „çocuklarımızın ve gelecek nesillerin 

musikisi garp medeniyetinin musikisidir‟ derdi. Garp musikisinin ancak pek hafiflerinden zevk 

almakla beraber, hemen hemen bütün inceliklerini kavradığı alaturka musiki ile onun 

arasında ve alaturka lehine bir mukayese yaptığını hatırlamıyorum
52

.  

Musiki Nazariyeleri ismiyle kitap da yazan ve bir müzik teorisyeni olan Muhittin 

Sadık, müzik konusunda getirilen yasaklama ve ‗milli‘ müzik ‗yaratma‘ konusundaki 

çalıĢmaların önemine dikkat çeker ve süreci gönülden destekler bir tavırla düĢüncelerini dile 

getirir
53

: Memlekette yapılan inkılaplar nasıl Gaziden doğmuĢsa, içtimai medeniyet üzerinde 

çok mühim tesiri olan musiki inkılabı da iĢte ondan doğuyor. Maksadım alaturka alafranga 

değildir. Esasen böyle bir meselede yoktur. Yalnız bizde bazı kimselerin musikiyi anlaması, 

musiki denilen bu yüksek sanatı memleketimizde müptezel bir Ģekle sokmuĢtur. Bunun içindir 

ki Ģimdiye kadar alaturka namı altında ipsiz sapsız ve hiçbir bedii kıymeti olmayan ve ancak 

birtakım seslerin yan yana gelmesi ve o seslerin üzerine manasız bir takım kelimelerin 

heceleri konmasıyla musiki diye ortaya bir takım Ģeyler çıkmakta idi. Bu hal sanat namına 

hakikaten gülünç bir Ģeydi. Bunun daha acı bir tarafı vardı: O da Ġstanbul‟un belli baĢlı 
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caddelerinde sokakları kaplarcasına asılan ilanlarda büyük yazılarla asri Türk musikisi diye 

yazılan yazılarda maateessüf bu müptezel musikiyi kastediyorlardı. Ne mutlu bize ki artık 

bundan sonra bu gibi Ģeyler nihayet bulacak ve zaten mevcut olan hakikim Türk musikisi 

olanca hızı, canlılığı ve parlaklığı ile kendisini bütün cihana gösterecek. 

Ġktidarı destekleme ve bu kapsamda geleneksel Türk müziğini itibarsızlaĢtırma 

çabalarında büyük roller üstlenmiĢ birisi olan, üstelik müzikolog olan Mahmut Ragıp 

Gazimihal, 1934 yılında Varlık dergisindeki bir yazısında
54

 alaturkacılarla alay eder ve 

‗alaturka‘ denilen ‗mikroplu musiki‘nin yok edilmesi gerektiğini yazar. ‗Yok etmenin‘ 

yöntemi olarak da ‗Ġsveç çözümünü‘ hatırlatır. Anlattığına göre, Ġsveç‘te kötü musikiyi 

engellemek için müzisyenler bir tepeye çıkartılır, yanlarına da kuyruğu yağlanmıĢ bir dana 

konurmuĢ. Kuyruğundan tutarak bu dananın aĢağı koĢmasını engelleyebilenler kurtulur, 

kuyruğu elinden kaçıranlar idam edilirmiĢ. Mahmut Ragıp‘a göre bugünkü Ġsveç Avrupa‘nın 

en geliĢmiĢ musiki memleketlerinden birisi olmasını iĢte bu kopartılan kellelere borçludur. 

Mahmut Ragıp‘un ‗kötü müziği‘ önlemek için anlattığı çözümün ilginç tarafı, kuyruğu 

yağlanmıĢ danayı durdurmanın imkânsızlığıdır. Bununla tüm alafrangacıların ‗dananın 

kuyruğunu tutamayacakları için‘ ‗idam edilmesini‘ teklif eder bir görünüm sergilemektedir. 

Mahmut Ragıp Gazimihal ‗mûsiki Ġnkılâbı‘nın zaferinden o kadar emindir ki 1937 

Kasım‘ında Ar dergisindeki bir yazısında, eski müziğin yok olmaktan kurtarılması için bir 

müze kurulmasını teklif edecektir.  

Basında alaturka-alafranga müzik tartıĢmalarına ilginç yorumlar getiren yayın 

organlarından biri de dönemin en önemli ve en popüler mizah dergilerinden Akbaba‘dır. 1935 

yılının sonunda Orhan Seyfi imzasıyla çıkan ‗Alaturka Musiki‘ baĢlıklı yazı, o günlerde 

‗alaturka müzik‘ olarak nitelenen geleneksel Türk müziğine iliĢkin bakıĢ açısını mizahi açıdan 

ele alan ve insanı düĢündüren bir içeriğe sahiptir. Orhan Seyfi Orhon bu yazısında Ģöyle 

yazmıĢtır: Alaturka musikinin ne halde olduğunu anlamak ister misiniz? ġu haber kâfi, 

sanırım: -Münir Nurettin Cavaya konser vermeye gitmiĢ! Hani, bilirsiniz ya, Bekri Mustafa 

Ayasofya‟ya imam olmuĢ, bir cenaze de telkin veriyormuĢ, mezarın baĢına gidip demiĢ ki: -Ey 

filân ibni filân! Sana öbür dünyada ne var? diye sorarlarsa, Bekri Mustafa Ayasofya‟ya imam 

oldu, de, alt tarafını anlarlar. Alaturkanın en meĢhur sanatkârı Münir Nurettin‟in Cavaya 

gidiĢinden de onun aramızdaki mevkii anlaĢılıyor, Allah selâmet versin, bu delikanlı, 

alaturkayı canlandırmaya çok çalıĢtı. Smokinle sahneye çıktı, ayakta Ģarkı söyledi, elini 

Ģakağına koymadı, ağzını burnunu çarpıtmadı; medetleri, heyheyleri kısa kesti... Fakat ne 

yaptıysa olmadı, ehlihu, mahallihu derler. Nihayet o da yerini buldu. Alaturka musiki fes gibi, 

sarık gibi, hacıyağı gibi müstemleke malıdır. MüĢterilerini oralarda aramalı. Eğer Münir 

Nurettin iĢini bilirse bu musiki ile bütün Ģarkı baĢtanbaĢa dolaĢabilir: Cava‟dan Afganistan‟a 

geçsin, Afganistan‟dan Hindistan‟a atlasın, oradan Buhara‟ya dönsün. Hiç durmasın, o, 

ahlar, oflar, medetlerle bütün Müslüman memleketlerini dolaĢsın! Uyuyan Ģarkın böyle 

ninniye hâlâ ihtiyacı var!
55

 

Cumhuriyet idaresi tarafından, Batı müziği eğitimi almak üzere yurtdıĢına gönderilmiĢ 

Halil Bedii Yönetken çeĢitli dergilerdeki yazılarıyla ‗Türk müziğinin‘ ‗ilkel bir müzik‘ 

olduğunu ispatlamaya çalıĢmıĢtır. Yönetken‘e göre ‗alaturka musikinin teknik mahiyeti 

Avrupa‘nın monodisine tekabül eder‘. Yönetken müzik sanatının evrimini dokuzuncu asrın 

diyafonisi, on ikinci asrın deĢanı, on üçüncü asrın fobordonu, on dördüncü asrın kontrpuanı, 

son asırların akor ve tonalite prensipleriyle teĢekkül eden yeni sanatı doğuran armonisi 

Ģeklinde sınıflandırırken Türk müziğinin modern asırlar öncesindeki monodik evreye tekabül 

ettiği sonucuna varır. Bu yüzden Batı tekniğini almak bir tercih meselesi değil, bilimin ve 
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çağın gerektirdiği bir ‗mecburiyettir‘. Bu mecburiyeti hissetmeyip de ‗bizim çeyrek seslerimiz 

var, onları koruyalım‘ diyenler, Yönetken‘e göre, hayatın doğal evrimine karĢı durdukları için 

cinnet geçirmiĢ kiĢilerden farksızdırlar
56

.  

Kemalist ideolojiyi inĢa ile görevli Burhan Asaf (Belge) da geleneksel Türk müziğine 

getirilen yasağa destek veren ve yasağı meĢrulaĢtırma çabası içerisinde bir Ģeyler yapmaya 

çalıĢanlardandır. Konuyu çok genel bir bakıĢ açısıyla değerlendirir ve yasağın önemine 

vurguda bulunur: Alaturkayı içimizde sevenler bulunabilir. Ve kimse bize „onu sevme‟ 

diyemez. Fakat bizler, giden adamlarız. Aramızda, istibdat devrinin göreneklerinden bile 

kurtulamamıĢlar vardır. Ġnsan, bir madde değil ki, onu bütün kusurlarından ve bütün 

kirlerinden yıkayabilelim. Yalnız, biz giden adamlara karĢı bir de gelen adamlar vardır. 

Bunlar çocuklarımızdır. Koskocaman ve eĢsiz bir inkılâbı onlar için yaptığımızı bir an 

unutacak olursak küçüklük etmiĢ oluruz. ĠĢte bu gelen adamlar bakımından alaturkanın hiçbir 

manası kalmamıĢtır. Bizler mektuplarımızda ve kendi aramızda eski yazıyı kullana kullana bu 

dünyadan gideceğiz. Fakat ötekiler, bu yazıyı tanımıyorlar. Bu yazıyı ne kadar ortadan 

kaldırırsak, borcumuzu o kadar iyi ödemiĢ oluruz. Musiki iĢinde de tıpkı böyledir. Ortalıkta 

alaturka bırakmayacağız ki, ortalık, bizlerin değil gençliğin olsun
57

. Burhan Asaf‘ın bu 

görüĢü yasağın devam ettiği süreçte farklı kiĢiler tarafından da sıklıkla kullanılacaktır. 

Bunlardan birisi ġevket Rado‘dur. O bir yazısında Ģöyle diyecektir: Ġnce sazdan ve gazelden 

hoĢlandıkları halde garp musikisinin memlekette yerleĢmesini isteyenler idealisttirler. 

Nefislerinden fedakârlık eden insanlardır. Atatürk bu idealistlerin baĢında gelir. Garp 

musikisine düĢmanlık edenler bu idealin gerçekleĢmesini geri bıraktırırlar
58

.  

O yıllarda Kemalist ideolojiyi inĢa etmekle uğraĢan Kadro dergisinin çekirdek 

kadrosunun üyelerinden Burhan Asaf‘ın sürece katkısı sadece yukarıda dile getirdiği 

düĢüncelerle kalmaz. Bir baĢka yazısında ‗müsiki inkılabının‘ öneminden ve ‗gerekliliğinden‘ 

bahisle Ģunları yazacaktır
59

: Matbuat ve radyo ile beraber bütün neĢir vasıtaları, Fırkanın 

elindedir yahut elinde olması lazımdır. Ġnkılabın bütün prensiplerini, bu vasıtalarla Fırka, 

hem içeri hem de dıĢarı doğru kıskançlık ve karar sertliği ile müdafaa eder… Ankara 

radyosu, sandukaları ile beraber ayağa kalkmıĢ hicazkâr-ı kürdi gurultular ve bunaltı veren 

cazband konservaları değil, Ankara‟nın inkılapçı sesini iĢittirmelidir. Öyle ki, bu sesi duyacak 

olan bir Emil Ludwig, hayretinden takla attıktan sonra soluğu tekrar Ankara‟da almalı ve bir 

iki mülakat almak için, dört hafta antiĢambr yapmalıdır. Biz, inkılapların en erkeğini yapmıĢ 

bir milletiz. Sesimizi yükseltmek ve duyurmak sırası gelmiĢtir. 

ġair Ercüment Behzat Lav da ‗mûsiki Ġnkılâbına‘ karĢı çıkanları tahkir etmek için 

Türk müziğinin ‗ilkelliğine‘, ‗basitliğine‘ yönelik görüĢleri dile getirip, tarihten verdiği 

örneklerle iddialarını ispatlamaya çalıĢır
60

: Bugün Hayyam‟la Mevlana‟nın rubailerine göre 

hayatını tanzim etmeye kalkan adamı deli diye tımarhaneye sokarlar… Ud ve tefle çalınan 

bugünkü mızmız afyonlu alay musikisini makinalaĢan Türkiye‟de tarihe gömmek içtimai bir 

zarurettir. 

Aka Gündüz gibi radikal Kemaliste göre Türk müziğinin enstrümanlarına yönelik 

verilen mücadele adeta bir milli dava olarak görülmelidir. Çünkü ‗ud çalan milletlerin milli 
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marĢı olamaz‘, ‗udu paramparça etmek… enkazını berbat, menfur defin içine koyup müstevli 

düĢman gibi hudutlarımızdan kapı dıĢarı atmak‘ gerekir
61

.  

Neyzen Tevfik‘de sürece dâhil olanlardandır. O da geleneksel müziği aĢağılayan ve bu 

müziğin yasaklanması kararını meĢrulaĢtırma çabası içerisinde konuyla ilgili bir Ģiir 

yazacaktır. ―Ġstanbul Radyosu‘nda Musiki‖ adlı gazeli Ģöyledir
62

: 

 

Tüylerim ürperiyor duydukça, 

Musiki namına zillet Ģu sazı. 

Yurdumuzdan azametle yayılır, 

Cehlin afâk-ı cihana avazı! 

OkunuĢta daha hâlâ tecvid, 

Ağzına… [küfür sözü] madrabazı! 

Telsizin iĢlemesinden maksat, 

Çıksın üç beĢ…[küfür sözü] boğazı! 

Radyodan her gece Garb‘ın yüzüne, 

Geğirir zannederim bu yobazı. 

 

Süreçteki tavrıyla daha da tutarsızlaĢan ve ilginçleĢen kiĢilerden bir diğeri ise Peyami 

Safa‘dır. Alaturka derken, yalnız „Türk‟e mahsus‟ değil, birçok Doğu milletlerine mahsus bir 

akıl ve irade kusurunu kastediyoruz
63

 diyen, iktidar gücüne göre görüĢ değiĢtirenleri 

‗devrimbaz‘ olarak niteleyip hakiki mümin yalnız Allah‟ın önünde secde eder. Devrimbaz, 

paĢanın, paranın ve kadının önünde de secde eder veya Allah‟a inanmayan devrimbaz, 

tapmak ihtiyacından kendini kurtaramaz ve tapacak adam arar. Yani, kendisi kadar küçük 

tanrı arar
64

 tespitlerinde bulunan Peyami Safa, 1920‘li yılların sonlarında alaturka müziği 

Ģiddetle savunan ve musiki fasıllarına kemanıyla eĢlik eden birisidir. Anca 1934 yılı itibarıyla 

sürdürmekte olduğu tavrından kopar. Ġlhami Safa ile birlikte çıkardıkları Hafta dergisinde yer 

alan Ģu satırlar dikkat çekicidir
65

: Gazi‟nin bütün millî dileklere mihrak olan gür sesi, bugün 

yüzümüzü ağartacak bir musikimiz olmadığını tebliğ etti ve Dâhiliye Vekâlet‟inin tavsiyesile 

Ankara ve Ġstanbul radyoları da bu sarı benizli, can çekiĢen hasta iniltilerine derhal nihayet 

verdi. Peyami Safa, Yeni Adam dergisindeki bir yazısında ise geleneksel Türk müziğini 

‗alkolik müziğine‘ benzeterek, hakkında Ģunları yazacaktır: Bunlarda bir yayık ağız Ģivesi, bir 

kapıp koyuverme üslubu, bir serdengeçtilik, bir patavatsızlık, bir hayvanlık, bir Ģey var
66

. 

Daha da ilginci ve önemlisi, geleneksel Türk müziğinin yasaklanmasına ve Avrupaî 

formda ‗milli müzik‘ inĢa çalıĢmalarına destek verenler arasında, geleneksel Türk müziğinin o 

dönemdeki önemli temsilcilerinden Safiye Ayla‘nın da yer almıĢ olmasıdır. O da iktidarın 

görüĢünü, kendi görüĢü gibi dillendirmiĢ ve savunmuĢ; iktidarın jakoben yöntemine tam 

destek vermiĢtir. Safiye Ayla, ġark kokusunu kaybetmeden, garp motifleriyle eser hazırlamak 
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iĢini, ancak her iki vadide yüksek ehliyet göstermiĢ musiki bilirlerimiz baĢarabilirler
67

 

diyerek, müzikte benimsenen batılılaĢma hareketini tasvip ettiğini ifade ederken, söz konusu 

çalıĢmalara meĢruiyet sağlama kaygısı içerisinde son zamanlarda alaturka türkü 

okuyucularının müziği yapay ve yavan hale getirmelerinden de söz etmiĢtir.  

Tüm bunların yanı sıra müzik konusunda Kemalist liderlere önemli düzeyde hem fikri 

referans ve hem de psikolojik destek olan Mahmut Ragıp Gazimihal‘in (1900-1961) sözleri 

yapılanların amacını ve yöntemini de dile getirir mahiyettedir
68

: Her Ģey yeni baĢtan 

kurulacak, ilk adımlarda yanlıĢ yollara ve çıkmazlara sapılmayacak, ilerleme adımları 

kaplumbağa yürüyüĢü gibi olmayacak, yenilik yolunda eskiyi haykıran Ģeyler – eğer varsa – 

temizlenerek ileriye yürünecekti. Cumhurluk Maarifi iĢte öyle bir düzensizliği böyle bir 

çalıĢmayla gidermek üzere iĢe koyuldu. Atatürk‟ün, Ġnönü‟nün ve arkadaĢlarının rehberlik ve 

irĢatları bu devrim hareketinde de öncü oldu. Gazimihal‘in bir devrim hareketi olarak 

nitelendirdiği müzik reformları ile ilgili neler yapılması gerektiğini anlattığı yukarıdaki 

paragrafta dikkati çeken en önemli nokta, ilk cümlede söyledikleridir; O yol gösterici ve 

üstelik o güne kadar gerçekleĢtirilen batılılaĢtırmacı uygulamaların yönteminin destekler bir 

tavırla her Ģeyin yeni baĢtan kurulması gerektiğini ifade ederken, eskiye dair tüm izlerin 

temizlenmesi gerektiğini söyler. 

Müzik ve Ġrtica 

Ġrtica, Türkiye‘nin siyasi tarihinde Kemalist kadrolar tarafından muhalefeti nitelemede 

yaygın olarak kullanılan tanımlamalardan birisidir. Dini bir çağrıĢımla kullanılıyor olmasına; 

dinin bireysel ve toplumsal alanda egemenliğini savunan anlayıĢın ifadesi olarak 

kullanılmasına rağmen, esasen Kemalist kadroya mensup olmayan herkes için kolayca ve 

bolca kullanılmıĢ bir nitelemedir. Ġttihat ve Terakkicilerden, Kemalist liderlere miras kalan ve 

bugüne kadar sıklıkla kullanılan irtica nitelemesinin ‗alaturka‘, ‗alafranga‘ veya ‗milli müzik‘, 

―gayr-i milli müzik‘ tartıĢmalarının yürütüldüğü günlerde gündeme gelmemesini beklemek 

pek doğru olmaz. AlıĢkanlıkları gereği, kendilerinden olmayan veya kendileri gibi 

düĢünmeyen herkesi ―mürteci‘ olarak nitelemekten pek hoĢlanan Kemalist liderlerin ve 

taraftarlarının, müzik konusunda geleneksel Türk müziğini ‗milli‘ kabul edenleri, Batı 

müziğini ‗milli‘ kabul etmeyenleri, Türkü ve Ģarkı dinlemekten hoĢlananları ―mürteci‖ ilan 

etmiĢ olmalarını beklemek gerekir. AraĢtırıldığında yanılmadığımızı görüyoruz.  

Geleneksel Türk müziğiyle ilgili oluĢturulan ilk imaj ileri-geri, medeni-ilkel, asri-gayri 

asri, bilimsel-bilim dıĢı gibi ikili ayrımlar temelinde inĢa edilmiĢ ve bu doğrultuda olmak 

üzere ‗alaturka‘ olarak nitelenen müzik irticayla özdeĢleĢtirilmiĢtir. Bunun tarihi ise 

Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar geriye gitmektedir. Gerek 1926‘daki Türk müziği eğitiminin 

yasaklanması aĢamasında ve gerekse 1934‘teki baĢta radyo olmak üzere tüm ülkeyi 

kapsayacak Ģekilde hemen her alanda icra yasağında sıklıkla baĢvurulan niteleme geleneksel 

Türk müziğinin ‗irtica‘ ila irtibatlı, taraftarlarının ise ‗mürteci‘ olduğu Ģeklindedir. Örneğin 

1926‘da Riyaset-i Cumhur Orkestrası Ģefi Zeki Üngör, Türk müziği eğitiminin 

yasaklanmasını meĢrulaĢtırmak amacıyla Yeni Ses‘e verdiği röportajda
69

 Batı tekniğine göre 

kurulan yeni konservatuarı ‗ilme, fenne ve metoda istinat eden bir eğitim kurumu‘ olarak 

tanımlarken, aynı konservatuar içindeki ilga edilen alaturka kısmını ‗en basit kavaidi bile 

olmayan‘ ve ‗fennen izah edilemeyen bir sanat‘ olarak niteleyip, aĢağılamıĢtır. Geleneksel 

Türk müziğine ve sevenlerine yönelik aĢağılayıcı tutum ve tavırlar sadece siyasal iktidarın üst 

yöneticilerinde değil, o iktidarın gölgesinde olmaktan memnun hemen herkeste açığa çıkmıĢ, 

genel kitleyi müzik konusunda bilgilendirmek amacıyla yazılan metinler de bile söz konusu 
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görüĢ kapsamında iktidarın etkisi açık-seçik görülmüĢtür. Bunun örneklerinden birisi Mahmut 

Ragıp Gazimihal‘in Milli Mecmua‘da okuru bilgilendirmek amacıyla hazırladığı ‗Umumi 

Musiki Bilgileri‘ sayfasında yazdıklarıdır. Gazimihal, alaturka müziği ‗iptidai müzikler‘ 

arasında sınıflandırmıĢtır. Gazimihal‘e göre fikir hayatı ve tarzları geri kalmıĢ memleketlerin 

musikileri iptidaidir. Kadını kafes arkasında yaĢatan eski sakat Ġslami cemiyetlerde, 

bestekârların münhasıran kadınların göz ve saçını düĢünüp terennüm etmeleri buna bir misal 

teĢkil eder
70

.  

1926‘da Türk müziği eğitiminin yasaklanması basında büyük tartıĢmalara sebep 

olmuĢ, bu tartıĢmalar esnasında Rauf Yekta ve Hakkı Süha Gezgin gibi Türk müziğini 

savunan önemli entelektüeller ―mürteci‖ olmakla suçlanmıĢ, hatta ne ilginçtir ki, Batı 

müziğinin dayatılmasına karĢı Türk müziğini savunmak ‗otomobillere karĢı çıkmak‘, 

‗doktorların yerine üfürükçüleri, baytarların yerine nalbantları savunmakla‘
71

 bir tutulmuĢtur. 

Batı müziği ile geleneksel Ģarkılar arasında bir sentez kurmaya yönelik teklifler de ‗irtica 

giriĢimi‘ olarak değerlendirilmiĢtir. 1930‘lu yıllarda kendisi de ‗alafrangacı‘ olan Peyami 

Safa, Cumhuriyet gazetesinde bu tip sentez görüĢlerine yer veren bir musiki anketi 

yayınladığında, Falih Rıfkı Atay‘ın tepkisi son derece sert olmuĢ, Safa ‗musiki irticaı namına 

bir tezahürat‘ baĢlatmakla suçlanmıĢtır. Atay‘a göre ‗Alaturkanın ıslahını düĢünmek, 

medresenin ıslahını, Ģeriye mahkemesinin ıslahını, mecellenin ıslahını düĢünmekle birdir‘
72

.  

Esasen bu tutumun sadece Tek Parti yıllarıyla sınırlı kaldığı düĢünülmemelidir. 

1970‘li yılların baĢında Türkiye‘nin ilk kültür bakanı Cumhuriyet Halk Partili Talat 

Halman‘ın CumhurbaĢkanlığı konser salonunda bir Itri konseri düzenlemek istemesi, basında 

‗irticanın hortlaması‘ olarak görülmüĢ, bakan koltuğundan olduğu gibi, kültür bakanlığı bile 

lağvedilmiĢtir
73

. Klasik Türk müziği konusundaki olumsuz kanaatin oldukça yumuĢadığı 

1980‘lerde bile bir Müzik Sempozyumuna katılan Ahmet Adnan Saygun ‗ilkokullara Türk 

müziği derslerinin konulma aĢamasına gelinmiĢ olmasını, irticanın sarıksız olarak geri 

dönmesi‘
74

 olarak tanımlamıĢtır. Geleneksel/dini olanlara itirazla sembolleĢen 28 ġubat 

Askeri darbesi sürecinde CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel ise CumhurbaĢkanlığı Senfoni 

Orkestrasının seslendirdiği Beethoven‘in 9. Senfonisini dinledikten sonra ‗ĠĢte çağdaĢ 

Türkiye‘ diyerek yaklaĢık yüzyıldır sürdürülmekte olan kendileri gibi düĢünmeyen ve 

yaĢamayanları ‗irtica‖ ile itham etme geleneğine katkı sağlayacaktır.  

Türk Müziğini ĠnĢa Çabaları 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Ziya Gökalp‘in ‗Milli müzik, milli müzisyenler tarafından 

oluĢturulacaktır‖
75

 sözünden yola çıkılarak ve Rus BeĢleri‘nden esinlenilerek Avrupaî 

formundaki ‗milli müziğimize‘ yön verecek öncü müzisyenler yetiĢtirme kararı alınmıĢtır. 

Avrupaî formundaki ‗milli müziğin‘ önde gelen aktörleri olacak bu kiĢiler Ahmet Adnan 

Saygun (1907 – 1991), Ulvi Cemal Erkin (1906 – 1972), Cemal ReĢit Rey (1904 – 1985), 

Necil Kazım Akses (1908 – 1999) ve Hasan Ferit Anlar (1906 – 1978) olup ‗Türk BeĢleri‘ 
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olarak adlandırılmıĢlardır. Yurt dıĢına gönderilerek yetiĢtirilen müzisyenlerin dıĢında ‗milli 

müziğin‘ inĢasına katılacak yabancı müzik adamları da Türkiye‘ye davet edilmiĢtir. Yabancı 

müzik adamlarını Türkiye‘ye davet etmenin altında yatan sebeplerden birisi Türk müzik 

adamlarının çalıĢmalarının beğenilmemesi ve yetersiz bulunmalarıdır. 

Avrupaî tarzdaki ‗milli müziği‘ inĢası için davet edilen yabancı müzisyenler arasında 

Carl Orff, Eduard Zuckmayer, Paul Hindemith, Josef Marx ve Bela Bartok gibi besteci, müzik 

teorisyeni ve eğitimcileri vardır. Bela Bartok, Ahmet Adnan Saygun ile birlikte Hacettepe 

Devlet Konservatuarı‘nın kurulmasında ve geliĢmesinde çalıĢmıĢtır. Eduard Zuckmayer ise 

Gazi Müzik Okulu‘nun kuruculuğunu ve 70‘li yıllara kadar baĢkanlığını üstlenmiĢtir. Bu 

müzik adamlarından özellikle Eduard Zuckmayer‘in okul müziği dağarcığına kattığı 

adaptasyon batı müziği eserleri, kültürel dönüĢümün müzik ayağında yakın zamana kadar 

kullanılan eserler olarak yerini almıĢtır. Josef Marx, Ġstanbul Konservatuarı‘nın kuruluĢ 

çalıĢmalarına katılmıĢtır.  

Türkiye‘de garp musikisini neĢre çalıĢan Piyanist Mayestro Adinolfi, 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan müzik devrimi ile alakalı olarak diyebilirim ki bütün Türk 

Ġnkılabının mühim parçalarından biri de ulusal musikinin beynelmilel teknik çerçeveleri içine 

sokulması ve bu suretle musikide bir inkılap yapılmasıdır. Musikide en mühim terakki kaynağı 

kulak ve istidattır
76

 demiĢtir. Ona göre Avrupa müziği yedi yaĢından itibaren çocuklara 

dinletilmesi ve belletilmesi, bu müziğin topluma benimsetilmesi yapılması gereken en önemli 

iĢler arasındadır. Zira ona göre, müzik ancak dinlemekle kazanılır ve geliĢtirilebilir. 

Dinlemede konserler, operalar, umumi bahçelerdeki fanfar ve bando konserleri, soli konserler 

önemlidir. Bunların sistemli bir biçimde geliĢtirilmesi gereklidir.  

27 Mart 1925 günü yapılan anlaĢmayla, konservatuarın kuruluĢuna ve Türkiye'de 

müzik kültürünün örgütlenmesine yardımcı olmak üzere, müĢavir olarak görevlendirilen Paul 

Hindemith, 1936 yılının mart ve mayıs aylarındaki Türkiye ziyareti sırasında ‗Türk Musiki 

Hayatını Kurtarmak Ġçin Teklifler‘ adlı bir rapor sunmuĢtur. Hindemith, Türkiye‘nin müzik 

eğitimi açısından değerlendirmesini yapmıĢ ve düĢüncelerini Ģu Ģekilde belirtmiĢtir
77

: 

Ankara‟da bazı okullarda yapılan müzik derslerinde Avrupa Halk ezgilerinin dinledim. 

Bununla birlikte kırkılıp uyarlanmıĢ opera aryaları, operet parçaları ve 9. senfoninin çok 

seslendirilmiĢ biçimini de. Yabancı ürünlerin böylesine aktarılmasını doğru bulmuyorum. 

Öğrenciler ezgilerin ister istemez yalnızca tınlayıĢsal ve biçimsel akıĢını öğreniyorlar. Oysa 

bir halk ezgisinin değeri yalnızca bıraktığı küğsel müziksel izlenimde değil, söyleyende 

budunsal, bölgesel ve zamansal iliĢkilerle uyandırılan duygulardadır. Bunlar buranın 

öğrencilerine yabancı halk ezgileri ile verilemez. Dolayısıyla okul müzik eğitiminde 

kullanılacak Ģarkılar, eski ve güçlü Türk Halk Müziğinin Ģahane dağarından seçilmelidir. 

Hindemith‘in eleĢtirileri
78

 önemliydi ve Ģöyle özetlenebilir: ‗Yeni Türk Sanat Müziği‘, 

ülkenin kendi kültüründe var olan geleneksel müziğine ve özellikle de halk müziğine dayalı 

                                                           
76

 Cumhuriyet, 3 Birinci Kanun 1934 
77

 Gedikli, Necati, ‗Hindemith ve Türk Müzik Eğitiminin Temel Sorunları‘, Mûsiki Mecmuası, Sayı: 406, s.4-5-6 
78

 Aslında, müzik devrimine yönelik eleĢtiri sadece Hindemith‘den gelmemiĢtir. Daha da önemlisi, ‗müzik 

devrimi‘ kapsamında gerçekleĢecek yasakları devreye sokmadan önce, özel olarak davet edildiği için Ġstanbul‘a 

gelen Viyana Yüksek Müzik Okulu BaĢkanı Joseph Marx 30 Kasım 1932 ÇarĢamba günü Eminönü Halkevi'nde 

bir konferans vererek, Türk müziği konusundaki inceleme ve görüĢlerini ayrıntılarıyla anlatmıĢtır: Benim 

görüĢüm, ulusal müziğin esaslı unsurlarını bozmadan ilerlemesini ve geliĢmesini sağlamaktır. Ancak bu 

sözümden Türk müziği ile batı müziğini birbirine karıĢtırıp karmaç yapma anlamı çıkarılmamalıdır. Sanatta 

böyle bir Ģey doğru olmaz. Sanat bir ağaç gibidir. Ağaç fidan halinde dikilir, büyütülür ve sahibi tarafından 

bakılır, ama ağaç her istenilen yöne eğilip bükülemez. Zorla kıvırıp bükmek istersek, kırılır, ölür. Tıpkı bunun 

gibi sanatta keyfe göre Ģu veya bu yana döndürülemez. Eğer Türk musikisini dilediğimiz yana eğip bükmek 

giriĢiminde bulunursak onu öldürmüĢ oluruz. Türk musikisi gerek ulusal kaynaklardan, gerek Avrupa 

kaynaklarından güç alarak kendi kendine büyümelidir.... Bundan yüz yıl kadar önce, Almanların, Ġtalyanların, 
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olarak geliĢtirilmelidir. Avrupa‘dan öğrenilen bestecilik teknikleri ile yerel ezgileri armonize 

etmek çözüm değildir. Bu yolla yaratılan müzik, ulusal sanat müziği olamayacağı gibi Türk 

halkının zevkine ve duyuĢuna yabancı gelecektir. Bu bakımdan bestecilerin köylere gidip, 

kendi öz müziklerini özgün müzikleri ile iĢitip öylece yaĢamaları, duymaları Ģarttır. 

Besteciler, ancak halklarını yakından tanıyıp onunla kaynaĢtıktan sonra özgün eserlere 

yönelebilirler. Hindemith‘in ‗milli müzik‘ çalıĢmalarına iliĢkin bu görüĢleri ve izlenimleri 

oldukça gerçekçidir. O, özünden uzaklaĢtırılmıĢ bir müziğin, toplumun kabul edebileceği bir 

müzik olmayacağının farkındadır. Son derece önemli ve aynı zamanda mevcut uygulamalara 

muhalif bir ses olarak dikkat çekicidir. Bu açıdan da zamanı için Hindemith‘in bu görüĢleri 

‗milli müzik‘ politikasının uygulanmasına getirilecek eleĢtirilere tercüman olmuĢtur.  

Müzik ve Opera 

Geleneksel Türk müziğine yönelik psikolojik baskılar, sözlü aĢağılamalar ve fiili 

yasaklamalar Ģiddetli bir Ģekilde devam ederken, operayı tanıtmaya ve yaygınlaĢtırmaya 

yönelik yoğun ve ısrarlı çalıĢmalar da aynı Ģekilde devam ettirilmiĢtir. ‗Türk Operası‘ için 

1934 yılı önemli bir yıldır. Türk BeĢleri'nden Ahmet Adnan Saygun'un ve Necil Kazım 

Akses'in bestelemiĢ oldukları üç opera, Halkevi salonlarında oynanmıĢtır. Olayın diğer önemli 

bir yönü ise, bu operaların bizzat Mustafa Kemal‘in teĢvikiyle bestelenmiĢ olmalarıdır. 

Operalardan ilki Adnan Saygun tarafından, Ġran ġahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti 

Ģerefine bestelenmiĢ olan Özsoy Operası'dır. Operanın giriĢinde yer alan tirad, Mustafa 

Kemal‘in ulus, din, devlet, tarih, uygarlık konularındaki görüĢlerini yansıtmaktadır. 19 

Haziran 1934 akĢamı Ankara Halkevi'nde sergilenen bu operanın konusu, Mustafa Kemal 

tarafından belirlenmiĢ ve librettosu üzerinde düzeltmeler yapılmıĢtır. Operanın yazılmasına 

refakat eden Mustafa Kemal, provalarına refakat etmekten de geri durmamıĢtır. Zira bu, resmi 

bir toplantı için gerçekleĢtirilen bir sanat eserinin icrası olmaktan daha öte anlamlar taĢıyan 

bir aĢamadır. Bu sebepledir ki, provaları izlemeye gelen Mustafa Kemal, Adnan Saygun‘a Bu 

bir inkılâp hareketidir
79

 diyerek, yaptıkları iĢin önemine vurguda bulunmuĢtur. Metnini Münir 

Hayri Egeli'nin yazdığı Özsoy operasının konusu mitolojik olup, kaynağı Ġranlı Firdevs‘inin 

ġahnamesindeki Feridun Efsanesi‘dir. Öz-Ozanın açılıĢ reçitatifinde (konuĢmalı bölüm) o 

yılların Türk tarih tezine açık göndermeler yapılmıĢtır. Öz-Ozan ‗kırk bin yıl‘ öncesine 

dönerek öyküsünü Ģöyle baĢlatmaktadır: Tarih diyor ki bize: „Medeniyet‟ ırmağı Brakisefal 

soyda buldu özlü kaynağı. Bu soy Asya‟dan çıktı, dört bir yana yayıldı. Bu tarih yükseliĢin 

baĢlangıcı sayıldı. Avrupa, Anadolu, Ġran ve Garpta. Medeniyet girdi, bakır, bu büyük 750 

soyla... Ben vatan yavuklusu Ozanım, Öz tarihi söylerim, olmuĢu naklederim...  

                                                                                                                                                                                     
Fransızların önemli bir musiki sanatı vardı. Ama Rusların musiki olarak ulusal Ģarkılarla danslarından baĢka 

bir Ģeyleri yoktu. Bunun üzerine Ruslar kendi musikilerini ilerletmek için büyük bir çaba ve azimle Avrupa'nın 

diğer uluslarındaki musiki çalıĢmalarım taklide koyuldular. Bununla istediklerini elde edeceklerini sanıyorlardı. 

Bunun sonucunda ortaya bir takım eserler çıktı ve Rusların pek hoĢuna gitti. Fakat Avrupa'nın diğer ülkelerinde, 

o eserlere sıradan, değersiz birer kopya gözüyle bakıyorlardı. Daha sonra, Ruslar sırf ulusal bir musiki 

oluĢturma gereğini duydular... Bir Rus dâhisi, Rus köylerine giderek köylülerle yakından iliĢki kurdu ve Rus 

ulusal Ģarkılarını yerinde bizzat inceledikten sonra bu bilgilere dayanarak musiki eserleri yazdı. Diğer Avrupa 

ülkeleri de onun çalıĢmalarını izlediler ve yararlandılar. Bu Rus dâhisi, Richard Wagner ile aynı düzeyde 

tutulması gereken Musorgski'dir. Ġstanbul'da biz, Rusların yüz yıl önce iĢledikleri hataya düĢmeyeceğiz, tam 

aksine tarihten ders alarak hareket edeceğiz. Türk musikisi Avrupa musikisinin tekniğinden yararlanacak fakat 

ulusal özelliklerinden hiç bir Ģey kaybetmeyecektir (Karabey, Laika, ‗Türk Musikisi Konusunda Joseph Marx'ın 

GörüĢ ve Önerileri‘, s. 14-15,). Bunlar son derece önemli tespitlerdi. Üstelik hayran olunan ve kendileri gibi 

olunmak için çaba sarf edilen, öz kimliğe ait hemen her Ģeyin uğrunda kolaylıkla imha edilebildiği Avrupa‘nın 

ünlü bir müzik teorisyeninin uyarılarıydı. Ancak o günlerde karar verilmiĢti ve Avrupa‘dan gelecek uyarı bile 

girilen yoldan geri dönmeye yetmeyecektir. Marx'ın hazırlamıĢ olduğu rapora, kendi arzularını destekleyen 

Ģeyler söylemediği için, dönemin müzik adamları ve yöneticileri tarafından itibar edilmeyecektir.  
79

 Saygun, Adnan, Atatürk ve Musiki, s. 42 
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Özsoy operasının konusu kısaca Ģöyledir: Yeryüzünde insanlar türedikten sonra, 

karanlık ile aydınlık arasında bir çatıĢma baĢlar. Nihayet gün gelir karanlığa tutsak düĢen 

insanlık, Türk ve Ġran mitolojilerinde ayrı adlarla anılan bir kahraman sayesinde karanlığı 

temsil eden kötü güçleri devirip, aydınlığa yol verir ve yeniden ıĢığa kavuĢan insanlar 

baĢlarına Feridun adlı bir bey seçerler. Operada iĢlenen ana tema yüzyıllar boyunca Türkiye 

ve Ġran'ın kardeĢ olduğunun vurgulanmasıdır. Konu, Hakan Feridun'un ikiz 

oğulları Tur (Kurt) ile Ġraç (Aslan) üzerine kuruludur. Ġkizler doğduğunda Ģeytanın gazabı 

onları birbirinden ayırır. Ayrı yollara gidip birbirlerinden uzaklaĢırlar. Ama yüzyıllar sonra 

buluĢup kardeĢ olduklarını anlarlar; Tıpkı Türkiye ve Ġran gibi. Eserin ikinci ve üçüncü 

perdelerinde efsane havasından ayrılıp Mütareke-Milli Mücadele ve sonrası iĢlenir. Eserin son 

sahnesinde Ahrimanın gazabına uğrayan ve tanrılarca ebedi hayata mazhar kılınmıĢ bulunan 

Tur ve Ġraç (yani Türklerle Ġranlılar) yüzyıllar boyunca birbirlerinden ayrı kalmıĢlardır. Fakat 

sonunda her iki milletin baĢlarına geçen Tur ve Ġraç bu dönemde birbirlerine kavuĢurlar. 

Eserin tekrar efsane havasına getirilen final sahnesinde Feridun ve tüm kadro sahneye 

çıkarlar. Ancak sahnede Tur ve Ġraç yoktur. Feridun sorar: Tur ve Ġraç‟ı göremiyorum 

nerededirler... Buna oyunun anlatıcısı Öz-Ozan Halkevinin locasında Ġran ġahı Rıza Pehlevî 

ile birlikte temsili seyreden Mustafa Kemal‘i iĢaret ederek Ģöyle der: ĠĢte Tur ve iĢte Ġraç... Bu 

jest karĢısında çok duygulanan Rıza ġah Pehlevi, KardeĢim! diyerek, Mustafa Kemal‘e 

sarılmıĢtır
80

. 

1934 yılında diplomatik bir misyonu yerine getiren Özsoy'dan sonra temsil edilen, 

diğer operalar Saygun'un bir perdelik TaĢbebek Operası ve Akses'in bestelediği, Bayönder 

Operası'ydı. Mustafa Kemal'in Ankara‘ya geliĢi olan 27 Aralık tarihinin 15. yıldönümünde 

sergilenen TaĢbebek operasının librettosu, Özsoy'da olduğu gibi Münir Hayri Egeli tarafından 

yazılmıĢ, gerekli görülen yerlerde Mustafa Kemal tarafından düzeltmeler yapılmıĢtır. Akses'in 

Bayönder'i ise 28 Aralık 1934 gecesi temsil edilmiĢtir. 

Bu temsiller opera sanatında lirik bir geleneği bulunmayan bir ülkede atılmıĢ önemli 

giriĢimlerdir. Ancak bir türlü beğendirilememiĢtir. 30 Aralık 1934 tarihli Ulus gazetesinde yer 

alan bir yazı, opera ekseninde yaĢananları özetler mahiyettedir: Bayönder ile TaĢbebek 

piyeslerinin, bu kere Ankara Halkevi Sahnesi‟nde oynanmaları Ģu bakımdan iyi olmuĢtur ki, 

biz de orijinal opera temsillerine ne dereceye kadar imkân vardır, bunun tam bir yoklaması 

yapılmıĢtır ve anlaĢılmıĢtır ki, biz değil opera gibi mütekâmil bir temsil Ģeklinin Ģimdilik bir 

kaç Ģahısla ve sade gösterilerin bile, iyi bir hazırlık olmadıkça oynanmasına imkân yoktur. 

Seviye bizdeki gibi olunca ve tekrar ediyoruz dava ulusal bir müzik yaratmak olursa, o zaman 

kendi klasik devremizi yaratmadan, moderne kaçmak hatalı olur. Bu hata her iki piyeste de 

yapılmıĢtır. Müzikte de Anadolu'nun bütün ulusal motifleri ancak çobanların dağarcığında 

dolaĢırken, gene kompozitörlerimiz kalkıp da bize, bir takım kiĢisel sünühatlarını 

dinletemez
81

. 

Yeni Türk Müziği ve Halk 

―Musiki inkılabının‖ en önemli sembollerinden birisi CumhurbaĢkanlığı Filârmoni 

Orkestrası‘dır. Ġlk adıyla Riyaseticumhur Filârmoni Orkestrası, geliĢmesi için özel çaba sarf 

edilen bir orkestra olmuĢtur. Orkestra için yurt dıĢından çok sayıda uzman getirilmiĢtir. 

Örneğin 1935 yılında, Filârmoni Orkestrasını düzenlemek amacıyla Rusya‘dan orkestra Ģefi 

Steinberg getirilmiĢtir. O gün için son derece astronomik bir karam olan bin lira ücret 

verilmesi Bakanlar Kurulu kararınca onanan (27.4.1935) Steinberg, orkestrayı tesis etmiĢtir. 

Orkestra için sadece Rusya‘dan değil, Almanya‘dan çok sayıda uzman getirtilmiĢtir. Bu 
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uğurda hiçbir masraftan kaçınılmamıĢtır. ‗1929 yılı dünya ekonomik bunalımını yeni atlatan 

Türkiye, küçücük bütçelerle ama büyük bir fedakârlık ile her Ģeye rağmen sanatı 

geliĢtirebilmek için yoğun çaba göstermiĢtir‘
82

 

CumhurbaĢkanlığı Filârmoni Orkestrası deyince akla ilk gelen isimlerden birisi, 1935 

sonbaharından baĢlayarak altı seneye yakın bir süre orkestranın Ģefliğini yapan Dr. 

Praetorius‘dur. Praetorius, yönetimindeki orkestra ilk konserini 29 Kasım 1935‘te Cumhuriyet 

Bayramı münasebetiyle Meclis‘te vermiĢtir. 10 Kasım 1935‘te Cebeci‘de Musiki Muallim 

Mektebi konser salonunda verdiği konser ile de 1935-36 konser sezonunu açmıĢtır. Bu 

konserin programı Ģöyledir: L.V. Beethoven, Karyolan Üvertürü; J. Haydın, Oxford 

Senfonisi; P. Gracner, Sancouci‘nin Flütü; R.I.Wagner, Siegfied Ġdili. Orkestranın 

konserlerinin sayısı ileri yıllarda artmıĢ, daha geniĢ kitlelerle karĢı karĢıya gelmesi 

arzulanmıĢtır. 1937-38 sezonunda verilen konser sayısı 45‘tir. Orkestra, 1939-40 senesinde 92 

radyo konseri, 20 senfoni konseri, Halkevinde 3 konser ve Ġstanbul‘da 4 konser ile 

çalıĢmalarına devam etmiĢtir. 1933 yılından itibaren CumhurbaĢkanlığı Filârmoni Orkestrası 

adıyla bilinen orkestranın ismi 1958‘de CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası olarak 

değiĢtirilmiĢtir. 

Bu noktada bir yandan ‗milli kültürümüzün‘ kaynağının köy olduğunun söylendiği, 

diğer yandan da köylüye Batı müziği dinletilmeye çalıĢıldığı günlerde yaĢanan bir olay bize 

Anadolu halkının müzik tercihini ve olaya getirdiği yorumu göstermesi açısından son derece 

önemlidir. Cevat Dursunoğlu‘nun Ģahit olup Müjgan Cunbur‘a anlattığı olay Ģöyle 

gerçekleĢmiĢtir
83

: Elli sene kadar önce Anadolu‟da konserler veren Devlet Flârmoni 

Orkestrası gittiği illerdeki konserlerde gereken ilgiyi bulamaz. Dinleyiciler konuĢmakta, öte-

beri yemekte, yerli yersiz konseri bölerek alkıĢlamakta ve gürültü yapmaktaymıĢlar. 

Orkestranın konser sırası Sivas‟a gelmiĢ. Yine aynı durumla karĢılaĢacaklarını düĢünmüĢler. 

AkĢam konser vakti olmuĢ, sahne açılmıĢ. Ağzına kadar dolu salonda çıt çıkmıyormuĢ. Konser 

baĢlamıĢ, gerektiği yerde alkıĢlıyorlarmıĢ. Orkestra üyeleri sevinmiĢler, ĢaĢırmıĢlar. Batı 

müziğini bu kadar iyi dinleyen bir seyirci ve dinleyici ile ilk defa karĢılaĢmıĢlar. Konser 

bitmiĢ, üyeler olayın etkisinde kalmıĢlar. Ertesi gün Sivas‟tan ayrılacaklarmıĢ. ġehri biraz 

dolaĢalım demiĢler. Bir de bakmıĢlar ki konserde ön sıralarda oturan bir Ģahıs da alıĢveriĢ 

için girdikleri dükkândaymıĢ. Orkestra üyelerinden biri hemen sormuĢ: „Beyamca, akĢamki 

konseri nasıl buldunuz?‟. Adamcağız Ģöyle cevap vermiĢ: „Sivas Sivas olalı Timur‟dan beri 

böyle zulüm görmedi. 

Yasaktan Geri DönüĢ 

1934‘te Türk müziği radyoda yasaklanmıĢ, yoğun bir Ģekilde olmak üzere çoksesli batı 

müziği radyo üzerinden öğretmek ve benimsetmek için halka dinletilmiĢtir. Üstelik çok sesli 

batı müziğini öğretmek ve benimsetmek için sadece radyodan yararlanılmamıĢ, aynı zamanda 

deniz araçları ya da devletin düzenlediği resmi balolar baĢta olmak üzere umuma açık 

yerlerde de halka dinletilmiĢtir. Halk toplantılarında ve programlarda orkestralar klasik batı 

müziğini seslendirmiĢlerdir. Halkevleri aracılığıyla halk serbest ve gönüllü bir müzik 

eğitimine tabi tutulmuĢtur. Radyodaki alaturka musiki yasağı 2 Kasım 1934 tarihinden 

baĢlayıp, 6 Eylül 1936‘ya kadar olmak üzere yaklaĢık iki yıl sürmüĢtür. 6 Eylül 1936 

tarihinde ‗geri dönüĢ‘ gerçekleĢmiĢ ve geleneksel Türk müziği radyodan tekrar dinlenmeye; 

toplantılarda, eğlencelerde iĢitilmeye baĢlanmıĢtır. Ne olmuĢtur da ısrarla sürdürülen 

uygulamadan vazgeçilmiĢtir? Ne olmuĢtur da müzik bile kabul edilmeyerek aĢağılanan 

geleneksel Türk müziğinin söylenmesine, yayınlanmasına ve dinlenmesine izin verilmiĢtir? 

Konuya iliĢkin bazı hatıraları ve o dönemin Ģahitlerinin kanaatlerini dikkate alırsak, 
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gerçekleĢen değiĢimin; sürdürülmekte olan uygulamadan geriye dönüĢün sebebi ‗Mustafa 

Kemal‘in geleneksel Türk müziğine olan sevgisidir‘. Aslında o, geleneksel Türk müziğini 

yasaklarken ‗büyük bir fedakârlıkta bulunmuĢ‘, ‗ulusu için kendisini feda etmiĢtir‘. Ancak 

‗geleneksel Türk müziğine olan sevgisi ağır basmıĢ‘ ve uygulamadan vazgeçilmiĢtir. Bu 

iddialar konusunda ilk hatırlanacaklardan birisi Falih Rıfkı Atay‘dır. Falih Rıfkı, sürecin 

sonlandırılması eğilimini baĢlatan ve gerçekleĢen ‗geri dönüĢü‘ ‗öncekiyle‘ çeliĢmeden 

meĢrulaĢtırmaya çalıĢan bir yaklaĢımla Ģunları ifade etmiĢtir: Burada devrimci Mustafa 

Kemal‟in hayran kaldığım bir özelliğini anlatmalıyım. Mustafa Kemal, bir Ģarklının 

tamamıyla zıddına, kendi mizaç ve adetlerini çiğneyerek fikir kahramanlığı etmiĢtir. Sevdiği 

musiki alaturka, inandığı garp musikisi idi. Evinden alaturka musikiyi eksik etmemiĢken, milli 

eğitimde yalnız batı musikisini tutmuĢtur. Daima musikisiz devrim olmaz, diye tekrar eder, 

çocuklarımızın ve gelecek nesillerin musikisi garp musikisi derdi. Garp musikisinin ancak pek 

hafiflerinden zevk almakla beraber, hemen hemen bütün inceliklerini kavradığı alaturka 

musiki ile onun arasında ve alaturka lehine bir mukayese yaptığını hatırlamıyorum
84

. Falih 

Rıfkı, Mustafa Kemal‘in geleneksel halk müziğini beğenmekle kalmayıp, zaman zaman 

‗Rumeli türküleri söylediğini‘, ‗klasik alaturka musikisinin makamlarını da bildiğini‘, ‗kafaca 

batı musikisine inandığını ancak zevkçe alaturkaya bağlı kaldığını, tatil döneminde Selanik‘te 

vals etmeyi öğrendiğini‘ ve ‗bir kurmay dans etmeyi bilmelidir‘ dediğini ifade etmiĢ ve tüm 

bunların yanı sıra öğrenciyken hapse atıldığında ‗Ecel Alsa da Halas Etse Beni‘ gazelini 

söylediğini kendisine anlattığını yazmıĢtır
85

. 

Yunus Nadi, geleneksel Türk müziğinin radyolarda yasaklandığı dönemde Çankaya 

KöĢkü‘ne gittiği bir gün Mustafa Kemal‘e radyodaki yasaktan yakındığını, onun ise bu 

yakınması karĢısında Ģunları söylediğini yazmıĢtır
86

: Ben de alaturka parçalardan 

hoĢlanıyorum. Fakat inkılap yapan bir nesil, mahrumiyet ve fedakârlıklara katlanmak 

mecburiyetindedir. Ancak milli kültürümüze kıymet verilmelidir.  

O zamanın tanınmıĢ müzisyenlerinden birisi olan Osman Pehlivan, Mustafa Kemal‘in 

sazını ve Ģarkılarını çok sevdiği dostlarından birisidir. Bir defasında müzik yasağının devam 

ettiği günlerin birisinde aralarında Ģöyle bir konuĢma geçer
87

:  

 

-Hadi Pehlivan bize bir-iki parça çal da dinleyelim. 

-Sazımı getirmedim PaĢam. 

-Ama neden? 

-Bu sazı çalmak yasak değil mi PaĢam? 

-Ne münasebet Osman! 

-Peki PaĢam! O halde Radyoya müracaatımda neden bana ‗Uyan Pehlivan uyan! 

Radyoda bu sazı çalmak yasaktır‘ diye alay ettiler. Bak PaĢam, zatınız her akĢam 

birçok sazende ve hanendeyi huzurunuza getirip çaldırır, söyletir, dinlersiniz ve 

eğlenirsiniz. Günah değil mi? Bu musikiye gönül vermiĢ milleti mahrum edersiniz? 

 

Nuri Conker de Osman Pehlivan‘ın iftira ve serzeniĢini hatırlatan bir hatırasını 

nakleder
88

: Mustafa Kemal, bir akĢam CumhurbaĢkanlığı saz heyetinden ‗Manastır‘ın 
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ortasında var bir havuz‘ Ģarkısını ister. Nuri Conker, ‗Sen radyodan alaturkayı kaldırdın, 

kendinde alaturka çaldırma bakalım‘ der. Mustafa Kemal, ‗ġimdi biz burada rakı içiyoruz 

diye devletin her köyde meyhane açması caiz mi? Biz buna alıĢmıĢız. Yeni nesiller 

alıĢmamalı radyolardan ağlayan inleyen nameler yayamayız‘ der. 

Bu konuĢma gerçekleĢti mi gerçekleĢtiyse bu Ģekilde mi gerçekleĢti bilmiyoruz. ‗Geri 

dönüĢün‘ meĢrulaĢtırıcı sebebi olarak dile getirilen veya süslenip ‗Ebedi ġef‘e bile itiraz eden 

bir söze mi dönüĢtürüldü; gerçeklik derecesini bilmiyoruz. Bir söylentiye göre bu ‗itiraz‘ 

üzerine Mustafa Kemal kararından vazgeçer ve yasağı kaldırır
89

. Esasen bunların doğru 

olduğu düĢünülürse, bu durumda geçekleĢenlerin veya gerçekleĢtiği iddia edilenlerin, aynen 

dil devriminde olduğu gibi, itibar kaybına uğramadan ‗geri dönüĢ‘ sürecine girmenin çabası 

olduğu söylenebilir
90

. Zaten bir baĢka iddiaya göre Mustafa Kemal yaĢananları ve ‗geri 

dönüĢe‘ yol açan sürecin kendi isteğinin dıĢında gerçekleĢtiğini Ģöyle izah edecektir
91

: Ne 

yazık ki benim sözlerimi yanlıĢ anladılar. Ben demek istedim ki; bizim seve seve dinlediğimiz 

Türk bestelerini, Avrupalıya da dinletmek çaresi bulunsun, onların tekniği, onların ilmiyle, 

onların sazları, onların orkestraları ile çaresi ne ise. Biz de Türk musikisini milletlerarası bir 

sanat haline getirelim. Türk‟ün nağmelerini kaldırıp atalım, sadece garp milletlerinin 

hazırdan musikisini alıp kendimize mal edelim, yalnız onları dinleyelim demedim, yanlıĢ 

anladılar sözümü, ortalığı velveleye verdiler ki, ben de bir daha lafını edemez oldum.  

Yasağın ve Geri DönüĢün Özel Gerekçesi 

Bu hatıra ve tespitleri dikkate alırsak söz konusu ‗geri dönüĢün‘ sebebi, baĢta Mustafa 

Kemal olmak üzere ‗Türk halkının gidiĢattan memnuniyetsizliğidir‖. BatılılaĢma yönünde 

musiki devrimi kaçınılmaz olduğu için Mustafa Kemal ―büyük bir fedakârlık yaparak‖ en 

sevdiği müziği yasaklayarak, dinlemez olmuĢ ama bir süre sonra durumu kabullenemeyerek 

‗müzik devriminden‘ vazgeçmiĢtir. Bu da onun milleti ve milletinin değerleri hatırına 

katlandığı bir diğer fedakârlığıdır. Bu konuda benzeri çokça bulunabilecek müzikolog ve 

folklor dersleri öğretmeni Halil Bedii Yönetken‘e ait Ģu ifadeler yeni süreç ile önceki arasında 

yaĢanan ‗çeliĢki‘ ve ‗çatıĢmayı‘ izahta sıklıkla baĢvurulan tutumların bir örneği olarak ilginç 

ve manidardır
92

: Atatürk hiçbir müzik öğretimi görmemiĢ, fakat doğuĢtan sahip olduğu sanat 

duygusu ve zevki sayesinde, hem Türk Halk Müziğini, hem de tek sesli Türk Sanat Müziğini, 

ayrıca Batı Müziğini de sevmiĢ, türküler, Ģarkılar söylemiĢ, söyletmiĢ, çaldırmıĢ, hepsinden 

ayrı zevk almıĢ fakat Rumeli türkülerine karĢı daima özel bir ilgi ve sevgi beslemiĢtir. Mustafa 

Kemal‘in kendi ifadesine göre gerçekleĢen değiĢimin sebebi ise sözlerinin yanlıĢ anlaĢılmıĢ 

olmasıdır; hâlbuki kendisi geleneksel Türk müziğinin yasaklanmasını söylememiĢtir.  

Tüm bunlarda doğruluk payı olabilir; ancak her ne kadar söz konusu müzik yasağı 

iptal edilmiĢ olsa bile takip eden süreçte geleneksel Türk müziğine ‗üvey evlat‘ muamelesi 
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yapılması, Batı müziğinin teĢvikine devam edilmesi, ifade edilmeyen baĢka sebep veya 

sebeplerin olabileceğini iĢaret etmektedir. Cılız sesler halinde dile getirilen bazı hatıra ve 

tespitlerden ise bunu tespitte zorlanmıyoruz. Hemen hiç dillendirilmeyen bazı bilgilere göre 

müzik yasağının iptalinin sebebi, esasen bu yasağın konma sebebiyle irtibatlıdır. Geleneksel 

Türk müziği niçin yasaklanmıĢtı? Geleneksel/dini değerleri dillendirdiği, halkın geçmiĢiyle 

özellikle de Ġslamî dönemle irtibatlı hale getirdiği için. Hâlbuki Türkiye‘nin BatılılaĢtırılması 

projesi harf devriminde ve milli tarih çalıĢmalarında kendini açıkça ortaya koyacağı üzere 

halkı geçmiĢle, özellikle de Ġslami dönemle irtibatsız kılma amacına uygun olarak 

yürütülmüĢtür. Çünkü gerek Jön Türklere ve gerekse Kemalist liderlere göre, Ġslami olan 

unsur ve özellikler yaĢadıkça Avrupa standartlarında Avrupaî olmak mümkün değildir. Tepki 

çekmemek için geleneksel Türk müziğinin yasaklanmasında bu asıl amaç pek 

dillendirilmemiĢ, onun yerine alaturka müziğin ‗kalitesizliği‘, ‗sıradanlığı‘, ‗niteliksizliği‘, 

‗basitliği‘ dillendirilmiĢtir. Ve geleneksel Türk müziği yasaklanmıĢtır. Ancak o aĢamada hiç 

hesaplanmayan, daha önce tahmin bile edilmeyen bir Ģey yaĢanmaya baĢlanır. Sevdiği, 

söylemekten ve dinlemekten keyif aldığı müzik radyoda yasaklanan halk, radyosunun 

frekansını Arap radyolarına ve özellikle de Mısır‘a çevirir
93

. Bu radyoları tercihin sebebi ise, 

müzik dilinin Arapça olmasıdır. Arapça müziği, her ne kadar sözlerini anlamasa bile, 

Müslüman halka yabancı gelmez; keyifle dinler. En azından hiç hoĢlanmadığı, melodisine 

tamamıyla yabancı olduğu batı müziği karĢısında Arap müziğini zorlanmadan kabullenir. Bu 

Türk müziğinin yasaklanma gerekçeleri dikkate alındığında büyük bir problemdir. Çünkü 

geleneksel/dini niteliği sebebiyle yasaklanan Türk müziğinden daha Ġslami müzik halk 

tarafından dinlenmeye baĢlanmıĢtır. Bu durum rahatsızlıklara yol açar. Mısır müziğinin büyük 

bir beğeniyle dinlenmesinden rahatsız olanlardan birisi Peyami Safa‘dır. Peyami Safa 

gerçekleĢeni ilgililere ‗Türk halk, Mısır radyosundan gelen Arap sesini kendi sesi zannetmeye 

devam ediyor‘ diye bildirir ve bunu önleyebilmek için radyodan Türkçe müzik yayınına 

baĢlanmasının doğru olacağını belirtir
94

. Peyami Safa‘nın yazısının, yasağın iptalinden kısa 

süre önceye ait olması da önemlidir.  

Yasağın Sürekliliği 

6 Eylül 1936 itibarıyla yasal bir dayanağı olmaksızın özellikle radyo baĢta olmak 

üzere yaklaĢık iki yıldır sürmekte olan geleneksel Türk müziğini icra etme yasağı yumuĢatılır. 

Tamamen kaldırıldığından bahsetmek zordur, zira geleneksel Türk müziğinin Ģarkılarına 

yönelik yasak kesintisiz devam eder. Yasaktaki gevĢeme sadece Halk Müziğine yönelik 

gerçekleĢir. Halk Müziği yeniden radyo programlarının arasına girer. Böylelikle, yaklaĢık iki 

yıldır Arap radyolarından Arapça Ģarkı dinleyen kimselerin bu alıĢkanlıklarına son vermeleri 

arzulanır. Ancak radyoda gerçekleĢtirilen Türk müziği yayını son derece sınırlı tutulur. 

Radyodan yayınlanan müzik çoğunlukla Batı müziğidir. Yoksa bir anda Türk müziği 

yayınlanan müzikler arasında ön sıraya geçmiĢ falan değildir. Türk müziği hala itibarsızdır. 

Esasen ―müziki inkılâbı‖ 1950 yılına kadar sürmüĢtür. CumhurbaĢkanı Ġnönü, müsait olduğu 

zamanlarda ‗dinletileri ve opera gösterilerini düzenli olarak‘ izlemiĢ hatta cumhurbaĢkanlığı 

döneminde viyolonsel dersleri dahi almıĢtır. Ġnönü döneminde daha çok kurumlaĢma yoluna 

gidilmiĢ ve konuyla ilgili yasalar çıkarılmıĢtır. Hatta bu dönemde çok sesli müzik alanında 

ulusal müzik yazılmasını teĢvik etmek maksadıyla Ġnönü Armağanı dahi konmuĢtur. 

―Musiki inkılabı‖ 1950‘ye kadar devam etmiĢtir; Türk müziği öncelikli ve itibarlı 

değildir. Dolayısıyla Türk müziği söyleyen sanatçıların da bir kıymeti yoktur. Bu durum 

yıllarca da devam eder. Öyle ki Mazhar Müfit Kansu,1945 yılında, Meclis kürsüsünden 
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radyoda Türk müziğine daha fazla yer ayrılmasını, yayınlanan müziğin hiç değilse yarısının 

Türk müziği olmasını ister ister
95

: Radyonun vazifesi biraz da halkın zevkini efkârı umumiyeyi 

tatmin edecek hizmette bulunmaktır. Garp musikisi çok büyük yüksek bir tekniktir. Ġnkâr 

etmiyorum. O da olsun. Fakat hiç olmazsa bizim musikimiz de yarı yarıya söylensin. Osman 

ġevki Uludağ ise, Radyo‘dan ayrılmak zorunda kalan sanatçılara değinir
96

: Radyodan artistler 

kaçıyormuĢ, kaçanlar olabilir, fakat bunlar kaçırılıyor arkadaĢlar (...) Ruhu tahrip edilmiĢ bir 

adam nasıl baĢkasının ruhunu eğlendirebilir? Ve artistler diyorlar ki: Bizi icbar ediyorlar, 

bize hakaret ediyorlar... Kendi aralarında yaptıkları ve büyük Ģeflerin aralarında bulunduğu 

bir içtimada bir artist Ģöyle demiĢtir: „Ben kadir bilir, haysiyet tanır adamlarla çalıĢmak 

isterim, hakaret görürsem çalıĢmam‟ demiĢtir. Nihayet kasıt vardır ve bu hususta da artistler 

diyorlar ki, bizi içimizden yıkmak istiyorlar, ta ki biz buradan ayrılalım ve „Eh! Ne yapalım 

artist yok ki, kaçıyorlar‟ densin de bu servis kapansın. Berç Türker de benzer görüĢleri dile 

getirir ve Türk müziğine önem verilmesi gerektiğini ifade eder
97

: Milli Türk musikisi 

memleketten asla kalkmamalıdır fikrindeyim. Çünkü her milletin kendine mahsus milli bir 

musikisi vardır. Evet, garp musikisi fevkalade güzel bir musikidir, bendeniz de öğrenmiĢimdir, 

fakat bu milli musiki değildir. Eğer biz milli musikimizi kökünden baltalarsak bu bizim için 

ayıptır ve züldür. Vatan gazetesinde yer alan bir yazı ise yaĢananları özetler mahiyettedir
98

: 

Sırf maaĢ almak için radyoya doldurulan bazı alafrangacılar alaturka faslından dolgun 

tahsisat alırken, [radyoda] asıl dinlenenlerin yarı aç yarı tok bir vaziyette çalıĢtırılmaları, bu 

yetmiyormuĢ gibi kaçmalarını temin için elden gelenin yapılması bugün Ankara radyosunda 

ne kadar kötü bir zihniyetin hâkim olduğunu göstermektedir. 

Gördükleri kötü muamele ve düĢük ücret sebebiyle radyodan ayrılmak zorunda kalan 

sanatçılardan Radyodan ayrılan ses sanatçılarından olan Tahsin KarakuĢ, dönemin Kültür 

Bakanı Hasan Ali Yücel
99

 ile ilgili bir hatırası üzerinden Türk müziğinin aĢağılanmasının bir 

örneğini de anlatmıĢtır
100

: Alaturka musiki düĢmanlığı… Yücel tarafından bize hakaret 

edilmek suretiyle en büyük tezahürünü gösterdi. Dört sene evvel miydi ne idi. Mes‟ut Cemil 

Türk musikisi korosunu Ankara Konservatuarına götürdü; orada Türk musikisine ait seçilmiĢ 

parçaları okuduk. Canım Itrî‟den, Dede‟den, Dellalzade‟den... ġef de izahatta bulundu. Bu 

toplantıda Maarif Vekiliyle Yahya Kemal de vardı. Hatta Yahya Kemal, Itrî‟ye ait bir de Ģiir 

okumuĢtu. Konser bitti, artık dağılıyoruz. Hasan Ali, Konservatuar talebelerinden birkaçı ile 

yanımıza geldi. Ve talebeye dönerek „Bu akĢam dinlediğiniz musikiden ne anladınız‟ dedi. 

Talebeden biri sükût etti. Bir diğeri müstehzi bir eda ile „Bize hiç yabancı gelmediğini...‟ dedi. 

Bu cevaba kızan Bakan „canım bu musikinin ne bestesinde ne güftesinde mana vardır diyerek 

misaller gösterdi. Bu misallerden biri „saçlarıma ak düĢtü‟ diye baĢlayan Ģarkıydı… güya 

kuvvetli bir nükte kahkahası savurarak „be birader saçlarınıza ak düĢtü ise saçlarınızı 

boyatınız‟ dedi. Diğer bir misal olarak da merhum üstat Ahmet Rasim‟in „Lebi rengine bir gül 

konsun‟ Ģarkısını ele aldı. Bunu da „ilahi; üstüne gül konsun, bülbül konsun karga konsun, 

manda konsun; en alttan bir tanesini çek de seyreyle sen gümbürtüyü‟ diye Türk edebiyat ve 

musikisini sözde tenkit etti ve nefretlerini belirtti.  

Bunlara karĢı, Türk müziğinin değersizliğine vurguda bulunan, ‗musiki inkılabını‖ 

ısrarla savunanlar da vardır. ġevket Rado bunlardan birisidir. ġöyle yazacaktır
101

: Radyoda 

alaturka musikinin azlığından Ģikâyet eden bir zata göre Ģu hakikatmiĢ: „Türk kulağı ve Türk 

                                                           
95

 Tutanak Dergisi, 19.12.1945:184 
96

 Tutanak Dergisi, 19.12.1945:179 
97

 Tutanak dergisi, 19 Aralık 1945, s.185 
98

 Vatan, 24.10.1945 
99

 Müzik tarihçisi Yılmaz Öztuna, Hasan Ali Yücel‘in ‗Türk musikisinde bizzat bestekâr olmasına rağmen 

devrimcilik psikozu ile karĢı koyduğunu‘ belirtmiĢtir (Öztuna, Yılmaz, Türk Musikisi: Teknik ve Tarihi, s.69)  
100

 Nakleden: Muhsinoğlu, Nejat, ―Yine Alaturkacılar‖, s.15. 
101

 AkĢam, 5.12.1945 



I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

 

204 

ruhu kendi musikisine yakın olan Arap musikisini, kulağına hoĢ gelmeyen güftelerine rağmen 

kendisine büsbütün yabancı olan garp musikisinin çok sesli eserlerine daima tercih eder‟. 

Böyle bir hakikat Ģüphesiz yoktur. Tiyatrolarımızda nasıl ortaoyunu yerine garbın piyesleri ve 

bizim onlara uygun tiyatro eserlerimiz temsil ediliyorsa, tezhip ile beraber nasıl resim de 

yapıyorsak, ÂĢık Garip hikâyesi yerine nasıl roman yazmaya çalıĢıyorsak elbette ki alaturka 

ile beraber garp musikisi öğrenmeye mecburuz. Garbın romanı, tiyatrosu, mimarlığı, resmi 

bize Ģimdiden yabancı gelmiyor; musikisi ne zamana kadar yabancı gelecek? Hacı Bey‟in 

yalellisini tanıyan Türk kulağı neden garplı bir musiki ustasının senfonisini tanımak 

istemesin?... Ankara radyosunun değeri olan Türk musikisini ihmal ettiğini sanmıyorum. Üst 

tarafı meyhanelerde bol bol çalınıyor. 

Hamdullah Suphi Tanrıöver ise, Meclis‘te gerçekleĢen konuĢmasında, Gökalp‘in ve 

Mustafa Kemal döneminin hâkim görüĢlerinden faydalanarak radyoda yayınlanmasına izin 

verilen Türk müziğini eleĢtirir
102

: Ġstanbul musikisi, Bizans, Ġran ve Arap musikisi değildir, 

fakat Türk musikisi de değildir. Türk musikisi Anadolu‟daki halk musikisidir. Türk musikisi 

Anadolu üstünde yayılmıĢ olan halk musikisidir. Bizim musikimiz bu halk musikisinin motifleri 

iĢlenmek suretiyle doğacaktır. Ben Ġstanbul musikisini hasta bir name olarak görmüĢümdür, 

duymuĢumdur… Hepsi feryat hepsi uzun bir inilti. Sizi temin ederim bu güfteleri dinlediğimiz 

zaman içimizde kara sevdadan baĢka bir Ģey bulamazsınız. Hatta yarı Ģaka yarı ciddi bir gün 

arkadaĢlarıma dedim ki rakip milletler var, düĢman milletler var, bu musikiyi altı ay onlara 

dinletiniz hiç olmazsa 25 sene tehlikeden kurtulmuĢ oluruz, onlar usanır, tehlikesiz bir hale 

gelir… Oysa radyo, vatan çocuklarını vatan ve milli tarih hissiyle dolduracak yayınlarda 

bulunmalıdır. Hamdullah Suphi Tanrıöver‘in bu sözleri bazı milletvekilleri tarafından sert 

Ģekilde eleĢtirilmiĢtir
103

. Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen Tanrıöver Ģunları söyler
104

: Ben 

demin kastettiğim Ġstanbul musikisini, matem musikisini tutmuyorum. Türk milletinin manevi 

sıhhati için tutmuyorum. Sizin aranızda bütün ömrünü Türk milletinin ömrüne vermiĢ olan 

Selim Sırrı Tarcan radyonun notalarını ve bestelerini bana getirdi. Ġçinde bir tane yoktu ki 

hasret olmasın, feryadı figan olmasın -Ģairler yazmıĢ sesleri! - YazmıĢlarsa bunu tekrar 

etmeğe lüzum var mıdır? ġiirdeki çöküntü yetmez mi? Bir de musiki ile halkı tekrar 

zehirleyelim mi? (...) Asya‟da Mabutlar oturur. Eskiden bizde Sultanlar „tahtneĢin‟ olurdu. 

Bugün Hindistan mabetlerinde Brahma oturur, Siva oturur, ViĢnu oturur, Çin‟de Buda 

oturur, Siyam‟da Kosensinde baĢka Allahlar oturur. Eski Yunan‟da, Roma‟da Allahlar 
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 Muhittin Baha Pars Ģunları söyler: Garp musikisi bir milyarder çocuğudur, ihtimama lâyık ve Ģayandır; 

pohpohlanır, kucaklarda büyütülür ve büyütülmüĢtür. Bugünkü kemale gelmiĢtir. Fakat bizimki zavallı bir 
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ettiler. Bu zavallı musikiyi kim tetkik [inceledi] etti? Türk musikisi bizim servetimizdir. Musikimiz ilerlememiĢ 

diyenlere hak veriyorum. Ne yaptınız da ilerlemesini istiyorsunuz? Sonra baĢka bir Ģey... Musikimiz meyhane 

musikisi imiĢ, musikimiz uyuturmuĢ! Alafranga, Garp musikisi diyeyim barlarda çalınmıyor mu? Türk 

musikisinin azametli tarafları olduğunu neden söylemiyorsunuz? (Tutanak Dergisi, 19 Aralık 1945, s.191). 

Meclis‘teki tartıĢmalara dıĢarıdan birisi olarak gazeteci Burhan Felek de katılacak ve Türk müziğini 

aĢağılayanlara yönelik olarak Ģunları dile getirecektir: Garp musikisinin hüzün veren yüzlerce parçası yok 

mudur? Operaların hemen hepsi trajedi değil midir? Hüzün vermekse bu da hüzün verir. Bereket ki… Türk 

musikisinin hüznünden kurtulmak için dinlenmesi istenen bu parçaların sözlerini içimizde bilen ve dinlerse 

anlayan devede kulak değil, devede piredir. Garp musikisi insanı terbiye eder. Bizim musiki atalet [gevĢeklik] 

verir. Ruhları ağırlaĢtırır. Onun için falan filan! Size bunun aksini gösteren iki canlı misal: Türk cumhuriyetini 

kuranlar, sevk ve idare edenler garp musikisi dinleyerek ruhlarını terbiye etmiĢ değildiler. Aldıkları ruhi gıdanın 

hâsılası önümüzdedir. Buna karĢın bütün Hitler Almanya‟sı Alman musikisi ile terbiye edilmiĢti. Alınan neticede 

meydanda... Musikinin karakter üzerine tesiri inkâr edilemez. Lakin bunda garp ve Ģark diye ayırma yapmak 

bilmem reva [uygun] mıdır? (Cumhuriyet, 27.12.1945).  
104

 Tutanak Dergisi, 19.12.1945:195 



I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

 

205 

ayaktadır, oturmazlar. Ben, oturmuĢ, bağdaĢ kurmuĢ Allahlar etrafında asırlardır diz çökmüĢ 

milletleri uyuĢturan içi karasevda dolu musikiden Türk milleti kurtulsun istiyorum. 

Dönemin tartıĢmalarına Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar da katılır. Yahya 

Kemal ‗çok insan anlayamaz eski musikimizden / Ve ondan anlamayan bir Ģey anlamaz 

bizden‘ dizeleri ile Türk müziğini aĢağılayıp reddeden zihniyeti eleĢtirinken, Ahmet Hamdi 

Tanpınar ise ‗musikimizi tanımadığımız halde ithama kalktık; onu bayağı, bize yabancı, 

zevksiz bulduk. Tabiatının zıddı olan Ģeyleri ondan istedik ve mahiyetini yapan meziyetlere 

göz yumduk‘ diyecektir
105

. 

Musiki inkılabı bağlamında Türk müziğinin ve Türk müziği sanatçılarının itibarı 

düĢüktür ancak 1950 ve sonrasında durum değiĢir. ―Musiki inkılâbı‖, çok sesli müziğin 

yanında Türk müziğinin de yer aldığı yepyeni bir kulvara evrilir. Türk müziği de âdeta 

1930‘lardaki ‗dıĢlanmıĢlığının acısını‘ çıkartırcasına konservatuarlarda eski yerine kavuĢur. 

Peyami Safa gibi ‗Musiki inkılabı‘nın eski temsilcileri itiraz etseler bile durum değiĢmez. 

Peyami Safa‘nın yeni duruma iliĢkin değerlendirmesi Ģöyle olacaktır
106

: Tanzimat‟ın ortaya 

koyduğu bütün ikilikleri Cumhuriyet inkılâbı tasfiye etti. Fakat musikimiz hala bu alaturka-

alafranga ikiliğini yaĢıyor. Ġçinden nasıl çıkacağız? ĠĢte bir mesele ki, hiçbir zaman kanun ve 

nizamla onun hakkından gelmek imkânı yok!. Ġlk Türk opera sanatçılarından (dramatik 

soprano) birisi olan Semiha Berksoy‘a göre müzik hayatı tekrar yozlaĢmaya baĢlamıĢtır: 

Atatürk‟ün bu konudaki görüĢlerini örtbas edip, yine Türk müziği diye tek sesli saray müziği 

çıkarıldı orta yere. Müzik yaĢamımız yozlaĢtırıldı. Atatürk‟ün sevdiği Ģarkılar diye onun ölüm 

yıldönümlerinde çalınan müziğe bakınız
107

. 

Türk Müziğini Kayıt ÇalıĢmaları 

Geleneksel müziği topyekûn reddeden tutum ve tavırların iĢe yaramadığını anlayan 

Kemalist liderler zaman içerisinde bir değiĢikliğe giderek özellikle halk müziğini modernize 

ederek yeni tarza kavuĢturma yolunu benimserler. Bu amaçla derleme çalıĢmalarına baĢlanır. 

Konservatuvar çatısı altında kurulan ve 1938 yılında Muzaffer Sarısözen‘in Ģefliğine 

getirildiği folklor arĢivine bağlı olarak yapılan derlemeler 1952 yılına kadar kesintisiz olarak 

devam ettirilen çalıĢmalar sonucunda yaklaĢık olarak 10.000 ezgi derlenir. Toplamda 57 

Ģehrin gezildiği derlemelerin finansal desteğini Eğitim Bakanlığı sağlar. Bu arada toplu icrâya 

önem verilmesinin gereğine uygun olarak 1940 yılında Muzaffer Sarısözen tarafından Yurttan 

Sesler ismiyle bir halk müziği korosu kurulur ve halk ezgilerinin koral olarak icrasına 

baĢlanır. Koro üyelerinin çoğu klâsik Türk müziği eğitimi almıĢ kiĢilerden oluĢmaktadır. 

Koroda Ģefliğin yanı sıra hem çalgısal hem de vokal icracı olarak yer alan Sarısözen, koronun 

en önemli amacının ‗ulusal duygu birliği‘ yaratmak olduğunu belirtmiĢtir. Koronun 

söyleyeceği Ģarkılar önce çeĢitli kriterler üzerinden değerlendirilmiĢ, daha sonra söylenmeye 

değer bulunanlar koronun repertuvarına alınarak icra edilmiĢtir. Radyodan yapılan halk 

müziği yayınları olumlu bir geliĢme gibi görünse bile birçok müzisyen, müzik teorisyeni 

tarafından ciddi anlamda eleĢtiriye de uğramıĢtır. Tekelioğlu bunlardan sadece birisidir. Halk 
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müziği derlemeleri veya radyodaki icra tarzıyla ilgili eleĢtirilerini Ģöyle dile getirmiĢtir
108

: Ne 

yazık ki Yurttan Sesler programı, sentez siyasetlerinin, iyi niyetle de olsa nasıl bir kültürel 

fakirleĢmeye yol açabileceğine iyi bir örnek oluĢturur. Sarısözen, toplanan yerel örnekleri 

yörelerine göre sınıflayıp notaya geçirirken, âĢıkların geliĢtirdikleri kiĢisel tarzları yok sayar 

ve türküyü kendi kafasındaki „yöreye‟ göre sınıflandırır. Kriter yedi coğrafî bölgedir ve 

„uymayan‟ örnekler dıĢlanır. Dahası halk müziği icra geleneğinde olmayan, âĢık tarafından 

tek sazla söylenen türkü, aynı ezgiyi çalan birçok saz eĢliğinde geniĢ bir koro tarafından ve 

bir Ģef yönetiminde sunulmaya baĢlanır. Böylece Batı müziğindeki koro ve çalgı eĢliği halk 

müziğine uyarlanmıĢ, neredeyse Ģef tarafından yönetilen bir orkestra etkisi sağlandığı 

düĢünülmüĢtür. Ne niyetle olursa olsun bu derleme faaliyeti halk müziğindeki geleneksel „âĢık 

tarzının‟ yok olmasının önemli nedenlerinden biri olmuĢtur. 

Derleme çalıĢmaları elektriğin olduğu bölgelerde fonograf kullanılarak, diğer 

bölgelerde ise notaları elle yazmak suretiyle yapılmıĢtır. Tekelioğlu‘nun eleĢtirilerine de konu 

olan ve geleneksel halk müziğine yönelik yapısal müdahaleler de bu aĢamada baĢlamıĢtır. 

Derleme çalıĢmalarında kullanılan notalama sisteminin Halk müziğindeki tüm sesleri 

karĢılayamaması söz konusu değiĢikliğin teknik sebepleri arasında yer alır. Batılı 12 nota 

sistemine göre yapılan notalama sonucu halk müziğindeki komalı (çeyrek) sesler atılır veya 

bu sisteme uymayan sözler değiĢtirme yoluna gidilir. Dolayısıyla halk müziğinin özelliğini, 

özgüllüğünü veren icradaki doğaçlama yapısı, söyleyiĢteki ve saz düzenindeki yerel özellikler 

ortadan kalkar. Sonuçta, standart, yöreselden çok uzak, donuk bir icra biçimi ortaya çıkar. 

Derlenen halk müziğine yönelik ikinci önemli müdahale ise koro halinde söyleyiĢ aĢamasında 

gerçekleĢir. Halk müziği parçaları toplu icra edilirken çeĢitli nüanslar kaybettirilir, halk 

ezgilerini armonize etme giriĢimleri de bir tür standartlaĢtırmaya yol açar ve bu da halk 

müziğinin temel özelliklerinden biri olan yöresel tavır ve özellikleri ortadan kalkmasına yol 

açar. 

Hesaplanamayan Son 

YaklaĢık iki yıl katı Ģekilde sürdürülen sonra da kontrollü olarak devam ettirilen Türk 

müziği yasağının tamamıyla sona ermesi tek parti iktidarının sona ermesiyle aynı zamanlara 

denk gelecektir. Türk müziğine yönelik yasakçı zihniyetin geri adım atmasında en önemli 

sebep halkın yasağın katı bir Ģekilde sürdüğü yıllardan baĢlayarak Arap müziğine 

yönelmesidir. O yıllarda halk, radyo üzerinden Arap müziğini (özellikle de Mısır müziği) 

keĢfetmiĢtir. Daha da önemlisi bu müziği sevmiĢ ve alıĢmıĢtır. Aynı yıllardan baĢlamak üzere 

sinemalarda da peĢ peĢe Mısır filmleri gösterime girer. 1930-1950 yılları arasında Türkiye‘de 

gösterilen Arap filmleri içerisinde Mısır kaynaklı olanların sayısının yüz ilâ yüz elli arasında 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu, o günün Ģartlarında son derece yüksek bir rakamdır. Bu aynı 

zamanda Mısır Sineması‘nın Türkiye‘de ne denli büyük bir ilgiyle karĢılandığını açık bir 

biçimde ortaya koymaktadır. Halk bu filmlerdeki Arap melodilerini büyük bir beğeniyle 

dinlerler. Cemil Sait Barlas, Melis‘teki Bütçe görüĢmelerinde radyo programlarıyla ilgili 

Ģikâyetlerini dillendirirken, basında yer alan tartıĢmaların sonucu olan bir konuĢma yapacak 

ve Ģunları diyecektir
109

: Halk-köylü, pazar sabahları kahvede oturduğu zaman radyoda 

duyduklarından bir Ģey anlamıyorlar. Halk, davul-zurna istiyor, radyoyu halk türküleriyle 

pehlivan havalarıyla süslemelidir… Halk, cenup radyolarını aramaktadır. 

Arap müziği üzerinden yaĢanan ve hatta dozajı gittikçe artan durum batılılaĢtırmacı 

Kemalist liderleri çok rahatsız eder. Yıllardır sürdürmekte oldukları jakoben tutumlarında bir 

değiĢikliğe gitme ihtiyacı hissederler. Bu arada baĢta Muzaffer Sarısözen olmak üzere bazı 
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müzisyenler tarafından Anadolu müziğini (halk müziğini) derlenmeye yönelik çalıĢmalar 

iĢlerini kolaylaĢtırır.  

Demokrat Parti‘nin iktidara gelmesi ise uzun bir zamandır Türk müziğine yönelik 

sürmekte olan olumsuz tutum ve tavırların tamamen denecek Ģekilde değiĢmesini sağlar. 

‗Yeter Söz Milletin‘ sloganıyla iktidara gelen Demokrat Parti halkın isteğine kulak kabartır ve 

bu da müzik politikalarının temelden değiĢmesine yol açar. Örneğin radyoda alaturka müzik 

saatleri artırılır. Gazetecilerin halkın isteklerine aracılıkları değiĢimin önemli faktörleri 

arasında yer alır. Bunun örneklerinde birisi olarak Tasvir gazetesinin bir haberi dikkate 

alınabilir. Tasvir gazetesinde yayınlanan ‗Türk Müziğine Ayrılan Program Kısadır‘ adlı 

haberde bir köylüden gelen mektuptan alıntılar yapılır: Biz yabancı memlekette mi 

oturuyoruz? Yoksa Türkiye‟de miyiz? Artık radyoyu çevirmeğe cesaretimiz kalmadı. Bu 

cesareti ne zaman gösterecek olsak spiker Ģimdi Mozart‟tan veya Puçini‟den bir parça 

dinleyeceksiniz diyor. Bu bizleri çileden çıkarıyor ve radyomuzu hırsla kapıyoruz... Kahveye 

çıkıp radyo dinlemek istiyoruz. Fakat imkânı var mı? Dan dan dan!! Sabah karanlığı 

baĢlıyor, iki saat alafranga on beĢ dakika Türkçe... Nedir bu Allah aĢkına... Memlekette ya 

radyoyu kaldırsınlar ya da bu kötü zihniyeti...
110
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DĠL-EDEBĠYAT-SANAT VE ĠKTĠDAR ĠLĠġKĠSĠ 

BAĞLAMINDA ABDULLAH CEVDET‟ĠN KAHRĠYYÂT ADLI 

ESERĠNDE SULTAN II. ABDÜLHAMĠT ĠMAJI 

Cengiz KARATAġ

 

Özet 

Wittgenstein ―Bir dil tahayyül etmek, bir hayat tarzı tahayyül etmek anlamına gelir.‖ diyor. 

Ġktidar ile sanat ve edebiyat arasındaki iliĢki bu sözü doğrular niteliktedir. Aslında her birimiz bir siyasi 

ideolojiyi veya iktidarı seçerek aynı zamanda bir yaĢam biçimi ve kendimizce bir dil talep etmiĢ oluruz. 

Talep ettiğimiz bu dil zamanla hayatımızın her alanına sirayet eder ve yaĢam biçimimiz hâline gelir. Bu 

bağlamda iktidar ve sanat iliĢkisinde ideolojiler devreye girer ki Terry Eagleton, “ideoloji bir dil 

meselesinden öte bir söylem meselesidir; anlamlandırma meselesi değil belirli somut söylemsel etkiler 

yaratma meselesidir.” demektedir. Kuramsal zeminini çok farklı bakıĢ açılarından geniĢletebileceğimiz 

iktidar ve dil-edebiyat-sanat iliĢkisi Abdullah Cevdet‘in Kahriyyât adlı eserinde Ģiddetli bir II. 

Abdülhamit aleyhtarlığı Ģeklinde kendini göstermektedir. Bu eser söylem gücü bakımından bir yazarın 

hem de demokrasi kültürünün henüz olmadığı bir dönemde devrin padiĢahına meydan okuması yönüyle 

tipik bir örnektir. Bu eserden hareketle çalıĢmamızda 1906 tarihinde Mısır‘da yayımlanmıĢ olan eserin 

yayım tarihinden 101 yıl sonra günümüzde hem II. Abdülhamit hem de Abdullah Cevdet, birey-iktidar ve 

sanat iliĢkileri açısından somut örneklerle sorgulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ġkinci Abdülhamit, Abdullah Cevdet, Kahriyyât, ideoloji, söylem, iktidar, 

dil, edebiyat, sanat.  

IN THE CONTEXT OF LANGUAGE-LITERATURE-ART AND POWER 

RELATIONS, ABDULLAH CEVDET‟S BOOK KAHRĠYYAT IN HIS WORK, 

SULTAN ABDULHAMĠT II IMAGE 

Abstract 

 ―Imagining a language means imagining a lifestyle,‖ says Wittgenstein. The relation between 

power, art and literature is valid. In fact, by choosing a political ideology or power in each unit, we are 

demanding a lifestyle and our own language at the same time. This language we demand will spread in 

every area of our lives over time and become our way of life. In this context, ideologies in relation to 

power and art come into play, and Terry Eagleton writes, ―ideology is more than a language issue; It is 

not about questioning, but about creating certain concrete discursive effects. ―The violence of power and 

language-literature-art relation Abdullah Cevdet‘s Kahriyyat, which we can broaden the theoretical 

background from a very different point of view, Abdulhamit shows itself in the form of opposition. This 

work is a typical example in terms of the power of discourse in challenging the emperor's sultan at a time 

when neither a writer nor a democracy has been cultivated yet. Our work on this work was published 101 

years after the publication date of the work published in Egypt in 1906; Both Abdulhamit and Abdullah 

Cevdet will be questioned with concrete examples in terms of individual-power and art relations. 

Keywords: Abdulhamid II, Abdullah Cevdet, Kahriyat, ideology, discourse, power, language, 

literature, art.  

                                                           

 Yrd. Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve 
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Wittgenstein ―bir dil tahayyül etmek, bir hayat tarzı tahayyül etmek anlamına 

gelir.‖ demektedir.
1
 Bu anlamda bir yazarın, bir sanat adamının veya herhangi bir 

bireyin birĢeyler anlatmak için kullandığı dil veya anlatım tarzı (üslup-stil) büyük 

ölçüde kendisinden izler taĢır. Bunun içindir ki Buffon‘un ―Üslûb-ı beyan ayniyle insan 

est.‖ Sözü geçerliliğini daima korumaktadır ki bu minval üzere Yunus Emre de çağlar 

ötesinden seslenerek Ģöyle demiĢtir: 

“Söz ola kese savaĢı söz ola bitire baĢı 

Söz ola ağulu aĢı bal ile yağ ede bir söz 

… 

KiĢi bile söz demini demeye sözün kemini 

Bu cihân Cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz”
2
 

Yunus  Emre bu ifadeleriyle sözü yerinde ve zamanında söylemenin önemine 

değinmiĢ ve özelllikle söz söylemede üslubun önemini vurgulamak istemiĢtir. 

Yine edebiyat kuramcısı ve araĢtırmacısı Terry Eagleton da söz söylemede ve 

hayatımızda ideolojilerin rolü üzerine hazırlamıĢ olduğu eserinde ideolojilerin söylediği 

birçok Ģeyin doğruluğuna göndermede bulunmasına  rağmen bununla birlikte  zaman 

zaman yanlıĢlığı aleni olan birtakım önermeleri de dıĢsal baskılar neticesinde 

onayladığını ifade eder. Bu yanlıĢlıkları epistemik, iĢlevsel, türsel (genetic) ya da bu 

üçünün birleĢimi olarak görebiliriz. Bu sapmalarda egemen ideolojilerin yeri ve önemi 

büyüktür. Egemen ideolojiler ister istemez karĢıt bir oluĢuma sebep olurlar ki bunları da 

muhalifler olarak adlandırabiliriz. Hem egemen ideolojiler  hem de muhalifler 

birleĢtirme, sahte özdeĢleĢtirme, doğallaĢtırma, aldatma, kendi kendini aldatma, 

evrenselleĢtirme, rasyonalize etme gibi araçları sıklıkla kullanırlar.
3
 Her iki tarafın da 

asıl hedefi, itici gücü özdeĢleĢtirme ve homojenize etme olsa bile yine de bunların 

iliĢkisel karakteri aralarında sürekli arabuluculuk etmek zorunda olduğu çıkarlarca 

yaralanır ve parçalanır.
4
 

Yine Eagleton aynı eserinde ideolojilerin bir dil meselesinden öte bir söylem 

sorunsalı olduğunu vurgular. Ona göre ideolojilerin anlamlandırma çabasından ziyade 

somut söylemsel etkiler yaratma maksadı vardır. Ġdeoloji, büyük oranda iktidarı (gücü) 

içerisinde barındırır. Bu güç aleni olabileceği gibi bazen de zımnen anlamın ve 

söylemin içerisine zerk edilmiĢ olabilir. Ġdeoloji bir söz ile o sözün olanaklılık koĢulları 

arasındaki boĢluğa dair bir Ģeyleri ifĢa etmeyi amaçlar. Terry Eagleton‘a göre 

ideolojinin iĢlevine dair çalıĢanlar  genellikle herhangi bir toplumsal düzeni 

meĢrulaĢtırmaya yönelik metafizik ve dinsel çabaları nefretle reddererek özünde teknik, 

laik ve rasyonel bir söylem biçimi inĢa etmeye çalıĢırlar. Fakat Eagleton bu tanıma Ģerh 

düĢerek bu tanımın ideolojinin modernleĢtirici yönelimiyle önemli ölçüde çatıĢabilecek 

olan arkaik, duygulanımsal ve gelenekçi boyutları gözardı ettiğini belirtmektedir.
5
 

Yine iktidarın söylem üzerinde aleni veya zımni etkilerinden bahsederken Alain 

Touraine‘nin ―Modern liberal toplumda iktidar, her yerde ve hiçbir yerdedir.‖
6
 sözünü 

                                                           
1
 Fredric Jameson, Siyasal BilinçdıĢı, Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul 2011, s. 9. 

2
 Yunus Emre, Dîvân-Seçmeler-(Hazırlayan: Mustafa Tatçı), Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara 

2012, s. 149. 
3
 Terry Eagleton, Ġdeoloji, Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul 1996, s.305. 

4
 a.g.e. s.306. 

5
 a.g.e. s.307. 

6
 Alain, Touraine, Modernliğin EleĢtirisi, Çev. , Hülya Tufan, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul 2002, s. 

186. 
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de hatırlamakta fayda vardır. Zira doğrudan ya da dolaylı olarak güçten bağımsız 

hareket edebilecek hiçbir ideoloji yoktur. Alain Touraıne‘nin bu fikirlerini Michel 

Foucault‘nun fikirleri de destekler niteliktedir: 

―Ġkitidar hiçbir zaman birilerinin elinde değildir. Ġktidar sürekli dolaĢımda olan 

bir mekanizmadır. Ġktidar iĢler, iktidar bir ağ biçiminde iĢler ve bu ağda bireyler, yalnız 

dolaĢıma girmekle kalmaz, aynı zamanda ona boyun eğmek ve onu uygulamak 

durumundadırlar. Bireyler her zaman ikitidarın aracıdır. Ġkitidar bireyleri geçiĢ yolu 

olarak kullanır. Birey iktidarın dıĢında ve karĢısındaki Ģey değildir. Birey, iktidarın 

etkisi ve aynı zamanda bir aracıdır. Ġktidar kurduğu birey üzerinden iĢler.” 
7
 

Bu kuramsal bilgilerden hareketle, amansız bir muhalif olan Abdullah Cevdet ile 

Sultan Ġkinci Abdulhamit arasındaki iliĢkileri açıklayabilme ve anlayabilme sorunsalı 

hususunda birtakım ipuçları çıkarabiliriz. 

Abdullah Cevdet‘in Kahriyyat adlı eseri baĢtan sona bir muhalif söylem, eleĢtiri 

ve baĢkaldırı eseridir. Toplam 128 sayfadan oluĢan eser  yer yer mensur kısımlar olsa da 

daha ziyade manzumdur. Abdullah Cevdet Kahriyyat‘ına eserin iç kapağında verdiği bir 

nevi eserin yazılma sebebini de içeren Ģu dörtlükle baĢlar: 

“Kahrlar, zincîrler, zindânlar, istihkâmlar 

Sanma bir tedbîrdir, sermâye-i iskât olur; 

Kahr-ı Hak eyler tecellî azm-i ahrârâne de: 

Kahr edenler milleti ma‟rûz-ı kahriyyât olur”
8
 

Abdullah Cevdet daha eserine baĢlarken Ġkinci Abülhamid‘e karĢı kılıçları 

çekmiĢ vaziyettedir. Ġkinci Abdülhamid karĢısında er veya geç galip geleceğine tam bir 

inancı vardır. Bunun da ötesinde Ġkinci Abdülhamid‘in kendi milletine zulmettiğini 

iddia ederek er geç kahırlara maruz kalacağını ifade etmektedir. Aslında eserin yazıldığı 

dönemi de göz önünde bulunduracak olursak ifade hürriyetini yok etmekle suçlanan 

Ġkinci Abdülhamid‘in bir padiĢah (tek adam) olarak ne kadar özgürlükçü olduğunun da 

bir resmidir. Aslında bu metinleri yazabilecek kadar özgür olan birisinin 

hürriyetsizlikten yakınması büyük bir açmazı ve çeliĢkiyi de beraberinde getirir. 

Yine Abdullah Cevdet; “Tab‘-ı evvelin mukaddimesi‖ kısmında ―Kar‘ilerime‖ 

baĢlığıyla yazdığı giriĢ yazısında eserin yazılıĢ gerekçesini çok açık bir Ģekilde dile 

getirmektedir: 

“ġu okuyacağınız manzûmeler; yârinden, diyârından, ihtiyârından cüdâ düĢmüĢ, 

mahzâ zulm ü bâtıla nefret, adl ü hakîkate muhabbet etdiği için „ömr-i idrâkini 

menfâda, mahbesler, iĢkenceler, kal‟alar, zindânlar, hisârlar, hakâretler, 

mahrûmiyetler içinde geçirmiĢ bir gurbet-zedenin musavver hissiyâtıdır. Parlak, zînetli, 

„ulvî değil; fakat en yüksek, en parlak, en ceberûtî bir sevdânın, en ihâtalı bir maksadın, 

en „ulvî bir merbûtiyetin mahsûlatıdır; irâdet-sûz ve tahammül-güdâz olan meyl ü 

nefretlerin, sükûn-rübâ, ezelî, ebedî heyecânların tanîn-i dâ‟imîye istihâle etmiĢ „aks-i 

sadâlarıdır. Bu manzûmeler, bu enînler, bu feryâdlar, bu girîvler, bu ru‘ûd-ı fikriye hep 

bir siyâkda muztaribâne ve elem-fezâdır.”
9
 

Abdullah Cevdet eserinin baĢtan sona ―feryad‖ dolu olduğunu belirterek güzel 

ve neĢeli temalar seçmek için gerekli olan Ģartların oluĢmadığından yakınmaktadır: 

                                                           
7
 Michel Foucault, Entelektüelin Siyasi ĠĢlevi, Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul 2005, s. 517. 

8
 Abdullah Cevdet, Kahriyyat, Matbaa-yı Ġçtihad, Mısır, 1906. 

9
 a.g.e., s.6. 
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“EĢ‟ârım ser-â-pâ feryâddır: Acı, zabt edilemez, yek-edâ, belki de sâmi‟a-hırâĢ 

bir feryâd... Her ma‟mûreyi vîrân, her yürek sâhibini giryân, her hamiyyetlinin hânesini 

mâtemkede-i firâk ü hüsrân gören bir âĢinâdan rengîn, rebî‟î, neĢât-engîz terennümler 

nasıl beklenebilir.”
10

 

Abdullah Cevdet, eserinde daima feryat ve yakınma ifadeleriyle karĢımıza 

çıkmaktadır ve kendisine bu Ģiirleri ilham eden unsurları Ģöyle sıralamaktadır:
11

 

1. Ġstibdadın kahkahası 

2. Adaletin inlemesi  

3. Bireyin hâkimiyeti ve bireylerin mahkûmiyetleri  

4. Bir tarafın tecavüz ve ihaneti ile diğer tarafın buna tahammülü ve aĢağılık 

durumu 

5. Geride kalanların bilmez ve anlamaz görünüĢleri, genel olarak herkesin sefalet 

içinde oluĢu 

Yine ―Naziretü‘n-Nezair‖ adlı Ģiirinde kendi Ģiirleri için mazlumlar için 

sığınılacak bir yuva, kamunun gözyaĢı ve âlemdeki zulme tercüman olan felaket 

zamanlarının verimi gibi ifadeler kullanmaktadır. Her fikirle birlikte zihninde bir ĢimĢek 

çaktığını belirterek zulme karĢı kükremiĢ bir ejder gibiyim demektedir ve Ġkinci 

Abdülhamid‘e kanı pahasına olsa bile meydan okuması devam etmektedir: 

―MüĢtâk-ı ‗adâletiz, bu yolda, 

Seyl-âbe-i hûnumuz revandır‖
12

 

Abdullah Cevdet kendisini bu Ģiirleri yazmaya iten sebepleri sıraladıktan sonra 

bazı Ģeyleri, anlamlandıramadığını ve ĢaĢkınlıkla karĢıladığını belirtmektedir ve bu 

acziyetini Ģu Ģekilde dile getirilmektedir: 

“Bilmem ki bu kadar tahammüller, bu mertebe ta‟addîler, bu derece 

tahakkümler havsala-i âdemiyeti nasıl çâk çâk itmiyor!”
13

 

Bu serzeniĢten sonra istibdat düĢmanlığının ve hürriyete olan aĢkın söylemden 

eyleme dönüĢmesi gerektiğini vurgulayarak muhataplarını harekete geçmeye davet 

etmiĢtir: 

“Fazîletimiz, istibdâda beyân-ı husûmet, hürriyete i‟lân-ı muhabbet etmekden 

„ibâret kalıyor; kalmasın; kalmamalı, hissiyatımız, akvâlimiz, ef‟âle münkalib olmalı.”
14

 

Eserin bütünü düĢünüldüğünde bu sözlerin hem ikinci Abdülhamit‘e baĢkaldırı 

özelliği taĢıdığını hem de aydınları ve halkı isyana teĢvik edici mahiyette olduğunu 

söylemek de mümkündür. 

―Aks-i Enin-i Millet‖  isimli Ģiirinde milletin inlemelerinin hafızasında silinmez 

bir yer ettiğini belirterek ihtiĢamlı günlere bile kavuĢulmuĢ olsa daima milletin 

inlemelerinin hafızasından hiç silinmeyeceğini ifade etmektedir: 

“„Âlem olsa karîn samt u sükûn, 

Geçse görsem bir ihtiĢâm-nümûn, 

                                                           
10

 a.g.e. , s.7. 
11

 a.g.e. , s. 8. 
12

 a.g.e. , s. 17. 
13

 a.g.e. , s. 8. 
14

 a.g.e. , s. 8. 
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GûĢuma milletin enîni gelir.”
15

 

ġiirin devam eden kısmında da kendisi gibi Ġkinci Abdülhamit‘le mücadele etme 

yolunu seçen Mithat PaĢa, Namık Kemal ve Ali Suavi isimlere göndermede bulunarak 

bu isimlerin de kendisine milletin inlemelerini hatırlattığına değinmiĢtir.  Bu isimlerin 

her üçünün de Ġttihat ve Terakki Cemiyeti ile irtibatlı oldukları, Ġkinci Abdülhamit‘e 

muhalif, istibdat karĢıtı oldukları düĢünüldüğünde burada niçin anıldıkları daha da 

anlam kazanabilir. 

“Gönlümün hüzn ü infi‟âlinden, 

Milletin “midhat” ü “kemâl”inden, 

GûĢuma milletin enîni gelir. 

Hâkden, „âlem-i semâvîden 

„ArĢdan, meĢhed-i “Su‟âvi” den 

GûĢuma milletin enîni gelir.”
16

 

Abdullah Cevdet zulmetten nura dönüĢümün hızla olmasını istemektedir. 

Geleceğe dair hayal kurmaktansa hâlin güzel tesis edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Kendisinin zulüm ateĢiyle yanmakta olduğunu belirterek ben öldükten sonra yarın 

adaletin gözyaĢları mezarıma bulut olsa da benim için anlamsızdır diyerek sorunun 

çözümünde aciliyetin önemine iĢaret etmektedir: 

“Zulm âteĢiyle yanmadayım, n‟eyleyim yarın 

EĢk-i „adâlet ebr olacakmıĢ mezârıma!...”
17

 

ġair ― Ġkinci Terennüm‖ Ģiirinde gücünü ve makamını hürriyet aĢkından aldığını 

belirterek yazdığı Ģiirlerin korkulu ahenginin zalimi titreteceğini iddia ederek âdeta 

Ġkinci Abdülhamit‘e meydan okumaktadır ve mücadeleden ne pahasına olursa olsun geri 

durmayacağını ifade etmektedir: 

“Berk-i hürriyyetle a‟lâ eyledim evrengimi, 

Titresin duydukca zâlim Ģi‟r-i ra‟d-âhengimi, 

Pür-metânet pür-emeldir hâtır-ı rikkat-zede‟ 

Bin felâket kartalı fevkimde pervâz etse de.”
18

 

1895 senesinde bozgunculuk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Abdullah Cevdet 

Trablusgarp‘a sürgün edilmiĢtir. Sürgündeyken yazdığı ―Kıble rüzgarı‖ adlı Ģiirinde 

dünyanın Allahsızının kendisini zindandan kurtardığını; fakat kendisini ateĢli ve dalgalı 

bir kum deryası (Trablusgarp)‘na attığını belirterek ölüme hazır bir Ģairi diriltmeye 

kimsenin gelmeyeceğini ifade ederek kendi hayallerinin olsun yanından ayrılmamasını 

istemektedir: 

“Nâhudâ-yı dehr tahlîs etdi zindândan beni 

Atdı bir mevvâc ü âteĢ-rîz kum deryâsına; 

Ey hayâlâtım gönülden bâri siz ayrılmayın 

                                                           
15

 a.g.e. , s. 10. 
16

 a.g.e. , s. 11. 
17

 a.g.e. , s. 12. 
18

 a.g.e. , s. 16. 
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Kimse gelmez muhtazar bir Ģâ‟irin ihyâsına. 

Hazîrân 1312 Trablusgarb”
19

 

Aslında bu Ģiir birçok takip ve kovuĢturmaya uğrayan Abdullah Cevdet‘in 

gerçekte ne kadar yalnız ve çaresiz olduğunu da göstermesi bakımından son derece 

önemlidir.  

―Fotoğraf zîrine‖ adlı Ģiirinde de Abdullah Cevdet kendisine göndermede 

bulunarak gördüğün yaralı arslana (kendisi) saygı ile bak, sonsuza kadar kanayan 

yarasını incitmekten çekin, kırılmalar ve gücenmeler o mahluku harap etmiĢ olabilir; 

ama, eğer dikkatlice ve hisli bir Ģekilde bakarsan o Ģahsiyetin (kendisi) ne kadar güzel 

bir çirkin olduğunu fark edebilirsin demektedir.
20

 

Abdullah Cevdet‘in kendi fikirlerinin ne kadar yılmaz savunucusu olduğuna dair 

―Kitâbe-i seng-i mezârım olsun yâhud son tesellî‖ Ģiiri örnek verilebilir. Abdullah 

Cevdet bu Ģiirinde,  

“Herkesin taptığı istibdâdın  

Çiğnedim satvetini, kudretini.”
21

  

ifadeleriyle herkes ―istibdat‖a taparken kendisinin ―istibdat‖ın ezici gücü ve 

kuvvetini çiğnediğini ifade etmektedir. Kendisinin inandığı fikirler uğruna ne kadar 

serdengeçti olduğuna dair de Ģu mısraları örnek verebiliriz: 

“„Adl için râh-ı ser-efĢânîde 

Gelmedi hâtırıma kabr ü kefen, 

Zulmet ü zaleme olup sûz-efgen 

YaĢadım dûzah-ı buhrânîde”
22

 

Burada Ģair kendisini bir adalet kahramanı olarak sunmaktadır. Adalet için 

serdengeçtilik yolunda kabir ve kefenin asla aklına bile gelmediğini, karanlığa ve 

zalimlere karĢı yakıcı olup, bunalımlar cehenneminde yaĢadığını belirtmektedir. 

ġu mısralar maddi hiçbir çıkar gözetmeksizin kendisini davasına adamıĢ 

olduğunun vesikası hükmündedir: 

“Ne çıkar silsile-i eĢyâdan, 

Bin kanâ‟at ile etdim idrâk, 

Geçdim „âlemden, olup hâk u helâk, 

Geçmedim dâ‟iye-i ihyâdan!... 

  1311 Harput”
23

 

Abdullah Cevdet ―Tâ-key‖ adlı Hüseyinzâde Ali Bey‘e ithaf ettiği Ģiirinde de 

―Tâ-key‖ ifadesiyle ne vakte kadar bu zulmetin süreceğini sorgulamıĢ ve bir iç huzur 

arayan adam tablosu çizmiĢtir. Metnin sonunda da huzurun ancak ölünce geleceğini 

ifade etmiĢtir. Bu bağlamda Ģairin metnini ölümle bitirmesi ―öğrenilmiĢ çaresizlik‖ veya 

bozgun psikoloji gibi kavramlarla da açıklanabilir. Yine ―Mensî‖ adlı Ģiirini de 

                                                           
19

 a.g.e. , s. 16. 
20

 a.g.e. , s. 19. 
21

 a.g.e. , s. 21. 
22

 a.g.e. , s. 21. 
23

 a.g.e. , s. 21. 
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unutulmuĢluk ve çaresizlik psikolojisi içerisinde yazıldığı aĢikârdır. Özellikle Ģiirde 

geçen ―n‘eyleyim‖ ifadesi tipik bir çaresizlik veya boĢ vermiĢlik remzidir: 

“Ben n‟eyleyeyim mürûr-ı dehri, 

Ben n‟eyleyeyim gurûr-ı dehri, 

Ben n‟eyleyeyim sürûr-ı dehri: 

Gehvârem olan diyâr muğber!”
24

 

―Bir Leyle-i Felâket‖
25

  Ģiirinde de yaĢadığı kırılmaları dile getirmek için 

kelimelerin artık kifayetsiz kaldığını belirtmekte ve kendine acımaktadır. Duruma 

dramatik bir anlam yükleyebilmek için de kahırlıklarımı ve usanmıĢlığımı anlatmaya 

seller, kavgalar, ĢimĢekler ve yıldırımlar yetersiz diyerek yaĢadığı buhranının ne derece 

derin olduğunu ifade etmeye çalıĢmıĢtır. 

―Nevamız‖
26

 adlı Ģiirinde zulüm rüzgârıyla yücelik güneĢi olan irfan meĢalesinin 

söndürülemeyeceğini, ölüm düĢüncesi karĢısında boyun eğmeyeceklerini, canlarını 

adalet ve hak uğruna feda edebileceklerini, isimlerinin hürriyetin en yüksek göğüne 

nakĢedildiğini ifade etmektedir. 

―Tenhâlık‖ adlı Ģiirinde aynı karamsar havayı ve çaresizlikten bunalmıĢ bir fikir 

adamını ve Ģairi görmekteyiz. 

“KöĢemdeki âheng-i felâket, 

PîĢimdeki nîreng-i felâket, 

Kılmakda yaĢarken bana dehri 

Bir makbere-i teng-i felâket”
27

 

Abdullah Cevdet pozitivist bir dünya görüĢüne sahip birisi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Onun hayatında tabiatın yeri ve önemi büyüktür. AĢağıdaki Ģiirinde de 

görüleceği üzere kendisini adalet, hak, fikir ve ifade hürriyeti, insanoğlunun refahı ve 

yükselmesine adadığını ifade etmektedir. 

“Mekteb-i tab‟ım tabî‟at mekteb-i feyyâzıdır, 

Cümle mâ-fevka‟t-tabî‟iyyât-ı hûlyâdır bana. 

Adl, hak, hürriyet-i efkâr, terfîh-i beĢer 

Benden, ölsem de, cüdâ olmaz mezâyâdır bana 

1308 Beğlerbeği”
28

 

―Sadâ-yı ‗Umûmî‖ adlı Ģiirinde de fikirlerin açıkça dile getirilmesini, karanlığın 

ve baskının ortadan kaldırılarak aydınlığın gelmesini, ilerlemenin ancak bu Ģekilde 

gerçekleĢebileceğini dile getirmektedir: 

“Kılma artık sükûn-ı fikri hayâl, 

Biz dedik mahv-ı zulmet eyleyelim; 

Sen ne dersen de ey „adû-yı kemâl, 

                                                           
24

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

 a.g.e. , s. 25. 
26

 a.g.e. , s. 26. 
27

 a.g.e. , s. 30. 
28

 a.g.e. , s. 33. 
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Ebediyyet diyor: Ġlerleryelim! 

22 Kânûn 1312 Trablusgarb”
29

 

Abdullah Cevdet, ―Bir Ģâ‘ir-i garîbin zindâna yâdigârı‖ adlı 1312 senesinde yine 

sürgündeyken yazdığı Ģiirinde ise baĢtan sona bütün vatanın vatandaĢların kanıyla lâle 

bahçesi gibi olduğunu, artık zalimlerin bitmek tükenmek bilmeyen zulümlerinin 

kendilerini hayattan bezdirdiğini, II. Abdülhamit‘in istibdatının sel gibi olduğunu ve 

sonu gelmediğini, insanlarınsa sanki cansız bir Ģekilde bu zulüm karĢısında tepkisiz 

kaldığını, her insanın er geç öleceğini ve bir avuç toprak olacağını bu vesileyle II. 

Abdülhamit‘in baskıcılığına karĢı bu tepkisizliği anlamlandırmadığını ifade etmektedir 

ve Ģiirin her bendini ―Olmaz olsun böyle sûziĢli, felâketli hayât!” mısraıyla bitirerek 

isyanını dile getirmektedir: 

“Gelmiyor seyl-âb-ı istibdâd-ı sultânın sonu, 

 Gelsin artık bizdeki bu sabr-ı bî-cânın sonu, 

Bir avuç hâk-i siyâh olmakdır insânın sonu 

Olmaz olsun böyle sûziĢli, felâketli hayât!”
30

 

ġairin ―Menfî‖ adlı Ģiirinde açık bir Ģekilde halkı kıyama, direniĢe ve isyana 

davet ve teĢvik ettiği görülmektedir: 

― 

(…) 

Zincîr-i zulmü kırmaya artık kıyâm edin, 

Zâlimlerin mezâlimini iktihâm edin. 

Vardır henûz bir nice ahrâr-ı ser-bülend, 

Durma bu yolda, ey koca millet, pranga-bend!”
31

 

―Ummân-ı ıztırâbımı ey pür-hurûĢ eden!‖ adlı Ģiirinde II. Abdülhamit‘e 

seslenerek sancılarını sürekli tahrik ettiğini, ilerlemeye ve yükseliĢlere eğilimli olan 

ruhlarını onun karanlık hayaletinin memlekete çökerek boğduğunu, onun hükmettiği 

devrin kötülüklerle dolu olduğunu, onun devrine zincirleme cinayetler dönemi 

denilmesinin uygun olacağını, II. Abdülhamit‘in asıl kastının ve kötü niyetinin Ġslam 

ümmetine olduğunu, aynı zamanda Ġslam‘a da çok zarar verdiğini belirtmektedir: 

… 

“Boğar temâyülünü infilâka ufkumuzun, 

 Semâ-yı mülke çöken zulmet-i hayâletiniz. 

Teselsülât cinâyâtdir denilse revâ,  

ġenî‟alarla dolan devre-i hükûmetiniz. 

Ne kanlı yâreler açdı kulûb-ı Ġslâma! 

Muhammed ümmetine karĢı sû‟-i niyyetiniz.”
32

 

                                                           
29

 a.g.e. , s. 37. 
30

 a.g.e. , s. 38-40. 
31

 a.g.e. , s. 38-42. 
32

 a.g.e. , s. 44. 
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―Te‘yîd‖ adlı Ģiirinde ise Abdullah Cevdet‘in Sultan Abdülhamit‘le 

mücadelesinde ve kendince zulmeti nura çevirmede ne kadar gayretli ve kararlı 

olduğunun ipuçlarını görebilmekteyiz: 

“Ferd kalsam da bu gayretgehde, 

Dönemem „azm-i dilîrânemden. 

Toprak olsam da ziyâ-yı emelim, 

Berk urur makber-i vîrânemden. 

1310 Mezra‟a”
33

 

―Bâkî eseri mü‘eyyisâtın‖ adlı Ģiirinde de yine Sultan Abdülhamit‘ e seslenerek 

ümmetin hürriyetinin ve adaletin katledildiğini belirterek Abdülhamit‘in bütün gücüyle 

saldırmasına rağmen uyanıĢın ve mücadelenin devam edeceğini ve asla kendilerini 

yıldıramayacağını belirmektedir: 

 Ahrâr-ı ümmetin bu kadar girme kanına 

Kânûn u Ģer‟i öldüren ey pâdiĢâhımız! 

Bin sarsar-ı zalâm ile de eylesen gulüvv, 

 Sönmez cihânda meĢ‟ale-i intibâhımız. 

18 Kânûn-ı Evvel 1896 Kasâr”
34

 

―ĠĢtiyâk‖ adlı 1311 senesinde yazdığı Ģiirinde hürriyete seslenerek kendisinin ne 

kadar hürriyet âĢığı olduğunu vurgulamaktadır. Ey hürriyet, ey sonsuz ve yüce fikir! 

Senin yolunda canımı feda etsem bile sana arzu ettiğim gibi bir teslimiyet 

gerçekleĢtiremem demektedir: 

Âh ey hürriyyet, ey fikr-i bülend ü sermedî! 

Oldu bir evreng-i âteĢzâr bu vicdân sana: 

HâhiĢimce bir fedâkârın yine olmam senin, 

Eylesem Ģehrâh-ı „azminde fedâ-yı cân sana. 

9 Kânûn-ı Sânî 1311 Trablusgarb”
35

 

ġair, ―ĠĢtikâ‖ Ģirinde de ―Dâ‟imâ dil-hûn-ı istibdâd, menfâ her taraf…”
36

 

ifadesiyle istibdatın sürekli kanlı olduğunu ve her tarafın sürgün yeri olduğunu 

belirterek içerisinde bulundukları çaresizliği ve kaçıĢ psikolojisini açık bir Ģekilde 

olarak ortaya koymuĢtur. 

 ―Polislerin hakâreti–infi‘âl ânı‖ adlı Ģiirinde ise Ģair, adalet namına birçok 

zulüm gördüğünü, çok çileler çektiğini dile getirmekte bu yaĢadıklarının dünyada 

kimsenin anlayabileceği ve karĢılaĢabileceği türden olmadığını vurgulayarak 

yakınmasını kuvvetlendirmiĢtir. Adalet mücadelesinin sadece kendisi için olmadığını bu 

mazlum millet için olduğunu belirterek millete adaleti getireyim derken yine millet 

düĢmanının hedefi olduğunu belirterek içinde bulunduğu açmazdan Ģikâyet etmektedir. 

Sâha-i idrâkine sığmaz cihânda kimsenin, 

                                                           
33

 a.g.e. , s. 46-47. 
34

 a.g.e. , s. 47. 
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 a.g.e. , s. 55. 
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Gördüğüm zulm u meĢakkatler „adâlet nâmına. 

„Ömrümü etdim fedâ bir millet-i mazlûm için, 

Ben hedef oldum yine ol milletin düĢnâmına.”
37

 

―Eski‖ adlı Ģiirinde ise geçmiĢe ağlayarak ve hayıflanarak baktığını, mazinin 

kendisinin tozlu yüzüne gülücükler saçtığını yani bir nevi kendisini albenili hâle 

getirdiğini, tam arzu ettiği güzelliklere kavuĢmak istediği anda yine yokluğa ve 

belirsizliğe düĢtüğünü dile getirmektedir. Aslında Ģiirdeki bu imge aynı zamanda 

bitmeyen çileler ve sonu gelmez zulümler ve baskıların da bir remzi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır: 

GözyaĢlarım dökülmede mâzîler üstüne 

Mâzî likâ-yı muğberime handeler saçar; 

Ben istedikce atlamak agûĢ-ı maksada, 

Dîv-i vefa-nümâ, „adem âgûĢunu açar. 

Kânûn-ı Sânî 1305 Ġstânbûl”
38

 

 ―Son cevâb‖ Ģiirinde de Ģair, vatan evlatlarının hapis ile çeĢitli sus paylarıyla, 

türlü türlü eziyetlerle yollarından döndürülemeyeceğini, mert ve kararlı bir Ģekilde 

istibdatla mücadeleye devam edeceklerini, namus ve haysiyet sahiplerinin kanlarının 

zalimleri boğacağını belirmekte ve kan ile hürriyetçilerin fikir meĢalesinin 

söndürülemeyeceğini vurgulamaktadır: 

Dönmez evlâd-ı vatan „azm-i civânmerdâneden 

Habs ile, taltîf ile, ta‟zîb-i gûn-a-gûn ile; 

Hûn-ı erbâb-ı hamiyyet gark eder zâlimleri 

MeĢ‟al-i efkâr-ı ahrârâne sönmez hûn ile 

1308 Ġstanbul”
39

 

Hülasa birçok örnekte de görüldüğü üzere bizim bu çalıĢmamızda üzerinde 

durmaya çalıĢtığımız konu Osmanlı Devleti‘nin en buhranlı döneminin padiĢahı olan II. 

Abdülhamit‘in yine devrin çok ses getirmiĢ bir fikir ve matbuat adamı olan Abdullah 

Cevdet‘in gözüyle nasıl tasvir edildiğidir. Aslında fikri temellerine baktığımızda II. 

Abdülhamit Ġslamcı, Abdullah Cevdet ise Batıcı görüĢleriyle değerlendirilebilir. Bu 

denli fikri ayrılığı olan iki Ģahsiyetin üzerine bir de dönem Ģartları eklendiğinde 

aralarındaki bu tarz fikir ve uygulama ayrılıklarının normal olduğu söylenebilir. Tabii 

burada II. Abdülhamit‘in otoriteyi elinde bulunduran tek adam olduğunu göz ardı 

etmemek icap eder. Elinde her türlü güç olmasına rağmen II.  Abdülhamit‘in Abdullah 

Cevdet gibi dönemin ateĢli muhaliflerine ölçülü bir güç uyguladığını söyleyebiliriz. 

Tabii özellikle hemen hemen bütün dönem münevverlerinin II. Abdülhamit‘e tavır 

almalarının ve muhalif olmalarının en önemli sebebi II. Abdülhamit‘in bozulan devlet 

nizamını tekrar tesis etmek üzere fikir ve ifade hürriyeti dâhil her türlü kontrolün en üst 

düzeyde olmasıdır. Tabii o dönemdeki bazı Ģahsiyetlerin Abdülhamit‘le mücadelesini 

bu kadar masumane izah etmek de doğru değildir. Zira Osmanlı Devleti‘nin çöküĢünde 

dıĢarıdan müdahalelerin rolü hala tam olarak aydınlatılabilmiĢ değildir. Bu bağlamda 
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bazı Tanzimat ve MeĢrutiyet dönemi aydınlarının(!) özellikle Ġngiltere ve Fransa ile 

iliĢkileri ve yakınlığının özellikle araĢtırılması ve incelenmesi gerekmektedir. 

Sürekli tartıĢılan II. Abdülhamid‘in gerçekte ne yapmak istediği ve 

düĢüncelerinin ne olduğu konusunda daha geniĢ bilgi için özellikle Abdülhamid‟in 

Hatıra Defteri
40

 adlı esere bakılabilir. Bu eserin II. Abdülhamid tarafından yazılıp 

yazılmadığı hakkındaki tartıĢmalar devam etmektedir. Fakat Abdülhamid tarafından 

yazılmamıĢ olsa bile içeriği itibariyle de üzerinde önemle durulması gereken bir eserdir. 

Asır gazetesinin 1895 Temmuz‘unda çıkan ilk sayısında Osmanlı armasına yer 

verilmiĢ ve altına Ģöyle yazılmıĢtır: “Bir hadiste Allah her asırda dinini yenilemek üzere 

bir müceddid gönderir. Bu asırda Ġslâm‟ı yenileyecek olan padiĢahımız Abdulhamit Han 

Hazretleri‟dir.” denilmektedir. Bu ifadeler Abdülhamit Han‘a yüklenen misyonu çok 

açık bir Ģekilde göstermektedir. 
41

 

Enver Ziya Karal, II. Abdülhamid ve dönemi hakkında yorum yaparken 

Osmanlı Devleti‘nin o sıralarda içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve psikolojik 

durumun çok iyi tahlil edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. II. Abdülhamid‘in de 

hepimiz gibi birtakım zaafları ve hataları olabileceğine değinerek ona karĢı en çok 

yöneltilen suçlama olan kimseye güvenmemesi meselesinde de II. Abdülhamid‘e hak 

vermektedir. Sultan Abdülhamid hakkında sıkça söylenen ―müstebid padiĢah‖ 

sözünün de tamamen dogmatik bir söylem olduğunu belirtmektedir.
42

 

Abdullah Cevdet‘in, birlikte hareket ettiği dava arkadaĢları Celal Nuri ve diğer 

arkadaĢlarıyla kısa süre içerisinde birlikteliği son bulmuĢtur. Abdullah Cevdet, 

Ġslamcılara ve bir müddet sonra da Türkçülere karĢı tek baĢına fikirlerini savunmak 

zorunda kalmıĢtır. Tesettür, çok kadınla evlilik gibi düĢünceleri Ģiddetle eleĢtirmiĢtir. 

Bu yönüyle Ġslamcıların tepkisine sebep olmuĢtur. Ayrıca Türkçüler de Türk kanını 

bozmaya yönelik henüz olgunluğa ulaĢmamıĢ birtakım fikirler ileri sürdüğü için 

Abdullah Cevdet‘e cephe almıĢlardır. Ġslam dinini eleĢtiren Abdullah Cevdet‘in 

Bahaîliği övmesiyle de dikkatleri üzerine çektiği hatırdan çıkarılmamalıdır.
43

 

Tüm bu olumsuz durumların yanı sıra Abdullah Cevdet‘in II. Abdülhamit‘e 

yaklaĢımının da son derece olumsuz olduğunu ifade edebiliriz. Bu bağlamda Abdullah 

Cevdet sadece ateĢli ve yılmaz bir muhalif olmakla kalmamıĢ II. Abdülhamit‘e âdeta 

savaĢ açmıĢtır. ĠĢte Abdullah Cevdet‘in Kahriyyat isimli eseri de bu bağlamda bir 

yakınma ve taarruz eseri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Eser II. Abdülhamit hakkında 

mutedil bir noktada olmak yerine tamamen marjinal bir konumdadır. AnlaĢılan çok 

uzun bir süre daha II. Abdülhamit bazılarına göre Ulu Hakan, bazılarına göre Kızıl 

Sultan (Le Sultan Rouge) olmaya devam edecek Ģekilde değiĢik ideolojiler için bir ön 

kabul veya slogan malzemesi (motto) olmaya devam edecektir. Buraya kadar 

verdiğimiz örnekler ve tespitler Abdullah Cevdet‘in Kahriyyat‘ında ideolojinin söylemi 

belirlediği ve ideolojisini sanatında bir araç olarak kullandığını göstermektedir.  
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KLÂSĠK ġĠĠR:  

ĠKTĠDARIN EDEBĠYATI MI EDEBĠYATIN ĠKTĠDARI MI? 

 

Dursun Ali TÖKEL

 

Özet 

Osmanlı döneminde genelde sanatkârın, özelde ise Ģairlerin çok özel bir yeri vardır. ġairler, Nef‘î‘nin de 

açıkça söylediği gibi, devlet adamlarının ve hatta padiĢahların bile sonsuza kadar hayırla anılmak için muhtaç 

olduğu kiĢilerdir. Bu anlamda, sanatkârın iktidarın yönlendirmesiyle sanat icra ettiğini söylemek yerine, 

özgürlüğünden bahsetmek gerekir. Yani iktidarın belirlediği bir sanattan çok sanatkârın belirlediği bir iktidar 

alanı vardır. Ve Osmanlı‘da Ģair daima iktidardadır, en yüce kiĢi olan padiĢahın yanında, kimselerin olmadığı 

çok özel bir konumu vardır. Bu konum onu iktidara karĢı da özgür kılar. Ġstisnaları olmakla beraber, Ģairler bu 

konumlarını korumaya özen göstermiĢlerdir. Yahya Kemal‘in iĢaret ettiği gibi kendisine kaside sunulmayan bir 

devlet adamı Osmanlı‘da değersiz bir kiĢi olarak görülür. ġiir, bir anlamda devlet adamını da kutsamaktadır. Bu 

bildiride bu konu irdelenmeye çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik ġiir, Sanat, Edebiyat, Dil, Ġktidar. 

 

CLASSICAL POETRY:  

IS THE LITERATURE OF POWER OR THE POWER OF LITERATURE? 

Abstract 

Artists, especially poets were enormously precious in Ottoman era. Poets, as Nef'i stated clearly, were 

the people that even Sultans were in need of them in oder to be remembered kindly. In this sense, we need to talk 

about the "independence" of the poets, instead of their dependency to the rulership. According to this paper, 

poets designated the power/rulership, not the other way round. In Ottoman Empire poets were always in power, 

they had lots of privileges around Sultan/Palace. Because this privileged position gave them independency, they 

mostly tended to protect that position. As Yahya Kemal stated, the Sultans that didn't have any kaside's dedicated 

to them considered worthless. Therefore in one sense, poets blessed politicians. In that paper, mentioned topic 

will be examined deeply. 

Keywords: Classical Poetry, Art, Literature, Language, Power.  
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Tanzimat‘tan beri divan Ģiiri ve Ģairi aleyhine sarf edilen sözler, onların lehinde 

söylenenden katbekat fazladır. Ġdeolojik bir bakıĢ açısıyla bakılmazsa acaba Divan Ģiiri 

çağlarında iktidar ve sanat iliĢkisi hangi boyutlardadır? Edebiyat ve tabii ki özellikle Ģiir ve 

Ģair ile devlet adamlarının iliĢkisi nasıldır? Devlet adamlarına yaranmak ve onlardan caize 

almak için yazıldığı iddia edilen kasidelere bu ithamdan değil de objektif bir gözden baksak 

acaba Ģair iktidar iliĢkisinin hangi yönlerini görürdük? Osmanlı Sultanlarının yirmi beĢinin 

divan tertip edecek düzeyde; sadrazam, vezir ve sair devlet adamlarının da pek çoğunun Ģair 

olduğu bir devlet yönetimi acaba dünyada kaç hanedana nasip olmuĢtur? Neden Kanuni, Bâkî 

gibi bir Ģairi tanıdığı için bahtiyar olduğunu söylemektedir?  

En uzun süreli hükümdar olan Kanuni aynı zamanda Divan edebiyatın da en hacimli 

divanına sahip Ģairlerden biridir, onu Ģiirle bu derece iĢtigal ettiren nedir? Fatih, Yavuz gibi 

birinci sınıf Ģairlerin yer aldığı hemen her Ģehzadesinin Ģiir veya sair sanat dallarıyla uğraĢtığı 

bu hanedanın edebiyat ve sanatla bu derin muhabbetinin kaynağı nedir? 

Neden Kanuni, oğullarını, torunlarını devletin nizamı için boğmuĢtur da Rüstem 

PaĢa‘nın bütün ısrar ve tezviratlarına rağmen onları ağır bir dille hicveden TaĢlıcalı Yahya 

için idam fermanı vermemiĢtir? Nef‘î‘nin IV. Murad‘a sunduğu kasidede “Söz sahiplerine 

iltifat etmesini, zira söz ehli (Ģairler) olmasa hükümdarları kimselerin tanımayacağını, 

Kanuni Sultan Süleyman‟ı gelecek nesillere intikal ettirenin Bâkî‟nin âbı hayat gibi sözleri 

olduğunu” söylerken Ģiir ve Ģairin hangi gücüne iĢaret etmektedir? 

Neden Rüstem PaĢa‘ya yazılmıĢ bir tek bile kaside yokken, edebiyatımızda tek lanet 

mersiyesi ona yazılmıĢtır? Kendisine kaside yazılmayan devlet adamları var mıdır ve eğer 

varsa bunlar kimlerdir ve neden onlara kaside yazılmamıĢtır? 

Klasik edebiyat çağlarımızda, en baĢta padiĢah olmak üzere herkesin sanatkâra ve 

özellikle de Ģaire çok derin bir saygısı vardı. III. Selim‘in bazen ġeyh Gâlib‘in dizine yatıp 

uyuması gibi bazı padiĢahlar Ģairlere derin hürmet beslerlerdi. Bir devlet adamı için kendisine 

kaside yazılmak bir ayrıcalıktı.  

Bu ve benzeri tarihi pek çok hadise dikkate alındığında klasik edebiyat çağlarında, 

iktidarın edebiyatla edebiyatın iktidarla çok yakın iliĢkisi olduğu görülecektir. Bütün 

padiĢahlar, Ģehzadeler, devlet adamları Ģairleri korur ve kollar, onları himayelerinde tutmakla 

iftihar ederlerdi. Fatih yanında onlarca Ģairi barındırmakla beraber her yıl Molla Câmi‘ye bin 

altın gönderirdi. Dilin ve sözün bu iktidarını sebebi neydi ve daha sonraları ne oldu? 

Sözün Gücü, Önemi ve Değeri Üzerine 

Cemil Meriç, Osmanlıda din-sanat iliĢkisini ve bunların önemini çok veciz bir dille 

ifade etmiĢtir: ―Ġslâmiyet Süleymaniye‘de kubbe, Ġtrî‘de nağme, Bâkî‘de Ģiir…‖ 
1
 

Fakat Osmanlı‘da bütün sanatların fevkinde Ģiir sanatının baĢka bir yeri vardır. Bunun 

sebebi ne idi? Bunu anlamak için öncelikle ―söz‖ün Müslümanlıktaki yerine kısaca bakmak 

gerekir. Son din olan Ġslam, kendi kutsal kitabı olan Kur‘an-ı Kerim‘i edebî bir mucize olarak 

nitelemiĢtir. Her peygamberin bir mucizesi vardır: Musa peygamber kendi devrinde en yaygın 

ve revaçta sihir olduğu için mucizesini baĢat olarak sihir üzerine idi. Yani o devirde en 

meĢhur insanlar sihirbazlardır ve bunları halkı gözünde büyük itibarı vardır. Musa 

peygamberin getirmiĢ olduğu mucizeler de, o devir insanının sihir anlayıĢı yıkmak üzere idi. 

Öyle ki önceleri sihirbazlar bile onun sihir yaptığını zannetmiĢler ama daha sonra bunun büyü 

değil de mucize olduğunu anladıklarında secdeye kapanmıĢlardı. 

Hz. Ġsa devrinde ise tıp çok yaygındı ve insanların gözünde en itibarlı insanlar 

tabiplerdi. Bu yüzden Ġsa peygamber ölüleri diriltmek, kellerin iyileĢtirmek, körlerin gözünü 

                                                           
1
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açmak gibi hep tıp konusunda mucizelerle gelmiĢtir. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed 

devrinde ise toplumun en itibarlı kiĢileri Ģairlerdi, en muteber kavram Ģiir idi. Bu yüzden 

peygamberimizin en büyük mucizesi söz üzerine olmuĢ ve Kur‘an‘a da edebî mucize 

denmiĢtir. Yine bundan dolayıdır ki bütün Ġslam toplumlarında sözün bambaĢka bir yeri ve 

değeri olmuĢ ve söz daima itibar görmüĢtür. Ama burada Ģunu sormak lazımdır; ―hangi söz‖? 

Sözü kabaca iki forma ayırmak gerekiyor, birincisi nesir ikincisi ise Ģiir. BaĢlangıçta 

nesir değersiz görülmüĢ, Ģiir daima aĢkın olanla irtibatlı kabul edilmiĢtir. Kutsal kitabın Ģiirsel 

dili bunda tabii ki etkili olmuĢtur. Dolayısıyla eğer bir sözü bir norm olarak kabul edersek 

sözün; lakıntı, laf, hezl, hicv, küfür vb. alt basamakları olduğu gibi nesir (inĢâ), Ģiir, hadis ve 

kelam gibi üst basamakları da vardır.  Dolayısıyla söz değerli oluĢuna göre Ģöyle bir sıra takip 

eder: Söz→Nesir (ĠnĢâ)→ġiir→Hadis→Kelam. Buna göre sözü değerli kılmak için onu 

nesre (ĠnĢâ olan nesre), onu da değerli kılmak için Ģiire, onu daha değerli kılmak için hadise, 

en değerli kılmak içinde Kelama yükseltmek/ondan yararlanmak/onunla hemhal kılmak 

gerekecektir. 

Hadis Peygamber‘in, Kelam da Cenabı Hakkın sözü olduğuna ve insanların ona 

tasarrufu olamayacağına göre bize kala kala Ģiir kalmaktadır ve Ģair Ģiirler uğraĢmakla çok 

değerli bir insandır. 

ġâir ve Sanatkârın Önemine Dair 

Osmanlıda Ģairin konumunu Yahya Kemal ne güzel ifade etmiĢtir: “ġâir milli hayatın 

Ģahidi mevkiinde idi, padiĢahtan serdara kadar bütün Ģahsiyetleri o yaĢatıyordu. Nef‟i diyor 

ki: Sultan Süleyman‟ın namını haĢre dek yaĢatan Bâkî‟nin sözündeki ab-ı hayattır... Nâimâ ise 

ĠbĢir PaĢa‟yı bütün bayağılığı ile tasvir ettikten sonra hakkında hiçbir kaside yazılmadığını 

mühim bir fârika olarak kaydediyor. Hasılı Ģâir bütün sanatlara, bütün hayata böyle bağlarla 

bağlı ve o cemiyetin timsali idi.”
2
 

ĠĢte Yahya Kemâl‘in kısaca bahsettiği, Nef‘î‘nin, Ģairleri padiĢahlardan çok çok daha 

üstün gördüğünü 4. Murad‘ın yüzüne alenen söylediği mısralar: 

Ġltifat et sühan erbâbına kim anlardır 

Medh-i Ģâhan-ı cihân-bâna veren ünvanı 

 

Kim bilirdi Ģuarâ olmasa ger sabıkda 

Dehre devletle gelip yine giden sultanı 

 

HaĢre dek âb-ı hayat-ı sühân-ı Bakî‟dir 

Andırıp zinde kılan nâm-ı Süleymân Han‟ı3  

Tabi ki sadece Ģair değil onun merkezde olması kaydıyla sanatkâr Osmanlı 

toplumunda fevkalade itibarlı bir konumda idi. Toplumumuzda sanatların birliği hususunda 

Yahya Kemal‘in tespitleri fevkalade önemlidir: “ġair bütün öteki sanatlara bağlıydı. Hattat 

yazıyor, mücellit ciltliyor, müzehhip tezhipliyor ve bestekâr ondaki Ģarkıları besteliyor. ġâire, 

mimar camilerinin, mescitlerinin, saraylarının, hanlarının, medreselerinin, çeĢmelerinin, 

Ģadırvanlarının cephelerinde bir yer ayırıyordu, taĢçı kitabe taĢını kesiyor, hattat kitabeyi 

yazıyor, hakkak oyuyordu… Hâsılı Ģair bütün sanatlara, bütün hayata böyle bağlarla bağlı ve 

                                                           
2
 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, Ġstanbul Fetih Cemiyeti Yay., Ġstanbul 2005, s. 52-53. 

3
 Nef‟î Divanı, (Haz: Metin AkkuĢ), Akçağ Yay., Ankara 1993, s. 52. 
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o cemiyetin timsali idi. ġiirin âletleri, usulleri, lisanı, zevki birdi ve her yerde aynı seviyeye 

hitap ediyordu.”
4
  

ġairin ve Ģiirin merkezde olması bunlara devlet adamlarının verdiği değerde de 

görülür. Bilhassa devlet adamları, özellikle de padiĢahlar nezdinde Ģâirlerin kıymeti 

fevkaladedir: “Osmanlı‟nın Fatih Sultan Mehmet ile baĢlayan en ileri bir Ġslam topluluğu 

olma iddiası sonucu olarak, bu bölgelerde âlim, sanatçı, münĢi ve Ģâirler davet ediliyor ve el 

üstünde tutuluyordu. Sehî Bey‟e göre Fatih „Arab‟dan ve Acem‟den ehl-i marifet adına olan 

kimseleri buldurup getürdüb fevka‟l-hadd ri‟âyet ettirirdi. Fatih, Yeni (Topkapı) Sarayını 

Arap ve Acem ve Rûm‟dan mâhir mimarlar ve mühendisler getürüp yaptırdı.”
5
 

Fâtih‘in Ġstanbul‘a sanatkârları toplama hususunda ne kadar kararlı ve ısrarlı olduğuna 

en iyi örneklerden biri onun Molla Câmî‘yi davetinde apaçık görülür. Halil Ġnalcık‘ın Ġslam 

Dünyasının Voltaire‘si dediği Molla Câmî, çağında o kadar ünlü bir insandı ki hemen bütün 

Ġslam hükümdarları onu ülkelerine davette yarıĢmıĢlardı. ―Fatih Sultan Mehmet ona 5000 

altın armağan göndererek Ġstanbul‘a çağırmıĢtı.‖ Daha sonra da Fatih‘in oğlu II. Bayezid onu 

Osmanlı ülkesine getirmek için büyük çaba harcamıĢtır. Bayezid, Câmî‘ye gönderdiği 

mektupta onu nûru‟l-Hak ve hakîkat ve nakĢbend-i i‟tikad diye anıyordu… Osmanlı sultanı, 

Câmî‘nin gönderdiği eserleri (külliyât-ı Câmi‘i‘l-Kemâlât) aldığını bildirerek kendisine bin 

filori altın gönderiyordu.‖
6
 

Fâtih‟in Molla Cami‟ye her yıl bin altın göndermesi, II. Bayezid‟in meĢk esnasında 

ġeyh Hamidullah‟ın divitini tutacak kadar onun sanatını takdir etmesi, Kanuni‘nin Bâkî gibi 

bir Ģaire sahip olmayı saltanatının iftihar vesilesi kabul etmesi gibi davranıĢlar sanata büyük 

ilgi duyulmasını intâç etmiĢtir.‖
7
 

Bu yüksek iltifatın sebebi tabii ki sadece hâmîlik düĢüncesi değildir. Hz. Peygamber 

hırka-i Ģerifini onca insan, meslek, meĢrep sahibi dururken bir Ģâire vermiĢtir. Bunun pek çok 

sembolik anlamları vardır. Hz. Peygamber Ģâirleri korumuĢ ve hırkasını bir Ģâire câize olarak 

vererek kendisinden sonra gelecek devlet adamlarına da bir miras bırakmıĢtır. ġâirler sadece 

Ģâir değildir. Aynı zamanda devlet adamları Ģâirler sayesinde ebediyete intikal ederdi. Yani 

Ģâire muhtaçtılar. 

Fatih Sultan Mehmet, bugün için tam bilemediğimiz bir nedenle büyük Ģâir Ahmet 

PaĢa‘yı idama mahkûm ettirir ve zindana attırır. Ahmet PaĢa‘nın yazmıĢ olduğu Kerem 

kasidesi onun affına sebep olmuĢtur. Fatih‘in bu kasideyi büyük bir hayranlıkla dinlediği ve 

bu sözleri söyleyenin ölümüne acımak gerektiği söylediği rivayet edilir. Osmanlıda 

hükümdarların, edebiyat karĢısından öfkeleri yuttukları ve hatta aleyhlerine bile olsa Ģâire 

derin bir hürmet gösterdiği ortadadır. 

Seyyahların Gözünde Osmanlı‟da ġairler 

Osmanlı devlet adamlarını sanatkârlara olan bu yüksek ilgisi ve sevgisi yabancı 

seyyahların da dikkatini çekmiĢtir: “Dünyanın hiç bir cemiyetinde, edebiyat adamları Türk 

Sultanlarından gördükleri ayrıcalığı görmemiĢler veya o Ģekilde cömertçe taltif 

edilmemiĢlerdir.  Birçok sultan bizzat edip olmayı vakarlarını zedeleyecek bir Ģey olarak 

düĢünmemiĢler, aksine Ģâirlerin, tarihçilerin ve diğer edebiyat adamlarının meclislerinde 

bulunmaktan zevk almıĢlardır. Ġstanbul‟un fatihi II. Mehmet‟in kendisi de bir Ģâirdi. O, 

sadece kendisinin geniĢ topraklarında değil, diğer yerlerde bile edebi faaliyetleri himaye etti. 

                                                           
4
 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, Ġstanbul Fetih Cemiyeti Yay., Ġstanbul 2005, s. 52-53. 

5
 Halil Ġnalcık, ġâir ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir Ġnceleme, Doğu-Batı 

Yay., Ankara 2003, s. 20. 
6
 Halil Ġnalcık, Age., s. 19. 

7
 Cihan Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği, L-M Yay., Ġstanbul 2004, s.32. 
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Söylendiğine göre Fatih, otuz Türk Ģâirine aylık bağlamakla beraber, her yıl Hindistan‟daki 

Hoca-i Cihan‟a ve Ġran‟daki Câmî‟ye binlerce altın göndermiĢtir.”
8
. Bu da halkın Ģiire 

bakıĢına dair bir tespit: “Türkler daima yazılı Ģiire düĢkündüler ve halen de bu düĢkünlük 

devam ediyor. ġiire karĢı Türkler derin bir sevgi ve hayranlık besliyorlar. Zengin olsun, fakir 

olsun Ģiire büyük önem verir.”
9
  

ġâirlerin Önemine Dair PuĢkin‟in Bir Hatırası 

Osmanlı‘da Ģairlerin ne kadar önemli olduğuna dair Rusların büyük Ģairi Aleksandr 

PuĢkin‘in, Erzurum hatıralarında paylaĢtığı bir hatırası vardır ki, Osmanlı‘da Devlet Adamı- 

Ģair iliĢkisini göstermesi açısından bizim için fevkalade önemlidir: 

―PaĢalardan biri, (korkunç derecede konuĢkan, kuru bir ihtiyardı bu), bizim generallere 

hararetle bir Ģeyler anlatıyordu. Beni fraklı görünce kim olduğumu sordu. PuĢkin, Ģair 

olduğumu söyledi. PaĢa elini göğsüne koyup bir temenna çaktı. Çevirmen yardımıyla Ģunları 

söyledi: “Bir Ģairle karĢılaĢmak her zaman hayırlıdır. ġair, derviĢin kardeĢidir. Onun ne 

vatanı vardır, ne de dünya nimetlerinde gözü. Biz zavallılar Ģan, iktidar ve para peĢinde 

koĢarken o yeryüzünün hükümdarlarıyla aynı sırada durur ve herkes onun karĢısında saygıyla 

eğilir.‟‟ PaĢanın tam bir Doğulu olarak söylediği bu sözler hepimizin hoĢuna gitti‖
10

 

Dikkat buyurulursa PuĢkin‘in bu hatırası, Osmanlı devlet adamlarını Ģairleri nasıl 

kutsal bir konuma yerleĢtirdiklerini göstermektedir. Osmanlı PaĢa‘sı generallerin, devlet ve 

siyaset adamlarının hiçbirisi için ayağa kalkmaz ve ancak bir Ģair geldiğinde, ona hürmeten 

ayağa kalkar. Hele bu PaĢa‘nın Ģairleri derviĢlerle bir göstermesi pek çok açıdan manidardır. 

Bu, söz ehlinin makamını iĢaret etmesi bakımından da hayli ilginçtir. 

Dede Korkut‟tan, ġâirin Önemine Dâir 

Osmanlı‘da Ģairlere ve daha geniĢ anlamıyla sanatkâra verilen bu değer sadece onların 

özel bir ilgisi miydi yoksa bu tarihimiz boyunca hep böyle miydi?  

“Erin cömerdini, erin cimrisini ozan bilir. KarĢınızda çalıp söyleyen ozan olsun”
11

 

diyen Dede Korkut aslında kültürümüzde Ģaire ne kadar çok değer verildiğinin de en önemli 

kaynağıdır. Dede Korkut kitabında UĢun Koca Oğlu Segrek Destanını Beyan Eder baĢlıklı 

bölüm Ģairin (ozanın) Türk toplumundaki kutsallığına önemli atıflar içermektedir. ġimdi bu 

bölümdeki ilgili kısmı alıntılayalım: 

“Eğrek‟i zindandan çıkardılar. Saçını sakalını tıraĢ ettiler. Bir at bir de kılıç verdiler. 

Üç yüz kâfiri ona arkadaĢlığa verdiler. Oğlanın üzerine geldiler.  

Üç yüz kâfir açıkta durdular. Egrek der: Gelin varalım dedi, tutalım. Kâfirler der: 

tekürden buyruk sana oldu, sen var dediler. Egrek der: ĠĢte uyuyor, gelin varalım dedi. 

Kafirler der: Ay ne uyumak, koltuğunun altından bakar, kalkar bize geniĢ ovayı dar gösterir 

dediler. Der: Ben Ģimdi varayım, elini ayağını bağlayayım, sonra siz gelirsiniz dedi. Sıçradı 

kâfirler arasından çıktı. At sürüp bu yiğidin üzerine geldi… Baktı gördü ki ayın on dördüne 

benzer bir güzel ela gözlü genç yiğit boncuk boncuk terlemiĢ uyuyor, gelenden gidenden 

haberi yok. Dolandı baĢucuna geldi. Gördü ki belinde kopuzu var. Çıkarıp eline aldı söylemiĢ, 

görelim hanım ne söylemiĢ: 

                                                           
8
 Charles  Wells, Türk Edebiyatı, (Çev: Hüseyin Çelik), Osmanlı Divan ġiiri Üzerine Metinler, (Haz: M. 

Kalpaklı), YKY., Ġstanbul 1999, s. 51. 
9
 Charles  Wells, Türk Edebiyatı, (Çev: Hüseyin Çelik), Osmanlı Divan ġiiri Üzerine Metinler, (Haz: M. 

Kalpaklı), YKY., Ġstanbul 1999, s. s. 52. 
10

 PuĢkin‘in gözünden Erzurum…  

http://www.erzurumaziziye.bel.tr/ekitap/93harbi/files/aziziyeninsahlanisi.pdf,09.05.2017s 
11

 Dede Korkut, (Haz: Muharrem Ergin), s. 9. 
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… 

Yaradan hakkı için kalkıver 

Dört yanını kâfir sardı belli bil” dedi. Oğlan sıçradı kalktı. Kılıcının sapına yapıĢtı ki 

bunu vursun. Gördü ki elinde kopuz var. Der: Bre kâfir Dedem Korkut kopuzu hürmetine 

çalmadım dedi, eğer elinde kopuz olmasaydı ağabeyimin baĢı için seni iki parça kılardım 

dedi. Çekti kopuzu elinden aldı..”
12

 (M. Ergin-128-129.) 

Metinde Eğrek, kardeĢi olduğunu bilmediği Seğrek‘i yakalamak üzere yola çıkar. Her 

ikisinin de müĢterek düĢmanları daha önce kaçırdıkları Eğrek‘i öz kardeĢi Seğrek‘e karĢı 

düĢmanlıkla doldururlar. Eğrek, uyumakta olan kardeĢi Seğrek‘e tam saldıracakken onun 

yanında bir kopuz olduğunu görür ve saldırmaktan vazgeçer. Bu davranıĢ, Ģairin (ozan)ın 

Türk toplumundaki kutsallığını göstermektedir. Bunu, kardeĢinin ―Bre kâfir Dedem Korkut 

kopuzu hürmetine çalmadım dedi, eğer elinde kopuz olmasaydı ağabeyimin baĢı için seni iki 

parça kılardım” demesinden anlıyoruz. Bu kutsallık asırlar boyu Türk toplumunda ve haliyle 

Osmanlı‘da da süregelmiĢtir. 

Batı‟da ġairin Durumu 

Osmanlı Toplumunda sanata ve sanatçıya bu yüksek değer verilirken Batı‘da durum 

nasıldı; bir de ona bakmak gerekir: Batı‘da pek az istisna dıĢında Sanatçı 18. yüzyıla kadar 

daima bir düĢük statüsü görmüĢtür: “Platon‟un ve Aristoteles‟in sanatçıya (Ģâire) tanıdıkları 

düĢük statü, istisnalar dıĢında 18. yüzyıla, Aydınlanma yüzyılına kadar yaygın bir kabul 

görmüĢtür.”
13

. “Ġlkçağdan 17. yüzyılın sonlarına kadar sanatçılık ikinci sınıf bir uğraĢ 

sayılmıĢ, genellikle sanatçıların ve özellikle yazarların kendi eserlerinin hukuki anlamda 

sahibi bile sayılmamıĢlar (çünkü onlar birer taklitçidir), yüksek çevrelerin ve özellikle 

Kilise‟nin himmet ve lütfuyla çalıĢmalarını sürdüren hizmetkârlar olarak görülmüĢler”dir.
14

  

Batıda Sanatkârın ve Sanatın YükseliĢi Bizde ise DüĢüĢüne Dair 

Orta Çağ‘da, Doğuda sanatın ve sanatkârın ne kadar yüce konumda olduğuna yukarıda 

iĢaret ettik. Ama aynı çağlarda durum Batı‘da tam tersineydi ve sanatkâr pek de rağbet 

görmüyor, aksine küçümseniyordu. Oysa aydınlanma çağından sonra tam tersi oldu, bizde 

sanat ve sanatkâr düĢerken Batı‘da aksine yükseldiler ve yüceldiler: Batı‘da Aydınlanma 

çağından sonra o güne kadar düĢük olan sanatçı birden kendisini tanrısal bir konuma 

yerleĢtirmiĢtir: 

“Sanatçıya artık, bir teknisyen, bir taklitçi olarak bakmak reddedildiği gibi, onun 

tanrısal güçlerin kullandıkları edilgin bir aracı olduğu görüĢü de reddedilmektedir. Evrenin 

merkezine tanrıyı veya doğayı koyan, insanı tanrısal veya doğal bir belirlenim altına 

yerleĢtiren eski anlayıĢın yerini, büyük ölçüde, evrenin merkezine insanı koyan, dolayısıyla 

onu kendi belirlenimi kendinden olan varlık, kısacası „özne‟ sayan anlayıĢ almıĢtır… Sanatçı, 

öznellik ve bireyselliğiyle etkin olan, taklit yapıtlar değil, özgün yapıtlar ortaya koyan, 

yaratan kiĢidir ve sanat etkinliği bir poiseistir. Örneğin Shasftesbury‟ye göre sanatçı kendi 

dünyasını kendisi yaratan bir tanrı gibidir. Sanatçı, madde dünyasına kendisinden hareketle 

biçim veren kiĢidir.”
15

 

                                                           
12

 Dede Korkut, (Haz: Muharrem Ergin), s. 128-129. 
13

 Doğan Özlem, Hermeneutik ve ġiir, Notos Kitap, Ġstanbul 2011, s. 10. 
14

 Doğan Özlem, Age., s. 11 
15

 Doğan Özlem, Age., s. 10-11, 33. Doğan Özlem, Rönesans döneminde Ģâirlerin nisbeten bu düĢük statüden 

kurtulmaya baĢladıklarını, hatta bazılarının Ģîare alter deus (ikinci tanrı, diğer tanrı) gözüyle baktıklarını söyler 

ve devam eder: ―Tüm edebi sanatlar, ‗narrare‘ (anlatma) ile sınırlanmıĢken, Ģiir sanatı bir ‗condere‘ (yeni bir Ģey 

inĢa etmek, temellendirmek) yoluyla özgül ve özgün bir gerçekliğin inĢası ve etkinliği olarak görülür. Zaten 
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Yani Batı‘da asırlardır statüsü düĢük olan Sanatçı‘nın değer ve önemi katbekat 

artmaya baĢlarken bizde ise tam tersi olmakta, Sanatçı‘ tarihin baĢından beri fevkalade yüce 

olan konumunu hızla yitirmektedir. Bu vahim durumu Yahya Kemal çok güzel özetlemiĢtir:  

“Eski zarifler, Ģuarâ dedikleri vakit, rindane yaĢar insanları derûnî bir tezyifle 

karĢıladıkları vakit bile zahiren hürmet ederlerdi; çünkü bu sınıfın resmileĢmiĢ bir itibarı 

vardı; onu ihmal edemezlerdi. Lâkin zamanımızda Ģairler diye bir gençler mevkıbi 

(kafilesi)göründüğü vakit istihkârın en pes perdesinden bir mânâ hâsıl oluyor.”
16

... “Ancak 

seneler geçtikçe halkın nazarında Ģâir demek toy, küstah, bâlâpervâz, sünepe, ciddiyetsiz, 

tufeylî ve bilhassa akılsız ve mektep kaçkını bir mahlûk olarak tecelli ediverdi.”
17

 

Sonuç 

Sonuç olarak, yukarıdan beri yazdıklarımızdan anlaĢılmaktadır ki, Osmanlı döneminde 

genelde sanatkârın özelde ise Ģairlerin çok özel bir yeri vardır. ġairler, Nef‘î‘nin de açıkça 

söylediği gibi padiĢahların bile sonsuza kadar hayırla anılmak için muhtaç olduğu kiĢilerdir. 

Bu anlamda, sanatkârın iktidarın yönlendirmesiyle sanat icra ettiğini söylemek yerine, 

özgürlüğünden bahsetmek gerekir. Yani iktidarın belirlediği bir sanattan çok sanatkârın 

belirlediği bir iktidar alanı vardır. Ve Osmanlı‘da Ģair daima iktidardadır, en yüce kiĢi olan 

padiĢahın yanında, kimselerin olmadığı çok özel bir konumu vardır. Bu konum onu iktidara 

karĢı da özgür kılar. Ġstisnaları olmakla beraber, Ģairler bu konumlarını korumaya özen 

göstermiĢlerdir. Yahya Kemal‘in iĢaret ettiği gibi kendisine kaside sunulmayan bir devlet 

adamı Osmanlı‘da değersiz bir kiĢi olarak görülür. ġiir, bir anlamda devlet adamını da 

kutsamaktadır. 

Bu anlamda, yaygın olarak, mesnetsizce söylenegeldiği gibi Ģair, para veya mevki için 

devlet adamlarını öven bir çıkarcı değildir. Bunu yapanlar olmakla beraber tüm Ģairleri ve 

Ģiirleri bu kategoride değerlendirmek büyük bir bühtan olacaktır. Bütün bu mevzuların 

sağlıklı bir Ģekilde tartıĢılması için Osmanlı toplumunda sanatkâr, Ģair ve Ģiirin yer, mevki ve 

öneminin, sağlam örneklerle tespiti gerekir. Bu yazının bu konuda mütevazı de olsa bir katkı 

sağlayacağını ummaktayım.  

                                                                                                                                                                                     
Ģiirsel yaratma, Ģiir sanatı anlamında ‗poesi‘ (poetry, poésie) sözcüğü de ilk kez geç Rönesans‘ta, 16. yüzyılda 

kullanılmaya baĢlar.‖ S. 34. 
16

 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, Ġstanbul Fetih Cemiyeti Yay., Ġstanbul 2005, s. 19. 
17

 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, s. 19. 



I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

 

230 

KAYNAKÇA 

Cemil Meriç, Mağaradakiler, ĠletiĢim Yay., Ġstanbul 2016, s. 14. (Bize Gelince baĢlıklı 

bölüm) 

Charles Wells, Türk Edebiyatı, (Çev: Hüseyin Çelik), Osmanlı Divan ġiiri Üzerine 

Metinler, (Haz: M. Kalpaklı), YKY., Ġstanbul 1999. 

Cihan Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği, L-M Yay., Ġstanbul 2004. 

Dede Korkut, (Haz: Muharrem Ergin). 

Doğan Özlem, Hermeneutik ve ġiir, Notos Kitap, Ġstanbul 2011, s. 10. 

Halil Ġnalcık, ġâir ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir 

Ġnceleme, Doğu-Batı Yay., Ankara 2003. 

Nef‟î Divanı, (Haz: Metin AkkuĢ), Akçağ Yay., Ankara 1993,  s. 52. 

PuĢkin‘in gözünden Erzurum… 

http://www.erzurumaziziye.bel.tr/ekitap/93harbi/files/aziziyeninsahlanisi.pdf,09.05.201

7s 

Yahya Kemal, Edebiyata Dair, Ġstanbul Fetih Cemiyeti Yay., Ġstanbul 2005. 

 



I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

 

231 

CUMHURĠYET‟ĠN 1923-1938 YILLARI ARASINDAKĠ KÜLTÜR 

POLĠTĠKASININ TÜRK RESĠM VE HEYKEL SANATI‟NA ETKĠSĠ 

 

Elif MAMUR YILMAZ

 

Özet 

Cumhuriyet‘in 1923–1938 yılları arasında Türk resim ve heykel sanatı konusunda önemli adımlar 

atılmıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun yıkılıp, KurtuluĢ SavaĢı sonunda yerine Türkiye Cumhuriyeti‘nin 

kurulmasından, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ün ölümüne kadar geçen süreci kapsayan 

bu dönemde Devlet tarafından sanat alanında birçok inkılap gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırma Cumhuriyet‘in 

1923–1938 yılları arasındaki kültür sanat ortamını ve Atatürk devrimlerinin bu ortam üzerine yansımalarını 

betimlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma tarihi örnek eserlerin incelenmesine dayalı bir araĢtırmadır. 

AraĢtırmanın evrenini, 1923–1938 tarihleri arasında yapılan resim ve heykeller ile bu resimleri ele alan dönemin 

sanatçıları oluĢturmaktadır. Evrenden amaçlı örneklem tekniği ile seçilmiĢ beĢ sanatçının beĢ resmi araĢtırmanın 

örneklemini oluĢturmaktadır. AraĢtırma bulguları bu dönemde devletin kültür ve sanat alanındaki çalıĢmalarında 

―halkçılık ilkesinin temel alındığını ortaya koymaktadır. Aynı dönemde kurulan halkevleriyle güzel sanatlar 

alanının desteklendiği ve insanlara sanata duyarlılık kazandırılmaya çalıĢıldığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi, Türk Resim Sanatı, Türk Heykel Sanatı. 

 

EFFECTS OF THE CULTURAL POLICIES PURSUED BY THE REPUBLIC 

OF TURKEY BETWEEN 1923 AND 1938 ON TURKISH ART AND SCULPTURE 

Abstract 

Between 1923 and 1938, Republic of Turkey made great strides in Turkish art and sculpture. During 

this period, which began when Ottoman Empire collapsed and Republic was declared after the War of 

Independence and continued until the death of the founder of our republic, Mustafa Kemal Atatürk, a great many 

reforms were made by the State. This historical study aims to describe the environment of culture and arts at the 

time, and the effects of Atatürk‘s reforms on this environment by examining historical works of art. The study 

population is comprised of paintings and sculptures made between 1923 and 1938, and artists of the period who 

analyzed these works of art. Five paintings by five artists that were selected from the population by purpoive 

sampling make up the study sample. The findings suggest that the principle of populism was at the centre of the 

culture and arts policy of the State in this period. It can also be seen that fine arts were supported and it was also 

aimed to raise awareness of arts among the public by the Community Centers set up in this period. 

Keywords: Republic Period, Turkish Art of Painting, Turkish Art of Sculpture.  

                                                           

 Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
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GiriĢ 

Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun yıkılıp, KurtuluĢ SavaĢı sonunda yerine Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin kurulmasından, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ün 

ölümüne kadar Cumhuriyet‘in ilk on beĢ yılını kapsayan dönemde Devlet tarafından 

toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik, sanatsal ve eğitimsel anlamda birçok inkılap 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bozdoğan (2012: 72) Modern Türkçeye devrim olarak tercüme edilen Ġnkılap 

sözcüğünün, Mustafa Kemal‘in Cumhuriyet Halk Partisi‘nin 1931 tarihli programında 

Kemalizmin altı okundan biri olarak zikredildiğini ifade ederek, bunları; cumhuriyetçilik, 

laiklik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık‖ olarak sıralar.  ―Cumhuriyet‘in 

Halkçılık, Ġnkılapçılık, Milliyetçilik ilkeleri ön planda yer almıĢ ve her sanat dalında 

vurgulanması için çalıĢmalar yürütülmüĢtür‖ (Giray, 2009: 19). 

Atatürk, uygulamaya koyduğu devrimlerin hızlı bir değiĢimi baĢlatması için toplumu 

kültürel açıdan geliĢtirmek gerektiğini düĢündüğü için sanatın insanları kolay etkileme 

gücünden yararlanarak, toplumun kültür seviyesini yükseltmek amacıyla sanatsal çalıĢmaları 

devlet desteğinde geliĢtirmek istemiĢtir. Öndin‘e göre (2002: 56) ―Atatürk‘ün sanata önem 

vermesi, okuma yazma oranının düĢük olduğu ülkede, göze ve kulağa hitap eden sanatın, 

bireyi daha kolay etkilediği gerçeğini çok iyi bilmesinden kaynaklanır. Berk ve Özsezgin 

(1983: 9). Cumhuriyet Türkiye‘sinin kendi ideolojisini ve yapılan devrimleri halka anlatmak 

için sanatı önemli bir araç olarak gördüğünü ifade eder. 

Bu dönemde devletin sanatı ve sanatçıyı koruyucu yöndeki giriĢimlerinden biri 

Anadolu ve Anadolu insanının yaĢantısını yansıtmaya yönelik çabaların özendirilmesi 

olmuĢtur. Devletin halkçı kültür politikası; sanatçıların, Batı‘da öğrendiği resim teknikleri 

doğrultusunda Anadolu‘ya açılmasını öngörmüĢtür. Bu amaçla açılan Halkevleri güzel 

sanatları teĢvik etmeyi, açtığı sergilerle sanat ve zevk anlayıĢını halka taĢıyacak ortamı 

sağlamayı amaçlamıĢtır. Cumhuriyet‘le birlikte hızlanan inkılâpların halka benimsetilmesi, 

halkın yeni yaĢam tarzını ve değerlerini benimsemesi ve kavraması amacıyla 19 ġubat 

1932‘de Halkevleri kurulmuĢtur. Okul eğitimine ek olarak halkın politik, ideolojik ve kültürel 

eğitimini sağlamak amacını taĢıyan halkevleri, Türk Ocakları‘nın yerini almak üzere 

açılmıĢtır. Halkevlerinin Ankara‘da bulunan genel merkezi, eski Türk Ocakları‘nın genel 

merkez binasıdır. Bu tarihte çeĢitli illerde açılmıĢ olan halkevi sayısı 20‘dir (Korur, 2008: 

134–135). 

Halkevleri, Güzel Sanatlar ġubesi‘yle devletin en önemli kurumlarının baĢında yer 

almıĢtır. Güzel Sanatlar ġubesi, halk için resim ve heykel kurslarının açılmasını sağlayarak 

sanatsal içerikli konferanslar düzenlemiĢtir. Halkevlerinin yayımladığı dergilerde, sanatçıların 

ve dönemin aydınlarının sanata dair kaleme aldığı yazılar yer almıĢtır. Halkevleri bünyesinde 

o dönemlerde amatör sanatçılar, ressamlar ve heykeltıraĢlar, sanatçı birlik ve grupları 

Halkevleri bünyesinde sergiler açmıĢlardır. Devlet, belirlediği sanat politikasına koĢut olarak 

sergilerden yapıt satan alırken sanatın yegâne koruyucusu misyonunu yüklenmiĢtir. Devletin 

burs vererek yurt dıĢına sanat eğitimi için öğrenci göndermesi ise sanatı desteklemek adına 

atılan adımlardan bir baĢkası olmaktadır. 

Cumhuriyet‘in ilk dönemlerinde ―sanat diğer dallar gibi, toplumun ulusal değerleri 

içselleĢtirmesi için kullanılmakta ve toplumu, modernleĢme yolunda desteklemekteydi. 

Elbette kültür de ulusun bir araya gelmesi ve birleĢtirip bütünleĢtirmesi açından çok 

önemliydi. Halkın zihinlerine iĢleyebilmek için, öncelikle kalplerine, ruhlarına iĢleyebilmek 

gerekiyordu. Ruhlarına iĢleyebilmek için de en etkili yöntem sanattı. Kültürel aktiviteler ve 

sanat devletin amaçları doğrultusunda sınırlandırılmıĢtı. Resim ve heykelcilik ülkenin 
modernleĢen yüzünün sembolleri halini almıĢtı‖ (Yurttagüller, 2004: 194). 
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Cumhuriyet‘in ilk yıllarında, kültür politikası paralelinde 1924‘te burslu olarak yurt 

dıĢına gönderilen yirmi iki öğrencinin içinde Cevat Dereli, Mahmut Cuda, Refik Epikman, 

Muhittin Sebati, ġeref Akdik gibi ressamlar da yer almaktaydı.  ―Bu ressamlar daha sonra 

Cumhuriyet‘in ilk sergilerinde ve sanat eğitim kurumlarında aktif olarak yer almıĢlar ve 

sanatla ilgili görüĢ ve fikirlerin oluĢumunda öncü rol oynamıĢlardır (Altan-Bensmaine, 2004: 

86). 

Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı olarak Sanayi-i Nefise Müdürlüğü, Sanayi-i Nefise 

Encümeni 1926 yılında kurulmuĢtur. Atatürk, Onuncu Yıl Nutku‘nda güzel sanatların 

gerekliliği ve yaygınlaĢtırılmasının önemi üzerinde durmuĢtur. Güzel sanatlar alanında sanatçı 

ve eğitimci eksikliği bulunduğu için yabancı eğitimcilerin gelmesi giriĢimleri baĢlatılmıĢtır 

(Öndin, 2003: 69–70). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümetin davetiyle Türkiye‘ye gelen Amerikalı eğitim 

uzmanı John Dewey, okulların durumunu incelemiĢ, Türk eğitimcilerin katkılarıyla hazırlanan 

rapor yürürlüğe konulmuĢtur. J. Dewey‘in, 1926‘da uygulamaya konulan raporu, okullarda 

resim ve el iĢleri atölyelerinin kurulması ve iĢliklerin araç - gereçle donatılması, yüksek 

öğretimi sürdüremeyeceklerin yaĢamlarında kendilerine yetecek bilgi ve becerilerin 

kazandırılması, bilginin yaĢama geçirilmesinde uygulamaya dönük ve özellikle el iĢlerine 

önem verilmesi, görsel sanatlarda ise yeteneklerin geliĢtirilmesi doğrultusundadır. Dewey‘in 

raporu üzerine, ortaokullara öğretmen yetiĢtirmek amacıyla 1926‘da Ankara‘da Gazi Orta 

Öğretmen Okulu açılır (KırıĢoğlu,: 36–38). 

―Cumhuriyet‘in daha ilk yıllarında devletin talebi üzerine yabancı heykeltıraĢların 

yaptıkları ve ulusal bilincin güçlendirilmesine yönelik olarak kentlerin meydanlarına dikilen 

anıtlar ile yakın geçmiĢin acı günlerini ve zaferle sonuçlanan Ulusal KurtuluĢ SavaĢı‘nı 

belleklerde canlı tutma amaçlanır‖ (Öndin, 2002: 59). Yabancı heykeltıraĢlarla birlikte 

ülkemize giren heykel sanatına ―Türk heykeltıraĢlar da katılmaya baĢlamıĢ ve yavaĢ yavaĢ bu 

alanı yabancılardan devralmıĢtır‖ (Gezer, 1973: 39). 

 Cumhuriyet‘in ilk ressamları farklı üsluplara sahip olmalarına karĢın ortak gruplar 

halinde birleĢerek sanat çalıĢmalarını yürütmüĢler, Anadolu‘da resim sanatının tanıtılıp 

sevilmesini sağlamıĢlardır. Türk resim heykel sanatı da bu dönemde ortaya çıkmıĢtır. 1929'da 

"Müstakil Ressamlar" ilk sergilerini Ankara'da Türk Ocağı mekânında yüzden fazla tablo ve 

birkaç heykelden oluĢan sanat eserleri ile açmıĢlardır. Bu sergilerde halkın yalnızca KurtuluĢ 

SavaĢı temalı resimlere ilgi göstermelerinin yanı sıra farklı konulara ve sanat adına getirilen 

yeni yorumlara yabancı oldukları görülmüĢtür. 

―D‖ Grubu sanatçıları ise ilk sergilerini 1933‘te açmıĢlardır. Birliği Abidin Dino, 

Nurullah Berk, Zeki Faik Ġzer, Elif Naci, Cemal Tollu ve heykelcilerimizden Zühtü 

Müridoğlu kurmuĢtur. ―D‖ Grubu, 1947 yılından sonra dağılmıĢ ve mensuplarından her biri 

kendi anlayıĢında bir çalıĢmaya koyulmuĢtur. 1947 yılında grubun son sergisine 16 sanatçı 

katılmıĢtır. Sonradan bu gruba karikatürcü Cemal Nadir, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hakkı Anlı, 

Sabri Berkel, Fahrelnisa Zeyd, Zeki Kocamemi, Arif Kaptan ve heykelci Nusret Suman da 

katılmıĢlardır (Turani, 2012: 675–676). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma yazma oranının düĢük olması nedeniyle Anadolu 

insanına Milli mücadeleyi anlatabilmek için dönemin yöneticileri, okuma yazma oranı düĢük 

olan halka görsel ifade yolunu seçmiĢlerdir. Bu nedenle Cumhuriyetin baĢlangıç döneminde 

üretilen resim ve heykel gibi eserlerin konusu, Millî Mücadele‘yi anlatma ve ulus olma 

bilinciyle yüklüdürler. Anadolu‘nun iĢgali ve bu coğrafyada yaĢanan insan haklarının her 

boyutuyla ihlali, ressamlarda heyecan, coĢku, üzüntü yaratmıĢ; duygularını kendilerine özgü 

bir dille eserlerine yansıtmıĢlardır. Turani (2012: 687) bu durumu ―1929‘lardan sonra, 

toplumun kimi heyecanlarını dile getirmek bakımından bizde bir eğilim belirdi. KurtuluĢ 
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SavaĢı‘nın öyküleri, yaĢatılması gereken değerler olarak belirmiĢti. Toplumsal heyecana 

paralel olarak sanatçılarımız da bu konuları ele almaya baĢladılar. Bu konular, meĢaleleĢmiĢ 

Türk kadın ve erkeğinin, KurtuluĢ SavaĢı ve devrimlerimiz sırasında gösterdiği alıĢılmamıĢ 

kahramanlıkları idi. Bunlar halkın gözü önünde, yaĢanmıĢ tablolar olarak kalacaktı‖ Ģeklinde 

ifade etmiĢtir. 

Ġnkılâp Resimleri olarak adlandırılan bu ürünler içerisinde, Cumhuriyet döneminin 

inkılâp hareketleri ele alınan bir diğer konudur. Böylece, resim sanatı aracılığıyla yenilikler 

halka benimsetilmek istenirken, diğer taraftan o güne kadar yaĢanan resim sanatıyla halk 

arasındaki uçurum aĢılmaya çalıĢılmıĢtır (Savacı, 2010: 3). Bu dönemde gerçekleĢen Ġnkılap 

Sergileri (1933–1936) ile Zafer Bayramı Sergisi (1935), özellikle Millî Mücadeleden zaferle 

çıkan Türk Milleti‘nin zaferlerini övünçle anlatmak, Ulusal KurtuluĢ savaĢımız konu edilerek 

memleket sevgisini, ulusal duyguları güçlendirmek, millî ruhu yaĢatmak amacına uygun 

olması bağlamında devlet tarafından büyük destek görmüĢtür. Bu sergiler 1937‘den itibaren 

BirleĢik Resim Sergisi olarak sürdürülmüĢ, 1939‘da Devlet Resim ve Heykel Sergilerine 

dönüĢtürülmüĢtür. 

 Türkiye genelinde açılan halkevlerinde, baĢta okuma yazma kursları olmak üzere, 

resim kursları da vardır. Ayrıca, halkevleri kendi imkânları ile kendi dergilerini basarlar. Bu 

dergilerde, Millî Mücadele konuları ağırlıktadır. Ayrıca, sanat ve fikir alanlarında yazılara yer 

verilirken, sanatçılarla yapılan röportajlar, düzenlenen resim ve heykel sergileriyle ilgili 

haberler yoğunluktadır. ―Cumhuriyetin ilk dönemlerine ait kültür ve sanat dergileri, sanat 

alanında dönemin yaĢanan geliĢmelerinin belgelendiği önemli bir arĢiv belgesi sayılabilir. 

Ayrıca bu yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti‘nin ideolojisi ile birlikte geliĢen sanat kuramlarını 

en iyi anlatan kaynak sıfatını taĢımaktadır. Ġlk defa 1933 tarihinde Ankara Halkevi‘nin 

çıkarttığı ve ismi Atatürk tarafından konulan ve periyodik olarak yayınlanan ―Ülkü‖ dergisi 

gibi kaynaklar Türk Kültür ve Sanat dergilerinin oluĢumu açısından çok önemlidir‖ (Keskin, 

2012: 5). 

Güzel sanatlar alanında devletin desteği eğitim alanında yapılan reformlarla da kendini 

gösterir. 1937 yılında yapılan Akademi Reformu ile Güzel Sanatlar Akademisi‘nde, sanat 

eğitiminin modernize edilerek çağa uygun bir bakıĢ açısıyla düzenlenmesi Ģeklinde önemli bir 

adım daha atılır. 

Cumhuriyet döneminde resim sanatı açısından önem taĢıyan çalıĢmalardan biri de 

sanat yapıtlarının sergilenmesi ve korunması amacıyla kurumların oluĢturulması aĢamasıdır. 

Sergilerin Ankara‘da her yıl açılmasıyla baĢlayan bu süreç, 1928‘de dönemin ilk müzesi olan 

Ankara Etnoğrafya Müzesi‘nin kurulmasını sağlamıĢtır. Sergi Evi‘nin açılması, Devlet Resim 

ve Heykel Sergilerinin bu yapı salonlarında düzenlenmesinden sonra, 1937‘de Atatürk‘ün 

isteğiyle Ġstanbul Resim Heykel Müzesi kurulması, resim sanatının önemli atılımlarındandır 

(Öztürk, 2013: 174). 

Cumhuriyet rejimi ilk olarak 1938 yılında aldığı kararla Türk ressamlarını 

Anadolu‘nun çeĢitli yörelerine göndererek Anadolu temalı resimler oluĢturma ve bu resimleri 

yurdun değiĢik bölgelerinde sergileme kararı alır. Bu kararın arkasında Milli Eğitim Bakanı 

ve Köy Enstitüleri‘nin kurucusu Hasan Ali Yücel vardır. Bu Ģekilde Anadolu‘yu yakından 

tanıyan yurtsever sanatçılar yetiĢtirmek ve halka ulusal bilinci aĢılamak amaçlanmıĢtır. 

―Çağın devlet yetkilileri, yurt geneline sanatçıları göndererek, halka görsel yoldan millî 

mücadele ruhunun kazandırılması ilkesi doğrultusunda, yerli halka Türk resim sanatının 

tanıtılmasını ve o bölgelerdeki sosyal yaĢamın çizilerek belgelenmesini isterler‖ (Keskin, 

2012: 4). Yurt Gezileri, güzel sanatların yaygınlaĢmasında sağlanan devlet desteğinin bir 

baĢka örneğini teĢkil eder. Cumhuriyet Halk Partisi, Yurt gezisi sergilerinde eserler satın 

alarak sanatçılara ekonomik açıdan destek olmuĢtur. Sanatı ve sanatçıyı destekleyecek 
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devletten baĢka kesimler bulunmadığından devlet himayesini sanatçılar da onaylamıĢtır. Aynı 

Ģekilde Atatürk‘ün sergileri gezmesi, yorumlar yapması, toplumun resim sanatına ilgisi 

açısından önem taĢımaktadır. 

1938–1944 yılları arasında CHP, ressamlarımızı Anadolu‘nun her iline göndermiĢ ve 

memleket güzelliklerini resmetmelerini istemiĢtir. Toplam 48 ressamın katıldığı ve bazılarının 

iki kez gittiği bu gezilerde, Türkiye‘nin bütün bölgeleri ve illeri dolaĢılmıĢtır. Ancak bu 

geziler, ressamların toplu halde dolaĢtığı bir program değildir. Her ressama bir ilin görev 

olarak verildiği, 1–3 ay arasında değiĢen sürelerde ve yaz aylarında gidilen bir program 

olmuĢtur. Devlet, ressamları çeĢitli illere yollamakla kalmamıĢ, oralardaki Halkevleri ve yerel 

yönetimler aracılığıyla da karĢılamıĢtır. Yol ve her türlü masrafları için gerekli miktarlar 

ellerine verilmiĢtir. Gittikleri yörelerde yaptıkları resimler daha sonra sergilenmiĢ, halka 

gösterilmiĢ, satın alınmıĢtır. Bütün bu etkinliklerin, II. Dünya SavaĢı‘nın sebep olduğu 

buhranlı bir dönemde yaĢanıyor olması ayrıca anlamlıdır (Savacı, 2010:3). 

Yöntem 

Bu araĢtırma Cumhuriyet‘in 1923–1938 yılları arasındaki kültür sanat ortamını ve 

Atatürk devrimlerinin bu ortam üzerine yansımalarını betimlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırma tarihi örnek eserlerin incelenmesine dayalı bir araĢtırmadır. AraĢtırmanın evrenini, 

1923–1938 tarihleri arasında yapılan resim ve heykeller ile bu resimleri ele alan Cumhuriyet 

Döneminin sanatçıları oluĢturmaktadır. Evrenden amaçlı örneklem tekniği ile seçilmiĢ, beĢ 

sanatçının beĢ resmi araĢtırmanın örneklemini oluĢturmaktadır. 

Bulgular ve Yorumlar 

KurtuluĢ SavaĢıyla bağımsızlığım elde etmiĢ olan bir ülkede, yeni bir devlet kurmanın 

ve bu seferde kalkınma ve çağı yakalama savaĢına giriĢmenin duyarlığı, heyecanı, bu yıllarda 

resim sanatına da büyük ölçüde yansımıĢtır. ġeref Akdik‘in ―Millet Mektebi‖i, Zeki Faik 

Izer‘in ―Ġnkılâp Yolunda‖, Arif Kaptan‘ın ―Cumhuriyet‘in Gençliğe Tevdii‖, Turgut Zaim‘in 

―Doğu ve Batı Halkından Gazi Mustafa Kemal‘e Arz-ı ġükran‖ı, Melek Celal Sofu‘nun 

―Büyük Millet Meclisi Kürsüsünde Kadın‖ı gibi birçok resim bu duyarlılıkla yapılmıĢtır 

(Yılmaz, 2005: 19). 

 

Resim 1: Abidin ELDEROĞLU. “AyrılıĢ” (1935). 

(Kaynak: http://www.itobiad.com/download/article-file/263738 adresinden 10.06.2017 tarihinde 

alınmıĢtır.) 
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Abidin ELDEROĞLU‘nun ―AyrılıĢ‖ adlı resminde (Resim 1) Anadolu kadınları 

cepheye asker gönderilirken resmedilmiĢtir. Resmin ön planında evladını askere gönderen bir 

anne, bir eĢ ve bir çocuk yer almaktadır. Resimdeki kadınlar her ne kadar cephe gerisinde 

olsalar da izleyiciye savaĢın zor Ģartlarını ve milli mücadele ruhunu hissettirebilmektedirler. 

Kadınların yaĢadığı ayrılık acısı toplumu birleĢtirici etki yaratmaktadır. KurtuluĢ savaĢında 

kadın ulusal beraberliğin baĢkarakteri olarak gösterilirken bir taraftan da modernleĢmenin 

sembolü halini almıĢtır (Yılmaz, 2012:326). Bu nedenle Anadolu kadınları ilk olarak 

annelikleri ve ev kadınlıkları bağlamında tanımlanmakla birlikte tüm ulusun da annesi olarak 

görülmektedir. 

 

Resim 2: Halil DĠKMEN “Ġstiklal SavaĢı‟nda Mermi TaĢıyan Kadınlar” (1933, 1,43x2,45 

boyutlarında) Ġstanbul Resim Heykel Müzesi 

(Kaynak: http://www.leblebitozu.com adresinden 10.06.2017 tarihinde alınmıĢtır.) 

Halil DĠKMEN‘in ―Ġstiklal SavaĢı‘nda Mermi TaĢıyan Kadınlar‖ adlı resminin (Resim 

2) geri planında dik dağlar ve bu dağların arasında bir köy görünmektedir. Resimde dik ve 

geçilmez dağlar savaĢ sırasında yaĢanılan ciddi sorunları simgelemektedir. Gökyüzü karanlık 

olmasına rağmen figürler sağ üst köĢeden güçlü bir ıĢıkla aydınlanmaktadır. Bu Ģekilde savaĢ 

ruhu dramatik bir tarzda yansıtılmaya çalıĢılmıĢtır. Resmin merkezinde yer alan kadın elini 

uzatmıĢ ileriyi iĢaret etmekte ve hemen arkasındaki kadınlar ise âdeta onun iĢaretinden güç 

almaktalar. Resimdeki figürler, bu kurak ve kıraç alanda tepeleri aĢarak yollarına devam 

etmekte kararlıdırlar. Yola devam etmek, ileriye gitmek fikri KurtuluĢ SavaĢı'nda zorluklarla 

mücadele amacıyla güçlerini birleĢtiren asker ve halkın tüm olumsuz Ģartlara rağmen 

kararlılığını ve uyumunu temsil etmektedir. Ulusal KurtuluĢ SavaĢı‘nı ele alan yapıtlar, 

askerlerin ve halkın birlikteliğini gözler önüne sererek, cephe gerisindeki sınırlı insan ve savaĢ 

malzemesine gönderme yaparak Ulusal KurtuluĢ SavaĢı‘ndaki özveri, fedakârlık ve ortak bir 

amaç için mücadele ruhunu ortaya koyar. 

http://www.leblebitozu.com/
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Resim 3. Millet Mektebi. ġeref AKDĠK Resim 1: ġeref Akdik, 1931, Okuma 

Yazma (A B C) Kursu, TÜYB, 180x150 cm 

(Kaynak: /http://www.leblebitozu.com  adresinden 10.06.2017 tarihinde alınmıĢtır.) 

Memleket ve özellikle Cumhuriyet dönemi geliĢmeleri ile birlikte Mustafa Kemal‘in 

inkılaplarını içeren konuları tuvaline yansıtan sanatçı ―Harf Ġnkılabı/ Millet Mektebi‖ (Resim 

3) adlı eserinde yetiĢkinlerin eğitimi amacıyla kurulan Millet Mektebine ve kara tahta önünde 

Türk harflerini yazmaya çalıĢan köylü kadın figürlerine yer vermiĢtir. Kasım 1928‘de 

gerçekleĢtirilen harf devriminden sonra yeni harflerle okuma-yazma öğretmek amacıyla 

Millet Mektepleri kurulmuĢ, ilk ve en büyük okuma-yazma seferberliği böylece Akdik‘in 

eserlerine de konu olmuĢtur. Bu nedenle Akdik‘in eserlerinde göze ilk çarpan sosyal ve 

inkılapçı oluĢu ve tarihi oluĢum sürecinde yaĢananları anlatmasıdır. (Serdar, 2009: 77). 

Mustafa Kemal Atatürk‘ün, 1933‘de Ġnkılap Sergisi‘nde ġeref Akdik‘in Millet 

Mektebi tablosunu izledikten sonra yanındaki milletvekillerine resmi beğendiğini söyleyerek 

satın alınmasını istemesi ressama ekonomik açıdan destek olma göstergesidir.  

Cumhuriyet sonrasında açılmıĢ olan Millet Mektepleri okuryazar oranını arttırmak ve 

okuryazar olmayanlara okuma yazma öğretmek amacını taĢımaktaydı. ġeref Akdik‘in bu 

yapıtı harf reformuna (1 Kasım 1928) ve okuma-yazma seferberliğine gönderme yaptığı için 

önem taĢımaktadır. Resimde dört köylü kadınına, kıyafetleriyle onlardan ayrılan bir öğretmen 

kara tahta baĢında ders vermektedir. Üç kadın figüründen birisi kucağında çocuğuyla ve 

ellerinde defterleri tahtayı izlerken görülmektedirler. Öğretmen köylü kadınlardan birine 

tahtada harfleri çizdirmektedir. Tahtanın sağ köĢesinde bir harita ve üst köĢesinde ise yarısı 

görünmüĢ olsa da Atatürk portresi yer almaktadır. Sağ köĢedeki kadının baĢörtüsündeki 

kareler sol alttaki kumaĢta yer almakta, sol alttaki kadının üzerindeki kırmızı renkler bizi tahta 

baĢındaki kadının Ģalvarına götürmektedir. Öndeki kadınlardan birinin baĢörtüsündeki mavi 

yeĢil renkler bizi tahtanın üzerindeki benzer renk tonlarına götürüyor. Resimdeki kadınların 

yöreselliğinin izlerini taĢıyan baĢörtüleri iki farklı Ģekilde bağlanmıĢtır. Kadınların kıyafetleri 

yöresel bir anlayıĢla resmedilmiĢtir. Bu resim Atatürk inkılâplarını konu edinen bir resimdir. 

Okuma-yazma seferberliğine katılan Anadolu kadınlarını yansıtan bu eserde, öğretmen 

http://www.leblebitozu.com/
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figürüyle aydın Türk kadını ve yöresel kıyafetleri içerisinde, yanında küçük çocuğu olduğu 

halde aydınlığa koĢan Türk kadını resmedilmiĢtir. 

 

Resim 4. Cemal TOLLU, Alfabe Okuyan Köylüler, 1933. Boyut ve Teknik: 92×73 

cm, tuval üzerine yağlıboya.  

(Tablonun Bulunduğu Yer: M.Ü. Ġstanbul Resim ve Heykel Müzesi). 

(Kaynak: /http://www.leblebitozu.com adresinden 10.06.2017 tarihinde alınmıĢtır.) 

Cemal Tollu‘nun ―Alfabe Okuyan Köylüler‖ adlı tablosunda (Resim 4) üç kadın 

figürü görülmektedir. ―1928 Harf inkılabından sonra yapılmıĢ olan bu resimde de Cumhuriyet 

ve getirdiği yeniliklerin mesajı verilmektedir. Kalkınmanın en ücra köĢelere kadar ulaĢtığı 

mesajının verildiği bu resimde, tarlada verilen bir molada üç köy gencinin alfabe okumakla 

meĢgul olduklarını görmekteyiz. Köylü, erkeği ve kadını ile yan yanadır. Bu resim Cemal 

Tollu‘nun kübist çalıĢmalarına oranla hacimsel formların daha duyarlı bir Ģekilde ifade 

edildiği bir çalıĢmadır (Giray, 2009: 25). 

 

Resim 5. Zeki Faik ĠZER. “Ġnkilap Yolunda”. (1933, 1.76x2.37 boyutlarında). 

(Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin adresinden 10.06.2017 tarihinde alınmıĢtır.) 

https://tr.pinterest.com/pin%20adresinden%2010.06.2017
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Bozdoğan‘a göre (2012: 72) 1923‘te laik cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, Fransız 

Devrimi‘nin ilham gücü çok daha belirginleĢmiĢtir. Bunun dikkate değer sanatsal 

ifadelerinden biri, dönemin önde gelen modernist sanatçılarından olan Zeki Faik Ġzer‘in 1931 

tarihli ―Ġnkılap Yolunda‖ adlı tablosudur. Delacroix‘in 1830 tarihli ünlü ―Halka Önderlik 

Yapan Özgürlük‖ resminden uyarlanan bu tablo (Resim 5) Cumhuriyet‘in devrimci yönünün 

bir ifadesidir. 

Zeki Faik Ġzer‘in bu eserine baktığımızda, ilk görülen, resmin ‗formel ve tematik 

unsurlarının‘ doğrudan doğruya Delacroix‘nın ‗Devrime Öncülük Eden Özgürlük‘ adlı 

tablosundan alıntılandığıdır.  Bu Zeki Faik Ġzer‘in aĢırı Batı hayranlığının sonucu olarak 

açıklanmıĢ bir durumdur. Kendi kiĢiliğini yansıtan eserleriyle soyut resme yöneliĢin 

öncülerinden ve Türkiye‘nin en renkçi ressamlarından biri olan Zeki Faik Ġzer gözüne iliĢen, 

dikkatini çeken her tür varlığın özüne inmiĢtir. Bu özü irdelemiĢ ve ayrıntılardaki kayda değer 

farklılıkları yapıtlarında ifade etmiĢtir. En canlı biçim ve renkleri eĢyanın doğasına katan 

sanatçının eserleri, düĢünsel yaĢantısının genel çizgilerini ele verir niteliktedir. Cesur fırça 

darbeleri ve renk anlayıĢıyla resimleri kendiliğinden ritim kazanmıĢ ve eĢya doğasından 

çıkarak izleyiciyi bir rüya âlemine sürüklemiĢtir. Cumhuriyet döneminin değiĢimlerini içeren 

bu resim Mustafa Kemal‘in inkılaplarını simgeleĢtiren figüratif bir resimdir (Serdar, 2009: 

79–80). 

Bu resim ritmik dinamizmi ve çok renkli soyutlamaları ile heyecanlı, özgün bir yorum 

sergilemektedir. ―Eser temsili bir resimdir. Tablonun sol üst köĢesinde bir insan topluluğu 

vardır; bu topluluk, Atatürk‘ün gösterdiği yolda ilerleyen gençliği temsil ediyor; sağ köĢede 

de altta, bir ikinci topluluk; bu da Atatürk‘ün bu ileri hamleleri karĢısında irticanın nasıl 

ezildiğini veriyor‖ (Elibal, 1973:157). Resimdeki kadın figürü Cumhuriyet‘in gücü ve 

kararlılığını temsil etmektedir. Sanatçının sağlam deseni, bu anlatımı daha da 

güçlendirmektedir. Cumhuriyetin ilanıyla Türk kadınının ekonomik, kültürel ve siyasi alanda 

yer edinebilmesine önem verilmiĢ, bu konuda politikalar geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, uygulamaya konulan politikalar bu resimde de görüleceği üzere 

kadını Cumhuriyetin simgesi haline getirirken çok partili sisteme geçiĢle birlikte ortaya çıkan 

siyasi çekiĢmeler bu ilerlemeleri durdurmuĢ hatta geriletmiĢtir. Berktay‘a göre (2002:275) 

yeni kadının yaratılması devletin ataerkil gücünün korunmasına da yardım etmiĢtir. Bir 

taraftan kadın ulusal beraberliğin baĢkarakteri olarak gösterilirken bir taraftan da 

modernleĢmenin sembolü halini almıĢtır.  

AraĢtırma bulguları bu dönemde devletin kültür ve sanat alanındaki çalıĢmalarında 

―halkçılık ilkesinin temel alındığını ortaya koymaktadır. Aynı dönemde kurulan halkevleriyle 

güzel sanatlar alanının desteklendiği ve insanlarda sanata duyarlılık kazandırılmaya çalıĢıldığı 

görülmektedir. Cumhuriyet‘in kuruluĢundan Ulu Önder Atatürk‘ün ölümüne kadar olan 

dönemden itibaren sanat, estetik değerinin yanı sıra çağdaĢlaĢmayı sağlayacak devrimlerin 

gerçekleĢtirilip, halka benimsetilmesinde önemli rol oynamıĢtır. 

Sonuç 

Elde edilen veriler ıĢığında Cumhuriyetin ilk on beĢ yıllık döneminde çağdaĢ 

uygarlıklar düzeyinde, modern bir Türkiye yaratmayı hedefleyen Atatürk ve yönetim kadrosu 

gerek Güzel Sanatlar Akademisi‘ndeki eğitim koĢullarını iyileĢtirmek, gerekse yurt dıĢında 

eğitim olanakları sağlamak bağlamında sanat eğitimine önem vererek, Halkevleri ve Köy 

Enstitüleri‘ne resim sanatını yurt genelinde tanıtmak ve yaygınlaĢtırmak konusunda misyon 

yükleyerek, Yurt Gezilerini organize ederek, sergiler düzenleyerek, sergilerden resim satın 

alarak, müsabakalar düzenlemek suretiyle kazanan ressamlara para ödülü vererek Türk resmi 

ile ressamlarına destek olduğu; dolayısıyla da Türk resminin geliĢimine katkıda bulunduğu 

tespit edilmiĢtir.  
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Cumhuriyet Dönemi Türkiye‘si bütün bir tarihinin en kökten dönüĢümü ve 

devrimlerini yaĢarken sanata da böylesi yüceltici ve devrimci bir iĢlev yüklemiĢtir. Bu 

dönemin sanat politikaları pek çok açıdan günümüze örnek olacak özelliklere sahiptir.  
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ALTERNATĠF BĠR ĠKTĠDAR ÖNERĠSĠ OLARAK “ÜTOPYA” VE 

ZÜLFÜ LĠVANELĠ‟NĠN “SON ADA”SI 

 

Elif SAYAR

 

Özet 

Ġnsanoğlu mutsuzluklara, haksızlıklara ve acılara karĢı düĢüncede kurulmuĢ eĢitlikçi, doğru, mutlu ve 

güzel bir toplum düzeni hayal eder. Ġnsan bilinci ve emeği ile kurulmuĢ ütopyalar yazıldıkları çağın sorunlarını 

ve en temel kaygılarını yansıtır. Var olmayan ancak düĢüncede kurulan ütopyalar bir iktidar sorunudur. Ġktidar 

uygulamaları pek çok kiĢiyi mutlu etmeyip alternatif ütopyalar düĢünülmesine sebep olur. Bu anlamda her ütopik 

eserde ideal düzen çizilir. Ancak özellikle yirminci yüzyılda yazılan, toplumların olumsuz yönlerini sergileyen, 

ütopya kapsamında incelenen ―distopya‖lar; koĢulların karmaĢıklığını karamsar bir yaklaĢımla vurgular. Bu 

eserler sorunsuz bir toplum yaratma eğilimine eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla yaklaĢır. Bu bağlamda bir ütopyadan 

―distopya‖ya dönüĢen Zülfü Livaneli‘nin ―Son Ada‖sı Türkiye‘ye yönelik eleĢtiriler içermektedir. Emeklilik 

yıllarını geçirmek üzere yerleĢtiği cennet bir adayı politik ve kiĢisel ihtirasları yüzünden huzursuz, güvensiz ve 

acımasız bir ortama dönüĢtüren darbeci baĢkan alegorik bir dille anlatılır. 

Anahtar Kelimeler: Ütopya, Distopya, Son Ada, Dil, Ġktidar. 

 

AS A ALTERNATIVE POWER OFFER “UTOPIA” AND (HIS) “SON ADA” 

OF ZÜLFÜ LĠVANELĠ 

Abstract 

Human, imagine right, happy, nice a society order (rejime) established in tought agaist to injustices and 

pains. Utopians that established consciousness and work (labor) of human, reflects problems and the most basic 

worrys of era (time) when they are written. Utopias that established (built, founded) in thought but (however) 

nonexistent a power problem. Power applications causes alternative power offer(proposal) because they don‘t 

make happy many person (people). Ġn this sense at every utopian work is drown ideal layout (order) But 

(however) especially in the 20th century dystopias are written, examined witin utopia and displaying (exhibits) 

negative diretion of societies, stress a pessimistic approach complexity of conditions. These Works approaches 

with a critical point of view to tendency createa problem- free society. In this context, ―Son Ada‖ of Zülfü 

Livaneli transformens from an utopian to a dystopian contains criticisms for Turkey. Puscrist President 

(coup)who transform an island of heaven, settle to spend years of retirement, because of (due to) personel 

ambitions, restless, untrusful and rutless environmenti tell with an allegorical language. 

Keywords: Utopia, Dystopia, Language, Power, Son Ada. 

  

                                                           

 Doktora Öğrencisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim 

Dalı 



I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

 

244 

GiriĢ 

Dil, iktidarın aracıdır. BaĢka bir deyiĢle dile hâkim olan ve onu ustalıkla kıllanan kiĢi, 

dil aracılığıyla düĢünce ve görüĢlerini iktidar yolunda kullanır. Bu açıdan bakıldığında dil tüm 

amaçlar için kullanılan verimli bir kaynaktır. Dilin iktidarı insan iliĢkilerinde dolaysız olarak 

ortaya çıkar. Ġktidarın kendisi ise hiyerarĢik bir düzen içerisinde var olur.  Ġktidar; gerçekliği, 

kendisine bağlı medya organları ile bir korku kaynağına dönüĢtürerek, düĢünmekten kaçmayı 

kolaylaĢtırır. Öyleyse Ġktidar nedir? Sorusu üzerinde durmamız gerekir. Türk Dil Kurumu 

Türkçe sözlüğünde ―bir iĢi yapabilme gücü, erk.”
1
 anlamına gelen iktidar kavramı çeĢitli 

dönemlerde, değiĢik bakıĢ açılarıyla yorumlanmıĢtır. 

Ġktidar ‗belirli bir kesimin diğerleri üzerinde baskısı‘ anlamına gelirken, diğer taraftan 

‗aktörlerin ortak bir hedefi gerçekleĢtirmek için bir araya gelmesiyle iliĢkilendirilir. Bu 

bağlamda iktidarı üretken bulan yaklaĢımlar mevcuttur. 

DavranıĢçı yaklaĢımda, iktidar sorunu büyük ölçüde farklı çıkarlara sahip aktörler 

arasındaki iliĢkiye indirgenir. Böylece çoğulcu yaklaĢımı benimseyenlerin, iktidar sorununu 

birey ve birey merkezli grupların çıkarları doğrultusunda çözdükleri düĢünülür. 

Ekonomiyi esas alan Marksizm‘de ise iktidar, ekonomik iĢlevselliğe göre analiz 

edilmektedir. Marksizm‘e göre iktidar; üretim iliĢkilerini koruyan, üretim güçlerine katkı 

sağlayan ve bunları gerçekleĢtirirken de sınıf egemenliğini sürdüren bir olgudur. Marksist 

düĢünce sistemi iktidarı, tüm sosyal ve siyasal fenomenlerin üretim iliĢkilerinin sonucunda 

oluĢan üstyapılar olarak tanımlar. Tarihsel sürece, toplumsal sınıflara egemen olan bu olgu, 

sınıf çatıĢması olduğundan, iktidar da iktisadi temelde, bir sınıf egemenliği olarak ele alınır. 

Marksizm‘e göre Ġktidarın sahibi burjuva, devlet ve bürokrasidir. Üretim aracılığıyla 

mülkiyete sahip olan hâkim sınıf burjuva, iktidara da sahiptir. Bu nedenle Marksist iktidar, 

egemen iktidarı temsil eden devlet tarafından aĢağıya doğru uygulanan alt sınıf çıkarlarının 

aleyhine hareket eder. Kapitalist toplumda iktidar iliĢkilerinin merkezinde mülkiyet kurumu 

ve üzerinde yükselen sınıf iliĢkileri olduğundan Marksist iktidar, birey merkezli bakıĢa karĢı, 

topluma ve toplumsal yapılara yönelik vurgusuyla ön plana çıkar. 

Yapısalcılık sonrası modern yaklaĢımlara etkili eleĢtiriler gelmiĢtir. Özellikle, 

Foucault‘nun yaklaĢımı hem güçlü bir eleĢtiri ve hem de yeni bir alternatif sağlamıĢtır. 

Foucault iktidarı bir ―iliĢkisellik‖ durumu olarak ele almıĢtır. Bu bağlamda yönetme ve 

yönetilme iliĢkisi farklı Ģekilde değerlendirilmiĢtir. Ona göre iktidar tarih içerisinde değiĢen 

koĢullarla dönüĢen bir olgudur. Marksist Ġktidar eleĢtirisinin aksine Foucault iktidarı 

yasaklayan değil üreten ve düzenleyen bir olgu olarak görür. Ona göre iktidarda dikkat 

edilmesi gereken Ģey ise ―söylem‖ dir. “Söylem, düĢünen, bilen ve konuĢan bir öznenin 

görkemli bir biçimde açılmıĢ görünüĢü değildir; tam tersine öznenin dağılıĢının ve kendisiyle 

birlikte süreksizliğinin belirlenebildiği bir bütündür. O birbirinden ayrı yerler demetinin 

kendini ortaya koyduğu bir dıĢsallık alanıdır.‖
2
 Böylece söylem, tek baĢına değil birlik 

halinde çözümlenebilir. 

Foucault iktidarın bir bireyin öteki bireyler üzerindeki, bir grubun öteki gruplar 

üzerindeki homojen bir egemenliği olarak ele almaz. ―Hakikat‖i ön plana çıkaran Foucault 

onun davranıĢ ve tutumların dayandığı kuralları tespit ettiğini dile getirir. Böylece hakikat, 

iktidarı üretir. Söylem de tam bu noktada da devreye girmektedir. Hakikate iliĢkin söylemler 

iktidarın dayattığı ve ürettiği iliĢki düzenini meĢrulaĢtırmak için vardır. Önce söylem üzerine 

geliĢen iktidar, sonra çeĢitli enstrümanlarla geliĢir. 

                                                           
1
 http://tdk.gov.tr. 

2
 Michel, Foucault, Bilginin Arkeolojisi, Çev. Veli Urgan, Birey Yayıncılık, Ġstanbul, 1999, s. 75 
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Bu enstrümanlardan biri de edebiyattır. Özellikle roman kullandığı dil ve söylemlerle 

iktidarın aracı haline gelir. Her sözün, her söylemin içine saklanmıĢ olan iktidardan 

kurtulmanın yolu ise uyanık okurdan geçer. 

Ancak dilin mitlerden ve ideolojilerden temizlenemeyeceğini söyleyen Barthes‘a göre 

okuyucu metin içerisinde bir yolculuğa baĢlar. Bu yolculukta önünde birçok yol varken ya 

metnin ideolojisiyle bir yol seçer veya dilde sıyrılmak istediği mitin yerine kendi mitini 

koyarak devam eder. Bu da kendini okumayı getirir. 

“Barthes‟ın ezici söylemlerin egemenliğine karĢı ileri sürdüğü öneriler, yazar-metin-

okur üçgenini kırmak, yazarı silmek, dili kendi kendine konuĢturmak, okuru dilediği anlamı 

üretmede serbest bırakmak dilde ortaya çıkan iktidar düzeneğini bozmaz, sadece eskisinin 

yerine yenisini getirir.‖
3
 

Dilde iktidar izlerinin silinemeyeceği gerçeği, yeni söylemlerin oluĢmasına neden olur. 

Bu yeni söylemlerle yeni okumaları da beraberinde getirir. Bu okuma biçimleri içinde 

ütopyaları bir muhalefet dili olarak ele alabiliriz. 

Alternatif Ġktidar Kavramı Olarak Muhalefet ve Edebiyatta Muhalefet Biçimi: 

Ütopya 

Demokrasinin değiĢime açık olmasının yolu "güçlü muhalefetten" geçer. Bir görüĢe, 

bir eyleme, bir tutuma vb. karĢı olma durumu, olarak tanımlayabileceğimiz muhalefetin 

enstrümanlarından biri de ―edebiyat‖tır.  ‗Her eleĢtiri bir muhalefettir.‘ sözünden hareketle 

beğenmeme durumu bir muhalefetle sonuçlanır. Peki, edebiyatta muhalefet ve eleĢtiri nasıl 

olmalıdır? Bu sorunun yanıtı birçok türde (Ģiir, roman, hikâye…) kendini gösterir. Biz 

çalıĢmamızda roman türünde bir eleĢtiri niteliği taĢıyan ütopyaları Zülfü Livaneli‘nin ―Son 

Ada‖sı üzerinden değerlendirmeye çalıĢacağız. 

Ütopya, düĢte ve düĢüncede kurulmuĢ eĢitlikçi, doğru mutlu ve güzel bir toplum 

düzenidir. Ġnsanoğlu yaĢadığı haksızlıklara, mutsuzluklara ve acılara karĢı iyimser bir tavır 

sergiler. Ġnsanoğlunun büyük umutsuzluklara ve acılara karĢı kendi ideal toplum düzenini 

düĢünce ve inanç dünyasında kurar. Böylece ütopyalar aynı zamanda yaĢandığı çağın 

sorunlarını temel alır. Var olmayan ve düĢüncede kurulan ütopyalar toplum düzeninde 

bireylerin yaĢam Ģekilleri hakkında bilgi verir. Ġdealize edilmiĢ bir düĢsel dünyayı yansıttıkları 

için gerilim ve çatıĢmalara yer verilmez. Ütopyaların amacı toplumun sorunlarını olumlu bir 

çözüme ulaĢtırmaktır. EĢitlikçi bir dünya düzeni üzerine kurulan Ütopyalar, ―bireyler üstü bir 

örgütün iĢleyiĢidir.”
4
 ―Ütopya‖ kavramı Thomas More‘un ―Ütopya‖ adlı eserinden alınmıĢtır. 

Bu eserle birlikte Tommaso Campanella,‘nın GüneĢ Ülkesi, Francis Bacon‘un Yeni Atlantis, 

Jonathan Swift‘in Güliver‘in Gezileri, Edward Bellamy‘nin GeçmiĢe BakıĢ, William 

Morris‘in DüĢ Dünyasından Haberler, H.G. Wells‘in ÇağdaĢ Bir Ütopya ve B.F. Skinner‘in 

Walden Ġki gibi eserleri bilinen ütopyalar arsında sayılmaktadır. 

Bir kiĢinin ya da grubun kusursuz dünya ideali olarak kurgulanan ütopyalar, yirminci 

yüzyılın baĢından itibaren eleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Toplulukların bütün üyelerini 

tekleĢtirerek, insan iradesini devreden çıkaran, ancak alternatif düĢünceleri yok ederek 

kendini devam ettirebilen ütopyalar, zamanla tersine bir iĢleve bürünmüĢtür ve böylece karĢı- 

ütopyalar ortaya çıkmıĢtır. 

Nasıl Bir Ülkede YaĢanmaz? Distopya 

Tasarladıkları kiĢiler tarafından her ne kadar mükemmel görünseler de aslında 

ütopyalar en baĢından felaketin haberini verirler. “Çünkü ütopya yazarının düĢlediği 

                                                           
3
 Nil Gökse, Dil ve Ġktidar, Agrapha Dogmata, Haziran 23,2012. 

4
 Nail Bezel, Yeryüzü Cennetleri Kurmak (Ütopyalar), Güldikeni Yay. Mayıs 2000. 
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“mükemmellik” aslında yalnızca kendisi için düĢlediği mükemmelliktir. Tüm ütopyalarda 

insanların aynı ideale inanıyor olması gerekir. Ġnandırmak düzeni korumak belli bir yönetici 

kitlenin elindedir ve bu kitle iktidarlarını, insanları tek tipleĢtirerek ve farklılıkları yok ederek 

devam ettirirler. Ġlk ütopyalarda bu durum rahatlıkla görülebilmektedir.‖
5
 

Ütopyalar eĢitlik, adalet ve düzen eğilimindedir. ―Ama özgürlük kavramı hiçbir zaman 

devreye girmez ütopyalarda çünkü özgülük tam da ütopyanın yıkımıdır.‖
6
 

Böylece Ütopya kendi içinde karĢı ütopyasını barındırır. KarĢı ütopyaların temel 

özelliği gelecekte olabilecek tehlikeleri göstermektir. Bu tehlike aynı zamanda makineleĢen 

bir toplumda insanın duygu, düĢünce ve değer sistemleri ile yok olup gitmesidir. Ütopyalar bu 

gibi durumlara uyarı niteliğindedir. Ütopyalardaki bu tek tipleĢtirme ve farklı olana 

―tahammülsüzlük‖ karĢı ütopyaları oluĢturur. 

―Nail Bezel, ―Yer Yüzü Cennetlerinin Sonu‖nda KarĢı Ütopyayı/Distopyayı Ģöyle 

tanımlar: “Ters ütopya, ütopyacı bir eğilim ve amaçlarla yola çıkıldığında ortaya çıkabilecek 

olumsuz ve baskıcı bir toplum düzenidir.‖
7
 Bezel‘e göre tıbbın, teknolojinin bilimin ve 

bürokrasinin baskı aracına dönüĢtüğü, insanların korkuyla yabancılaĢmaya itildiği ters ütopya 

kurguları, ütopyayı yalanlar. Böylece Ütopya bir cenneti vaad ederken Ters Ütopya/Distopya 

arafı ve cehennemi vaad eder. 

KarĢı-ütopyanın ilk öreği Yevgeni Zamyatin ‗in 1920 de yazdığı‖ Biz‖dir. Bununla 

birlikte Aldous Huxley‘in ―Cesur Yeni Dünya (1932), George Orwell‘in 1984 (1949) Hayvan 

Çiftliği, Ray Bradbury‘nin Fahrenheit ―451‖ (1953) eserleri ilk distopyalar arasındadır. 

Kutadgu Bilig ve Medinetü‘l Fazıla bir tarafa bırakılırsa modern Türk edebiyatında 

ütopyalar olarak anılan ilk eser rüyalardır.
8
 Bu rüyalar sosyo-politik içeriklidir. Namık 

Kemal‘in rüyası ilk hayalî metin olarak kabul edilir. 

Türk edebiyatında rüyalarla baĢlayan ütopyalar romanlarla devam etmiĢtir. Ġsmail 

Gaspralı‘nın Darürrahat Müslümanları ilk ütopik ülkedir. Bunun yanında Gaspra‘nın Kadınlar 

Ülkesi (1900) ―YeĢil Yurt‖ ideali ve Ziya Gökalp‘in ―Turan ―Ģiirindeki ―Kızılelma‖da ütopik 

izler görebiliriz. Cumhuriyetin ilanına kadar Osmanlının çöküĢ dönemlerine ait kurtuluĢ 

çareleri arayan ütopyalar. Cumhuriyetten sonra ulus-devlet iliĢkisini ortaya çıkarır. Ahmet 

Ağaoğlu‘nun ―Serbest Ġnsanlar Ülkesi‖ (1930) Yakup Kadri Karaosmanoğlu‘nun Ankara 

(1934) bu iliĢkiyi ortaya çıkaran eserlerdendir. 90‘lardan sonra bilim–kurguya ilginin 

artmasıyla toplumsal eleĢtiride geleceğe dair tasarımlar ağır basar. Özellikle 1965‘ten sonra 

karĢı-ütopyaların çoğalması geleceğe karĢı karamsar bakıĢ açısının çoğaldığını gösterir. 

Kadın-erkek eĢitsizliği, yerleĢik geleneksel kodlar, geleneksel aile kurumu gibi konular 

eleĢtirilir. Bu dönemde Gülten Dayıoğlu‘nun IĢın Çağı Ġnsanları (1984), Buket Uzuner‘in 

Balık Ġzleri‘nin Sesi (1992), Sabri Gürses‘in BoĢvermiĢler (1996), Ġlhan Mimaroğlu‘nun 

Yokistan Tanrısı, 1997), Zühdü Bayar‘ın Sahte Uygarlık (1999), Alev Alatlı‘nın Kabus 

(1999) ve Rüya (2001) DR‘nin ―Uykusuzlar ve ―Yedi Uyuyanlar, Tahir Abacı‘nın Adı 

Senfoni Kalsın, Cem AktaĢ‘ın Olgunluk Çağı Üçlemesi (2001), Çetin Altan‘ın 2017 Yılının 

Anıları (1999), AyĢe ġasa‘nın ġebek Romanı (2004), GülayĢe Koçak‘ın Topaç‘ı 

(2004),Tahsin Yücel‘in Gökdelen‘i (2006) Zülfü Livaneli‘nin Son Ada‘sı (2008) ve Oya 

Baydar‘ın Çöplüğün Generali (2009) KarĢı Ütopya/Distopya türünün örneklerindendir. 

 

                                                           
5
 Firdevs Cambaz YumuĢak, Gelecek Gelir KarĢı –Ütopya, Hece, S160, s.77–86. 

6
 Bülent Somay ile Edebiyat ve Ütopya Üzerine Röportaj Ahmet Sait Akçay ParĢömen Güz 2001C.3 S.2 s. 39–

51. 
7
 Nail Bezel, Yeryüzü Cennetlerinin Sonu, Say Yayınları, 1984, s.7. 

8
 Bkz. Bu konuda yapılmıĢ en kapsamlı çalıĢma M. Kayahan Özgül‘ün ―Türk Edebiyatında Siyasi Rüyalar‖ dır. 
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Altarnetif Ġktidara Uygun Bir Roman: “Son Ada” 

Ġnsanoğlu günlük yaĢamın dert ve sıkıntılarından kurtulmak için uzak bir ada hayali 

kurar. Günlük yaĢamın katı gerçekliğinden bunalan insan, gönlündeki adanın mutlu 

yalnızlığına sığınır. Bu nedenle birçok ütopik eserde ―ada‖ kavramı önemlidir.
9
 Ada, dıĢarıda 

olandan kendini soyutlamıĢ, kendi sınırları içerisinde bütünden ayrılmıĢtır. ―Ada‖ için öteki 

dünya ―dıĢarı‖dır. Bir kiĢinin oluĢturduğu ―Ada‖ aynı zamanda dünya karĢıtlığı belirtir. 

―Ada‟nın „dünya‟dan daha iyi bir yer, daha mutlu bir yer, daha mutlu bir yaĢama ortamı 

olarak düĢünmesi ile ütopya ortaya çıkar‖
10

 gelebilecek tüm tehlikelerden korunaklı bir dünya 

oluĢturan ütopik ada toplumdaki aksaklıkları göz önüne sererek çözüm yolu önerir. Ancak 

distopyada bu durum tam tersine dönüĢür. Bu durum distopik olarak dıĢa kapalılık, tutsaklık, 

sınırlanmıĢlık ve baskı anlamında okunabilir. 

Zülfü Livaneli'nin ―Son Ada‖ romanı bir distopya örneği sunar. ―O‖ zamiri ile 

adlandırılan ―Darbeci baĢkan‖ bir gün çıkıp gelene kadar, ―en iyi korunan sır‖ de(nilen) 

―yeryüzü cennetinde huzur içinde yaĢayıp giden‖ ada insanları için yaĢadıkları cennet ada kısa 

sürede cehenneme dönüĢür. 40 haneden oluĢan bu cennet ada doğal yaĢam Ģartlarıyla 

Ģekillenen bir dünyadır. Yazar anlatıcının ―son ada, son sığınak, son insani köĢe‖ dediği ada, 

her Ģeyin uzakta olduğu bu izole yaĢam tarzı ve bu alıĢılmıĢ düzen, yıllarca sürdürdüğü devlet 

yönetimini gönülsüzce bırakan BaĢkan‘ın gelmesiyle kâbusa dönüĢür.  

1. Siyaset 

Kırk hane ile sınırlandırılan adayı siyasi bir kimlik olarak değerlendirdiğimizde, ada 

sakinleri numaralar ile isimlendirilir. Numarası olmayan tek yer, adanın ayrılmaz bir parçası 

olan ―Bakkal‖dır. Ada sakinlerinin belirli bir meslek grubuna ait olduğu metin arasında 

vurgulansa da bununla ön plana çıkmazlar. Böylece adada ―komün‖ bir sistemin varlığından 

söz edebiliriz. 

Ada böyleyken Anayurt ise yıllardır bir türlü sonu gelmeyen iç çatıĢmalarla 

sarsılmakta, Ģiddetin önü bir türlü alınamamaktadır. ―ÇeĢitli etnik grupların, mezheplerin, 

silahlı örgütlerin ve bölgesel güçlerin hem devlete hem de birbirleriyle çatıĢtığı anakarada‖
11

 

―Milletin Babası‖ sıfatıyla kurtarıcı olarak nitelendirilen baĢkan, ülkenin durumundan 

―yabancı güçleri, düĢman ülkeleri 5. kol faaliyetlerini sorumlu tut(makta), darbeyi ise milli 

birlik ve beraberliği sağlamak, ülkeyi bütünleĢtirmek için yaptıklarını belirt(mektedir).‖ (s. 

37). Ancak ada sakinleri tarafında bu Ģiddet tutkusunun bütün ülkeyi kapladığı güçlükle 

anlaĢılır. Çünkü ada sakinleri haftada bir adaya gelen gazeteler ile anakaradan haber almakta 

ve yaĢadıkları cennet adanın rehavetinde her Ģeyden uzak izole bir yaĢam sürmektedirler.  

Adada satılığa çıkan ev “yıllar süren” “Demir Yumruk” yönetiminden sonra gözden 

düĢen ve ihtilal konseyi tarafından görevine son verilen devlet baĢkanı‖ (s. 25) tarafından 

alınır. ―Darbeci BaĢkan‘ın adaya gelmesiyle adada korku, güvensizlik ve baskı hâkim olur. 

Yöneten ve yönetilen sınıfın oluĢtuğu adada Anayurt‘taki gibi baskıya dayanan bir düzen 

kurulur. 

Adadaki ilk değiĢim ağaçların kesilmesiyle baĢlar. Ada sakinlerini ikiliğe düĢüren bu 

uygulama BaĢkan‘ın lehine sonuçlanır. ―AnarĢi‖ olarak nitelendirdiği bu durumu ―çözmek 

için‖ Komite teklifinde bulunur. 

                                                           
9
 More, Campanella, Bacon… vb. 

10
 AkĢit Göktürk Ada, Adam Yayıncılık, 1982, s. 17. 

11
Zülfü Livaneli, Son Ada, Doğan Kitap, 2016, s. 37. (Bundan sonra roman içindeki alıntıları metin içerisinde 

sayfa numaraları Ģeklinde gösterilecektir.) 
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“Bu adaya bir yönetim kurulu gerekli arkadaĢlar (..)” Gerektiğinde adayla ilgili 

kararlar alacak, YaĢamın daha huzurlu ve kimseyi rahatsız etmeyecek biçimde sürüp 

gitmesini sağlayacak, fikir ayrılıklarının önüne geçecek bir yönetim kurulu. Böyle bir kurulu 

oluĢturmanın yöntemleri var. Bu yöntem Elbette demokratik olacak. Demokrasi en yüce 

değerdir, öyle mi arkadaĢlar?‖ (s. 47). 

Sözde demokratik bir seçim sistemi uygulanmıĢ adada, BaĢkan olarak ―Darbeci 

BaĢkan‖ın kendisi, eĢi, kendisine yakın bulduğu adanın ―lideri ya da artık çoktan unutulmuĢ‖ 

sahibi 1 Numara ―oy birliği!‖ ile seçilir. Dördüncü üye ise kura yöntemi ile belirlenen 37 

Numara (yazar)dır. Yazar üyeler içerisinde tek muhalefettir. 

BaĢkanlık komitesinin ilk görevi Bakkal‘ın oğlunun sabahın erken saatlerinde süt 

dağıttığı için tedirginliğe ve korkuya yol açması üzerine alınan yeni tedbirlerdir. 

“1. Hiç kimse evlere habersiz olarak, güvenlik ve bahçe sınırı sayılan 6 metreden 

daha fazla sokulmayacaktır. 

2. Gerekli malzemeyi dağıtmak da görevli servis elemanları bu iĢi her sabah 9 ile 11 

arasında ve belirtilen sınırı aĢmamak koĢuluyla yerine getireceklerdir. 

3. Ada komitesi tarafından konulan bu kuralları ihlal eden herkes, ev sahipleri 

tarafından ağır bir biçimde cezalandırılabilecektir.” (s. 53). 

―Terörist‖ saldırısı olarak nitelendirdiği bu durum karĢısında alınan tedbirler aynı 

zamanda adanın huzurunu kaçırıp tedirginliğe yol açmıĢtır. Korku ve paniği kullanarak yeni 

kurallar getiren BaĢkan için istenilen ortam sağlanmıĢ olur. 

2. Medeniyet 

Romanda üzerinde durulması gereken konulardan biri de ―Medeniyet‖ kavramıdır. 

Medeniyeti “Ġnsanı hayvandan ayıran ve onu Ģerefli kılan düĢünceler, yönetim biçimleri” 

olarak tanımlayan BaĢkan, ―anayasalar, kurallar, serbest piyasa, teĢebbüs hürriyeti‖ gibi 

kavramları öne sürerek ―ne için bu adada medeniyetin dıĢına düĢmüĢ vahĢiler gibi yaĢamayı 

tercih edildiğini‖ ada sakinlerine sorar. Onları anayasa ve meclis gibi kavramlarla ortak 

çıkarlar konusunda birleĢtirmeye çalıĢır. Ancak BaĢkan tarafından ―Medeniyet‖ baĢlığı altında 

yapılan tüm eylemler adanın sonunu hazırlar. Bu açıdan bakıldığında iktidar hırsını konu alan 

metin, mikro düzeyde bir adanın felaketini hazırlarken makro düzeyde ABD‘nin ―medeniyet‖ 

giriĢimi iddiasıyla Orta Doğu‘yu kan gölüne verdiği gerçeğini hatırlatır. 

BaĢta ―insan varlığını tehdit eden‖ Martı‘ları bir tehdit olarak görüp onlara karĢı ada 

sakinlerini silahlandırır. Bir toplama kampına dönen adada BaĢkan ―emekliliğinde kendisine 

yeni bir minyatür ülke‖ bulmuĢtur. Bütün kirli taktiklerini uygulayacağı bu ülke, Martı‘ların 

imha edilmesiyle kâbusa döner. Ada sakinlerini, Marangoz‘un ölümüyle kendi tarafına çeken 

BaĢkan “kendi düĢmanı(nı) ortak düĢmana dönüĢmüĢtü(r).” (s. 125). 

―Medeniyet‖ baĢlığı altında çoğunluğun oylarıyla, ―sözde demokratik‖ yollarla alınan 

kararlar adayı yaĢanmaz hale getirir. Adada çıkan yangınla birlikte ada sakinleri oradan 

ayrılmak zorunda kalır. Doğa kendi iktidarını tekrar eline alırken öte taraftan romanın gizli 

kahramanı ―Bakkal‘ın kambur ve dilsiz oğlu‖ gizlice kaçırdığı martı yumurtalarını saklar, 

onların tekrar çoğalması için bir umut olur. Bununla da kalmayıp ―ilk kez duyduğumuz sesi ile 

martıları bile dehĢete düĢürecek bir çığlık atarak BaĢkan‟a doğru olanca hızıyla koĢ(ar), ona 

vur(ur) ve çarpmanın etkisiyle ikisi birlikte yardan aĢağıya uç(ar).‖ (s. 180). Çocuğun attığı 

bu ―çığlık‖ evrensel düzlemde dünyadaki tüm haksızlıklara ve tüm zulümlere karĢı atılmıĢ bir 

çığlıktır. 
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3. Eğitim 

Ütopik eserlerde bilim ve fen gibi uğraĢlara yer verilmemektedir. Son Ada‘da eğitim 

kurumları bulunmamaktadır. Adanın oluĢmasını sağlayan gelenekler ve düzen ortaya 

konulmaktadır. Son Ada da ―Okul çağında çocukları olan aileler bu adada yaĢayamaz(..) 

Bazı ailelerin çocukları ya da torunları yaz tatillerinde gelir sonra yine ülkeye dönerler.‖ (s. 

28.) Ancak ―Darbeci baĢkan‖ ile eğitim sisteminin eleĢtirisi yapılır. Romanda Ġç ve dıĢ 

politika; askeri, ekonomik ve siyasi tehdit algısına dayanan askeri bir eğitimin varlığından söz 

etmek mümkündür. ―Darbeci BaĢkan‖ın aldığı paranoyaya dayalı bu eğitim ada sakinlerinin 

huzurunu kaçırıp tehdit ortamının oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır. 

4. Mimari-ġehir 

Doğal malzemelerin kullanılarak imece usulü yapılan ada evleri, kütükten evlerdir. Bu 

nedenle ―dıĢarıdan çok az malzeme getirilmiĢ herkes eĢine dostuna söyleye söyleye Ada 40 

eve ulaĢmıĢ(tır.).” (s. 17) Ancak adaya gelen Darbeci BaĢkan ada sakinlerinin doğal yollarla 

yaptığı evlerin yerine evini ada halkı için ―yadırganacak bir görünüme sokmuĢtur‖ (s. 25) ve 

“Ģehir evi gibi dekore e(t)miĢtir‖ (s. 102). 

5. Ġktisat ve Mülkiyet  
Adanın geçim kaynağı çam fıstıkları ile sağlanır. Ada sakinleri tarafından toplanan 

çam fıstıkları, Bakkal tarafından baĢkentteki tüccarlara satılır. Elde edilen para ise yine 

Bakkal tarafından ada sakinlerine eĢit miktarda paylaĢtırılır. Ġdeolojik anlamda sosyalist 

görüĢün hâkim olduğu romanda, ekonomik bir yapılanma olan komünizmin izleri 

görülmektedir. ―Bu bakımdan Son Ada romanına kapitalist düzenden sosyalist düzene geçiĢ 

aĢamasında kapitalist düzen tarafından baskılanarak gitmekte olduğu istikametten çevrilen 

sosyal organizasyonun romanı olarak bakmak doğru olacaktır.‖
12

 Ekonomik açıdan Ģahsi 

mülkün edinilemediği komünizmde kapitalizm barınamaz. Romanın bir ütopyadan distopyaya 

dönüĢmesi gibi ekonomi ve mülkiyet sisteminin komünizmden kapitalizme dönüĢümü söz 

konusudur. 

“BaĢkentteki tüccarlar iyi para öder çam fıstıklarına. Gelen parayı yine bakkal alır ve 

adadaki bütün evleri eĢit olarak paylaĢtırır. Bu para bizim zaten pek fazla olan gazete, süt vs. 

gibi ihtiyacımızı karĢılar. Adadaki alçakgönüllü yaĢamın para kaynağı budur iĢte.‖ (s. 82). 

Adadaki evler ada sakinlerinin ya ölümü ya da tanıdıklarına önermesi ile el değiĢtirir. 

Ancak 24 Numara ölünce oğlu evi satılığa çıkarır. ―Yeryüzü cenneti adada satılık ev‖ (s. 23) 

reklam baĢlığı, bu bilinmeyen adanın mahremiyetini ihlal eder. Böylece adada ilk defa bir 

satıĢ ile ev el değiĢtirmiĢ olur. Bu satıĢ iĢlemi adanın tüm düzenini değiĢtirecek bir yatırım 

olur. 

“Bu anlaĢma, bir evin satılması ile sonsuza kadar değiĢti. O güne kadar adadaki 

evlerin hiçbiri katılmamıĢtı.” (s. 20). 

Adanın sahibi adaya ilk gelen 1 Numara‘ya aittir. 1 Numara öldükten sonra eve oğlu 

yerleĢmiĢtir. Ancak 1 Numara‘nın para talep etmemesi ile zamanla mülkiyet fikri ortadan 

kalkmıĢ, ada herkesin imece usulü kurduğu ortak bir yaĢam yerine dönüĢmüĢtür. Ancak 

BaĢkan‘ın gelmesiyle mülkiyet fikri tekrar ortaya atılmıĢtır. BaĢkan kendisine yakın gördüğü 

1 Numara‘yı adadaki mülkiyetin kendisine ait olduğunu ve bu haktan feragat ederse biriken 

faizlerle büyük bir borcun altına gireceğini vurgular. Korku ve mülkiyet sahibi olma arzusu 1 

Numara‘yı ikna eder. 

“Adamın tapusunda, yasalarla çeliĢen bazı durumlar olmuĢ. Eğer baĢkanın 

dediklerini dinlemezsen tapu elimden gidebilirmiĢ. Bu unutulmuĢ Ada‟nın veraset ve emlak 

                                                           
12

 Cafer Gariper, ―Ömer Zülfü Livaneli‘nin Son Ada Romanının Ütopik Kurgusu‖, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, KıĢ, Van 2008 [baskı yılı: 2010], s. 90–107. 



I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

 

250 

vergileri de zamanında ödenmemiĢ. Bunca yıl biriken faizleriyle birlikte ödenmesi mümkün 

olmayan miktarlara yükselmiĢ. Kısacası baĢkanı itiraz ettiğim anda ben dâhil hepimizin bu 

adayı terk etmesi gerekecek. Adam devlete verilecek” (s. 95). 

Burada mülkiyet sahibi olma hırsı ve kapitalizminin izleri ciddi Ģekilde kendini ortaya 

koyar. 

6. Ġnsan 

Adada insanların yaĢam Ģekilleri sevgi saygı ve eĢitlikçi bir yapı içerisinde 

sürmektedir. Sosyal sınıfın bulunmadığı adada güvenlik ihtiyacı yoktur.  Ada sakinleri belirli 

bir yaĢın üzerinde ve belirli mesleklere sahip kiĢilerdir ancak sosyal statünün bulunmadığı 

adada insanlar ev numaraları ile isimlendirilir. Ütopik bir düzende yaĢayan insanlar, 

Anakara‘dan soyutlanmıĢlardır. Cennet adanın rehavetine kapılan ada sakinleri dünyevi iĢleri 

olan ilgilerini yetirmiĢ, trafik, bürokrasi, vergi, form ve banka gibi iĢlerle uğraĢmamıĢlardır. 

Eski bir Ģortla evden çıkıp arkadaĢlarıyla sohbet etmek, kahve içmek, denize gitmek ve balık 

tutmak en büyük zevkleridir. Ancak ada onları uyuĢturmuĢtur. Ta ki bir teknenin içinde 

“resmi görünümlü, takım elbiseleri, siyah gözlüklü, telsizli adamlar” (s. 23) gelene kadar… 

BaĢkan beyaz ve tiril tiril bir takım elbise, boynunda bir kravat ve bastonuyla adaya 

ayak basmıĢtır. Bu beyaz giysili adam, terlikli ve Ģortlu ada halkının baĢta kılık kıyafet olmak 

üzere tüm değerlerinin değiĢmesine neden olur. Adanın iklim koĢullarından ve yaĢam 

Ģartlarından dolayı kravatlı ve ceket gibi resmiyeti sembolize eden giysiler tercih 

edilmemektedir. Ancak adadaki insanlar yavaĢ yavaĢ BaĢkan gibi giyinmeye baĢlar. Bu 

değiĢim ilk baĢta baĢkana yakın olan 1 Numara ile baĢlar. Ġnsanların kılık kıyafetindeki bu 

değiĢim zamanla düĢüncelerine de yansır. 

“1 Numaranın pantolon giymiĢ olduğunu fark ettim. Oysa gece gündüz Ģortla dolaĢır, 

hiç pantolon giymezdi.‖ (s. 42). 

BaĢkanın güdümü ile birlikte etki altına giren insanlar, ne yapacaklarını bilemeyecek 

duruma gelir. ―UyuĢmuĢlardır‖. Bu durumda yapılacak uygulamalar ve alınacak kararlar 

uyuĢmuĢ bir toplumda baĢkanın lehine sonuçlanır. Sözde demokratik toplumlarda uygulanan 

oy birliği ile karar alma süreci aslında sonuçları önceden belli olan bir yaptırıma dönüĢmüĢtür. 

Bu sayede ada halkı tam da baĢkanın istediği ölçüde ĢekillenmiĢtir. Yazar anlatıcı; sevecen, 

uysal ve barıĢsever kiĢilerin koĢullar altında değiĢimini Ģöyle gözlemler: 

―Bunca yıldır oturup kalktığımız bu insanların birer vahĢiye dönüĢebileceğini ihtimal 

vermiyorum‖ (s. 78). 

Ada insanları belirli bir eğitim almıĢ meslek sahibi insanlardır. Ancak adanın rehaveti 

ve uyuĢukluk hali BaĢkan‘ın güdümüne açık olma durumunu beraberinde getirmiĢtir. Bu 

durum anlatıcı tarafından eleĢtirilmiĢtir. Ada insanlarından hareketle ―halk‖ kavramının 

açılımını yapan yazar, onları “teĢvik ve tehdide bağlı…‖ değiĢken bir Ģey.‖ (s. 91) olarak 

değerlendirir. 

7. Çevrecilik 

Romanda ada sakinleri insan eliyle tahrip edilmemiĢ bir doğal ortamda yaĢamaktadır. 

Doğaya ve doğal yaĢama saygılı bu insanlar adaya yıllar önce yerleĢmiĢ martılarla birlikte 

yaĢarlar. Ancak bu doğal barıĢçıl yaĢam BaĢkan‘ın adaya gelmesiyle son bulmuĢtur. 

BaĢkan‘ın ilk tahribatı evinin önündeki ağaçları budamak olmuĢtur. Kendi haline bırakılan 

ağaçlar bu uygulamayla ―yeĢil heykellere‖ dönüĢmüĢtür. BaĢkan “Her Ģeyi baĢıboĢ kendi 

haline bırakmıĢsınız. Oysa insan toplumları böyle yaĢayamaz. Hem kendine hem oturduğu 

yere çekidüzen vermek medeniyet icabıdır.” (s. 41) diyerek ada insanlarının yaĢadığı doğal 

ortamı tahrip etmeye baĢlamıĢtır. Bu uygulamayı ―medeniyetin‖ bir göstergesi olarak kabul 

etmiĢtir. 
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BaĢkan‘ın bu olaydan sonra katlettiği diğer canlı türü martılardır. Adadaki en büyük 

tehdidin martılar olduğunu, adanın en güzel kıyılarını kapladıklarını dile getiren BaĢkan, bu 

―vahĢi!‖ kuĢların insanlara saldırmasını öne sürerek, baĢkanlık komitesinden bu kuĢların yok 

edilmesini ister. Yazar ise bu duruma karĢı çıkılarak bu uygulamanın bütün ada sakinlerini 

ilgilendirdiğini ve genel kurulda tartıĢılması gerektiğini belirtir. Martılara karĢı açılan bu 

―çılgın‖ savaĢ, ada sakinlerinin yaĢayamayacağı bir yere dönüĢmesine sebep olur. Bu 

mücadele aynı zamanda doğal yaĢamı korumak isteyen ada insanları ile insan eli ile yıkmaya 

çalıĢanların savaĢıdır. 

BaĢkanın martıları yok etmesinin diğer bir nedeni de turizmdir. Büyük Ģirketlerin gelip 

bu cennet koyda beĢ yıldızlı oteller, lüks kumarhaneler, diskolar ve eğlence merkezleri 

yapması ve bundan milyonlarca dolar kazanma düĢüncesi baĢta BaĢkan olmak üzere birçok 

adalının hayalini süsler. 

“Kafanıza doldurulmuĢ saçma sapan çevreci fikirlerle, aman martılar orada 

yumurtlasın, aman bu kuĢlar tedirgin olmasın diye cennet gibi adayı bir çöplüğe çevirir 

misiniz. Topladığınız çam fıstıklarını geliriyle de geçirmeye çalıĢıyorsunuz.” (s. 75). 

Kafası karıĢan ada sakinleri doğru dürüst düĢünememektedir. Ne yapacağını 

bilemeyen halk sonunda martıların imha edilmesi için yavaĢ yavaĢ çoğalır. Ada sakinleri 

kalabalık martı sürülerini silahla imha edemeyince onların yumurtalarını yemesi için adaya bir 

grup tilki getirilir. Bu durum ekolojik dengeye zarar verip adada yılanların çoğalmasına sebep 

olur. Böylece evlerde can güvenliği kalmaz. 

Yılanlarla baĢ edemeyen BaĢkan, bir uzman getirir. Uzman ise ekolojik dengeyi 

sağlamak adına adaya leylek getirilmesini teklif eder ve bunun için dört bir köĢeye leyleklerin 

yuva yapması için direkler diker. Ancak nafiledir. Ekolojik dengenin iyice bozulduğu adada 

kedi ve köpekler kuduz olmaktadır. Burada doğa âdeta kendi intikamını almaktadır. Adada 

büyük bir yangın çıkar ve tüm evleri sarar. Bu olaydan sonra ada halkı adadan ayrılır ve ada 

gerçek sahiplerine ―martılara‖ kalır. 

BaĢkanın ―medeniyet‖ baĢlığı altında doğal çevrede yaĢayan martıların varlığına son 

vermek istemesi, kapitalist sistemin kendi çıkarları doğrultusunda doğal çevreyi, yok ettiği 

sorunsalını da ortaya koyar. 

8. Aydınlar 
Son Ada‘da aydın olarak nitelenebilecek Anlatıcı, Yazar ve Lara adlı kiĢiler ada 

sakinlerini BaĢkan‘ın güdümüne ve aldığı kararlara karĢı uyarmıĢ ancak sonucun 

değiĢmesinde baĢarılı olamamıĢlardır. Yazar, Anlatıcı ve Lara adadaki katliama dur demek 

için bir bildiri hazırlayıp ―Ģiir silahtan güçlüdür.‖ Diyerek bildirinin altına Aleksandr PuĢkin 

‗in Ģiirini eklemiĢlerdir: 

“Yasak tanımaz Rüzgâr 

Zincir vurulamaz martıya 

Bir de insan kalbine‖ (s. 87). 

Bu duruma oldukça sinirlenen baĢkan‖ toplumun huzurunu bozmak isteyen bütün 

bozguncular, teröristler, anarĢistler böyle bildirilerin arkasına sığınır. Ömrüm bunların 

hadlerini bildirmekle geçti.” (s. 88) diyerek sonucun değiĢmeyeceğini vurgulamıĢtır. Ancak 

BaĢkan bildiriye ―karĢı bildiri‖ sunmakta gecikmemiĢ bir tapu ile birlikte çam fıstıklarını ve 

ada mülkiyetinin kime ait olduğunu bir kez daha hatırlatarak tehdit etmiĢtir. 

Bu kaotik durum Anlatıcı tarafından iyimser bir yaklaĢımla karĢılanmıĢtır. “Ne kadar 

acı olursa olsun Ģunu itiraf etmeliyim ki, bu kavga adaya bir canlılık getirmiĢti. Mücadele 
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heyecanı belki de karmaĢık ruhumuzun çoktandır aradığı bir Ģeydi.‖ (s. 97) diyerek içinde 

bulundukları durumun, adadaki ―uyuĢukluk‖ halini, ortadan kaldırıp insanları kendine 

getirmesi bakımından bir dürtü olduğunu itiraf eder. Ancak Anlatıcı‘nın “topluluktan bu 

kadar ayrı düĢmeye, bu kadar tek baĢına kalmaya cesareti yoktu(r)” (s. 125). 

Yazar ise ―halkın içine hiç karıĢmaması onlarla hiç konuĢmamasına rağmen nefret 

duyulan bir kiĢi haline dönüĢmüĢtür.”(s.151) Siyasi bir suçtan dolayı hapisten kaçmıĢ olan 

yazar, BaĢkan tarafından ― bu kiĢi, Askeri hapishaneden firar etmiĢ siyasi bir mahkûmdur, bir 

rejim düĢmanıdır. Adını değiĢtirerek adamıza sığınmıĢ, hepimizi kandırmıĢtır “ diyerek 

suçlanmıĢtır. BaĢkanın adamları tarafında derdest edilip götürülen Yazar‘dan bir daha haber 

alınamamıĢtır. 

Anlatıcı yazar, öz eleĢtiride bulunarak aydınların üzerine düĢen görevi yapmadığını 

dile getirir. Anlatıcı‘nın boĢ hücresinde yazdığı Ģu notlar durumu özetler niteliktedir. 

“ġimdi buradayız iĢte. ĠĢlediğimiz günahın kefaretini ödüyoruz. Bir adam tarafından 

kandırılmaya izin vermiĢ, onun peĢine körü körüne takılmıĢ olmamızın kefaretini; baĢkaldıran 

insan tanımını unutma, bencillik, öngörüsüzlük, vurdumduymazlık, diktatöre boyun eğme, 

küçük hırslarımıza katılma günahlarının kefaretini. Gündelik yaĢamımız içinde küçük boyun 

eğiĢlerimizden oluĢan küçük günahların hikâyesi bu.” (s. 181). 

Aydınlar kendi varoluĢlarını, içinde bulundukları toplumun ilerlemesi ve yücelmesiyle 

gerçekleĢtirir. Ancak giderek bir çeĢit seçkinler zümresine dönüĢen aydınlar daha çok vicdan 

üretimi, duyarlılık ve bunun pazarlanması gibi bilgi ve kültür sermayesine hizmet eder. 

Sonuç 

―Son Sığınak son insanı köĢe‖ Son Ada‘da darbeci bir baĢkanım ada toplumunu 

―anarĢi‖ den kurtarmak adına ―Kurul‖ kararı ile aldığı birçok yaptırımın adanın sonunu 

getirdiğini görürüz. Sözde ―demokratik‖
13

 yollarla iktidara gelen ―Darbeci BaĢkan‖ kendi 

çıkarlarını toplumun çıkarları gibi göstermeye çalıĢır. BaĢlangıçta kimseyi ürkütmeden, 

sonrasında güç eline geçtikten sonra ―diĢlerini göstermeye baĢlayan ―BaĢkan‖ ―Bu adadaki 

bütün kurallar demokrasiye uygun olarak alındı. Çoğunluğun oyları neyi iĢaret ediyorsa onu 

yaptık.‖ diyen bir söylem geliĢtirir. ―Buradan bakınca demokrasinin aslında ne kadar aldatıcı 

bir kavram olduğunun acı sonuçlarını görürüz.‖
14

  

Diktatörün seçtiği baskıcı yöntem ―silahlı propaganda‖ Son Ada romanında BaĢkan‘ın 

kendisine döner. Burada darbe karĢıtı bir eleĢtiri söz konusudur. ġiddet yanlısı diktatörler 

emir altındaki silahlı insanlarla büyük kitleleri yola getireceklerini düĢünürler ancak tarih 

bunun mümkün olmadığını gösterir. 

Son Ada‘daki ―Darbeci BaĢkan‖ın okurlar ve eleĢtirmen tarafından yakın tarihimizin 

popüler diktatörü Kenan Evren‘e benzediği söylenir. Zülfü Livaneli ―itiraf etmeliyim ki bana 

da öyle geliyor‖
15

 diyerek bu durumu destekler. 

Esasında hem romanda söylenmek isteneni hem de bizim vurgulamak istediğimiz 

hususu bir resim anlatır. Ġktidar ve Ġktidar hırsına bir de Ġspanyol ressam Goya‘nın, Sağırın 

BeĢi (Quinta del Sordo) adıyla bilinen evinin iki katındaki duvar sıvasına, dekorasyon 

amacıyla yağlı boya ile çizdiği 14 tablodan oluĢan ve ―Kara Resimler‖ olarak adlandırılan 

duvar resmi serisine ait bir tablo ile bakalım: 

                                                           
13

 ― Demokrasi?‖  sorusuna ― çoğunluk diktatörlüğü‖  yanıtını veren Zülfü Livaneli, ―Bir rejimin kelimenin tam 

anlamıyla demokrat olabilmesi için, çoğunluğa değil çoğulculuğa dayanması ve erkler ayrımını eksiksiz 

uygulaması gerek(tiğini)‖  söyler.‖  Zülfü Livaneli, Son Ada, Doğan Kitap, Ocak 2016, SöyleĢi. 
14

 Zülfü Livaneli, Son Ada, Doğan Kitap, Ocak 2016, SöyleĢi. 
15

 Zülfü Livaneli, Edebiyat Mutluluktur, Doğan Kitap, Kasım 2012. s.145. 
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(Goya‘nın kendi evindeki ―Kara Resimler” adlı dizi çalıĢmasının bir örneğidir. Serinin geri kalanıyla 

birlikte 1819–1823 yılları arasında çizilen tablo Goya‘nın ölümünden sonra tuvale aktarılmıĢtır. Günümüzde 

Madrid‘deki Prado Müzesi‘nde sergilenmektedir). 

Resimde bir Yunan Tanrısı olan Kronos‘un (Romalılara göre Satürn) kendi çocuklarını 

doğar doğmaz yemesini konu edinir. Bunu yapmasının sebebi ise çocuklarının büyüdüğünde 

onun yerine geçeceği korkusudur. Bu bir iktidar mücadelesinin iç karartıcı ve ne kadar 

insanlık dıĢı olduğunun bir göstergesidir. Güçle kör olan insan ya da Tanrı bile bu tarz vahĢi 

iĢler yapabilmektedir. Kronos‘un kendi çocuğunu yemesi, güç hırsından ―ben‖ kavramının 

yozlaĢtırılmasına örnektir. Burada resmedilen Tanrı‘dır ancak bahsedilen insanlığın 

durumudur.  

Mutlak gücü elinde tutan bu kiĢiler milyonların hayatına yön vererek savaĢ açan, barıĢ 

yapan hatta Tanrı mertebesine yükseltilen bu fani kiĢilerin ruh dünyası edebiyat için 

vazgeçilmez bir kaynaktır. Zülfü Livaneli bu tabloya gönderme yapmıĢ mıdır? Bilinmez, ama 

çağrıĢım/yorum bağlamında devrimin ya da darbenin, ilk önce kendi çocuklarını harcadığı 

bilinen gerçekler arasındadır.  
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PROTEST DĠL, MUHAFAZAKÂR DĠL VE ĠKTĠDAR 

 

Ertan ÖRGEN

 

Özet 

Toplumsal ve siyasal haksızlıklara ya da kendi doğrularının yankı bulmamasına itiraz eden protest dil, 

ifadesinde biraz masumiyet, biraz öfke barındırır. Edebi dilde bunun karĢılığı isyan tonu bulunan bir üsluptur. 

Daha yerleĢik, geniĢ bir antolojiden konuĢan ve hayatın yapıcılığına sırtını dönmeyen dil tercihi ise muhafazakâr 

diye tanımlanabilir. Edebi dilde bunu karĢılığı ise mütevazı bir yaklaĢım taĢıyan ve bir teklif sunan üsluptur. Ġki 

tercihin de modern Türk edebiyatındaki örnekleri üzerinden yola çıkan bu bildiride, seçilmiĢ pasajlar üzerinden 

bir karĢılaĢtırma yapılarak teklif ettikleri iktidarın ne olduğu tespit edilmeye çalıĢılacaktır. Metinleri seçilen 

yazar ve Ģairler Ģunlardır: Nâzım Hikmet Ran, Necip Fazıl Kısakürek, Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık, 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Leyla Erbil, Tarık Buğra, Sezai Karakoç, Arif Nihat Asya, Oğuz Atay. 

Anahtar Kelimeler: Protest Dil, Muhafazakâr Dil, Ġktidar. 

 

PROTEST LANGUAGE, CONSERVATIVE LANGUAGE, AND POWER 

Abstract 

Protest language, which either takes objection to societal and political injustices or to the lack of 

repercussion thereof has an air of both innocence as well as rage about it. Within literary language, what matches 

this is a tone that has a rebellious air about it. A linguistic preference that is more sedentary, that speaks from a 

broad context, and that does not turn its back on the constructiveness of life can be defined as being 

conservative. This too within literary language is matched by a tone that is more humble as well as proposable.  

This paper will attempt to identify what power that each of these two linguistic styles (protest and conservative) 

by comparing selected passages sampled from modern Turkish literature—including writers and poets such as 

Nâzım Hikmet Ran, Necip Fazıl Kısakürek, Sbahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık, Ahmet Hamdi Tanpınar, Leyla 

Erbil, Tarık Buğra, Sezai Karakoç, Arif Nihat Asya, and Oğuz Atay. 

Keywords: Protest Language, Conservative Language, Power. 
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Protest dil, toplumsal ve siyasal haksızlıklara ya da kendi doğrularının yankı 

bulmamasına itiraz eden bir tavırdır. Ġfadesinde haksızlığa uğrayan insanın mazlumluğu 

dolayısıyla biraz masumiyet, biraz öfke barındırır. Adorno‘nun―her sanat eseri iĢlenmemiĢ bir 

suçtur‖ iddiası daha toptan bir protest tanımdır. Sanat doğası gereği itiraz ise güdümlü olan, 

etiği ortodoksi ile birleĢtiren eserlere ne denilecektir? Bu çerçeve modernin kendi içindeki 

uzlaĢmaz zıtlıklarıdır. Konumuz olan protest dilin iktidar karĢıtlığı böylesi toptan bir itiraza 

yakındır, ama durduğu bir sınır da bulunmaktadır. Onu kendi köĢesinden bir karĢı çıkıĢ diye 

tanımlamak kestirme bir tanımlama olabilir. 

Merkez dıĢı diye tanımlanan edebiyatın da protest bir tarz olduğu, hatta yeraltının 

doğrudan bu kapsamı taĢıdığı düĢünülürse karĢı çıkıĢın görünmeyene, periferiye ait bir dil 

olduğu ileri sürülebilir. Ġnsan iliĢkilerine ait her türlü kirli, karanlık görüntülere yer veren 

yeraltı edebiyatı ile protest dil, bu yönden bir ilgi içindedir. Böylelikle bu dil tercihi, karıĢık 

bir yığının anlatım odağına dönüĢür. Modernlik ve sonrasını dikkate alarak baktığımızda daha 

net bir tavır çıkarmamız mümkün gözükmektedir. Buna göre protest tavır ve dil, modern 

dönemde, modernliğin bir parça dıĢladığı geniĢ bir yerelliğin içinde konuĢur. Postmodern 

dönemde ise Bauman‘ın diliyle postmodernin üstünü örtmeye çalıĢtığı ―kir‖leri uzaklaĢtıran 

ve melezleĢtiren çoğulluğa karĢıdır. Protest dilin doğduğu yer, insana kendi doğrusunu 

dayatan modernliğe ve her Ģeyi oyunlaĢtıran, tüketici olmayı öğreten postmodernliğe itirazdır. 

BaĢka bir ifadeyle yerleĢik ve çoğu kez ―mıĢ gibi‖ olan söylemlere karĢı çıkmak demektir. 

Hatta sokağın içinde türetilen itiraz diline çokyakın olduğu, sokakla çabucak birleĢiveren bir 

tonlama taĢıdığı söylenebilir. Örneğin grafitinin doğuĢu böylesi bir isyanın kelime ve harf 

stiline uyarlanmasıdır. Hatta hiphop kültürünün uzantısı olan grafiti ve rap, periferinin öfke 

hâlidir. Dolayısıyla duvar yazısına benzeyen, yakıĢan, dönüĢen bir dil tutumunu bu kapsama 

almak uygundur. Sosyal paylaĢım ağlarında revaç bulan bazı Ģiir dizelerinin, günümüz 

bireyselliğinde yarattığı duygudaĢlık da bu konuda manidardır. Ayrıca bu dilin eleĢtirinin 

ötesinde veya duygusal sığınağın dıĢında bir alternatif önermemesi kendisine ait bir sınırdır. 

Ġdeolojilerin ölümü, tarihin fantastikleĢmesi ama yanı baĢında terör ve Ģiddetin ağırlık 

kazanması, bir çıkıĢsızlık doğurmakta ve bir dıĢavurum olarak bireyler öfkenin haklılığı ile 

konuĢmaya baĢlamaktadır. Buradaki haklı öfkenin, Mathieu Kassovitz‘in ―La Haine‖ 

filmindeki gibi ―buraya kadar her Ģey iyiydi‖ söz kalıbıyla konuĢursak küçük bir isyan hâli 

olduğunu söylemeliyiz. Ötesi anarĢizm ve teröre yakınlıktır. 

Çıkarsamamız, edebi çerçeve içinde protest dilin, itiraz eden ve sert imajlara yaslanan 

kendisini konumlandırırken modernlik ve sonrasındaki bağsızlığa yakın duran, çok alternatif 

önermeyen bir dil olduğudur.  

Türk edebiyatında bu tür eğilimlerin merkez siyasetin dıĢında kalmıĢ, sürgün edilmiĢ 

olarak sivrildiği açıktır. Özellikle Türk halk Ģiiri üzerinden böyle bir okuma sıklıkla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun sosyalist, düzen karĢıtı söylemlerle Cumhuriyet döneminde daha 

görünür hâle geldiği bilinmektedir. Burada bir adım daha atarak özellikle müziğin bu dili 

kullandığı hatırlanabilir. JoanBaez‘den, MikisTeodarakis‘e, bizde saz Ģairlerinden, arabeske 

ve özgün müziğe bu tür yansımalar belirgindir. 

1950 ile 1960 arası Amerika‘da etkin olan Beat kuĢağı, anarĢist-nihilist tarzıyla 

Türkiye‘de de belli karĢılıklar doğurur. Ama kopya edinilen yaklaĢımların, tercüme kokusuyla 

taĢınılan Avrupa kültürü gibi hayata sokuluĢuna benzeyen bu durum, toplumsal bir evrimin 

değil, zorlamanın hatta bir eĢzamanlılık içerisinde olabilmenin endiĢesine benzer. 

Modern Türk edebiyatına bu açıdan yaklaĢınca Namık Kemal‘deki yüksek ses tonunun 

siyasalla bitiĢik olduğunu, ancak itiraz ve ilenç dolu ilk dizeleri Tevfik Fikret‘in özellikle 

―Sis‖ Ģiirinde, isyanla ve nefret tonuyla ilettiğini görürüz. Fikret bunu, bireyi önceleyerek 

―fikri hür vicdanı hür‖ tarafıyla tanımlar. Burada toplumdan kaçıĢ, yabancılaĢma eğiliminin 
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beliriĢini görmek mümkündür. Mehmet Akif Ersoy‘daki protest yan ise haksızlığa, bireyin 

dünyası için değil açıkça toplum için bir nasihat formuyla yaklaĢmaktır. Bunda modernin 

iğvasına maruz kalmıĢ büyük bir mazi ve ümmetin acısı vardır. Bu nedenle Mehmet Akif‘te 

isyanın tonları ve itirazlar yüksektir ama ―kıssadan hisse‖ onu protestten uzaklaĢtırır. 

Nâzım Hikmet‘in hapislik ve sürgünlük hikâyesinin onu protest bir tutum içinde 

sunduğunu öncelikle belirterek edebi dil konusuna geçmek gerekir. Fütürist döneminde 

kaleme aldığı ―Mızraklı Ġlmihal‖ veya Berkley dizeleri, onu var olan düĢünce ve geleneğin 

karĢısına avangard olarak koyar ve Marksist söylemle birlikte bu avangard tutum, doğası 

gereği onu modernle yan yana getirir. Onda esas olan bir mazi bağlantısı kurmak adına 

kültürel kodları kendi ideolojisine dönüĢtürmedir. Yunus Emre‘yi veya Tahir ile Zühre‘yi 

anarken karĢı çıkıĢın odak noktası Nâzım Hikmet‘in söylemiyle belirir. Bunların dıĢında 

güncelle iliĢkili Ģiirleri onu protest bir Ģair yapar. Bu Ģiirlerin birçoğu propaganda olsa bile 

halkın ezilmiĢliğini, çaresizliğini ifade eden önemli itirazlar taĢır.  

Sosyal gerçekçi yaklaĢımıyla Sabahattin Ali, dönemi içinde, biyografisiyle, bürokrasi 

ve mütegallibe eleĢtirileri içindeki öyküleriyle protest dile yakındır. Ancak o, öykülerinde 

duygusal bağ nedeniyle kendini taĢra manzaralarına teslim ederek protestin reddeden ve hatta 

umursamaz yaklaĢımına birebir girmez. Yine de bazı öykülerinde rastladığımız duvar yazısı 

kabilinden acıklı sözleri, çıkıĢsız psikolojiyi barındırır: “Bu ölü toprakların üstünde hiçbir Ģey 

ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir.” (2005: 129).  

Bireye daha yakın duran Sait Faik‘te protesto daha izlenebilir çizgidedir. 1945 sonrası 

öykülerindeki dil, sürrealist olduğu kadar baĢkaldıran, saldıran ve içe gömülen ses tonları ile 

bu tarzdadır. Kendisini toplumun ve siyasalın doğruları içinde görememek üzerinden iç 

dünyadaki yıkımını anlatması bir protestodur. 

Serserilikten değil, kendimden vazgeçtim ama dert anlatamıyorum.” (2006: 291).  

―Söylendim Durdum‖ öyküsünde ise baĢtan sona bir karĢı çıkıĢ, doğrunun ve iyinin 

sahipsizliği karĢısındaki isyan, yükselen dalgalar gibidir, hatta ―rap‖ müziğini hatırlatır: 

“ġöyle bakıyorum Ģehre de yeĢil yeĢil bir Ģey geçiyor içimden. Su mu, çayırlık mı, orman mı? 

Değil. YeĢil bir Ģey, zehir yeĢili bir Ģey. Birtakım yeĢil renkli zehirlerle zehirlenmiĢ yeĢil bir 

su.” (442). Sait Faik‘in uzlaĢmasız, otorite sayılabilecek neredeyse her Ģeye uzak durma 

eğilimi biyografik olduğu kadar modernlik düĢüncesine de bağlıdır. Yoksa avarelik, kendini 

anlatamama ve de Ģehri, insanı bu kadar kötü görme yanı baĢında hayatı sevme modernle 

bilinçlenmiĢ, ama ona teslim olmakla olmamak arasına sıkıĢmıĢ psikolojiden baĢka türlü izah 

edilemez. Öykülerindeki kiĢiler de Ģehre küsen ve kaçan, sonra orada yapamayıp tekrar Ģehre 

dönen bireylerdir. Aynı öyküde “ġu J. P. S. müthiĢ adam” (443) derken bu bilinçlenme ve 

karĢı çıkıĢ biraz daha anlaĢılır hâle gelir. Bu ancak varoluĢçu düĢünceyi bütünüyle 

benimseyen yazarlarda açıkça belirecektir. 

1950 kuĢağı öykücülerinin varoluĢçu tarafları bu dili daha koyu, pesimist bir bakıĢa 

götürürken Ģiddetli karĢı çıkıĢlara Leyla Erbil‘de rastlarız. Ferit Edgü, Demir Özlü, Onat 

Kutlar‘da benzer bir tonlama daha azdır. Erbil‘in ―Vapur‖ öyküsündeki halkın ezilmiĢliğine, 

sessizliğine karĢı çıkan vapur sembolü, Ģu sert sözlerle manzarayı tanımlar: 

“IĢte Ģu günler bile kıyılar zenginlerin malıdır, bu insanlar insan değil de vapur 

sanki! Göz göre göre de katlanılmaz ki! bu ne sabır, bu ne sabır, „ölüm ölüm bir 

ölüm,‟ „müĢkül Ģudur ki ölmeden evvel ölür kiĢi,‟ „ölme eĢeğim ölme,” „Pir Sultan 

ölür ölür dirilir‟dene yapar, ölümsü, ölümcül, ölümsüzlük, ey insanlar yürek yok 

mu sizde, yürek! Ödlekler! ama biliyorum suç sizin değil, ama artık bezdim ve 

görmek istiyorum!” (1998: 21-22). 
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Oğuz Atay, modernin içinde postmodern tekniklerle ve ironiyle bu protest dilin daha 

ustalıklı yazarıdır. Bilinç düzeyi modernin imkânlarına inançla bağlıyken sosyal ve siyasal 

düzenlemelerin karikatürüne yoğun bir oyun tekniği ve ironiyle bakarak onu eleĢtirir. Bugün 

birçok cümlesi, yeni kuĢakların kendini ifade aracı olan sosyal medyada sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

“Bizden iyi bir oyun çıksın. MıĢ gibi yapmaktan usandım Albayım.” (1999b: 409). 

―Hayatta baĢarı kazanan bütün insanların, okul yılları baĢarısız geçmiĢti.” (1999a: 440) gibi 

aforizmalar, insan iliĢkilerinden eğitim sürecine kadar modernin maruz bıraktığı bilinçlenme 

problemlerine isyandır. Bu açık bir protest tavırdır. Hatta bunun dozu, modernin aydınlanma 

nesnesi olan kitaplara karĢı gösterilen hürmette ortaya çıkan alaycı bir o kadar da acıklı Ģu 

sözlerde artar: “Belki kitaplar da onlara karĢı gösterdiğim aĢırı ciddiyetimle alay ediyordur. 

Biliyorum, kitaplar da beni adamdan saymıyorlar. FahiĢelerin, onlara barlarda para yediren 

tüccarları küçümsemesi gibi hor görüyorlar beni.” (376). Atay, “Bat dünya bat!" (445) 

ironisi ile arabesk müziğin önemli söz kalıbını, ondan önce yazmayı baĢararak öncü bir seziĢi 

de paylaĢır. 

Ġkinci Yeni Ģiirinde ―sivil Ģiir‖ve ―etik‖ üzerinden kendini tanımlayan Ece Ayhan ise 

unutulmuĢlara, tarihin yazmadıklarına yer vererek, tarihe ve mülkiyete toptan karĢı çıkıĢıyla 

ve dil tercihiyle anarĢizme yakın durur.  

Türk Ģiirinde 1960 sonrası boy veren sosyalist kaynağın verimlerinde daima 

baĢkaldıran bir dil vardır. Ancak bunu, edebi çerçeve içerisinde kalarak sonraki kuĢağı 

etkileme bakımından baĢarılı bir sonuçla Ġsmet Özel‘de buluruz. Erbain‘de yer alan birçok 

Ģiirde, yaĢanılması haksızlık olarak görülen dünya algı ve dayatmalarına sert kelimeler 

seçerek itiraz eden güçlü bir ses vardır. Ġmajların sertliği kadar, kelime tercihinin zorlu oluĢu, 

bu dili, bu yönüyle protest kılar. Bir baĢka açıdan bu dil, dünyayla ilgilerini kendisi 

belirlemek isteyen bireyin özgürlük ve eĢitlik açısından sahici bir tavırla ortaya çıkıĢıdır. 

“Boynumda/bana yargı yükleyenlerin/utançlarından yapılma mücevherler” (1990: 19) deyiĢi, 

dünya adına konuĢanların sadece insana yaftalar yüklemesine itirazdır. “Demirden 

sağanaklar altında uyur sevdiğim” (98) diye baĢlayan ―Evet Ġsyan‖ Ģiiri, böylesi bir sert 

imajla canlanan aĢk duygusunu adı konulmuĢ, önceden belirlenmiĢ her tanımı geriye atarak 

kavga olarak belirler. Bu Ģiirlerde modernin tanımladığı birçok baĢlığa saldırı vardır. Örneğin 

“Ütüsüz bir pantolon kadar tedbirliyim/ tarihi bir gerçek kadar sıkılgan” (42) dizelerinde 

kendisine dayatılmıĢ olanla alay ederken modernlikle gizlenenlerin ne kadar baskı altında 

tutulduğunu da ifĢa eder. Modernin insan tasarımıyla zıtlaĢırken “Kar yağarken kirlenen bir 

Ģeydi benim yüzüm/ her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana” (47) demek ve bundan sahici 

bir hayat çıkmayacağını bilerek “yaĢamak bir sanrı değilse öcalınmak gerektir.” (54) 

yargısına ulaĢmak sert bir muhalefettir. Ama ondaki tavır, alternatifini de barındırır. Öç 

alınmayacak bir Ģehri, insanı ve kurtuluĢu temsil eden çocuğu anlatmayı ihmal etmez. Bu 

yönüyle Ġsmet Özel protest ama alternatif tasavvuru bulunan bir Ģairdir. 

1970 sonrası hapishane edebiyatı, bu dili sertleĢtirmiĢ, 2000‘lerdeki gerçeklik 

düĢüncesi ve postmodernin dayatmaları, protest tavrı biraz daha büyütmüĢtür. Bu konunun 

çok geniĢ bir antolojisini günümüz edebiyatından bulmak mümkün gözükmektedir. Her Ģeyle 

alay eden bugünkü protest, doğrunun ne olduğuna dair endiĢeleri de kendi açısından geçersiz 

duruma getirmektedir. 

Muhafazakâr Dil 

Edebiyatta muhafaza ifadesi, bir önerme olarak içe kapanık, masum ve kendi 

mahallesini koruyan bir anlam çerçevesiyle canlanmaktadır. Ancak bunun ötesinde 

muhafazanın çok dayanıklı olma, hayatı yapma ve gelecek hazırlama etrafında bir yığın 

sorumluluk içerdiğini özellikle belirtmemiz gerekir. Sorumluluk kaynak olarak geniĢ kitlenin 
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değerler adına uzun bir mesafeyi katetmesi ve esası önemli tutup gümrüksüz geçen Ģeylerin 

hapishanesine girmemesi demektir. Çünkü muhafazakârlıkta yaĢayacak olanı ortaya çıkarmak 

ve insan toplum iliĢkisinde bir geleneği kurmak esastır. Muhafazakârlığın sorumlulukla 

eĢdeğerliği önemlidir. Sorumluluk kavramına bilindiği üzere takva denilmesi de mümkündür. 

GeçmiĢ ve gelecek adına esası yitirmemek ve yürütmek sorumluluktur. Edebiyatta dilin 

kurduğu süreklilik de bu anlama bağlıdır. Her kelime bir mazidir, canlıdır ve zamanın içinde 

muhafazası birileri tarafından üstlenilir, sürdürülür. 

Modern edebiyata bu açıdan bakıldığında Mehmet Akif bunun baskın bütün 

özelliklerini kapsar. Ġsyan tonuna rağmen inanan ve mücadele eden bir dille konuĢur.  Burada 

bütün bir dayatma kültürü içinde kenara itilen kitleler adına Mehmet Akif gibi konuĢan 

isimler elbette ortaya çıkar ve sözünü ettiğimiz yapıcı hayat hamlesine çeĢitli cephelerden ses 

verirler. Milliyetçi muhafazakâr diye genel bir adlandırması olan bu duyarlılık temelde 

itirazını sert bir ifade kalıbına dökmez.  

Bu anlayıĢın içinde yer yer tartıĢılan ve konumlandırma problemi yaĢanan Ahmet 

Hamdi Tanpınar ise ünlü ―değiĢerek devam etmek devam ederek değiĢmek‖ sözünde olduğu 

üzere kültürel muhafazakârlığı da yeni olanı da yaĢamak ister ve bunun dönemin ruhu ile 

kaynaĢmasından yana bir tavrı destekler. Onun ―Bitmeyen Çıraklık‖ yazısındaki vurgu Batı 

kültürü karĢısındaki yenik psikolojiyi itiraftır: “Kim olursak olalım, nasıl yetiĢirsek yetiĢelim, 

hayat tecrübemizin mahiyeti ve geniĢliği ne olursa olsun, bizim ağzımızdan hâlâ okuduğumuz 

frenk kitapları konuĢmaktadır. Tıpkı bizden evvelkiler gibi.” (1996: 63). Ġlk alıntıdaki sentezin 

var olan asıl kıymeti ise mazi ile el ele bir gelecektir. Ama o, hayatı ile eseri arasında 

mütereddittir. Bu yönüyle mazinin güzelliği ile Batı düĢüncesi arasında kalır. 

Muhafaza kültürünün güçlü sesi olarak Necip Fazıl Kısakürek, mazi-metafizik 

vurgularının baskınlığı bir kenara hâl ve gelecek endiĢesi içerisinde konuĢur. “Camiler 

serbest ama bütün yolları yasak;/ Onlar meydana hakim, bizse camide tutsak...” dizeleriyle 

kamusal alan tartıĢmasının Batıcı kompleks kuĢatmasında köĢeye sıkıĢtırdığı halkı resmeder. 

O, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında bütün tartıĢmaların ötesinde açıkça baskıya karĢı 

çıkıĢıyla muhafazakâr kültürün dile geliĢidir. ―Destan‖ Ģiirinde “Durun kalabalıklar bu cadde 

çıkmaz sokak/Bir makas gibi açsam kollarımı haykırarak” (2005: 411) dizeleriyle hitap 

ederken itiraz dilini yükseltir. Çok cesur konuĢur ve dili mevcut zamanın kirli oluĢunu tasvir 

eder. Ancak süreçte baskı dolayısıyla geri çekiliĢ açıktır. Bu konuda Arif Nihat Asya, 

kuĢatılmıĢlığı iğneleyen mısralar yazarak bir yer açmaya çalıĢır. Geriye doğru atılmıĢ, 

kendisine kapatılmıĢ kitlenin daima suçlu gösterildiğini ilan ederken cami etrafında geniĢçe 

durur ve Dualar ve Âminler kitabında ―Selimiye‖ ve ―Ayasofya‖yı ele alarak mazi ve bugün 

açısından nesillere nerede durulduğunu sorar. Bu doğrudan bir ifadeyle muhafazakâr dildeki 

caminin kuĢatıldığı, çıkmaz sokaklarda kaldığı metaforudur. Dolayısıyla bu duygu durumu, 

Allah‘a ve onun sonsuz kudretine daha derinden bağlanan psikolojiyi pekiĢtirmiĢtir. 

Öncesinde hayatı kuran bir irade olarak cami etrafında düĢünen, üreten kültürün süreçte 

baskılandığını onun Ģiirlerinde görmek mümkündür. Hemen buraya ekleyelim: ―Yılların 

yabancısı bir ses değdi minarelere‖ diyen Ģair de bu sosyolojik sıkıĢmayı ve iktidar alanlarının 

camiyi baskı altına almasını dile getirir.  

Siyasal tarih eĢliğinde Türk romanında yerli karakteri ve değerlerin muhafazasını 

canlandıran Tarık Buğra‘nın romanlarında yine bu dil vardır. Küçük Ağa‘dan Dönemeç‘teye 

kadar insan ve dünyası siyasetin gölgesinde Ģekillenirken düĢünce ve kurtuluĢ da camiye 

bitiĢik olan bu dilden gelir. Küçük Ağa‘nın camiden konuĢması ve istiĢare ile değiĢimi, 

camiden çıkıp dükkânını açan Fakir Halit‘in sessiz iyiliğinin, idealsiz Doktor ġerif‘i 

sakinleĢtirmesi, Firavun Ġmanı‘nda iktidarın dıĢladığı idealist insanların büyüklükleri, yüce 

gönüllü bir dile sahip oluĢları ile ilgilidir. Bu vasatta iktidara yürüyenler, çıkarcı Ali Yusuf 

gibi her kaba girebilecek tiplerdir. Onun için Buğra‘nın romanlarında siyaset, 
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bağlanılamayacak bir iktidar alanıdır. Yağmur Beklerken‘de Rahmi Bey ile Kenan Bey‘in, 

Ġslam istiĢare metodu ve Türk töresi üzerine ilettikleri iktidar teorisi, insani zemin açısından 

ideal bir hukuk paylaĢımıdır. Fakat köĢeye sıkıĢtırılmıĢ kitle, siyasi oyunlarla ezilecek ve 

onlar bunun önüne geçemeyeceklerdir. Bunun için romanın merkezi kahramanı Rahmi de tam 

bir müstağni duyarlılıkla iktidar ve siyaseti gerekli bulmaz. Sebebini de açıkça söyler: 

“Fırtına dindikten, sular durulduktan sonra aynı adamlar gene bakan, gene milletvekili, gene 

yönetim kurulu üyesi veya büyükelçi. Ama, ya Kupdellerin Deli Yakub‟lar, ĢaĢı Ömer‟ler, 

AltınbaĢ‟lar, Semerci‟ler, Nalbant Musatafa‟lar, Kantarcıların ġakir‟ler, KaĢif‟ler, Allaha 

yan bakan Osman‟lar ve bunların yöredeki doğudaki, batıdaki, kuzey ve güneydeki binlerce, 

onbinlerce benzerleri? Onlar da yaralı, bereli, kırık, dökük… dolu, ya da çavgın yemiĢ birer 

gök ekin!” (1992: 180-181). Yunus Emre‘nin dizelerine gönderme olan bu gök ekinler, yapıcı 

bir hayat kurmak isterken kaybeden geniĢ kitledir. 

Sezai Karakoç, muhafazakâr dili ilerilere doğru taĢıyan bir sestir. Cami ve etrafında 

kalan dili, ülkedeki Batıcı yöneliĢin hesaplaĢmasına ve sınır dıĢına doğru götürür. Önce büyük 

hesaplaĢmanın içine girer, ardından mazi ve gelecek adına sınırları çizer. Ona göre 

çeĢmeleriyle, yazılarıyla, servileriyle Tanrı Kent olan Ġstanbul daha büyük bir temsilin 

içeriğidir. Karakoç, Ġstanbul-ġam- Bağdat- Kudüs üzerinden bakar ve büyük kubbeyi 

seslendirir. ―Ötesini Söylemeyeceğim‖de, “Siz Ģeytanı galiba çok seviyorsunuz Bay 

Yabancı/Siz Ģeytanı niçin bu kadar çok öpüyorsunuz” (2000: 48) diye Fransız‘a seslenen 

Tunuslu çocuğun mazlum sesini paylaĢır. KurtuluĢ, kendi sesini bulan çocuk ve kutsal at 

üzerinden imaja dökülür. 

Bu dile sahip yazar ve Ģairlerin özellikle 1980‘lerden sonraki metinlerde 

muhafazakârlığı, popülist içerik açısından eleĢtiriyor olmaları da baĢka bir çerçevede 

tartıĢılmaya değer bir durumdur. Bu esaslı dilin, süreç içinde kendisiyle hesaplaĢması ve 

durulan yeri sorgulaması kendinden emin oluĢuna, değerini korumaya çalıĢtığına delalet eder. 

Sonuç 

Protest dil, siyasal ve sosyal dayatmalara karĢı modern insan adına, sokaktan ya da 

kenar mahalleden gerçekleĢtirilen bir konuĢma, itirazdır. Moderne, modernin içinden karĢı 

çıkıĢ gibi paradoksal bir taraf taĢır. Ġnsani ve fakat teklifsiz, mesuliyeti uzaklaĢtıran bir 

anlayıĢla tasviri esaslar taĢır. Onda, bir gücü suçlama, ancak kendisinin bu konuda seçenek 

ileri sürmeme, ya da sorumluluğu hep baĢkasından bekleme gibibir tavır vardır. Geride 

durmak bakımından muhafazakâr dille yakınlık kurduğu açıktır. 

Muhafazakâr dil, sahip olduklarına sımsıkı sarılarak yeniden doğacağını zihnen 

temellük etmiĢ bir anlayıĢın ifade aracıdır. Camiden konuĢur, dost ve gönül meclislerinde 

içini açar. Sokağa ve gündeliğe dökülmek onun tarzı değildir.  

Protest ve muhafazakâr dilin en ortak yanı ise iktidar kurmak amacından uzak 

olmalarıdır. Protest dil arka sokakta ve kendi köĢesinde, muhafazakâr dil cami etrafındadır.  
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DĠL VE ĠKTĠDAR 

Fahri SAKAL

 

Özet 

Tarih boyunca hem devletler ve imparatorluklar, hem de iktidarlar dili kendi siyasi çıkarları 

istikametinde kullanmıĢlardır. Bu, Türk tarihi için de geçerlidir. Büyük imparatorluklar yönettikleri farklı etnisite 

ve kültürleri eritmeden onlarla birlikte yaĢadıkları için, onların dillerinden sayısız kelime deyim ve terim 

almıĢlar, böylece kelime hazineleri zenginleĢmiĢ ama özdillerinden de kısmen uzaklaĢmıĢlardır. Roma 

Ġmparatorluğu döneminde Latince ve Osmanlılar zamanında da Osmanlıca böyle oluĢtu. Ancak milli devlet 

kurulma döneminde dillerde sadeleĢme akımı bir milliyetçi tavır olarak kendini göstermiĢ, fakat bazen bu alanda 

aĢırıya kaçıldığı da olmuĢtur. Türkiye'de Tek Parti döneminde bir ara bunun aĢırı örnekleri görülmüĢ, CHP 

yayınlarında bu uydurma, aĢırı dil kullanılmıĢtır. Fakat halktan oy isteme durumunda olan bir parti halkın 

anlamadığı dili ne kadar kullanabilirdi? Sonunda gerek bu akıma destek veren Atatürk, gerek Parti dilde 

tasfiyecilik diyeceğimiz aĢırılıktan vazgeçtiler. Maalesef bu denemeler sonunda bazıları bu yanlıĢta ısrar edince, 

aydınların dili kötü kullanma alıĢkanlığı güçlendi. Biraz da cehaletin etkisiyle bugün dili yanlıĢ kullananlar, hatta 

atalar sözünü de yanlıĢ bilenler görüyoruz. Metinde bunun örnekleri vardır. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Ġktidar, Politika. 

 

LANGUAGE AND POWER 

Abstract 

Throughout history both states, empires and governments have used lanquage as a tool in order to 

obtain political gain. This fact is also valid for the Turkish history. Since great empires brought different cultures 

and ethnicities together under the same roof, they took lots of words, idioms and terms from other lanquanges 

that made their own lanquage richer. But at the same time they also moved away from their own native lanquage. 

In the period of Roman Empire, Latin language and in the period of Ottoman Empire, Ottoman language arose in 

this way. When time come to the formation of nation states, language simplification trend has emerged as a 

nationatist attitude. But in the period of Single Party sometimes lanquage simplification was exaggerated. CHP 

used this sloppy and extreme language in the publications. But an important problem occured while they were 

polling. How could they use a language which do not understand by the public? In the end both Atatürk who 

supported this trend and party have dispensed with this extreme idea which can be called as liquidationism of 

language. Unfortunately some lettered have proceeded on this mistake which contributed misuse of the lanquage. 

Also with the effect of ignorance, today lots of people use language in a wrong way. Beside this there are people 

who make mistakes on the use of proverbs. There are examples of this in the text. 

Keywords: Language, Power, Politics.  
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Tarih boyunca toplumları kuĢatan çevrenin siyasî, iktisadî, kültürel dinamikleri 

değiĢtikçe bu değiĢim insanlar ve cemiyet üzerinde de müessir olur. DeğiĢen sosyoekonomik 

iklim kendine göre farklı bir insan tipi yaratır; diğer bir ifade ile çevre ve insanlar birbirlerini 

değiĢtirirler. Tarih felsefecileri ve diğer sosyal bilimciler bu değiĢimin kaynağını 

tartıĢadursunlar, biz sözünü ettiğimiz değiĢimin zamanla insanın çevresinden ve yaratılıĢından 

gelen öz cevherini bile zorlayabildiğini düĢünüyoruz. DeğiĢim bazen öyle bir hal alıyor ki, 

onu benimseyemeyen kanattaki muhafazakârlar sonunda her Ģeylerini kaybedeceklerini 

görseler bile bu değiĢime direnme tutkusundan kurtulamıyorlar. Dolayısıyla geliĢmeler 

karĢısındaki bu direnç bazen direnenlerin sonunu hazırlıyor. Diğer uçta da karĢısına çıkan ve 

adı yeni olan her Ģeyi tecrübe etmeden alırken eskiyi, denenmiĢi, kadîm olanı atmayı, asırların 

tecrübe eleğinden geçmiĢ, cemiyetin zevk imbiğinden süzülmüĢ veya insanlığın ortak 

değerleri payesine ulaĢmıĢ olan gerçek değerleri terk etmeyi ilericilik sananlar bulunuyor. 

Özellikle geliĢememiĢ veya geri kalmıĢ cemiyetlerin ―aydın‖ları buna örnektirler. Bunlar bir 

cami avlusunda bulunmuĢ çocuğun içinde bulunduğu ―baba‖ psikolojisine sahiptirler. Ne 

atalarını tanır ne de onlardan tevarüs ettiği değerlerin farkındadır. Önünde bulduğu her Ģeyi 

―yeni‖ diye takdis ederken atalarından kalan her cevheri tanımaya bile tenezzül etmeden 

reddetmeyi ilerici veya çağdaĢ bir tutum sanır. Hâlbuki toplumların geliĢmesi bazen 

bozulmuĢ, çürümüĢ, âtıl ve hantal kurumlar karĢısında devrimcilikleriyle, bazen de köklülüğü 

ve istikrarı sağlayan mefahirler söz konusu olunca muhafazakârlıklarıyla birlikte gerçekleĢtiği 

bugün artık bilinmektedir. 

Türkiye Tarihi 19. Asırdan itibaren bir kısım değiĢim ve modernleĢme uygulamalarına 

Ģahit olmaya baĢlamıĢtır. Bunlardan biri Türkçeyi Arapça ve Farsçanın etkisinden kurtarma 

adı altında teĢvik edilen harekettir. Ancak bir dili baĢka dillerin etkisinden kurtarmak için o 

dili önce güçlendirmek gerekirken, Türkiye‘de dilin güçlenmesine değil, sadeleĢtirilmesine 

çaba gösterilmiĢ; üstelik Tek Parti döneminde bu akım bir ara dilde aĢırı tasfiyeciliğe 

dönüĢtüğü için epeyce zararlı olmuĢ; dil güçlendirilme yerine daha da fakirleĢtirilmiĢtir. 

Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi yayınlarında, tüzük ve tutanaklarında bu aĢırı 

tasfiyeci-özleĢtirme örnekleri çokça görülmüĢtür. Fikirlerini halka sevdirmek ve benimsetmek 

siyasi partilerin temel amacı olduğuna göre, bir siyasi camia halkın anlamadığı dil ile 

fikirlerini halka nasıl benimsetir? Yazılan metinler ve belgeler anlaĢılmaz bir dile dayanıyorsa 

halk üzerinde olumlu etkiler yapamayacağı aĢikârdır. O halde böyle bir dil anlayıĢı neden 

geliĢtirilmiĢ; niçin halkın anlamadığı bir dil halka hitap için kullanılmıĢtır? Bu akımın 

ardındaki siyasî, tarihî, sosyal ve kültürel etkenler nelerdir? Osmanlı Ġmparatorluğu 

dönemindeki halk dilinden aĢırı kopuk bir Esperanto gitmiĢ, Cumhuriyet Dönemi‘nde yine 

halkın anlamadığı bir dil uydurulmuĢtur. Bu politikanın sonunda dil sadeleĢmiĢ, ancak bu defa 

tarihinden ve kültürel köklerinden uzaklaĢmıĢ; sığ, ifade gücü zayıf ve musikisiz bir Türkçe 

oluĢturulmuĢtur. Bu sığlığın sonunda atasözlerini bilmeyen aydınlar, halk türkülerindeki bazı 

ifadeleri yanlıĢ telaffuz edenler sanatçılar görülmüĢtür. Bazı aydınlar da tarihten beri 

kullanılan birçok unvan veya lakapların anlamını bilemez veya doğru telaffuz edemez 

durumdadırlar. 

Türkiye‘de bu süreç nasıl ve ne zaman baĢlamıĢtır? Bir militarist ve jakoben elitler 

zümresi halinde iktidarı 1909–1913 döneminde ele geçiren Ġttihatçılar, ―hatt-ı Enverî‖ adıyla 

yeni bir alfabe, Osmanlıcayı halkın anlayacağı Ģekle dönüĢtürerek yeni bir dil, yeni terimler, 

yeni bir üslup ve yeni bir kültür inĢasına kalkıĢtılar. Ġçine girilen dönemin dinamikleri gereği 

―Batıdan mülhem‖ bazı düzenlemeler elbette gerekliydi. Ancak Osmanlı veya Türk cemiyeti 

de yeni kurulmuĢ bir muz cumhuriyeti değildi. Gerek Devlet-i Aliye, gerek Ġslam medeniyeti 

hem yeterli derinlikleri ve korunması gereken iftihar edilesi zihniyet ve kurumları bulunan, 

hem de değiĢtirilmesi gerekli, hatta acilen terk edilmesi elzem iptidailikleri olan, yani reforma 

da muhafazakârlığa da muhtaç durumdaki yapılara sahip idiler. Birkaç kötü çeviri kitabı 
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okuyup kendini allame-i cihan veya dahi politikacı sananların bu köklü medeniyet ve toplumu 

yeniden kurmaya kalkıĢmalarına karĢı söylenecek hiçbir Ģey olamaz mıydı? Ġttihatçılar 

zamanında ve erken Cumhuriyet döneminde makul ve mutedil bir yenileĢme hareketi 

baĢlamıĢ, ÇalıkuĢu ve Sinekli Bakkal gibi Türk edebiyatının abide eserleri sade, ancak ifade 

gücünü yitirmemiĢ bir dille yazılmıĢlardı. Ancak zamanla birçok kurumu dönüĢtürmeye 

çalıĢtıkları gibi milletin dilini de masa baĢında yenileĢtirmeye kalkıĢan bir akım doğdu. Tam 

bir ırkçılık niĢanesi olarak ruh, inanç ve kültür dünyamızın terimlerini Öz Türkçecilik adı 

altında dilden kovmaya kalktılar. Bunun örnekleri Türkiye‘de ve dünyada pek yoktu. Sadece 

daha önce Ahmet Hikmet Müftüoğlu -kendi ismine bakmadan- içinde hiç yabancı kelime 

olmayan hikâye yazmaya kalkmıĢtı.
1
 Zamanla bu temayül güçlenerek Tek Parti döneminde 

bildiğimiz arı dil sevdasına dönüĢtü. Atatürk‘ü de etkilemeye çalıĢarak dili yeniden kurmaya 

kalkıĢtılarsa da birkaç yıllık bir denemeden sonra Gazi dili bu çıkmazdan kurtarmak 

gerektiğini söylemek durumunda kaldı.
2
 Bu görüĢlerini ömrünün son iki yılındaki 

demeçlerinde ortaya koyduğu gibi Falih Rıfkı‘ya da “Dili bir çıkmaza saplamıĢızdır, 

bırakırlar mı dili bu çıkmazda? Bırakmazlar. Ama ben de iĢi baĢkalarına bırakmam. 

Çıkmazdan biz kurtaracağız‖ Ģeklinde ifade etmiĢti.
3
 Ondan sonra kısmen yaĢayan dile 

dönülse de dilde tahribat oldukça hasar bırakmıĢtı; üstelik yıkım ekibi iĢ baĢında idi. Çünkü 

Atatürk devrinde ―dil inkılabı‖ üzerine Ģikâyetleri bilinen Ġnönü bu dönemde–daha ılımlısı 

olmak kaydıyla- bu akımı desteklemiĢtir. 

Biz bu alanda Tek Parti‘nin tavrını oldukça anormal buluyoruz. Kullandıkları dili biz 

bile bugün anlamakta zorlanırken, Osmanlı nesillerinin hayatta olduğu o dönemde bu dille 

yapılan hitabın ve yazılan yazıların halk tarafından anlaĢılmama endiĢesi taĢımaması çok 

manidardır. Halktan oy isteyen ve fikirlerinin kitleler tarafından benimsenmesini bekleyen bir 

parti halkın dilini kullanması gerekmez miydi? ―Törütgen ve yürütgen yetkiler kamutayda 

toplanır.‖ ―Türkiye‟de hakyerleri bağınsızdır‖
4
 gibi ifadeleri acaba hangi halka ve ne için 

yönelttiler? Gerçekten anlaĢılmama diye bir endiĢeleri yok muydu? Yoksa yaptıklarının çok 

çağdaĢ, anlaĢılmamanın zararlarına rağmen, uygulanması gereken ve yüksek fatura ödemeye 

değer bir ilerici icraat olduğunu mu düĢünüyorlardı? 

Bu anlaĢılmaz ve uydurma dili halka hitap aracı olarak kullanmak bir parti için kesin 

baĢarısızlık sebebi olacağını izaha gerek görmüyoruz. Adı geçen partinin zaten tarihinde 

seçim kazanamamıĢ olması acaba bu dil politikasına ve benzeri icraatlarına bağlı olabilir mi? 

Kendilerini ve partilerini halka anlatma, fikirlerini benimsetme diye bir dertleri olsaydı, 

herhalde halkın anlayacağı bir dil kullanırlardı. Zaten çok partili döneme geçiĢte hem dilde 

hem de Arapça ezan bahsinde ve dinî okullar ve ibadetler konusunda normale döndüklerini 

biliyoruz. Tek Parti dönemindeki seçimler iki dereceli ve gerçek seçim olmaktan uzaktı. 

Dolayısıyla halkın ―müntehib-i sani” denen ikinci seçmenleri seçme mecburiyeti ve onların da 

partice gösterilen adayları seçmesi gerçek bir seçim değildi. Diğer bir ifade ile o ikinci 

seçmenler o adayları seçmek zorunda idiler. Dolayısı ile parti o dönemde halka gidip seçim 

propagandaları yapmıyor, vatandaĢın dertlerini dinlemeye gerek görmüyor ve halka bir Ģeyler 

vaad etme gereğini duymuyordu. DP kurulduktan sonra bilindiği gibi ilk seçimde (1946) açık 

oy ve gizli tasnif sistemi ile meseleyi hallettiler. Ancak 1950 seçiminde bunu 

yapamayacaklarını anlayınca Ģehir ve köylerde propaganda turlarına çıktılar ve vatandaĢa 

                                                           
1
 A. Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, Ġst., 1976, s. 146: ―YakarıĢ‖. 

2
 Atatürk‘ün 1932, 1933 ve 34'lerdeki demeçleri tam bu yeni kelimelerle kurulmuĢken, 1936 ve sonrasında 

verdiği demeçlerinde ve yazılarında yaĢayan normal dile dönmüĢtür. GüneĢ-Dil Teorisi ile bu dönüĢü bilimsel 

bir dayanağa bağlamaya çalıĢmıĢtır. Orijinal demeçlerde bu değiĢim sürecini takip etmek mümkündür. 
3
 F. Rıfkı Atay, Çankaya, Ġstanbul 1974, s.447. 

4
 CHP Programı, Ulus Basımevi, Ankara 1935, s. 4. 
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vaatlere baĢladılar.
5
 ĠĢte bu vaatleri o ―irdeli, değetli, törütgen ve yürütgen‖ dille 

yapamayacaklarını anlayınca, normal dil kullanmaya baĢladılar.
6
 Yani halkın oyuna talip 

olunca halkın dilini kullanma mecburiyetini duydular. Buradaki kanaatimiz, uydurma dilin 

totaliter mantığın ürünü olduğu istikametindedir. Halka dayalı rejimin lider ve sözcüleri 

halkın anlayacağı dili kullanır, kendilerini halka sevdirmek için onun dilini en güzel Ģekliyle 

kullanmaya gayret eder. Totaliter, otoriter veya imtiyazlı bir elitler rejimi ise, halkı, -kendi 

adlandırmalarıyla Hasoları ve Memoları- hor görür
7
 ve dillerini de beğenmediği için 

değiĢtirmeye kalkar. 

Halkı kaale almamanın sözlü ve resmi bir ifadesi olan bu dil, elitizmin batıda Ģahit 

olmadığı bir uç örnektir.
8
 Belki G. Orwell‘ın 1984 adlı romanında

9
 anlatılan o totaliter rejimin 

dili olarak açıklamak en uygunudur. Totaliter ve diğer anti demokratik rejimler halk 

tarafından beğenilmek, denetlenmek ve seçilmek kaygılarını taĢımadıklarından kullandıkları 

dilin geniĢ kitlelerce anlaĢılması gerekmiyordu. Hatta bazı durumlarda halkın anlayamadığı 

kavramlar ve metinler -biraz da esrarengiz ve mehabetli bir muhtevaya sahipmiĢ duygusu 

verdiğinden- özellikle tercih ediliyordu. Osmanlıca ve diğer imparatorlukların çok kültürlü 

Esperantoları buna örnek olarak verilebilirse de Türkiye‘deki Tek Parti döneminin aĢağıda 

örnekleri sunulan uydurma dili bir mehabet değil bir maskaralık ve komedi örneği gibi 

durmaktadır. 

Bu konuda epeyce bol neĢriyata sahip olduğumuzdan onları tekrar hatırlatmaktan 

imtina ederek burada sadece partinin kendi belgelerinde kullandığı bazı kelime ve terimleri 

örnek olarak vermekle yetineceğiz. Bir belgeden
10

 seçtiğimiz Ģu ifadelerle baĢlayalım: 

―ġarkurul, Ģarbaylık, Bolu uray üyeleri, teyyare sosyetesi
11

 üyeleri, orta uram ocak 

baĢkanı…‖ ġu halleriyle bunların nelerden söz ettiklerini özel ―arı dil‖ ihtisası olanlardan 

baĢka kimsenin anlayacağını sanmıyoruz. O sırada soyadı kanunu çerçevesinde yapılan 

düzenlemelerle ―bey, efendi, beyefendi, hanım, hanımefendi, paĢa vb.‖ gibi sıfat ve unvanların 

kullanılmasının yasaklandığını da hatırlatarak Ģu örnekleri veriyoruz: “Ural soyadı 

aldığımdan imzamı aĢağıdaki Ģekilde atacağımı utunurum. (27.1. 1935)‖.
12

 Devam ediyoruz 

ve ―Sayınlı bay Recep Peker, yüce orununuzca bilinen…‖
13

 Bu komedi dilinin yeni 

örneklerini partinin 4. Büyük Kurultay‘ında onaylanan ve yayınlanan Program kitapçığından
14

 

veriyoruz: ―Kurultayca onanmıĢ olan bildiriğinde…” (s.1). “1931 kamutay seçimi dolayısıyla 

çıkarılan bildirikte saptanmıĢtır
15

” (s.1–2). “Parti devlet Ģekillerinin en doğrusu bu olduğuna 

kanığdır”, “YurttaĢların ferdiğ ve sosyal güvenlik, eĢitlik… haklarını barımak…” “Bu haklar 

devletin varlık ve otorite sınırı ile buçlanmıĢtır. Ferdiğ ve hükmiğ Ģahsiyetlerin kınavı 

                                                           
5
 Bizzat Ġsmet Ġnönü çok partili sistemin kendi partilerine de yaradığını ve halka gitmeyi, onun derdini dinlemeyi 

bu dönemde öğrendiklerini itiraf etmiĢtir. Bu konuda bak. Fahri SAKAL,  Çok Partili Döneme GeçiĢte Tek 

Partinin Muhalefet AnlayıĢı, Samsun 2008, s. 102-111. 
6
 Çok partili döneme geçiĢ sadece dil konusunda değil, bütün devrimlerde CHP‘yi mutedil, makul ve halka yakın 

istikamete çekmiĢtir. Bkz. Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Afa yayıncılık Ġstanbul 1996, s.272-273. 
7
 F. Sakal, s. 174-177. 

8
 Bilindiği gibi Dil Devrimi adıyla Batı ülkelerinde yapılan faaliyetlerin hiç biri bizdeki gibi asırların birikimi 

olan kelimeleri dilden tasfiyeye kalkmamıĢtır. Sadece Alman Dil Devrimi denen bir uygulama biliniyor ki o da 

Alman Irkçılığının sonucunda serpilebilmiĢ, yine de bizde olduğu kadar dili berbat etmeye yeltenememiĢtir. 
9
 George Orwell, 1984, Roman, Türkçesi de var ve farklı tarihlerde çeĢitli yayınevlerince yayınlanmıĢtır. 

10
 BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi(BCA), CHP Katalogu, 490,01/ 268. 1067. 1. 

11
 Görüldüğü üzere batıdan gelen kelimeler atılmamıĢtır. 

12
 BCA, CHP Kataloğu, 490,01/ 41. 173,5, no: 4. Buradaki kelimenin utanmak olmadığını, ama bir 

imparatorluk varisi milletin dilini bu hallere düĢürdüğümüz için utandığımızı hatırlatalım. Belgede baĢkaları da 

Sayınlı Bay Ural gibi imzalarını ne Ģekil atacaklarını ―kamusal oya utunuyorlar.‖ 
13

 BCA, CHP Katalogu, 490,01/ 634. 92,1. 
14

 CHP Programı, Ulus Basımevi, Ankara 1935. 
15

 Buradaki ―saptanmak‖ın bu günkü kullanıldığından farklı anlamda olduğuna dikkat edilmelidir.  
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kamuğasıya aykırı olmayacaktır” (s. 5). “Parti ulus egemenliği ülküsünü en iyi ve en sağlam 

surette imsileyen ve taplayan devlet Ģeklinin Cumhuriyet olduğuna kanığdır” (s. 6-7). “Ġrde 

ve egemenlik kaynağı ulustur.” “…Arsıulusal değetlerde ve ilgilerde Türk sosyetesinin 

kendine özgü ıralarını ve erkin benliğini korumağı esas sayar.” “Kanun karĢısında saltık bir 

eĢitlik kabul eden… hiçbir klasa ayralık tanımayan yurddaĢları halktan ve halkçı olarak kabul 

ederiz.” “Türkiye ayrı ayrı klaslardan karıĢıt değil özgür ertik sahipleri, endüstrieller, 

tecimerler ve iĢyarlar Türk ulusal kuramının baĢlıca örgenleridir. Bunlardan her birinin 

çalıĢması… kamunun hayatı ve genliği için zorağdır.” (s. 8-9). “Asığlar, kapasite ve çalıĢma 

derecesine göre olur.” “Özel kınav ve çalıĢma esas olmakla beraber…” (s. 9) “Devletin filiğ 

olarak yapmağa karar verdiği iĢ özel bir giriĢit elinde bulunuyorsa onun alınması her 

defasında özgü bir kanun çıkarmağa bağlıdır.” “Bu kanunda özel giriĢitin uğrayacağı 

zararın devlet tarafından ödem Ģekli gösterilecektir.” (s.11) “Parti devlet yönetiminde tedbir 

bulmak için derecel ve evrimsel prensiple kendini bağlı tutmaz.” S. 12. “Kredilerde üremi ve 

iskontoyu ucuzlatmak…” (s. 13) “Ürün ve hayvanlarda çift yaraç…” “Bu otrulardan baĢka 

ergemize uygun yoldan kapsallanma, uzun ödelli bir kredifonsiye kipinin kurulması 

üretmenlerin ergelerine…‖ (s. 16–17). Böyle devam edip gidiyor! 

―Grev ve lokavt yasak olacaktır‖ s. 19. gibi anlaĢılan cümleler yanında hiç 

anlayamadığımız ifadeler de bulunmaktadır. Ancak bu anlaĢılan cümleyi almamızın nedeni bu 

cümledeki yabancı kelimelerin batı kaynaklı olmasından dilden atılmadığını göstermektir. 

Çünkü Türk Dil Devrimi denen olgu aslında dile Ġslamiyet yoluyla girmiĢ olan Arapça 

kökenli kelimelerin dilden atılması anlayıĢı üzerine kurulmuĢtur. Aksi halde otorite, kredi, 

kredifonsiye, sosyete, program, pratik, iskonto, klas ve endüstriyel gibi batı menĢeli 

kelimelere de karĢılık uydururlardı. 

Devam edersek iĢte Ģunu da anlayamıyoruz: ―Üretmenlerle yoğaltmanlar arasında 

çıkabilecek asığ kavgaları...‖ (s. 20). ―Çıkat iĢlerini tecimerlerin kınavlarını…‖ (s. 21) ―Hava 

taĢıncılığı ve taĢın araçlarında saltık kazanç…” (s. 24). “Bayındırlık iĢleri pratik ve verimli 

bir taplama programına göre kovalanacaktır.” “ġosa örüleri için dikel yönetler yurdun 

güvenlik ve savgası için…” (s. 26). ―Hayvan çoğaltım ve yeğriltimi…” (s.29). Vergi 

salnaklarını imkân olduğu kadar özürüt ve açlı olarak… (s. 31).  ―Tekit yönetgeler… (s. 32). 

―Üsnomal bir önemle sarsılmaz dayanımını besleyen kutsal bir evindir.” (s. 35). “Okullarda 

içinde bulundukları çevenlerle ilgili olan ertik bilgiler verilecek.” (s. 38). “Ulusal düzen ve 

yasavı, iç ve tüze örgüt ve kanunları ile koruyan…” (s. 47). “Nüfusu artırma prensibimizi 

taplarken, yurd dıĢından gelecek Türklere her yardımı ve kolaylığı göstereceğiz.” (s. 48). 

“Tutaklar ile kapsıkları ayırmağa ve hapsevlerini birer uslanma yeri haline getirmeğe 

çalıĢacağız.” “Türkiye‟de cins ve klas fikirlerini yayma ve klas kavgası ergesi ile cemiyet 

kurulmayacaktır. Devlet özel yönetgelerle ve Ģarbaylıklarla devlete bağlı kurumlardan hizmet 

karĢılığı aylık ve aktı alan bulundukları iĢin sıfat ve özlüğü ile cemiyet kuramazlar.” (s. 49-

50) “Arsıulusal ergelerle cemiyet yapılamayacağı gibi kökü yurd dıĢında olan cemiyetler de 

yasak olacaktır.(s. 51). ġu cümleyi okuyan her genç, eminim doğrudan vatan için Ģehit 

olmaya koĢacaktır: “Vatan savgası ulusal ödevlerin en kutlusudur.” (s. 52). Böyle 

buyurmuĢlar, anlamasak da baĢ üstüne diyeceğiz. 

Programın 73. maddesindeki Ģu cümleyi hem dili hem de taĢıdığı zihniyetin göstergesi 

olarak kayda geçirmek ve ―saptamak‖ gerekir: ―Devletin yüksek kuramının sarsılmaz temeli 

olan ve ulusal ülküyü, ulusal varlığı ve devrimi kollayan ve koruyan Cumhuriyet ordusunun 

ve onun özverili ve kıymetli izdeĢlerinin, her vakit sayın ve Ģerefli tutulmasına özen 

gösteririz.‖ (s.53). Milletin dilini onun anlayamayacağı Ģekilde bir ucubeye çeviren bir 

zihniyet ―devrimi kollama ve koruma ödevini‖ elbet halka değil, orduya verecektir. Çünkü o 

halk devrimin dilini anlamıyor ki, neyi korusun, nasıl kollasın? 
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Bu tebliğde Türkçenin tarihi geliĢimini anlatmak gibi bir iddiadan uzak olduğumuzdan 

baĢka örnekler vermeden dil ile böylesine bilim dıĢı ve Ģark egosantrizmi veya etnosantrizmi 

ile malul bir anlayıĢla ilgilendiğimizi belirtip sonunda geldiğimiz nokta ile ilgili birkaç örnek 

vermeyi düĢünüyoruz. Bu tasfiye politikaları sonucu günümüzde aydınlar bile artık 

anadillerini kullanamıyorlar. Birazcık Osmanlıca kokan kelimelerde her meslekten ve tahsil 

grubundan insanların yanlıĢ ifadeler kullandığını görüyor, dil üstatları nasıl olsa müdahale 

eder diye susuyor, ancak kimsenin müdahale etmediğini görünce kalemi elimize almak 

zorunda kalıyoruz. 

Yeterli eğitimi olmayan insanlarımızın Tanzimat-tazminat ikilisini karıĢtırmasını 

anlıyoruz; riski riks diye telaffuzlarına da sabrediyoruz. Muharebe-muhabere tutunmaya 

çalıĢıyor. Muharrir ile müellif arasındaki farkı bilmediğimiz gibi, bunların her ikisini diğer 

bazı kavramlarla da birleĢtirip hepsine birden yazar diyoruz. Muallim ve hoca arasındaki farkı 

―hoca camide‖ sersemliği ile açıkladığımızı sanıyoruz. Hoca camide ise imam, müezzin ve 

vaiz kim oluyorlar? Ayrıca bu durumda ―hâce-i evvel‖ dediğimiz Aristo salâtin camilerinin 

baĢ imamı mı oluyor? Ha bu arada selatin camilerini bir kültür bilimci profesör ―selahattin 

camisi‖ diye adlandırmıĢtı! Üstüne üstlük bu kitaba bir de ―ödül‖ vermiĢlerdi! Hatta ontoloji 

ile onkolojiyi karıĢtıranları da bunlar Türkçe olmadığı bahaneleriyle hoĢ görüyoruz. Ama ya 

Ģu aydınların hâlâ harb ile muharebeyi tek bir savaĢ kelimesi ile karĢılamalarına ne diyelim?
16

 

Biliyorum Ģu anda bu satırları okuyan birçok kiĢi ‗bu çağda sen hâlâ orda mısın?‘ diyorlardır. 

Ancak unutmasınlar I. Dünya Harbi içinde yüzü aĢkın muharebe vardır. Türk Ġstiklal Harbi 

içinde de 10 civarında muharebe sayabiliriz. Bir binanın içinde 10 kadar oda olması gibi! 

Binaya ve odaya aynı ismi vermek gibi bir durum söz konusu değil mi? ġu kavramların hepsi 

birbirinden farklı olguları anlatır, dolayısıyla tek kelime ile anlatılmamalıdırlar: Harp, gayrı 

nizamî harp, soğuk harp, muharebe, müsademe, mütareke ve muahede. Üstelik bir harbin 

içinde diğerlerinin tamamı cereyan edebilir. 

Diğer dil cinayetlerimizden bazıları: Bir zamanlar bir profesör baĢbakanın Erzurum 

için ―serhad Ģehir‖ demesini dil sürçmesi diye geçebiliriz. Ama bir baĢka politikacının 

―bugün de 1919‟daki gibi bedbahtlar var‖ demesi tam bir dil cinayeti değil mi? Bedbaht ile 

bedhahın arasındaki farkı bilmeyen, bu ifade ile 1919 iĢgalcilerini bahtı kara zavallılar olarak 

ilan etmiĢ olmuyor mu? Ne hazindir ki bu politikacı güya 1919 ruhuna sahip çıkıyordu. Ama 

o dil ve kültür anlayıĢı ile hiçbir Ģeye sahip olunamayacağını tabii ki bilemez. 

Türk kültürünün en zengin unsurlarından biri hiç Ģüphesiz halk müziği, yani 

türkülerimizdir. TRT sanatçıları türküleri, kurumun spikerleri dili gerçekten iyi kullanıyorlar. 

Ancak arada bazı hatalı imalat kabilinden yanlıĢ dil kullananlar onlar arasından da çıkmıyor 

değil. Bazı sanatçılar bir türküdeki ―geĢt-i güzar ettim elde neler var‖ mısraını ―geçti güzar 

ettim‖ Ģeklinde söylüyorlar ki, benim aklıma o dem ―geçti Gülizar buradan, eyledi gönlümü 

viran‖ gibi bir mısra geliyor. Hâlbuki ―geĢt-i güzar‖ etmenin saçıp savurmak demek olduğunu 

en basit sözlükten bulabilirlerdi. Ġnsan ekmek yediği mesleğini bu kadar mı laubalice icra 

eder? Buna hayret etmemek kabil değil. Birkaç yıl önce bir Tv kanalında iki arkadaĢ tarih 

sohbetleri yapıyordu.
17

 Arapça kökenli ancak tarih boyunca Türklerce kullanılan bazı isim ve 

unvanların basında nasıl komik ve bilgisizce yazıldığını haklı olarak dile getirdiler. Batı 

dillerinde Arap ve Fars kökenli kelimelerin transkripsiyon gereği değiĢtirilirken onların 

                                                           
16

 Harp: Ġki devlet veya devletler grubu arasında barıĢçı iliĢkilerin kesildiği anda baĢlayıp yeni bir barıĢ 

antlaĢmasına kadar devam eden hâlin adıdır. Bir harp süresince hiç muharebe (savaĢ) gerçekleĢmemiĢ 

olabileceği gibi onlarca muharebe, yani savaĢ vuku bulabilir. Muharebe ise iki ordunun bir biri ile savaĢmasıdır. 

Bilindiği gibi Arapçada mufaale vezni iĢteĢlik anlatır. Sonuç olarak harp savaĢ değildir, ama muharebeye isteyen 

savaĢ diyebilir. Genelkurmay BaĢkanlığı harp tarihi çalıĢmalarını bu sebepten Birinci Dünya Harbi'nde Türk 

Harbi ve Türk Ġstiklal Harbi olarak adlandırmıĢtır ki bu adlandırmalar doğrudur.  
17

 Murat Bardakçı ve Doç. Dr. Erhan Afyoncu. 
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Türkçesini yazmamız gerektiğini çok yerinde olarak dile getirdiler. Bu minval üzere Amin 

Maluf isminin Emin olduğunu da belirttikten sonra Buruney Sultanının isim ve unvanlarını 

sayarken konuĢmacı hepsini açıkladıktan sonra oradaki ―Davla‖ ifadesini ―bu bizde 

kullanılmıyor‖ deyip onu açıklamadan geçince o kadar popüler ve Osmanlıcayı gerçekten iyi 

bildiğini sandığımız kiĢi için de ―sende mi‖ demekten kendimizi alamadık. Hâlbuki buradaki 

―davla‖ devlettir. ―Bizde kullanılmaz‖ da değildir. Fahrüddevle, Nizamüddevle ve 

Tacüddevle gibi unvanlar vardır ve Selçuklular döneminde bu unvan oldukça yaygın olarak 

kullanılmıĢtır. Mesela Suriye Selçuklularının ünlü Meliki Sultan Alparslan‘ın kardeĢi Tacü‘d-

Devle TutuĢ‘tur. DüĢününüz Türkiye‘nin en meĢhur tarihi yazılar yazan ve programlar yapan 

kiĢisi ―bu davla bizde kullanılmıyor‖ diyebiliyor!  

En çok yapılan iki yanlıĢa gelince: Allah aĢkına artık Ģu hatayı yapmayalım, 

doğrusunu profesöründen sanatçısına, generalinden politikacısına, gazetecisinden romancısına 

kadar herkes öğrensin. Türkçede hitap edilen kiĢi anlamındaki Arapça kökenli kelime 

MUHATAPtır, bir de Ģöyle yazalım: mu-ha-tap. Muhattap yani çift t'li değildir. Ġngilizceyi, 

Fransızcayı iyi bildiği havalarını atan ve bu bilgileriyle üniversitelerde, basında ve 

bürokraside kolayca yükselen echelülcahilîn takımına artık birileri bunları anlatsın. 

Sonuncu örneğimiz çok güzel bir atasözümüzün yanlıĢ kullanılması ile ilgilidir. Bu 

atasözümüzün anlamını bilmedikleri için yanlıĢ kullanıyorlar. Yani katmerli cehalet söz 

konusudur: Hem sözün anlamını bilmiyor hem de yanlıĢ kullanıyorlar. ―Kol kırılır yen içinde 

kalır‖mıĢ!!! Bunu bir zamanlar bir politikacı baĢbakan ve profesör yanlıĢ olarak kullanmıĢtı. 

Bu hatalı halini "enteller" beğenmiĢ olacak ki, o günden beri bu yanlıĢ haliyle kullanan 

kullanana. Sadede gelelim: ―Kol kırılır yen içinde, baĢ kesilir fes içinde‖ veya ―Kol kırılır yen 

içinde, baĢ ezilir börk içinde‖ gibi söyleniĢleri olan bu sözle neyi anlatmak istemiĢ ecdad-ı 

izamımız, düĢünelim biraz. Yen elbisenin kol kısmının ucu demek olduğuna göre, kol yenin 

içinde kırılır, deniyor. Ama kırıldığında neden yenin içinde kalsın? Bunun anlamı her halde 

her Ģeyin, her iĢin veya fiilin bir yeri vardır; her Ģey, her geliĢme kendi yerinde, kendi ait 

olduğu mekânda değerlendirilmelidir, problemlerimizi kendi içimizde halledelim, ilgisiz 

kiĢileri iĢimize bulaĢtırmayalım gibi ikazlar yapmıĢ atalar. 

Gerek Parti‘nin kendi belgeleri gerekse aydınlarımızın ve halkımızın dili daha böyle 

nice hatalı örneklerle doludur. Ancak az örnek yetiyorsa yazıyı uzatmanın bir anlamı yoktur 

düĢüncesiyle daha fazlasını gereksiz görüyoruz. Burada sonuç olarak bu anlayıĢın tarihi ve 

sosyo-politik boyutlarını biraz değerlendirilmeyi düĢünüyoruz. Geri kalmıĢ ülkelerde aydınlar 

arasında bir çeĢit egosantrizm vardır. Devrim, reform, ıslahat vs. adlarla andıkları bir dizi 

―eĢsiz‖ düĢünceyi uygulamaya koyarlar ve ülkelerinin böylece bir çırpıda kalkınıp 

medenileĢeceğini düĢünürler. Bu aslında çocuklarda görülen bir haldir. Hayatın gerçekleri ile 

hayal dünyalarındaki kurguları arasındaki uyumsuzluğu göremezler. Bu durum için Ģu örneği 

verebiliriz: Çocuklar gökteki aydedeye bir merdiven dayayıp oraya çıkmaya çalıĢan bir kiĢi 

resmi yapabilirler. Çocuk, muhayyilesindeki bu merdivenle aya çıkma tasavvurunun 

imkânsızlığını düĢünemez. Sosyolog Erol Güngör bu konuyu Ģöyle açıklamıĢtır: ―Ġnkılâpçı 

aydınların kalkınma ve geliĢme meselelerinde takındıkları tavır tam manasıyla entellektüalist 

denilebilecek bir tavırdır ve sosyal-psikolojik bir problem olarak incelenmeye değer. 

Ġnkılâpçılar sosyal ve iktisadi hayatın ―kitaba uygun‖ tedbirlerle istenilen biçimi kazanacağına 

inanmıĢlar, bütün icraatlarını masa baĢında düĢünerek planlamıĢlardır. Ġnkılâpçının dramı 

kitap ile hayat arasında daima hayatın lehine sonuçlanmak üzere sürüp giden çatıĢmadan 

doğmaktadır. Ġnkılâpçı sosyal olayı bir zihin olayı olarak ele alan ve bu yüzden, zihinden 

geçenlerle cemiyette meydana gelen olaylar arasında bir intibak bulunması gerektiğini 

zanneden adamdır. Russell ―Batıda teori tatbikatı takip eder, Doğuda ise bütün tatbikatın 

teoriden çıkarılmasına çalıĢılır,‖ diyor. Bu düĢünce doğulu ülkelerin BatılılaĢma hareketleri 

için geçerli görülüyor. (…) Bu özelliği ile inkılâpçı, egosantrik düĢünce tipinin çok ilgi çekici 
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bir özelliğini vermektedir.‖
18

 Bizdeki ―dil devrimi‖ iĢte bu üçüncü dünya inkılâpçılığı ve 

egosantrizminin ürünüdür. ―Dil devrimcisi‖ uydurduğu kelimelerle halka meramını 

anlatamayacağını düĢünemez, ülkenin kültürel köklerinden koparıldığını göremez –bazıları da 

görür ve özellikle o kopuĢun gerçekleĢmesini ister-, dıĢarıdaki aynı dili kullandığımız 

soydaĢlarla iletiĢimin kopacağını düĢünemez- bazıları bunu da görür, ama özellikle 

soydaĢlarla aradaki bağın kopması için dili tahrip eder-. Masa baĢında kelime üretmekle dilin 

zenginleĢemeyeceğini düĢünemez. Dile zarar verdiğini göremez. 

Bu yapı üçüncü dünya aydınları ve iktidarlarının hepsine bulaĢmıĢ mıdır, bilemiyoruz. 

Ancak halklarını yönlendirmek için beyin yıkamaya kalkıĢtıkları biliniyor. Bu yolla seçime ve 

kamuoyuna hükmederler. Türkiye'deki Tek Parti de seçimle iktidara gelmediği için
19

 halka 

kendisini beğendirme kaygısı taĢımıyordu. Bundan ötürü halka kendisini anlatacak bir dile 

ihtiyaç duymadı. Halkı ve kamuoyunu rahatlıkla yönlendirdi. Totaliter sayılmasa bile, otoriter 

olduğu için
20

 halkı adeta yeni baĢtan imal edebileceğini, daha doğru ifade ile halkı kafasındaki 

egosantrik kalıba dönüĢtüreceğini sandı. Yeni halka yeni bir dil gerekiyordu onlara göre. 

Nihayet egosantrik inkılâpçı anlayıĢlarına göre tüm bunlar ilericilikti, kendisinin ve ülkenin 

yararına olduğunu düĢündü. Ancak çok partili döneme geçince halka hitabeler bu dille 

yapılamazdı. Siyasi alanda yavaĢ yavaĢ normale dönüldü, ama bu defa dili bozma görevi 

seçilme derdi ve halktan oy alma hesabı bulunmayan elitlere verildi. Halktan kopuk çevreler 

bu siyasi destekle dili tahribe devam ettiler. Köprülü‘ler, Tanpınar‘lar, Yahya Kemal‘ler, 

Hüseyin Cahit‘ler, Bahtiyar Vahapzade‘ler, hatta son zamanlarda Attila Ġlhan'lar bu dile karĢı 

çıkarken; Agop Dilaçar ve bazı Marksistler veya bazı mason-kapitalist gruplar Türkçeyi tahrip 

etmeye can havliyle çalıĢtılar. 

Sonuç olarak bugün halktan kopuk elitler ve onların etkisindeki cahiller ile halk 

arasında bir dil kavgası sürmektedir. Dil ırkçılığı günümüzde Ģiddetini azaltmıĢ, kısmen 

yaĢayan dile yaklaĢılmıĢtır. Ancak bu yaĢananlar aydının dilini epeyce fakirleĢtirmiĢ, 

zevksizleĢtirmiĢ, insicam, ahenk ve musikisini bozmuĢ durumdadır. Özellikle genç okumuĢlar 

ve gençler artık herhangi bir sosyal bilim ve fikir kitabını okuyamaz, okusa da anlayamazlar. 

Gerek telif gerekse tercüme eserler her türlü nüansların ve yakın anlamlıların tek kelime ile 

karĢılandığı bir dille yayınlanmaktadır. Çeviri eserlerde ―Osmanlıcasını kullanmamak‖ için 

aydınlar o kavramların artık Frenkçesini kullanmak zorunda kalıyor, bazen de iki, hatta üç 

kavramı aynı kelime ile karĢılıyorlar. Bunu ispatlamak çok basittir: 1900–1930 arasında 

yapılan Batı klasikleri çevirileri ile günümüzdeki çevirilerin dilini karĢılaĢtırabilir ve her iki 

çeviride kaç kelime kullanıldığını sayabilirsiniz. Bilhassa aynı mütefekkirin aynı eserinin 

çevirisinin karĢılaĢtırılması vahameti ortaya çıkaracaktır. Bunun sonucu dil günümüzde yanlıĢ 

ve yetersiz kullanılıyor; tabii kullananlar da meramlarını iyi ifade etme iktidarından mahrum 

olduklarından baĢarısız olmaktadırlar. Ancak asıl zararı milli kültür, bilim, ekonomi ve siyasi 

hayat çekmektedir. Zira ifade gücü azalmıĢ, bilim ve kültür yapılamaz bir Türkçe inĢa 

edilmiĢtir.  

                                                           
18

 Erol Güngör, Kültür DeğiĢmesi ve Milliyetçilik, Ġstanbul 1986, s. 47-51. 
19

 1946 Yılında çok partili hayata geçilirken CHP milletvekilleri buna karĢı çıkmıĢlar, ―Biz millete hizmet 

etmedik ki, Milli ġefe hizmet ettik, Ģimdi ġef diyor ki sizi millet seçsin. Biz Ģefe hizmet ettik, seçimi de yine Ģef 

yapsın‖ diye manidar çıkıĢlarda bulunmuĢlardı.  Bkz. Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Hatıralar,  c. I-III, 21 Yüzyıl 

Yay. Ġst. 2001. 
20

 Ergun Özbudun, Otoriter rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, Ġst, 2011, s. 78 vd. 
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SANAT-ĠKTĠDAR ĠLĠġKĠSĠ BAĞLAMINDA NECĠP FAZIL 

VE POETĠKASI 

Fazıl GÖKÇEK
*
 

Özet 

Cumhuriyet dönemi Türk Ģiirinin önemli isimlerinden olan Necip Fazıl Kısakürek, Ģiirlerinin 

yanı sıra Ģiir hakkındaki yazıları, özellikle de Ġdeolocya Örgüsü adlı kitabının bir bölümünü oluĢturan ve 

daha sonra Çile adındaki kitabına aldığı ―Poetika‖sında tahayyül ettiği ideal devlette sanatçının ve 

özellikle de Ģairin devletle iliĢkisi konusundaki düĢüncelerini açıklamıĢtır. Necip Fazıl, bir fikir adamı ve 

gazete yazarı olarak da çeĢitli zeminlerde sanat-iktidar iliĢkisine dair düĢüncelerini dile getirdiği gibi, bir 

Ģair ve fikir adamının devletle iliĢkisinin somut uygulamalarını da kendi hayatında ortaya koymuĢtur. 

Gerek tek parti döneminde ve gerekse daha sonra Demokrat Parti döneminde onun devlet ve iktidarla 

iniĢli çıkıĢlı bir iliĢkisi olmuĢtur. ―Poetika‖da dile getirdiği fikirlerin oluĢumunda bu iliĢkinin de 

belirleyici rolü vardır. Bu bildiride Necip Fazıl‘ın sanat-devlet/iktidar iliĢkisine dair görüĢlerinin bir 

analizi ve eleĢtirisi yapılmaya çalıĢılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Necip Fazıl, Poetika, Sanat-iktidar ĠliĢkisi. 

 

NECĠP FAZIL AND HIS POETĠKA IN THE CONTEXT OF ART-

POWER RELATION 

Abstract 

Necip Fazıl Kısakürek, one of the most important poets of Turkish poetry in Republican period, 

explains his thoughts about relation of artist and especially poet with state in his ideal state imagined in 

―Poetika‖, a part of Ġdeolocya Örgüsü and later attached to Çile. Necip Fazıl, as an intellectual and 

newspaperman, expressed his thoughts about art-power relation and also revealed concrete practices of 

relation of a poet and intellectual with state in his own life. Both in the single party period and later in 

Demokrat Parti period, Necip Fazıl had changing relation with state and power. This relationship also has 

a determining role in the formation of the ideas expressed in ―Poetika‖. In this paper Necip Fazıl's 

thoughts about art-state/power relation will be tried to analyse and criticise. 

Keywords: Necip Fazıl, Poetika, Art-power Relation.  

                                                           
*
 Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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Cumhuriyet dönemi Türk Ģiirinin ilk devresinde Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet 

Muhip Dıranas ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi Ģairlerle birlikte herhangi bir ideolojinin 

sözcülüğünü yapmayıp kalemini Ģiir sanatının hizmetine veren Ģairlerden biri olarak 

dikkat çeken Necip Fazıl, 1930‘lu yılların ortalarından sonra fikirlerinde büyük bir 

değiĢim yaĢamıĢ ve Ģiirin amacını ―mutlak hakikate hizmet etmek‖ olarak belirleyen bir 

çizgiye gelmiĢtir. Ondaki bu değiĢim 1940‘lı yılların sonuna doğru siyasal bir boyut da 

kazanmıĢ ve Ģair kendisini etrafında bulunan ve gerek kaleminin ve gerekse cerbezeli 

hatip üslubunun büyüsüne kapılan gençlerin de etkisiyle bir çeĢit dinî (mürĢit) ve siyasî 

(lider) yol gösterici olarak kabul etme noktasına gelmiĢtir. Daha 1934 yılında bile, Yeni 

Adam dergisinin yaptığı bir soruĢturmada, ―Sizin için edebiyatın gayesi nedir? ‗Sanat 

sanat içindir‘ yahut ‗sanat cemiyet içindir‘ fikirlerinden hangisine taraftarsınız?‖ 

Ģeklindeki bir soruya N. Fazıl Ģu cevabı verir: 

―Benim için edebiyatın gayesi her Ģeydir, fakat bir Ģey değildir. 19. asrın malûm 

olan klâsik ―sanat sanat içindir‖ nazariyesine tam manasıyla taraftar olmaksızın 

diyebilirim ki ―sanat cemiyet için değildir. Sanat ayrı bir dünyadır ve o dünya kendisi 

içindir. Sanat, mücerret ve kendi kanunlarına tâbi ayrı bir âlemdir.‖ 

Buna karĢılık Ģair, MeĢale dergisinde 1979 yılında yayımlanan bir söyleĢide, 

―Ġdeolojiler karĢısında sanatkârın tavrı ne olmalıdır?‖ Ģeklindeki soruya Ģu cevabı 

vermiĢtir: 

―Sanatkâr mademki büyük hakikati arayandır, bir arayıcıdır, elbette ki cemiyet 

hayatı içinde fertlerin demet haline gelmesi davasında bir fikir sahibi olmakla 

mükelleftir. Aksi halde kuyruğuna basıldıkta bağıran bir hayvana döner. Yani lalettayin 

bir Ģey. Sanatın iki kutbu vardır: Ya dev sanatkâr vardır ya gayet süflîdir. Ġkisi ortasına 

göre biri en aĢağıdadır, biri en tepededir. Ama ikisi de Ģiir yazar. Biri basit bir yarı 

delidir, biri dehaya kadar gidebilir bildiğimiz misallere göre. Onun için Ģairin, 

sanatkârın ideolojik alâkasının büyük olması lâzım gelir.‖ 

Sanat-iktidar iliĢkisi bağlamında Ģiirde ferdiyetçilik ve cemiyetçilik konusuyla 

ilgili düĢünceleri nakletmemin sebebi Ģudur: Cemiyetle ilgili olmayan Ģairle iktidarlar 

ilgilenmezler, bu tür Ģairlere karĢı kayıtsızdırlar. Buna karĢılık cemiyetle ilgili olan 

Ģairler iktidarı ilgilendirir; iktidarlar bu Ģairlerden kendi güçlerini pekiĢtirmek veya 

toplum nezdinde bu güce itibar kazandırmak için yararlanmak isterler. Aynı Ģekilde 

cemiyeti önemseyen Ģairler de siyasal güç odaklarıyla veya iktidar sahipleriyle yakınlık 

kurarak düĢüncelerini daha geniĢ kitlelere ulaĢtırmak isterler. Yani bu bir çeĢit karĢılıklı 

çıkar iliĢkisidir. Üzerinde konuĢtuğumuz Necip Fazıl örneğinde de bu tam böyle 

olmuĢtur. Gerek Milli GörüĢ Hareketi veya onun siyasal uzantısı Milli Selamet Partisi 

ve gerekse Ülkücülük Hareketi ve onun siyasal uzantısı Milliyetçi Hareket Partisi Necip 

Fazıl‘ı kendi saflarına dâhil ederek onun toplum nezdindeki itibarından siyasal çıkar 

elde etmeyi istemiĢtir. Buna karĢılık Necip Fazıl da farklı zamanlarda bu fikir ve siyaset 

odaklarına yakın durarak kendi düĢüncelerini topluma duyurmak ve siyasal iktidarlar 

aracılığıyla uygulanmasını sağlamak gayesini gütmüĢtür. Daha önce Demokrat Parti 

döneminde de zaman zaman Menderes‘le ters düĢtüğü olmuĢsa da çoğunlukla iktidarı 

desteklemiĢ ve bunun ödülü olarak da çıkardığı yayın organları için örtülü ödenekten 

yüklü miktarlarda destek sağlamıĢtır.
1 

                                                           
1
 Demokrat Parti‘den önce de Ağaç dergisini çıkarmak için kendi ifadesiyle ―bir mebusun ayda 200 küsur 

lira aldığı devirde‖, Ġktisat Vekili Celal Bayar aracılığıyla, ĠĢ Bankası ve Sümerbank‘tan bir yıllık peĢin 

ilan ücreti karĢılığında 1600 lira aldığını biliyoruz. (Bkz. Babıali, Büyük Doğu Yayınları, 3. bs., Ġstanbul, 

1985, s. 236-237.) 
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ġiir/Ģair-iktidar iliĢkisi bağlamında, baĢladığı ve sonradan geldiği noktayı kısaca 

özetlemeye çalıĢtığımız Necip Fazıl‘ın tahayyül ettiği devlette Ģairin devletle/iktidarla 

iliĢkisi konusunda ne düĢündüğünü, yukarıda belirttiğimiz gibi Ġdeolocya Örgüsü 

kitabındaki konuyla ilgili kısımlardan öğrenebiliyoruz. Bu metni sonradan ―Poetika‖ 

baĢlığıyla Ģiirlerini bir araya getirdiği kitaba dâhil etmiĢ olması, onun bu görüĢlerini 

sonraki yıllarda da devam ettirdiğini göstermektedir.  Bu metinde Necip Fazıl, Ģiirin 

tanımı, mahiyeti, amacı, iç ve dıĢ Ģekli konusunda çoğunlukla tutarlı ve genel geçer 

kabul görecek tespitlerde bulunur. Özellikle Ģiirin geniĢ anlamıyla biçimi veya yapısı 

üzerine ―ġiirde Kütük ve NakıĢ‖, ―ġiirde ġekil ve Kalıp‖, ―ġiirde Ġç ġekil‖ baĢlıkları 

altında yazdıkları, onun büyük ölçüde Sembolizm akımının ve bizdeki en önemli 

temsilcisi Ahmet HaĢim‘in görüĢlerinin etkisinde kaldığını gösterir. Ancak o, bu 

konuları kendi özgün üslubu ile çarpıcı ve etkileyici bir Ģekilde açıklar. Ne var ki Ģiirin 

devlet/iktidar ile iliĢkisi konusuna geldiğinde önünde örneği yoktur, bu yüzden de 

ileriye sürdüğü görüĢler tutarlılıktan yoksun ve uygulanabilirliği olmayan düĢüncelerdir. 

Buna göre ―Ģiir de öbür sanat Ģubeleri gibi, mutlaka devlet eliyle 

müesseseleĢtirilecektir.‖ Bu iliĢkide devletin görevleri ve sorumluluklarına karĢılık 

Ģairin adeta sorumsuzluğu söz konusudur. ġöyle ki devlet bütçesinden sanatkâra, ―bu 

arada ve en baĢta Ģair[e]‖ devletin bütçesinden para verilecektir, buna karĢılık Ģair 

―devletin millî kitaplığını zenginleĢtirmekten baĢka‖ bir Ģeyle yükümlü olmayacaktır. 

Bu ―zenginleĢtirme‖nin ölçüsü hakkında bir belirginlik yoktur. Bu ―resmî himaye‖nin 

sanatkârı ―tıknefes‖ yapacağı endiĢesini de taĢıyan Ģair, bu hususta tatmin edici bir 

açıklama yapamaz; sadece bu devlet himayesinin ―ince ve tedbirli‖ olmasıyla bu 

sorunun aĢılacağı inancını dile getirmekle yetinir. ġairin maddi ihtiyaçlarını karĢılayan 

devletin bunun karĢılığında ondan ne isteyeceği konusunun problemli olduğunun 

farkındadır Necip Fazıl. Buna da cevap vermeye çalıĢır: 

―Sanatkârı hem kendi eliyle müesseseleĢtiren hem de onu tıknefes olmaktan 

koruyan tedbirli bir devlet eli, Ģairden, Ģiirin binlerce yıllık uyuzu olan methiye ve siyasi 

mev‘ize istemez ve hatta buna müsaade etmez.‖ 

KuĢkusuz bu devlet, ideal devlettir ve bütün idealler gibi gerçekle iliĢkisi 

zayıftır. Dolayısıyla Necip Fazıl‘ın verdiği bu cevabın da realiteyle iliĢkisinin pek 

kuvvetli olduğu söylenemez. Sonuç olarak, Necip Fazıl‘ın ―Poetika‖sında sanatkâr/Ģair 

– devlet/iktidar iliĢkisi konusunun problemli bir alan olarak kaldığını belirtebiliriz. 

Problemlidir, çünkü bu iliĢkide her Ģeye rağmen belirleyici olan devlettir. ġairin ―hiçbir 

makama karĢı mes‘ul olmaksızın, hür‖ olduğunu belirten Necip Fazıl, aynı paragrafta 

Ģairin ―belli baĢlı zaman çerçeveleri içinde, taahhüt ettiği eserleri verme‖ 

yükümlülüğünden söz etmektedir: 

―ġair devletten kendisine biçilen parayı alıp almamakta ve onunla dilediği gibi 

yaĢamakta, hiçbir makama karĢı mes‘ul olmaksızın, hürdür. Onun tek mükellefiyeti her 

an hayat ve cemiyete karĢı imtihan karĢısında bulunmak, her an kendi kendisini aĢmaya 

mecburiyet kaydı altında yaĢamak ve belli baĢlı zaman çerçeveleri içinde, taahhüt ettiği 

eserleri vermektir.‖ 

Bu iliĢkide devletin belirleyici olduğunu gösteren bir baĢka husus da Ģudur: 

Devletin sanat hayatı üzerinde ―murakabe hakkı‖ vardır, sanatkârı ―muhakeme‖ ve 

―murakabe‖ edecektir: 

―Sadece saf ve halis sanatı himaye ve tediye etmekle mükellef devletin sanat 

hayatı üzerinde bütün murakabe hakkı, billurlaĢtıracağı sanat kıstaslarının ruhiyle, ayrı 

ayrı her sanatkârı muhakeme ve o ruhun hükmüne göre o sanatkâra muameleden baĢka 

bir Ģey değildir.‖ 
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Necip Fazıl, Ģairin mutlak hürriyeti olduğunu ileriye sürmekte, fakat bu noktada 

da devletin, ―kendi ideolocya köklerini incitmedikçe‖ bu özgürlüğe müdahale 

etmeyeceğini belirterek, yani bu özgürlüğe çok önemli bir istisna koyarak yine kendi 

içinde tutarsızlığa düĢmektedir. 

Sonuç olarak, Necip Fazıl, kendi tahayyülündeki ideal devlette genel olarak 

sanatın ve özel olarak Ģiirin devletle/iktidarla iliĢkisinde sanatçıyı/Ģairi devletin 

güdümünde bir varlık olarak kurgulamaktan kurtulamamıĢtır. Sanatçının özgürlüğünün 

sınırları vardır, bu sınırları tayin eden de devlettir, iktidardır. Necip Fazıl ―Poetika‖daki 

devlet-Ģiir iliĢkisine dair görüĢleriyle -Ece Ayhan‘ın devlet dersinde öldürülen çocuğu 

gibi- devletin Ģiiri öldürmesine icazet vermiĢtir. Bu ―Poetika‖da çerçevesi çizilen 

iliĢkinin, bilindiği gibi, Sovyetler Birliği‘nde uygulaması yapılmıĢ ve bu uygulamanın 

sonucu Ģiir ve sanatın ölümü olmuĢtur. 
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YAZITLARDA VE HĠTABELERDE GEÇMĠġĠN ANALĠZĠ VE 

GELECEĞE YÖNELĠK MESAJLAR

 

 

Fikret USLUCAN


 

Özet 

Toplumların tarihleri insanların hayatlarına benzer. Toplumlar da tıpkı insanlar gibi doğar, 

büyür, geliĢir, çalıĢır, çabalar, birikim yapar, gerilemeye ve yaĢlanmaya baĢlar, iyi ve kötü günler yaĢar. 

Toplumlar, milletler; insandan farklı olarak yok olmanın eĢiğine gelir, bazen yok olur, bazen de yok 

olmaktan son anda kurtulur. Ġnsan da bazen ölümün eĢiğinden döner. Hatalar yapar. Toplumlar ve 

insanlar kendi hatalarından veya baĢka insanların, toplumların hatalarından dersler çıkartır. Çıkarttığı 

dersleri hem kendi sonraki yaĢamı için hem de gelecek kuĢaklar için yararlanılacak bir ders, tecrübe 

olarak görüp baĢkalarına, gelecek nesillere aktarma ihtiyacı hisseder. Bu araĢtırmanın konusunu teĢkil 

eden metinler yazılı Türkçe metinlerin en eskilerinden olan Orhon Kitabelerinin bir parçası olan 

―Kültigin Anıtı‖ndaki metin, Hz. Muhammed‘in ―Veda Hutbesi‖ ve Mustafa Kemal Atatürk‘ün Nutuk 

adlı eserinin sonunda yer alan ―Gençliğe Hitabe‖sidir. Bu metinlerin seçilme sebebi; her üç metnin 

sahibinin de ―kurucu‖ vasfı taĢımaları, mensubu oldukları toplumları veya insanlığı uçurumun kenarından 

çekip çıkartmaları, tarih yapıcı olmaları yanında, bu metinleriyle bir bakıma tarih de yazmaları ve 

geleceğe yönelik kaygılar taĢımalarıdır. Bu bakımdan anılan metinlerde mukayeseli olarak geçmiĢin 

analizi, anın değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik mesajlar ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültigin Anıtı, Veda Hutbesi, Gençliğe Hitabe, GeçmiĢin Analizi, An, 

Gelecek. 

ANALYSIS OF THE PAST AND MESSAGES ORIENTED TO FUTURE 

IN THE INSCRIPTIONS AND THE ADRESSES 

Abstract 

The history of the societies is similar to the life of people. Just like people, the societies are born, 

grow up, develop, work, struggle, make savings, begin deteriorating and ageing, experience ups and 

downs. Unlike humans; societies and nations, sometimes come to the brink of disappearing, sometimes 

disappear, sometimes survive at the last minute. From time to time, humans also return from the threshold 

of death. They make mistakes. The societies and the people learn from other societies or people‘s 

mistakes. They feel the need to see these lessons as an important experience to be used both for their own 

lives in the future and for the future generations, and so pass it on to next generations. The texts that are 

the subject matters of this research are the text in ―Kultigin Monument‖- a part of Orhon Inscriptions that 

is one of the oldest written letters in Turkish-, Hz. Muhammed‘s ―Farewell Sermon‖ and Mustafa Kemal 

Atatürk‘s ―Appeal to Youth‖ that is at the end of his work, Nutuk. The aim of choosing these texts is that 

the authors of each one were ―founders‖, they took their societies or humanity out of the edge of a 

precipice, created history, and also by means of these texts they wrote the history and had concerns for 

the future. In this regard, the analysis of the past comparatively, assessment of the moment and the 

messages for the future in the texts mentioned  will be studied. 

Keywords: Kul Tigin Monument, Farewell Sermon, Appeal to Turkish Youth, Analysis of the 

Past, Moment, Future.  
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1. GeçmiĢin Analizi 

1.1.Kültigin Anıtı 

Kültigin Anıtı‘ndaki metnin önemli bir kısmı geçmiĢin değerlendirilmesinden 

ibarettir.1 GeçmiĢin değerlendirilmesine bu kadar çok yerilmesinin nedeni, metinde 

belirtilmese de zımnen anlaĢılmaktadır ki, insanların geçmiĢi bilip öğrenmesi ve aynı 

hatalara gelecekte bir daha düĢmesini engellemek içindir. 

Bu metinde Bilge Kağan, bir bakıma milletine hesap vermekte, yaptıklarını 

anlatmaktadır. Metne göre, birçok yere ordu sevk etmiĢ, savaĢmıĢ, düĢmanlarını yenmiĢ, 

fakir milleti zenginleĢtirmiĢ, sayıca az olan insanlarını çoğaltmıĢtır. 

Bilge Kağan, Türklerin, Çinlilerin tatlı sözlerine kanıp yumuĢak ipekli 

kumaĢlarına aldandıklarını, düĢmanlarının oyunlarına gelip öldüklerini söyler. Biz, 

buradaki ölmek kelimesini yalnızca gerçek anlamıyla değil, mecaz anlamıyla da 

düĢünmeliyiz. Bu durumda bedenen değilse de ruhen de öldüklerini de söyleyebiliriz. 

Metnin birçok yerinde halkın ve hakanların Ötüken‘den çıkmamaları 

öğütlenmektedir. Bunun sebebi, muhtemeldir ki çok geniĢ bir coğrafyada yaĢayan ve 

sayısal üstünlüğe sahip olan Çinliler karĢısında, yerleĢik bir hayata sahip olmayan konar 

göçer Türklerin asimile olma, milli değerlerini kaybetme tehlikesidir. 

Bu metinde sıklıkla, Çinlilerin fesat ve aldatmaları üzerinde durulmaktadır. Bu 

uyarılar elete düĢmanın hile ve desiselerine karĢı milleti uyanık tutma arzusundan 

kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan birbirine komĢu coğrafyalarda yaĢayana bu iki millet 

doğal olarak sıklıkla karĢılaĢmaktadır. 

Metinde, Türklerin çoğunlukla günlük hesaplarla yaĢadıkları, geleceğe yönelik 

planlamalar yap-a-madıkları üzerinde durulur. Bu sebeple zaman zaman büyük sorularla 

karĢılaĢıldığı ifade edilir. 

Türklerin bazılarının hakanlarının rızası olmaksızın Ötüken‘den ayrılıp baĢka 

diyarlara gittikleri, neticede bunların çoğunun öldükleri, kalanların da periĢan hallerde 

yaĢamaya mahkûm oldukları anlatılmakta ve onların be halleri eleĢtirilmektedir. 

Buradan anlaĢılmaktadır ki Bilge Kağan, bütün Türklerin birbirlerine kenetlenmiĢ halde, 

ana yurtlarında yaĢamalarını arzulamaktadır. 

Bilge Kağan, eski hakanların millet için çok savaĢtıklarını, milletin dirlik ve 

refahı için çabaladıklarını; örgütlenmeden, dağınık, düzensiz bir halde yaĢayan halkı 

onların derleyip topladığını söyler ve onlar hakkında övücü ifadeler kullanır. 

Bilge Kağan‘a göre daha önce kurulan devletlerin yıkılmasının sebepleri; halkın 

ve beylerin itaatkâr olmaması, Çinlilerin sahtekâr ve hilekâr olması, Çinlilerin beylerle 

halkı birbirine karĢı sık sık kıĢkırtmasıdır. Bunun neticesinde de Türkler, Çinlilere kul 

ve cariye olmuĢ, Türk beyleri kendi milli unvanlarını terk ederek Çin unvanlarını 

kullanmaya baĢlamıĢ, Türk ili yok olmuĢ, esaret baĢlamıĢtır. Anlatılanlara göre Türkler 

bu esaretten kurtulmak için giriĢimlerde bulunmuĢ, lakin iyi teĢkilatlanamadıkları için 

bütün teĢebbüsler baĢarısız olmuĢtur. En nihayetinde iyi teĢkilatlanmıĢ bir ayaklanmayla 

bağımsızlıklarına kavuĢmuĢlardır. Bunların anlatılması gösteriyor ki, Türkler geçmiĢte 

de bağımsızlıklarına düĢkündür ve ne kadar baĢarısızlıkla neticelenirse neticelensin, 

bağımsızlıklarını kazanıncaya kadar teĢebbüslerine devam etmiĢlerdir. 

                                                           
1
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Kültigin Anıtı‘ndaki metinde, Türk milleti; bilgisizlikleri ve hakanlarına itaat 

etmemeleri sebebiyle devletin içine nifak girdiği, milletin fitneye maruz kaldığı söylenir 

ve eleĢtirilir. 

Metin dikkatle okunduğunda birçok yerde milli birlik ve beraberliğin öneminin 

vurgulandığı, geçmiĢte bu birlik ve beraberliğin sağlanması önündeki engellerin 

özellikle ifade edildiği görülür. 

GeçmiĢin değerlendirilmesi doğal olarak çoğunlukla olumsuz örnekler ve 

durumlar anlatılarak yapılır. Bunlar, tarihin tekerrür ettiği savından yola çıkılarak, aynı 

zamanda geleceğe yönelik mesajlar olarak da düĢünülmelidir. Zira geçmiĢte neyin nasıl 

yapılamadığı veya yanlıĢ yapıldığını bilmek ve kötü sonuçlarını görmek; aynı zamanda 

gelecekte ve içinde bulunulan zamanda aynı durumlarla karĢılaĢmamak için neyin nasıl 

yapılması gerektiğini de görmek demektir. 

1.2. Hz. Muhammed‟in Veda Hutbesi 

Hz. Muhammed‘in son haccında devesi üzerinde okuduğu bu hutbeyi rivayetlere 

göre 124 bin sahabe dinlemiĢtir.2 Onun bu hutbedeki, ―Sakın benden sonra eski 

sapıklıklarınıza dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız.‖ sözleri; Ġslam öncesi 

müĢrik Arap toplumunun cahiliye adetlerinin yeniden canlanmasından kaygı 

duyduğunun göstergesidir. Bir peygamber olarak onun sözlerinin ve getirdiği mesajların 

evrensel hükümler içerdiğini düĢünürsek, sadece Müslüman Araplara değil kendisinden 

sonraki hemen her çağdaki Müslümanlara seslendiğini ve onların Müslüman olmadan 

evvelki gayri Ġslamî tavır ve davranıĢları sergilememelerini istediğini rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 

Yine bu hutbede yer alan ―ġeytan artık toprağınızda kendisine tabi 

olunulmasından tamamen ümidini kesmiĢtir.‖ cümlesi, Ġslam‘ın mir ve yasaklarının 

Ġslam topraklarında tamamıyla hâkim olduğunu, herkesçe malum olan cahiliye devri 

uygulamalarının ortadan kalktığının göstergesidir. Asr-ı saadet olarak anılan o devirde 

Ġslam ahlakının cemiyeti teĢkil eden insanlarca tamamıyla benimsendiğini de 

söyleyebiliriz. 

Ġnsan hakları konusunda evrensel mesajlar sunan bu hutbe, kadın haklarının 

gözetilmesi konusunda da önemli hükümler içermektedir. Ġslam öncesi dönemlerde 

kadınların, coğrafyadan coğrafyaya değiĢiklikler arz etse de genellikle insan muamelesi 

görmekten uzak kaldıkları göz önünde bulundurulduğunda bu hutbe metni, büyük önem 

arz etmektedir. Cahiliye devri Arap toplumunda, durumları pek feci ir halde olan 

kadınlara yönelik uygulamaların Hz. Muhammed tarafından dolaylı olarak eleĢtirildiğini 

de belirtmeliyiz. 

Hz. Muhammed, hutbesinde; Müslümanlara Kur‘an-ı Kerim ve sünnetini emanet 

bıraktığını, bu iki emanete tabi oldukları takdirde Müslümanların yollarını 

ĢaĢırmayacaklarını belirtmesi, hem geçmiĢte insanların yanlıĢ yollara saptıklarını 

göstermekte hem de gelecekte yanlıĢ yollara sapabilme ihtimallerinin olduğunu 

göstermektedir. 

Sosyal hayatın önemli meselelerinden olan kan davalarının ve ekonomik hayatta 

uygulanan faiz sisteminin de bu hutbe metninde kesin bir dille yasaklandığını 

görmekteyiz. Cahiliye devri toplumunda bu iki musibet insanları ve dolayısıyla cemiyeti 

periĢan etmektedir. Diğer taraftan Hz. Peygamber‘in, ilk olarak sonlandırdığı kan 

                                                           
2
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davasının ve kaldırdığı ilk faizin kendi akrabalarının kan davası ve faiz alacakları 

olduğunu özellikle belirtmesi, liderlik vasfı konusunda da insanlara fikir vermektedir. 

Hz. Muhammed, hutbesinin sonlarına doğru, insanları Ģirke düĢmemeleri, zina 

etmemeleri, haksız yere kan dökmemeleri, hırsızlık yapmamaları konusunda kesin ve 

net bir dille uyarır. 

Miras konusu da hutbede ele alınan konular arasındadır. Müslümanların temel 

problemlerinden olan ve günümüzde de hala problem olmaya devam eden bu problem, 

cemiyetin önemli sorunlarındandır. Hz. Muhammed, bu konuda da Ġslam‘ın 

hükümlerinin uygulanması konusunda uyarılarda bulunur. 

Veda hutbesinde ırkçılık da kesin bir dille yasaklanmıĢtır. ―Arap‘ın Arap 

olmayana, Arap olmayanın Arap‘a bir üstünlüğünün olmadığı belirtilmekte ve gerçek 

manada üstünlüğün takvada, yani Allah‘ın helal ve haramlarına riayet etmekte olduğu 

net bir Ģekilde ifade edilmektedir. Irkçılığın modern zamanlarda bile ne kadar büyük 

felaketlere sebep olduğu ve hala dünyanın değiĢik coğrafyalarında insanların ve 

hükümetlerin ırkçı uygulamalardan vazgeçemedikleri düĢünülürse, hutbedeki bu 

hükmün zamanına göre ne kadar ileri bir hüküm olduğu anlaĢılır. 

Hz. Muhammed‘in bu hutbede sunduğu sosyal içerikli mesajların tamamı, Ġslam 

öncesi dönemde görülen acı hadiselerin bilinmesi, görünmesi ve yaĢanmasının 

tecrübelerinde doğmaktadır. Bu hutbeden çıkartılan yukarıdaki cümlelerin tamamı, bir 

bakıma geçmiĢin de bir değerlendirilmesidir. 

1.3.Atatürk‟ün Gençliğe Hitabesi3 

 Mustafa Kemal Atatürk, ünlü eseri Nutuk‘un son kısmında yer alan Gençliğe 

Hitabe‘de geçmiĢteki acı hatıralardan da yola çıkarak, Türk gençliğine bazı ikazlarda 

bulunur, vazifelerini hatırlatır. 

Bu vazifelerin baĢında ―Türk istiklal ve cumhuriyetini sonsuza kadar muhafaza 

ve müdafaa etmek‖ gelir. Buradan anlaĢılmaktadır ki geçmiĢte birçok felaketle 

karĢılaĢılmıĢtır. Ancak vazifesine müdrik insanların birbirleriyle kenetlenerek 

vazifelerini gereğini yerine getirmeleri o felaketlerin de üstesinden gelinmesini 

sağlamıĢtır. 

GeçmiĢte yaĢananların ki bunlar vatanın düĢman tarafından iĢgal edilmesi, 

kalelerinin zaptedilmesi, tersanelerine girilmesi, memlekette iktidar sahiplerinin Ģahsi 

emellerini düĢmanın emelleriyle birleĢtirmesi vs‘dir, gelecekte de yaĢanabilmesi 

ihtimali üzerinde durularak en ağır Ģartlarda bile gençliğe verilen vazifenin yerine 

getirilmesi vasiyet edilmektedir. Atatürk‘e göre, dıĢarıdan gelen düĢman saldırılarından 

daha vahimi içeriden gelebilecek saldırılardır. 

Gençliğe Hitabe‘de özelde Türk gençliğine, genelde ise Türk milletine 

seslenilmiĢtir. Nutuk‘un tamamı okunduğunda KurtuĢ SavaĢı‘nda yaĢananların, 

kendisinin ve silah arkadaĢlarının faaliyetlerinin ayrıntılı bir Ģekilde anlatıldığı görülür. 

Nutuk, bir bakıma Gençliğe Hitabe‘nin ayrıntılı bir Ģerhi gibidir. 

GeçmiĢin tamamen olumsuz durumlarla anıldığı Hitabe‘nin son kısmında 

―Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.‖ denilmektedir. Bu 

cümle, Orhon abidelerindeki ―Ey Türk, titre ve kendine dön.‖ cümlesini 

hatırlatmaktadır. 

                                                           
3
 Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, Haz.: Zeynep Korkmaz, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu Yayınları, Ankara 2005, s. 607.  
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2. Geleceğe Yönelik Mesajlar 

2.1.Kültigin Anıtı 

Bilge Kağan, sözlerinin baĢtan sona iyi iĢitilmesini ister. 

Onun geçmiĢin acı olaylarından bahsetmesi, gelecekte de aynı hadiselerin 

yaĢanması ihtimalinden kaygılanmasından kaynaklanmaktadır. Bu kaygı, onu gelecekte 

nelerin yapılması ve yapılmaması konusunda uyarılarda bulunmaya sevk eder. Buna 

göre: 

Ötüken terk edilmemelidir. 

Çinlilere yaklaĢılmamalı, onlarla dost olunmamalıdır. Bu uyarı ―Gavurdan dost 

olmaz‖ atasözünü hatırlatır. 

Hakanlara itaat edilmelidir. 

Birlik ve beraberlik korunmalıdır. 

Çinlilerin (düĢmanın) tatlı sözlerine, hediyelerine aldanılmamalıdır. DüĢmanın 

oyunlarına gelinmemeli, daima uyanık olunmalıdır. 

Yöneticilerin ve halkın arasına nifak sokulmasına izin verilmemeli. 

Millet kendi örf ve adetlerinden ayrılmamalıdır. 

Türk milleti yalnızca içinde bulunduğu günü değil, geleceği de düĢünmelidir. 

DüĢman istilası gibi bir felaket yaĢandığında, milli birlik ve beraberlik içinde 

bağımsızlık için mücadele edilmeli, bağımsızlık korunmalıdır. 

Hakan, milleti için gece gündüz çalıĢmalı, çabalamalı; halkını doyurmak için 

elinden geleni yapmalıdır. 

Bu mesajlar, geçmiĢin muhasebesinden çıkartılmıĢtır. Tecrübeler, Bilge Kağan‘ı 

bir vasiyet niteliğinde geleceğe yönelik mesajlar vermeğe zorlamıĢtır. AnlaĢılıyor ki 

geleceğin, geçmiĢin tecrübeleriyle kurulacağını Bilge Kağan, çok iyi bilmektedir. 

2.2. Hz. Muhammed‟in Veda Hutbesi 

Kendisi ve bütün insanlar mutlaka ölecek ve mutlaka dünyada yaptıklarından 

hesaba çekileceklerdir. 

Müslümanlar, geçmiĢte yaptıkları hataları tekrarlamamalıdır. 

Hiçbir Müslüman zulüm de etmemeli, zulme de uğramamalıdır. 

Faiz ve kan davaları bitmiĢtir. Bu iki kötü gelenek gelecekte de 

yaĢatılmamalıdır. 

ġeytan‘a uyulmamalı, Ġslam‘ın yolundan sapılmamalıdır. 

Kadınlar, Allah‘ın erkeklere emanetleridir. Onların haklarına kesinlikle riayet 

edilmelidir. Kadınların ve erkeklerin birbirlerine karĢı görev ve sorumlulukları vardır. 

Birbirleri üzerinde hakları vardır. 

Irkçılık kesinlikle yasaklanmıĢtır. Irk, üstünlük sebebi olamaz. Üstünlük sadece 

takvadadır ve kimin daha muttaki olduğunu yalnızca Allah bilir. 

Hırsızlık, zina ve katil fiili kesinlikle yasaklanmıĢtır. 
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Kuran ve sünnete kesinlikle uyulmalıdır. Fert ve cemiyetin huzur ve mutluluğu 

sadece buna bağlıdır. 

2.3. Atatürk‟ün Gençliğe Hitabesi 

Türk istiklal ve cumhuriyeti sonsuza kadar korunmalıdır. 

GeçmiĢte yaĢanan felaketler, gelecekte de yaĢanabilir. Böyle bir durumda 

vazifenin ifası için, içinde bulunulan durum ve Ģartlar kesinlikle düĢünülmeyecektir. 

Ġçeriden ve dıĢarıdan gelebilecek her türlü saldırıya karĢı madden ve manen 

hazırlıklı olunmalıdır. 

Sonuç 

Ġncelenen metinlerde geçmiĢte yaĢanan ve toplum hayatını olumsuz yönde 

derinden etkileyen hadiselerden hareketle bazı uyarılarda bulunulmaktadır. Bu 

uyarıların hepsi geleceğe yönelik mesajlardır. 

Metinlerde ortak nokta, geçmiĢteki olumsuz hadiselerden gelecek adına dersler 

çıkartılmasıdır. Bu derslerin çıkartılamaması ihtimali ve benzer hadiselerin yaĢanması 

düĢüncesi metin sahiplerinin ortak kaygısıdır. 

Veda Hutbesi‘ndeki temel mesaj, insanların / Müslümanların Allah‘ın emir ve 

yasaklarına göre yaĢamamaları, sosyal ve bireysel hayatlarını buna göre tanzim 

etmemeleridir. 

Veda Hutbesi‘nde zaman zaman ―Ey insanlar‖ veya ―Ey Allah‟ın kulları‖ 

Ģeklindeki sesleniĢ, bu metindeki mesajların daha evrensel ve daha kuĢatıcı olduğu 

düĢüncesini uyandırmaktadır. 

Her üç metinde de geçmiĢin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik mesajlar iç 

içe geçmiĢ haldedir. 

Kültigin Anıtı‘ndaki metinle Gençliğe Hitabe daha ziyade milli kaygılarla 

yazılmıĢ mesajlar içermektedir. Bu metin, milli felaketler ve milli baĢarılar üzerinde 

durmakta veya telmihler bulunmaktadır. 

Metinlerin üçünde de açıkça veya üstü örtülü olarak ―düĢman‖dan söz 

edilmektedir. Bu düĢman, Veda Hutbesi‘nde ―ġeytan‖ ve ―hak yoldan sapmıĢ insanlar‖, 

kitabede ―Çinliler‖, Gençliğe Hitabe‘de ise ―iĢgalciler ve dâhili hainler‖dir. 

Her üç metinde de geçmiĢe yönelik eleĢtiriler yer almaktadır. 

Kitabedeki metinde diğer iki metinden farklı olarak millete hesap verme 

duygusu da hâkimdir. 

Her üç metin de açık veya üstü örtülü olarak ―bir vazifeyi tam olarak yapma 

kaygısı‖nı taĢımaktadır.  
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KANON: ĠYĠNĠN VE KÖTÜNÜN ÖTESĠNDE 

 

Fırat CANER

 

Özet 

Ġktidarın edebiyatı Ģekillendirmekte kullandığı araçların baĢında onayladığı, kutsadığı ya da 

tavsiye ettiği sanat eserlerini, kitapları vs. içeren listeler gelir. Bu yazılı yahut yazılı olmayan listelerin en 

önemlisi de iktidarın onayladığı metinlerin ve/veya yazarların listesi olan edebiyat kanonudur. Kanon 

yalnızca bir liste değil, iktidar tarafından yaygınlaĢması ve sürdürülmesi arzulanan belirli bir söylemin 

kutsanmıĢ metinler ve/veya yazarlar aracılığıyla yeniden üretilmesine hizmet eden bir çerçevedir. Resmî 

ve edebiyat ortamına tahakküm eden bir kanonun mevcudiyetinin avantajları olduğu gibi dezavantajları 

da vardır. Bu bildiride önce edebiyat kanonu hakkında teorik bilgiler verilecek ve konuyla bağlantılı 

―kanon‖, ―müfredat‖, ―temel eserler‖, anti-kanon vb. terimler üzerinde durulacaktır. Ġkinci olarak, çeĢitli 

teorisyen ve yazarların konuyla ilgili bakıĢ açılarına değinilecektir. Üçüncü olarak, bu bakıĢ açılarından 

faydalanılarak, resmî ve edebiyat ortamına tahakküm eden bir kanonun mevcudiyetinin avantaj ve 

dezavantajları, ―iktidar‖, ―muhalefet‖ ve ―demokrasi‖ kavramları çerçevesinde ele alınacak ve 

―Tahakküm eden bir edebiyat kanonunun mevcudiyeti iyi bir Ģey midir?‖ sorusuna kısmî bir yanıt 

vermeye çalıĢılacaktır. Son olarak da Türkiye‘deki edebiyat ortamına hükmeden bir kanonun mevcudiyeti 

ve böyle bir kanonun mümkün olup olmadığı sorgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kanon, Müfredat, Demokrasi, Ġktidar, Edebiyat. 

 

CANON: BEYOND THE GOOD AND EVIL 

Abstract 

Of the means governments utilize in order to shape literature, the lists of artworks and books that 

governments revere are of fundamental significance. The most important element of these written or 

unwritten lists is the literature canon which includes the texts or authors approved and acknowledged by 

the government. Canon is not merely a list; it is a frame that serves the reproduction of a certain 

discourse, which is desired to be maintained and popularised, through the texts and authors sanctified. 

The existence of a canon dominating the formal and literary settings has disadvantages as well as 

advantages.  

This paper first provides theoretical information about literary canons and elaborates on the 

pertaining concepts such as ―canon,‖ ―curriculum,‖ ―founding sources‖, and ―anti-canon.‖ Secondly, it 

deals with the perspectives of several theoreticians and authors on the issue. Thirdly, drawing on these 

perspectives, the advantages and disadvantages of the existence of a canon dominating the formal and 

literary settings are discussed within the context of ―government,‖ ―opposition,‖ and ―democracy,‖ and 

the study will attempt to partially answer the question whether or not the existence of a dominating canon 

is favourable. Finally, this study interrogates the existence of a dominating canon in Turkey and whether 

or not it is possible. 

Keywords: Literary Canon, Curriculum, Democracy, Government, Literature.  
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Kanonun iyi bir Ģey mi yoksa kötü bir Ģey mi olduğunu tartıĢmaya baĢlamadan 

önce ―kanon‖, ―müfredat‖, ―muhalif kanon‖, ―anti-kanon‖ ve ―klasik‖ terimlerini 

açıklamak gerekir: Kanon, bugünkü anlamıyla, iktidar(lar)ın kutsadığı, onunla aynı 

söylemi üreten sanatsal değeri onaylanmıĢ metinler toplamıdır. Müfredat, günün 

kültürel ve dolayısı ile siyasi iktidarının, yani yönetimin kutsadığı ve eğitim-öğretim 

kurumlarında okutulmasına karar verdiği eserler toplamıdır. Muhalif kanonlar, 

yönetimde bulunmayan ve yönetimde bulunan iktidara muhalif güç odaklarının-yönetim 

onların elinde olmasa bile iktidar sahibidirler- kutsadıkları ve o odaklarla aynı söylemi 

yeniden üreten kanonlardır. Anti-kanon, yönetimde olan iktidarın yasakladığı metinler 

toplamıdır. Klasikler, kanonları ve dolayısıyla iktidarları ve söylemleri aĢan, resmi 

kanon yani müfredat ne olursa olsun, sonradan yeniden keĢfedilmek suretiyle de olsa 

onun içine sızan metinlerdir. 

―Kanon‖ sözcüğünün kökeninde, eski Yunancada bir ölçü birimi olarak kabul 

edilen ―kanon‖ vardır (Guillory 233). Sözcük daha sonra ―kural‖ ya da ―yasa‖ 

anlamlarında da kullanılmıĢtır. Milattan sonra dördüncü yüzyılda ―kanon‖ sözcüğü, 

özellikle Ġnciller ve ilk Hristiyan din adamlarından meydana gelen metin ya da yazarlar 

listesi anlamında kullanılmaya baĢlar (233). Bu kullanım biçimiyle ―kanon‖ terimi, 

diğerlerine nazaran muhafaza edilmeye daha fazla değer bulunan metin ya da yazarlara 

iĢaret eder. Böylece ortaya Ġncil‘e dayalı kanon çıkmıĢtır; ancak bu kanon kurulduğu 

gibi kalmamıĢ ve son kertede Hristiyan din adamları tarafından değiĢtirilmiĢtir (233). 

Kanonun Özellikleri 

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, kanon‘un aydınlanmaya -büyük 

olasılıkla okuryazarlık din adamlarına özgü bir ayrıcalık olduğundan- kadar tekil oluĢu 

ve belirli bir otorite ya da tek bir söylemi üretmeye çalıĢan bir otorite topluluğu 

tarafından üretilmiĢ olmasıdır. Oysa çağdaĢ edebiyat eleĢtirmenlerinin metinlerinde 

geçen ―kanon‖ sözcüğü böylesi bir tekilliğe iĢaret etmez. Jale Parla, Ģimdiki zamanda 

kullanılan ―kanon‖ sözcüğünün tanımını Ģöyle verir: ―Herhangi bir otoritenin ya da 

otoritelerin, kutsadığı iyi yazarlar listesi ve buna eklenecek isimlere verilen izin ya da 

onay‖ (51). Bu durumda, artık birden çok kanonun eĢ zamanlı olarak var olduğunu, bu 

kanonların farklı otorite ya da otoriteler tarafından önerilip onaylandıklarını göz önünde 

bulundurmak gerekiyor. 

Kanonların en önemli özelliklerinden biri nesilden nesile değer aktarıcısı 

olmalarıdır. Kilise yazınında sözcüğün ―öğretilmesi gerekenler‖ anlamına gelmesi 

kanonların bu niteliği ile ilgilidir. Bir metin, iktidarın öne çıkarmak istediği değerleri 

taĢıyorsa ―resmi kanon‖un, dolayısıyla da müfredatın bir parçası hâline gelmeye aday 

olur. Ancak aday olması kanonun bir parçası hâline gelmesini garanti etmez. Zira iktidar 

çoğunlukla kanonun mevcuda geliĢi üzerindeki tek belirleyici özne değildir. 

Ġktidarın kanon üzerindeki mutlak belirleyiciliği tekil bir kanonla ilgili önemli 

bir önkoĢulun varlığına iĢaret eder: Klasik mutlakiyet, oligarĢi, hiç değilse tek partili bir 

yönetim biçimi. Ancak medeni dünyada tekil bir kanon inĢa edebilecek mutlak iktidarı 

üreten bu yönetim biçimlerinden hiçbiri mevcut değildir. Bu nedenle artık ―kanon‖ 

sözcüğünü onu niteleyen ve kategorilere ayıran sıfatlarla birlikte kullanmak daha uygun 

olur. ―Resmi kanon‖ ve ―müfredat‖ sözcükleri, geçmiĢte iktidar tarafından üretilen liste 

anlamına gelen ―kanon‖la, bugünkü iktidarlar tarafından üretilen ―kanon‖ları 

birbirinden ayırmak amacı ile seçilmiĢtir. Çünkü ―kanon‖ sözcüğü tek baĢına 

kullanıldığında tekil ve biricik bir listeye iĢaret etmektedir. 

Aslında, kanonlar hakkındaki farklı görüĢler, görüĢ sahiplerinin -ya da farkında 

olmadan içinden konuĢtukları söylemin kapsadığı ideolojiyi üreten iktidarların- 
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kendilerini ve içinde oldukları (ya da içinde olmasalar da uzaktan idare etmek 

istedikleri) toplumu nasıl tanımlamak istediklerini yansıtır (Hanaway 3). ―Kanon‖ 

sözcüğü, kültürel ve dolaylı olarak da siyasi iktidarın kutsadığı metinler toplamına iĢaret 

eder; oysa iktidarın kutsadığı, müfredata aldığı ve herkese önerdiği metinlerden 

meydana gelen resmi kanon, geçici olarak egemen durumdadır. Üstelik bu egemen 

kanon tek ve biricik kanon değildir. Varsa, onun biricikmiĢ gibiliği, iktidarın idare ettiği 

farklı toplumsal kesimleri tek bir çatı altında, yani kendi çatısı altında toplama ve bu 

kesimleri öne çıkması gerektiğine inandığı değerler üzerinden tanımlama arzusundan 

kaynaklanır. 

Demokratik olduğu söylenen toplumlarda biricik bir kanonun bütün diğer 

kanonları devre dıĢı bırakabilmesi mümkün değildir. Çünkü farklı kanonların klasik 

eserleri vardır ve hiçbir iktidar klasikleĢen bir yapıtı üreticisi olduğu kanonun dıĢında 

tutmayı sonsuza dek baĢaramaz. Üstelik iktidarların bunu yapmaları gerekli de değildir; 

çünkü yasakladıkları metinler toplamı, yani anti-kanon, yalnızca kendisini üreten bir 

diğer iktidar mevcut iktidarı yerinden edebilecek kadar güçlüyken tehlikelidir. 

Tekil olmaktan çıkıĢ, resmi olarak Nobel enstitüsü tarafından üretilmeye 

baĢlayan dünya kanonu için de geçerlidir. Örneğin anarĢist eğilimleri nedeniyle Nobel 

verilmeyen Tolstoy‘un dünya kanonuna girmesi, Nobel enstitüsünce engellenememiĢtir. 

Oysa geçmiĢte kanon dıĢı bırakılan, hattâ yok edilen pek çok metin vardır. Çin 

hanedanlıklarının yok ettikleri biricik metinlerin sayısı bilinmemektedir. Ġskenderiye 

kütüphanesinin yok edilmesi de benzer bir antikanon imhası örneğidir. Modern çağda 

ise, hele internetin ortaya çıkıĢından sonra, bilginin yayılımı denetlenemez hâle 

gelmiĢtir. Bu nedenle de anti-kanonların insanlar tarafından okunmasını engellemek 

artık mümkün değildir. Örneğin, Salman Rushdi‘nin ġeytan Ayetleri‘nin Türkçesinin 

bulunmayıĢı, herhangi bir Türkün kitabı Ġngilizce‘den okumasını engelleyemez. Ġkinci 

bir örnek Nâzım Hikmet‘tir: Nâzım Hikmet‘in Ģiirleri yasaklıyken de okunmuĢ ve elden 

ele gezdirilerek yayılmıĢtır. 

Kanon değiĢkendir; en güçlü kanonlar bile zaman içinde değiĢmiĢlerdir. Jale 

Parla, ―Edebiyat Kanonları‖ baĢlıklı yazısında, kanonların bu özelliğine iliĢkin güzel bir 

örnek verir: 

Oxford‘un yayımladığı Ġngilizce etimolojik sözlüğe göre kanon sözcüğü 

Kilise‘nin kural, kanun ve yönetmelikleri anlamına gelir. Bunlar Papa‘nın ve Vatikan 

Meclisleri‘nin çıkardığı kanunlardır. Ġngiltere‘de ise kanon, 1603 yılından itibaren, 

Birinci James‘in altına mührünü koyarak ilan ettiği Ġngiliz Kilisesi kurallarıdır. Burada 

ilginç bir Ģey var: Bir kez, Ġngiliz Kilisesi Katolik Kilisesi‘nden ayrılarak kurumlaĢmıĢ, 

ayrıca Birinci James, Ġncil‘in Ġngilizceye ilk çevirisini yaptırarak Katolik Kilisesi‘nin 

Kutsal Metinler üzerinde kurduğu otoritenin sarsılmasında önemli bir rol oynamıĢtır. 

[Bu, kanonun siyasi iktidarla iliĢkisini açıkça gösteren bir örnektir. Ġngiliz Kilisesi‘nin 

―kural‖ları ile Vatikan‘ın kurallarının birbiriyle uyuĢmazlığı için Jean D‘arc vakası 

incelenebilir.] Aynı Toledo Kanonu‘nun edebi kanonu eleĢtirmesi gibi, Kral James de, 

bu giriĢimiyle, dini kanonu değiĢtirmiĢtir (51). 

Edebiyat kanonu söz konusu olduğundaysa, değiĢim zaten öncelikle yazarların 

psikolojik örgütlenmelerinden kaynaklanır. Nitekim Parla‘nın da iĢaret ettiği gibi, 

Harold Bloom gibi Freud‘cu eleĢtirmenler, yazarların kendilerinden önce gelen ve baba 

figürü olan yazarların etkisinde kalmasına yönelik bir endiĢe dolayısıyla kanonu 

değiĢtirme arzusu taĢıdıklarını öne sürer (52). Ancak bir yazarın yalnızca edebi yeteneği 

ile kanonu değiĢikliğe uğratabileceğini iddia etmek saflık olur. Çünkü son alt baĢlıkta 

anlatılacağı üzere, kanonlar her Ģekilde ideolojiktirler ve ancak ideolojik eylemlerle ve 
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devre dıĢı kalabilirler. 17. yüzyıl Ġngiltere‘sinde olduğu gibi: Murat Belge, Aphra 

Benn‘in sonradan keĢfi için Ģöyle der: ―Çünkü feminizm vardı ve feministler harıl harıl 

Aphra Benn gibi kadın yazarlar arıyorlardı‖ (54). Robert Alter seküler kanonun bile 

ideolojik zeminde değiĢken olduğunu vurgular (2). 

Taraftarlar ve KarĢıtlar 

Harold Bloom, Etkilenme EndiĢesi adlı kitabında, her yeni Ģiirin eski Ģiirlere 

dayandığını ve Ģairlerin sürekli olarak kendilerinden önce gelen Ģairlerle bir tür savaĢım 

içinde olduklarını söyler. Ona göre her yeni Ģair, kendinden önce gelen büyük Ģairleri 

yaratıcı bir biçimde yanlıĢ okuyarak kendisine alan açar (5). ġairin bunu yapmasına 

neden etkilenme endiĢesidir. Yalnızca büyük Ģairler etkilenme endiĢesini aĢabilirler; 

bunu baĢaramayanlarsa asla büyük Ģair olamazlar ve kanona katılamazlar. ġiirsel etki, 

bir Ģairin Ģiirlerinde, kendisinden önce gelen büyük Ģairlerin Ģiirlerinin izlerinin 

bulunmasıyla görülür. Ardıl Ģair, kendisinden önce gelen büyük Ģairlerle bir tür 

psikolojik yarıĢma içindedir ve bu yarıĢmada kullanabileceği en önemli silah, yaratıcı 

yanlıĢ okumadır. Ardıl Ģair, yanlıĢ okuması sayesinde kendisine alan açar ve hattâ 

kendisinden önce gelen Ģairin kendisinden geçilerek okunmasını sağlayabilir. 

Bloom‘a göre kanonun belirleyicisi herkesten önce yazarlardır; bu nedenle 

kanon etkilenme endiĢesine bağlı olarak geliĢir ve değiĢir. Kanonun belirleyici 

ölçütüyse estetiktir ve estetik ona göre toplumsal olmaktan ziyade bireysel bir 

kavramdır. Bloom bir kanon taraftarıdır ve Batı kanonunun etkisini yitirmesinden -

üzüntü duymadığını iddia ediyor da olsa-üzüntü duymaktadır: 

Ne yazık ki hiçbir Ģey aynı olmayacak, çünkü iĢimizin temeli olan sanat ile iyi 

ve derin okuma tutkusu, daha çocukken fanatik okurlar olan kimselere bağlıydı. Kendini 

adamıĢ ve tek baĢına okurlar bile bugün zorunlu olarak kuĢatılmıĢ durumdadır, çünkü 

yeni kuĢakların Shakespeare‘i, Dante‘yi bütün öteki yazarlara yeğleyecek düzeye 

eriĢebildiğinden emin olamıyorlar. Gölgeler bizim gün batımındaki toprağımıza kadar 

uzuyor ve daha nice gölgeler bekleyerek ikinci binyıl dönümüne yaklaĢıyoruz (79). 

Ona göre kimi eleĢtirmen ve akademisyenler, yapıtların kanona baĢarılı reklam 

ve propaganda kampanyaları ile katıldığını ileri sürmekte (81) ve kanonun ideolojik bir 

kurgu olduğunu iddia etmektedirler (82). Katıksız bir kanon taraftarı olan Harold 

Bloom‘a göre bu kiĢiler haksızdırlar. 

Kanon Siyah mıdır, Beyaz mıdır? Yoksa Gri midir? 

Süha Oğuzertem, ―Sentetik Bir Salata ya da Fil Hayaleti Olarak Kanon‖ baĢlıklı 

yazısında, Türkiye‘deki kanon tartıĢmalarının duygusal bir boyutta filizlendiğini 

söylüyor. Ona göre tartıĢmalara yön veren genellikle kıskançlık ve benzeri duygular 

oluyor: ―‗KanonlaĢma iyi midir, kötü müdür?‘sorusunun yanıtı ise yoktur, çünkü 

Türkçe edebiyatta kanon konusunda yazılanların çoğunda özlem, sitem, kıskançlık gibi 

duygulara yer verilmiĢ, ama bu soru sorulmamıĢtır‖ (69). Öyleyse bu soruyu gündeme 

getirelim: ―KanonlaĢma iyi midir, kötü müdür?‖. Yanıt, büyük olasılıkla, yanıtı veren 

kiĢiye göre değiĢecektir. Durum Batıda da böyledir; kanon yanlıları ve kanon karĢıtları 

vardır. 

Kanon karĢıtlarının içinde yer aldıkları söylem kullanılarak ―Thomas Stern Eliot 

gibi mutlakiyet yanlısı biri için kanon elbette iyidir‖ gibi bir tümce kurulabilir. Harold 

Bloom -o muhafazakâr teorisyen- da kanon taraftarıdır. Bloom‘un taraftarlığı söz 

konusu olduğunda muhafazakârlığı ön plana çıkartılır; ancak gerçekte neyi muhafaza 

etmek istediği konusu pek gündeme getirilmez. Ancak tartıĢılmayacak bir Ģey vardır ki, 

o da Batı Kanonu adlı kitabının ilk bölümünde Batı kanonuna ağıt yakan Harold 
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Bloom‘un kanon taraftarı olduğudur. Kanon taraftarı olmakla muhafazakârlık arasındaki 

iliĢkiyse neredeyse kökenseldir; çünkü kanonlar muhafaza edilip gelecek nesillere 

taĢınması istenen değerlerin aktarıcısıdırlar. 

Kanon karĢıtlarının en önemlilerinden biri Gramsci‘dir. Gramsci ve diğer kanon 

karĢıtlarının argümanlarının baĢında, kanonun ideolojik bir kurgu olduğu vardır. Bloom, 

Batı Kanonu‘nda, ―Kanona karĢı çıkanlar kanon oluĢumuna her zaman ideolojinin 

karıĢmıĢ olduğunda ısrar ediyorlar; aslında daha da ileri gidiyor ve bir kanon yapmanın 

(ya da var olan bir kanonu sürdürmenin) baĢlı baĢına bir ideolojik eylem olduğunu ileri 

sürerek, kanon oluĢumunun ideolojisinden söz ediyorlar‖ diyor (―Kanona Ağıt‖ 82). 

Bize göre kanon karĢıtlarının haksız olduklarını iddia etmek mümkün değildir. 

Jale Parla, daha önce de belirtildiği gibi, Ģimdiki zamana iliĢkin olarak kullanılan 

―kanon‖ sözcüğünün tanımını Ģöyle veriyor: ―Herhangi bir otoritenin ya da otoritelerin, 

kutsadığı iyi yazarlar listesi ve buna eklenecek isimlere verilen izin ya da onay‖ (51). 

Parla‘nın tanımındaki ―yazar‖ sözcüğünün yerine ―yapıt‖ sözcüğünü koymak yerinde 

olacaktır; nitekim aynı değerler sistemi çevresinde toplanmıĢ bir ya da birkaç otoritenin 

Mehmet Rauf‘un Eylül‘ünü ve Kaymak Tabağı‟nı aynı anda kutsaması mümkün 

değildir. Kanon yapımlarında yazarlar değil, yapıtlar kutsanırlar. Yapıtların kutsanma 

nedenleriyse, taĢıdıkları değerlerin, otoritelerce hâkim olması gerektiği düĢünülen 

değerler olmasıdır. Bu değerler arasında elbette estetik değerler de vardır. Nitekim 

Bloom, estetik değerlerin yok oluĢunu gördüğü için kanona ağıt yakmaktadır. Ancak bu 

gerekçe, Bloom‘un eylemini masumlaĢtırmaz; çünkü kanona dâhil olmuĢ eserin estetik 

değerlerine eĢ tutulabilecek pek çok eser, taĢıdığı değerlerin otoritelerce onaylanmaması 

nedeniyle uzun süre ortadan kaybolmuĢtur. Günümüzde keĢfedilen, geçmiĢ yüzyıllara 

ait pek çok eser olmasının önemli bir nedeni de budur. 

Kanon yanlısı olmanın bir yönü daha var: Douwe Fokkema ve Elrud Ibsch, 

―Canons: Critical and Didactic Instruments‖ baĢlıklı yazılarında, özgür bir demokrasi 

toplumunda kanonun iĢlevini yitirdiğini söylüyorlar (35). Fokkema ve Ibsch‘in 

söyledikleri, demokrasi geliĢtikçe, kanonun iĢlevini yitirdiği ve bu nedenle de gücünü 

kaybettiğidir. Bu bakımdan, kanona karĢı olmanın T. S. Eliot gibi demokrasi karĢıtı 

olmak anlamına gelmediği açıktır. Kanonsuzluk çoğulculuğun ve demokrasinin bir 

önkoĢulu değildir. Bu durumda, kanonla birlikte, yani Hristiyan Batı kanonu ile birlikte, 

diğer kanonlara, karĢı kanonlara da ağıt yakan Harold Bloom‘un, sırf kanon taraftarı 

olması nedeniyle, anti-demokrat olduğunu düĢünemeyiz. Ne de olsa genel olarak kanon 

taraftarı olmak, aynı zamanda karĢı kanon taraftarı olmak demektir ve karĢı kanonlar, 

muhalif ideolojileri kapsayan söylemlerin üreticisidirler. 

Bloom her kanonun -karĢı kanon da olsa- seçkinci olduğunu vurgular ve asıl ağıt 

yaktığı Ģey, seçkinciliğin ortadan kalkmasıdır. ―Seçkincilik‖, ideolojik amaçlarla 

yüklenen anlamları dolayımında demokrasiyle özdeĢleĢemez gibi görünen bir sözcüktür. 

Ancak, iktidarın ve muhalefetin varolmadığı bir durumda demokrasiden söz edebilmek 

de mümkün değildir. Nasıl iktidar ve muhalefet demokrasinin önemli yapıtaĢlarıysa, 

iktidarın içinde olduğu söylemi yeniden üreten metinler listesi, yani kanon, ya da daha 

doğru bir kavramsallaĢtırma ile ―müfredat‖ ve muhalefetlerin içlerinde yer aldıkları ve 

iktidarın söylemine karĢı olan söylemleri yeniden üreten metin listeleri de öyledir. 

Demokrasinin ruhuna aykırı olan tek kanon, anti-kanondur, yani yasaklı metinler 

listesidir. 

Hiçbir kanonun olmadığı -kanon‘u Jale Parla‘nın verdiği tanımdaki anlamıyla 

kullanıyorum, Ortaçağ Avrupa‘sındaki tanımıyla değil- bir edebiyat ortamı, ancak hiçbir 

gerçek iktidarın ve hiçbir gerçek muhalefetin olmadığı bir siyasi ortamda oluĢabilir. Bu 
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kaos anlamına geliyor. Kaosun, içinde bulunduğu ortamın dıĢarıdan idare edilebilir hâle 

getirdiğini de unutmamak gerek. Bu durumda, demokrasinin kanonu 

iĢlevsizleĢtirmesinin, demokrasilerde kanonların bulunmayacağı anlamına gelmediğini 

görmek gerek. Demokrasi teoride baskın kanonun biricik olmamasını ve diğer kanonları 

yok etmemesini garanti altına alır. Çünkü baskın kanonun ve muhalif kanonların 

olmaması, yönetimde bir iktidarın ve o iktidara muhalif iktidarların mevcut bulunmadığı 

anlamına gelir: Demokrasi yoktur; kaos vardır. 

―Kanon iyi midir, kötü müdür?‖: Bu gerçekten önemli bir soru. Kanonlar, 

insanların belirli bir değerler çatısı altında toplanılmasında kullanılan önemli araçlardır. 

Orhan Tekelioğlu, ―Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun OluĢmasının Ġmkansızlığı 

Üzerine Notlar‖ baĢlıklı yazısında, Türk edebiyatının farklı kesimler tarafından kanonik 

olarak kabul edilen yapıtlarının, diğer kesimler tarafından kanonik görülmediklerini 

söyler. Ona göre ―eserler ve okurlar arasından açısından tekil bir kanonun varlığından‖ 

bahsedebilmek mümkün değildir (68). Tekelioğlu, haksızlık eden biri konumuna 

düĢmemek için ―Türkiye‘de kanon niteliğinde edebi yapıtların olmadığını söylemek 

bence büyük bir haksızlık olacaktır‖ diye ekler (68). Ona göre pek çok yapıt 

varolmadığını iddia ettiği ―kanonumuzun‖ bir parçasıdır (68). Tekelioğlu, bu sözleriyle, 

Türk edebiyatının pek çok klasiği olduğunu söylemektedir aslında. Ama ortada tekil bir 

söylemi üreten ve tüm diğer kanonları yok edecek güçte bir tekil kanon yoktur; kanonlar 

vardır. 

Tekelioğlu‘nun saptaması, Türkiye‘nin siyasî yapısıyla ilgili önemli bir gerçeği 

yansıtıyor: Eksik de olsa demokrasinin iĢlediği. Murat Belge, ―Türkiye‘de ‗Kanon‘‖ 

baĢlıklı yazısında, Türkiye‘de aydınların ve toplumun çoğu zaman siyasi otoritelerin 

hamlelerini boĢa çıkardıklarını söyler (58). Belge‘ye göre ―Türkiye‘de [...] ‗kanon‘ 

oluĢturmaya çalıĢanlar ve neyin ‗kanon‘da yer alması gerektiğine dair çeĢitli tartıĢmalar 

olmuĢtur. Ancak, sanırım son analizde tartıĢan tarafların çoğulluğu nedeniyle genel 

kabul gören bir ‗kanon‘ ortaya çıkmamıĢ, böyle bir ‗hegemonya‘ olamamıĢtır (59). Bu 

durumda, yüzeysel bir analizle, Türkiye‘nin demokratikleĢme sürecinin Batı‘nın 

demokratikleĢme sürecinden daha geç olmasına rağmen, daha az vahĢi olduğu 

düĢünülebilir. Nitekim Batı‘da biricik kanon, yani müfredat, mutlakiyetin sona 

ermesinden sonra da uzun süre etkin olmuĢken, Türkiye‘de mutlakiyetle birlikte onun 

ürettiği biricik kanon da çökmüĢtür. Ancak bize göre bu çoğul kanonluluğun kısa sürede 

ortaya çıkıĢı demokratikleĢmenin sancısız olmasıyla değil, Osmanlı kanonunun 

Osmanlı‘yla birlikte reddedilmeye çalıĢılmıĢ olmasıyla ilgilidir. 

Türkiye‘de Osmanlı kanonunun yerine, yeni bir baskın kanon icad edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu, Hobsbawm‘ın ―geleneğin icadı‖ dediği Ģeyin bir uygulaması olsa 

gerektir
1
. Demokrasi geliĢene kadar kanon iĢlevsel ve gereklidir. Baskın kanonun 

demokratikleĢmede kullanıĢlı bir araç olduğu göz önünde bulundurulursa, bu gereklilik 

daha görünür hâle gelir. Ziya Gökalp‘in görüĢlerinden yola çıkarak, Türkiye‘nin 

kuruluĢunda etkin en az üç ideoloji olduğu sonucuna varmak mümkündür: TürkleĢme, 

ĠslâmlaĢma, muasırlaĢma. Bu durumda, bir ideolojinin, en az kendisi kadar baskın ve 

güçlü olan iki ideolojiyi ve bu ideolojilerin içinde yer aldığı söylemi yok etmesi 

mümkün olmamıĢ ve bu ideolojinin, içinde yer aldığı söylemi üreten tekil ve hâkim bir 

kanon, bir müfredat kurabilmesi de söz konusu olamamıĢtır. Türkiye, hem geç hem de 

                                                           
1
 Hobsbawm, ―icat edilmiĢ gelenek‖ kavramını Ģöyle tanımlar: ―‗Ġcat edilmiĢ gelenek‘, açıkça ya da üstü 

kapalı olarak kabul edilmiĢ kuralla yönetilen ve törensel ya da simgesel bir niteliği olan, yineleme yoluyla 

davranıĢ normlarını ve belli değerleri aĢılamayı amaçlayan, geçmiĢle kendiliğinden bağlantılı olduğunu 

düĢündüren bir uygulamalar bütünü olarak anlaĢılır.  Aslına bakılırsa bu gelenekler, olanaklı olan her 

yerde uygun bir tarihsel geçmiĢle bağlantı kurmaya çalıĢır‖ (45). 
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biricik bir kanon söz konusu olmadan demokratikleĢmektedir; ama 

demokratikleĢmektedir. 

Biricik kanonun yokluğu demokratikleĢme yolunda bir araç eksikliği anlamına 

geliyor. Peki bu aracın eksikliği çok mu kötüdür? Bize göre değildir. Unutmamalı ki 

Türkiye kapitalistleĢme konusunda da Batı‘nın gerisindedir; ancak Batı‘nın hızlı 

kapitalistleĢmesi, kölelik ve sömürgecilikle mümkün olmuĢtur. Bu bakımdan, 

Türkiye‘nin demokratikleĢmesinin de kapitalistleĢmesinin de Batı‘nınkine oranla çok 

daha insancıl ve ahlâkî olduğu düĢünülebilir. Ancak bu sözlerden ―Kanon kötüdür‖ 

sonucu çıkartılmamalı. Çünkü kanon karĢıtı söylem de en az kanon yanlısı söylem kadar 

politik ve en az o söylem kadar baskıcıdır. 

Son Perde: KanonsuzlaĢtırma 

Yukarıda değindiğimiz kanon-demokrasi iliĢkisinin en tehlikeli yönü, 

globalleĢme ve kapitalizmin kendini yalnızca askerî yöntemlerle gerçekleĢtirmeyiĢi ile 

ilgilidir. Amerika BirleĢik Devletleri‘nin Irak‘a demokrasi götürmek için girdiği 

iddiasının ardındaki ekonomik ve siyasî gerçekleri burada sıralamaya gerek yok. Bir 

ülkeyi ve dolayısı ile de o ülkenin kaynaklarını kontrol etmenin en etkin yolu, öncelikle 

o ülkedeki iktidarı yok etmek, sonra da iktidarın yerine geçebilecek muhalefetleri 

ortadan kaldırmaktır. Saddam‘ın hapsedilmesi ve onun alternatifi olabilecek güçteki ġii 

liderin öldürülmesi, bu yöntemin uygulanıĢına örnek teĢkil edebilir. Kültürel alanda 

aynı yöntem, iktidarın ideolojisinin içinde yer aldığı söylemi yeniden üreten biricik ya 

da baskın kanonun, yani müfredatın ve iktidarın yerine geçebilecek muhaliflerin 

ideolojilerinin söylemlerini yeniden üreten diğer kanonların etkisizleĢtirilmesiyle söz 

konusu olur: Dekanonizasyon ya da kanonsuzlaĢtırma
2
. Çünkü eğer hem baskın kanonu 

hem de güçlü karĢı kanonları ortadan kaldırırsanız, yeni durum kanonsuzluk olacaktır. 

Bir edebiyatın kanonsuzlaĢtırılması, bir toplumun depolitize edilmesine ve 

ideolojisizleĢtirilmesine yönelik sistemli bir projenin parçası olarak düĢünülebilir, 

planlanabilir ve uygulanabilir. Bir edebiyatın kanonsuzlaĢtırılması, edebiyat kanonunun 

bir değer taĢıyıcısı, diğer bir deyiĢle değer muhafazası olduğu düĢünülürse, bir 

toplumun değerlerinden kopmasının sağlanması demektir. 

Bir toplum ne için depolitize edilir ve ideolojisizleĢtirilir? Herhangi bir dirençle 

karĢılaĢmadan yönetebilmek için. Bu bakımdan, bir komplo teorisi üreterek, 

kanonsuzlaĢtırmanın, kendi biricik kanonu olacak kadar uzun bir geçmiĢi olmayan 

Amerika‘nın dünyayı depolitize etme politikasının bir uzantısı olduğu düĢünülebilir 

(Nitekim aynı Amerika ideolojisini kavrayamadığı soyut sanatın egemen hâle gelmesi, 

dolayısıyla da sanatın ideolojisizleĢmesi ve insansızlaĢması için büyük paralar 

harcamıĢtır). Değer taĢıyıcısı kanonların devre dıĢı kalması, aynı zamanda değerlerin de 

devre dıĢı kalması anlamına gelir ki, bu, bina dikmek için bir araziyi temizlenmeye 

benzer. Bu durumda, kanonsuzlaĢtırmanın, gelecekte tekil bir kanonun hâkimiyetini 

beraberinde getireceği tahmin edilebilir. Bu da, kanonsuzlaĢtıma ile iktidarsızlaĢtırma 

arasındaki iliĢki göz önüne alındığında, belirli bir bölgedeki demokrasinin sonudur. 

Çünkü böylesi bir durumda ortada alternatif bir karĢı kanon da kalmayacaktır. 

―Kanon iyi midir, kötü müdür?‖. Dikta yanlısıysanız, tekil bir ―Kanon‖ 

(diktatör) iyidir. Demokratsanız, birden çok kanonun olması, yani bir baskın ―Kanon‖un 

(iktidar) ve ona alternatif karĢı kanonların (muhalefet) olması iyidir. AnarĢistseniz her 

tür kanon kötüdür. 

                                                           
2
 Kemal Atakay, ―kanonlaĢtırma‖nın sanat-kültür alanına taĢınan anlamlarından birinin ―yetkeli kılmak‖ 

olduğunu söylüyor (70). Öyleyse kanonsuzlaĢtırmanın aynı zamanda ―yetkesiz kılmak‖ anlamına geldiği 

söylenebilir. 
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ĠdeolojisizleĢen ve insansızlaĢan sanat, pek çokları için gerçek anlamda ideoloji 

üstü olması nedeniyle değerlidir; global sermaye içinse kendi ideolojisini üretebileceği 

ideolojisiz alanlar yaratmak için. Kanon iyi midir, kötü müdür? Asıl soru belki de Ģudur: 

Kanonsuzluk, dolayısıyla da iktidarsızlık mümkün müdür? MeĢru bir iktidar olmayınca 

gücü olan gücünün yettiğini sömürür. Ya da dıĢarıdan biri gelir, o iktidar olup sömürür. 

Son kertede sözü Orhan Koçak‘a bırakmak yerinde olacak: 

―Kanon‖ tartıĢmasının da bir Amerikan ihracı, hattâ edebiyat kuramı 

çerçevesinde asıl Amerikan ihracı olduğunu öne sürenler çıkacaktır, çıkmalıdır: 

Kavramın kendisi çok daha eski de olsa ateĢli bir tartıĢmanın odağına yerleĢmesi, 

ABD‘de son kırk yıl içinde etnik ve kültürel azınlıkların ayrımcılığa karĢı verdikleri 

mücadelenin kültüre ve özellikle edebiyat eğitimine de yansımasıyla gerçekleĢmiĢ değil 

midir? Beyaz, erkek ve mümkünse ölmüĢ yazarların yapıtlarından oluĢtuğu söylenen bu 

kanonu, bu seçilmiĢ-büyük-eserler listesini bir kurumsal ve kuramsal sorun haline 

getiren Ģey, Amerikalı feministlerin, siyahların ve Latinoların ayrı ayrı ve birleĢik 

saldırıları değil midir? Ve yeni siyaset jargonunda ―çok-kültürlülük‖ adı verilen Ģey de 

ABD‘de egemen düzenin bu saldırıları kısmen içerip ehlileĢtirmesinin ifadesi değil 

midir? Daha tanıdık, daha yerli bir zihniyetin terimleriyle soracak olursak: ABD, kendi 

kültüründe içerip etkisizleĢtirmeyi becerdiği bir muhalif çoğulcu enerjiyi Ģimdi bize 

ihraç ederek ülkemizi bölmeye çalıĢıyor değil midir; orada Amerikan sisteminin 

eleĢtirisi olarak baĢlayan Ģey, burada Amerikan muhipliğinin aracına dönüĢmeyecek 

midir? DıĢ kaynaklı bu kanon tartıĢması da aslında ―emperyal kanon‖un (po-mo 

romanlar) nüfuzuna hizmet etmeyecek midir? (60). 

Bildik bir askeri stratejidir: Bir yeri kontrol altında tutmanın en iyi yollarından 

biri, orada kontrol edilebilir kaos yaratmaktır. Bizce her toplum edebiyat kanonuna 

sahip çıkmalıdır. 

Son olarak, teori alanında uzmanlaĢan meslektaĢlarımız için, edebiyat 

kanonunun, Itamar Even-Zohar‘ın ―çoklusistem teorisi‖ çerçevesinde daha ayrıntılı 

olarak değerlendirilebileceği yönündeki görüĢümüzü ifade edelim.  
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TÜRK SĠYASAL HAYATINDA ĠKTĠDARLARIN DĠL VE 

SANAT POLĠTĠKALARINA BĠR ÖRNEK: MĠLLĠYETÇĠ CEPHE 

HÜKÜMETLERĠ DÖNEMĠ 

 

Fuat UÇAR

 

Özet 

Türkiye‘de 1970‘li yıllar Soğuk SavaĢ dönemi koĢullarının da etkisiyle siyasal ve toplumsal 

kutuplaĢmanın bütün Ģiddetli yaĢandığı bir dönem olmuĢtur. Özellikle 1975-1977 yılları arasında kurulan 

Milliyetçi Cephe Hükümetleri (MC)‘nin kurulması ile yaĢanan bu kutuplaĢma resmiyet kazanmıĢtır. Bu 

dönemde iktidarların ―sağ‖, ―sol‖, ―Ġslâmcı‖, ―milliyetçi‖ gibi ideolojik söylemleri ile siyasal ve 

toplumsal bölünmüĢlük, ayrıca gündelik hayata da yansımıĢtır. Bu yıllarda kültür-sanat gündemi, 

―ulusal/milli kültür‖, ―sanatta ulusallık/evrensellik‖ ve ―sosyalist/devrimci sanat anlayıĢı‖ vb. tartıĢmalar 

ile dil politikaları da bu geliĢmelerinden etkilenmiĢtir. Bu açıdan MC Hükümetleri döneminde ―milli‖ 

kavramı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)‘nin ―ulusal‖ kavramının dıĢında algılanmıĢ ve bu durum MC 

iktidarının kültür, dil ve sanat politikalarına da bir karĢıtlık olarak yansımıĢtır. MC Hükümetleri 

döneminde siyasi ve ideolojik nedenlere dayalı olarak iktidarı oluĢturan koalisyon partilerinin görüĢlerine 

göre DP ve AP çizgisinin gelenekçi kanattan etkilenen dil politikaları benimsenmiĢtir. Bu açıdan MC 

Hükümeti‘nin 1975‘te iĢbaĢına gelmesiyle birlikte modernistlerin dili özleĢtirme çabalarına karĢı 

millileĢme ve milli kültüre yönelik milliyetçilik politikaları önem kazanmıĢtır. Böylece bu dönemde 

gelenekçi akımların etkisiyle milli eğitim müfredatı etkilenmiĢ ve öz Türkçe kelimelerden arındırılmıĢ 

kitaplar okullar için basılmıĢtır. Önceki sağ parti iktidarları döneminde olduğu gibi, MC Hükümetleri 

döneminde yayınlanan genelgeler ve verilen demeçler ile yeni türetilen öz Türkçe ve ―milli dille 

uyumsuz‖ kelimelerden kaçınmaya yönelik genelgeler yayınlanmıĢtır. Yine bu dönemde yaĢanan 

kutuplaĢma, iktidarın dil politikalarını etkilemesinin yanında toplumda sanat ve sanatçı camiasına da 

nüfuz etmiĢtir. Bu çalıĢma ile MC Hükümeti‘nin kültürel politikalarının bir parçasını oluĢturan 

―millileĢme‖ ekseni çerçevesinde oluĢturulan dil ve sanat politikalarının günümüze olan etkilerinin 

incelemesi amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Dil, Sanat, Politika, Ġktidar. 

 

LANGUAGES AND ART POLICIES OF GOVERNANCE IN TURKISH 

POLITICAL LIFE AS A CASE STUDY: NATIONALIST FRONT 

GOVERMENTS PERIOD 

Abstract 

1970‘s years in Turkey, within the conditions of the Cold War, have been a period of political 

and social polarization with all its violence. Especially, the polarization that has been experienced with 

the establishment of the Nationalist Front Governments has become official between 1975 and 1977. In 

this period, the ideological rhetoric of the rulings such as ―right‖, ―left‖, ―Islamist‖, ―nationalist‖, political 

and social division, has been reflected to the daily life. In these years, the cultural agenda is characterized 

by ―national/national culture‖, ―nationality/universality in art‖ and ―understanding of 

socialist/revolutionary art‖. Discussions and language politics have also been influenced by these 

developments. In this respect, the concept of ―national‖ was perceived outside the ―national‖ concept of 

the Republican People‘s Party (CHP) in the period of MC governments, and this reflected as an 

opposition to the culture, language and art policies of MC governance. 

Based on political and ideological reasons during the period of the MC governments, the 

coalition parties forming the power adopted the influenced language policies of the DP and the AP's 

traditionalist form. In this respect, nationalism towards nationalism and national culture towards 

nationalist efforts of modernists became important with the start of MC government in 1975. In this way, 

                                                           

 Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Rektörlük Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölümü, 

fuat.turkuaz@gmail.com 



I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

296 

during this period, national education curriculum was influenced by the influence of traditionalist 

movements and books without self-Turkish words were printed for schools. Just as it was in the period of 

previous rightist parties, published statements and circulars about avoiding the new derivations of the 

original Turkish and incompatible words with national language were published in the period of MC 

governments. In addition to influencing the language politics of power, the polarization that took place in 

this period also penetrated the society of art and artists in society. This study aims to examine the daily 

effects of language and art politics created within the context of the "nationalization" axis, which forms 

part of the cultural policies of the MC Government. 

Keywords: Nationalism, Language, Art, Politics, Power. 

 

GiriĢ 

Türkiye‘de 1970‘li yıllarda Soğuk SavaĢ dönemi koĢullarının da etkisiyle 

yaĢanan siyasi ve toplumsal hareketleri sadece çeĢitli içsel nedenlerle açıklamak yetersiz 

olmaktadır.  Dünya 1970‘li yıllarda çift kutuplu bir yapıda önemli sarsıntılar geçirirken 

Türkiye‘de bu geliĢmelerden yoğun bir Ģekilde etkilenmiĢtir. Dolayısıyla 1960‘lı 

yılların ideolojik olarak yükselen ―sol‖ eğilimleri ve bunlara karĢı verilen ―mücadele‖, 

1970‘li yıllarda Türkiye‘yi daha Ģiddetli bir çatıĢma ortamına sürüklemiĢtir. 

31.03.1975-21.06.1975 tarihleri arasında Adalet Partisi (AP), Milli Selamet 

Partisi (MSP), Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) ve Milliyetçi Hareket Partisi 

(MHP)‘nin hükümet ortağı olarak yer almasıyla kurulan, Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi‘nde ilk kez resmi olarak ―cephe‖ adını alan ve 2 yıl 2 ay 21 günlük süre ile o 

zamana kadarki en uzun süreli koalisyon hükümeti olan I. Milliyetçi Cephe 

Hükümeti1970‘lerin ikinci yarısının hâkim yöneteni konumunda olmuĢtur. Yine 

21.07.1977-05.01.1978 tarihleri arasında 5,5 ay süre ile iktidarda olsn AP, MSP ve 

MHP‘nin oluĢturduğu, Türk Siyasal Hayatı‘na GüneĢ Motel Olayı sonucunda Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi‘nde ilk kez gensoru ile düĢürülen ilk hükümet olan II. MC hükümeti 

bu dönemin iktidarları olmuĢlardır. MC Hükümetleri ülkede yükselen sol siyaset 

karĢısında radikal sağ partilerin AP etrafında bir araya gelerek iktidara olmuĢlardır. 

Bu dönemde ülke ve toplum ―sağ‖, ―sol‖, ―Ġslâmcı‖, ―milliyetçi‖ gibi ideolojik 

söylemlerle kutuplara ayrılmıĢ, siyasi partiler nezdinde de gözlenen bu çeĢitlilik ve 

bölünmüĢlük gündelik hayata da yansımıĢ, aynı düĢüncede olanlar kendi kültür 

derneklerini, yayın organlarını, tiyatro gruplarını oluĢturmuĢlardır.
1
 Özellikle de I. MC 

iktidarı döneminde eğitim, kültür, dil ve sanat alanlarında etkileri daha sonra görülecek 

olan ciddi bir ―millileĢme‖ eğilimi ortaya çıkmıĢtır. 

Böylece 1970-1980 yılları arasında belirleyici bir konumda yer alan MC 

iktidarlarını; kültür/sanat çevrelerinde gündemi oluĢturan tartıĢmaları, ―ulusal/ milli 

kültür‖, ―sanatta ulusallık/evrensellik‖ ve ―sosyalist/devrimci sanat anlayıĢı‖ olmak 

üzere üç ana baĢlıkta toplamak mümkündür.
2
 MC iktidarlarından önce 1940‘lı yıllarda 

CHP‘nin, 1950‘li yılarda DP‘nin, 1965‘den sonra da AP‘nin iktidarlarda olduğu yıllarda 

baĢta eğitim ve kültür olmak üzere dil ve sanat politikaları mevcut iktidarların 

politikalarından etkilenmiĢ, hatta kendinden sonraki dönemlerde uygulanacak çeĢitli 

politikalara da kaynaklık etmiĢlerdir. Bu açıdan 1975-1977 yılları arasında iktidarı 

elinde bulunduran I. ve II. MC Hükümetleri de koalisyon protokolleri, hükümet 

programları ve uyguladığı çeĢitli politikaları ile gerek kendi döneminde ve gerekse daha 

sonraki yıllarda da sıklıkla tartıĢılan icraatların yapıldığı iktidarlar dönemi olmuĢtur.  

                                                           
1
 Güler Pek Arat, 1970-1980 Yılları Arasında Türkiye‟de Kültürel ve Sanatsal Ortam, 

(YayımlanmamıĢ   Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 31. 
2
 Arat, a.g.e., s. 38. 
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Milliyetçi Cephe Hükümetleri‟nin Koalisyon Protokolü ve Hükümet 

Proğramında Dil, Sanat ve Kültür Politikaları 

I. MC Hükümeti‘ni oluĢturan AP, MSP, CGP ve MHP gibi dört partinin 

sorunlara bakıĢ açısı ve programları birbirinden farklı olmasına rağmen hükümet olmak 

amacı ile koalisyon kurmak suretiyle bir araya gelmiĢler ve 21 Mart 1975‘te koalisyon 

protokolü için çalıĢmalara baĢlamıĢlardır. Hazırlanan koalisyon protokolünde kurulacak 

hükümetin niteliği “Kurulacak hükümet, milliyetçi”denilerek, milli ve manevi değerlere 

bağlı olunacağı ve komünizme karĢı kararlı bir mücadele yürütüleceği ve hükümetin 

ilham kaynağının “Türk Milliyetçiliği Hükümetimizin ilham kaynağıdır.(...)
3
Ģekinde 

ifade edilmiĢtir. Koalisyon protokolünün daha baĢlangıcında belirtilen bu ifadeler I. MC 

Hükümeti‘nin dil, sanat ve kültür politikalarının nasıl Ģekilleneceğinin de en önemli 

göstergesi olmuĢtur. 

Yine koalisyon protokolünde, müfredat programlarının milli kültürümüze 

uymayan kısımlarının değiĢtirileceği ve milletimizin ilme ve insanlığa yaptığı 

hizmetlerin öğretilmesine önem verileceği, milli bir dil politikası izleneceği, dilimizin 

zenginliğinin korunmasına ve geliĢtirilmesine önem verileceği, Türkçe‘nin iki ayrı dil 

haline gelmesine yol açan aĢırılıklardan ve ilim dıĢı zorlamalardan kaçınılacağı 

belirtilmiĢtir. Dört parti liderinin imzasını taĢıyan ve adeta bir milliyetçilik belgesi 

olarak da nitelendirilen
4
 söz konusu koalisyon protokolünü ―yeni açılan devir‖ olarak 

gören Tercüman yazarı Ahmet Kabaklı, Türk Milliyetçiliği‘nin protokolün giriĢinde 

zikredilmesinden ve din derslerinin öğretimine iliĢkin duyduğu memnuniyeti Ģu Ģekilde 

ifade etmiĢtir: 

―Bu husus ‗mecburi‘ hale getirilmelidir. Ancak, bu fakülte ve okullar mezunları 

bulunmadığı takdirde, öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmene ahlak ve din 

dersleri geçici olarak okutulabilir diye teferruata kadar inilmelidir. Öğretmenlerimize ve 

kültürümüze verilecek değer, kalkınmamıza getirilecek hız ve piyasamıza konulacak 

düzen sayesinde, Milliyetçi Hükümet, halkımıza göz bebeği olabilir. BaĢka türlü kabil 

değil.‖
5
 

I. MC  Hükümeti‘nin programını eğitim ve kültür açısından değerlendiren Faruk 

K.TimurtaĢ da hükümet programında yer alan “Milli bir kültür siyaseti takip edilmek 

suretiyle, milletimizi meydana getiren değerler etrafında milli bütünlük 

kuvvetlendirilecektir”
6
ifadesinin çok mühim ve çok büyük bir iĢ olduğunu, bir 

hükümetin sadece bunu gerçekleĢtirse dahi adını tarihe altın harflerle yazacağını 

belirterek bu konudaki memnuniyetini ifade etmiĢtir. Böylece koalisyon protokolünde 

olduğu gibi hükümet programında da yer alan “Milli bir dil politikası izlenecektir. 

Dilimizin zenginliğinin korunmasına ve geliĢtirilmesine önem verilecek, Türkçemizin iki 

ayrı dil haline gelmesine yol açan aĢırılıklardan ve ilim dıĢı zorlamalardan 

kaçınılacaktır.”
7
 ifadeleri iktidarın bu konudaki yaklaĢımını açık bir Ģekilde ortaya 

koymuĢtur. 

BaĢbakan Demirel tarafından 6 Nisan 1975 tarihinde mecliste okunan hükümet 

proğramında;“(…) Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 

benimseyen, koruyan ve geliĢtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima 

                                                           
3
 http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/KP39.htm, (EriĢim Tarihi: 20.2.2017) 

4
 Uğur GümüĢtekin,Ufuk ve Çizgi (Olaylar, Seçimler Buhranlar), Divan Matbaacılık, Ġstanbul, 1976, s. 

207. 
5
 Ahmet Kabaklı, ―Protokol‘e Bir BakıĢ‖, Tercüman, 4.4.1975, s. 2. 

6
 Faruk K. TimurtaĢ, ―Hükümet Programı ve Milli Kültür ‖, Tercüman, 14.5.1975, s. 2. 

7
 http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP39.htm, (EriĢim Tarihi: 20.2.2017) 
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yüceltmeye çalıĢan; Atatürk  inkılâplarına ve Türk Milliyetçiliğine bağlı; (…) her türlü 

taklitçilikten uzak, milli Ģahsiyetini müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yarıĢında insanlığa 

örnek olmağı hedef alan vatandaĢlar olarak yetiĢtirmektir.”
8
 Ģeklinde açıklamalarda 

bulunması iktidarın eğitim ve kültür gibi dil ve sanat politikalarının da benzer amaçlar 

doğrultusunda aynı ideoloji çerçevesinde Ģekilleneceğini ortaya koymaktadır. 

Hükümet programındaki bu ifadelerin eleĢtirisini yapan Ġsmail Kaplan; “Hiçbir 

vurguyu ve açıklamayı gerektirmeyen bu paragraf, 1980 darbesinden sonra laik 

Atatürkçülükle Ġslamcılık  arasında sağlanan uzlaĢmanın habercisidir.”
9
 Ģeklindeki 

değerlendirmesi ile kendisi de ideolojik bir değerlendirmede bulunmuĢtur. Yine bu 

çerçevede içerik ve anlatımıyla koaalisyon protokolü ve hükümet proğramının, Türk-

Ġslam Sentezi adı verilen ve Aydınlar Ocağı ‘nın savunduğu görüĢü yansıttığı da iddia 

edilmiĢtir.
10

 

MC iktidarına karĢı tutumunu açıkça ortaya koyan Cumhuriyet gazetesinde 

iktidarın bu tutumunu;“Çok partili yaĢama girdiğimizden bu yana, ilk kez programında 

dil devrimine karĢı olduğunu apaçık ve kesinkes ilan eden bir hükümete rastlıyoruz”
11

 

Ģeklinde eleĢtirilmiĢtir. Yine hükümet programındaki bu ifadeler Cumhuriyet 

Senatosu‘ndaki görüĢmelerde de “Bugüne kadar hiçbir hükümet programında yer 

almayan biçimde, dil devrimine karĢı kullanılan ifade” Ģeklinde eleĢtirilmiĢtir.
12

 Bu 

Ģekilde hükümet programında ve koalisyon protokolünde Türk Milliyetçiliği‘nin 

hükümetin ilham kaynağı olduğunun ifade edilmesi MC iktidarının dil, sanat ve kültür 

politikalarının içeriğini ve bunun nasıl Ģekilleceğini ortaya koymaktadır. 

MC Ġktidarlarının Dil, Sanat ve Kültür Politikalarına Yönelik 

Uygulamaları 

Türkiye‘nin 1970‘li yıllarında ideolojik çatıĢmaların en çok yaĢandığı 

kurumlardan birisi belki de en önemlisi eğitim kurumları olmuĢtur. Bu nedenle eğitim 

baĢta olmak üzere dil, sanat ve kültür politikaları da I. ve II. MC  iktidarı dönemlerinde 

sürekli gündemde kalmıĢ, muhalefet tarafından da Ģiddetli bir Ģekilde eleĢtiri konusu 

yapılmıĢ ve daha sonraki yıllarda da sürekli tartıĢma konusu olmuĢtur.  

I. MC iktidarının 12 Nisan 1975‘te güvenoyu alarak iĢbaĢına gelmesiyle birlikte 

modernistlerin dili özleĢtirme çabaları yeniden ciddi bir Ģekilde sekteye uğramıĢtır.
13

 

Tıpkı eski sağ-parti iktidarları döneminde olduğu gibi, MC iktidarları döneminde de 

yayınlanan genelgeler ve verilen demeçler yeni türetilen öz Türkçe ve ―milli dille 

uyumsuz‖ kelimelerden kaçınmayı emreder mahiyette olmuĢtur. Koalisyon ortağı 

MSP‘nin elinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan bir 

genelgede ―devlet dairelerinde ve fabrikalarda öz Türkçe kelimelerin kullanılmasına 

izin verilmemesi‖ istenmiĢtir. Aynı dönemde bazı yetkili MSP temsilcileri tarafından 

Arap alfabesine yeniden geçme gerekliliği dahi dile getirilmiĢtir.
14

 

                                                           
8
 Millet Meclisi Tutanak Dergisi , Dönem: 4, Cilt: 11, Bölüm: 61 (6.4.1975), s. 311. 

9
 Ġsmail Kaplan,Türkiye‟de Milli Eğitim Ġdeolojisi, ĠletiĢim Yayınları, 1999, Ġstanbul,s. 248. 

10
 ġerafettin Turan,Türk Devrim Tarihi ÇağdaĢlık Yolunda Yeni Türkiye (27 Mayıs 1960-12 Eylül 

1980),  5. Kitap, Bilgi Yayınevi, Ġstanbul, 2011, s. 327. 
11

 Cumhuriyet, 8.4.1975, s. 9. 
12

 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi , Cilt: 11, BirleĢim: 48 (10.4.1975), s. 474. 
13

 Türk siyasal hayatında iktidarların dil politikalarına yönelik 1940-1950 döneminde yani CHP‘nin 

iktidarda etkin olduğu yıllarda öz Türkçecilik hareketi ve modernist dil reformu etkin iken, 1950-1960 

döneminde yani DP iktidarı döneminde gelenekçi yaklaĢımlar etkili olmuĢtur. Böylece modernistlerin dili 

özleĢtirme çabalarındaki baĢarısı da iktidarda olan partinin hangisi olduğuna bağlı olarak değiĢmiĢtir. Bu 

konuda daha geniĢ bilgi için bkz. Arat, a.g.e., s. 47-52. 
14

 Emin Özdemir, ―1975‘te Dilimiz‖, Varlık Yıllığı, 1976: 91-112‘den aktaran: Yılmaz Bingöl, ―Kimlik  

    TartıĢmaları ıĢığında Türk Dil Politikası‖, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59-1, Cilt: LIX/I, 2004,  
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CHP ‘li Mustafa Üstündağ‘ın Milli Eğitim Bakanlığı dönemini Türk Eğitimi için 

―fetret devri‖ olarak nitelendiren Faruk K. TimurtaĢ CHP-MSP  dönemi eğitim 

uygulamalarını“ (…) okullarda yaĢayan gerçek Türkçe yerine olanaklı, olasılıklı 

uydurma arı Türkçe hâkim kılınmak istenmiĢtir.”
15

diyerek iktidarın ya da iktidarların 

politikalarıyla dil üzerindeki etkisine vurgu yapmıĢtır. 

Parlamentoya girdiğinden beri dil karmaĢasının devam ettiğini ve en çok 

tartıĢılan konun da dil olduğunu belirten I. MC Hükümeti‘nin Milli Eğitim Bakanı Ali 

Naili Erdem‘de I. MC iktidarının dil politikasına yönelik tutumunu Ģu Ģekilde ifade 

etmiĢtir: 

―Bakanlık olarak Türkçe‘nin yapaylıktan kurtulması en büyük uğraĢımızdı. 

Anacak bazı çevreler, bizi Osmanlıca‘yı ihya etmekle suçluyorlardı. Oysa 

Osmanlıca‘nın tarihe mal olmasının üzerinden yıllar geçmiĢti. Ve dahası Osmanlıca‘yı 

canlandırmanın kesinlikle karĢısındaydık. Bizim istediğimiz dilimizin kendi yasaları 

içinde geliĢmesini sağlamaktı. Gerçekte Türkçe‘mizin iyi bir grameri olmadığı gibi, 

sözlüğü de yoktu. Ama kendilerini devrimci gören bazı kiĢiler, uydurmacılığı dilimize 

pompalıyorlardı. Bunların hiçbiri dilimizin tarihi geliĢmesini bilmedikleri gibi, 

kelimeleri ek ve köklere ayırabilecek bilginin sahibi de değillerdi. Fakat her biri bir dil 

bilimci edasıyla ahkâm kesiyorlardı. ÖzleĢtiricilik anlam değiĢtirmiĢ, uydurmacılık olup 

çıkmıĢtı. Adeta yeni ve suni bir dil icat etmenin peĢindeydiler…Türk kültüründen 

nasibini almayanlar, uydurmacılığın cemaati olmuĢlardı.‖
16

 

Bakanlıktaki görev süresinin yetmediği için Dil Akademisi‘ni kuramadığını, 

uydurmacılığı da tasfiyeciliği de sona erdiremediğini belirten Erdem;“Ben gerçekte ne 

özleĢtirmeciliğe ve ne de arı dile karĢıyım. Aksine Türkçe‟nin yabancı diller bo-

yunduruğundan kurtulmasından yanayım” demiĢtir. Bu amaçla 1976 yılında Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından ―Dilde AĢırılıkların Giderilmesi‖ konusunda valiliklere 

gönderilen genelgede, Türkçe‘ye sahip çıkılması önerilerek, yozlaĢmaya, uydurmacılığa 

ve ırkçılığa iltifat etmeyin ricasında bulunulmuĢtur.
17

 

Bu dönemde iktidarın milliyetçi duygu ve düĢünceye yönelik tutumunun dil 

üzerinden yaĢandığı yerlerden birisi de TRT olmuĢtur. Nevzat YalçıntaĢ‘ın 24 Kasım 

1975 tarihinde TRT Genel Müdürlüğü‘nden istifasının ardındanyerine ġaban KarataĢ‘ın 

getirilmesi ile TRT‘nin dilinin değiĢtiği; ―sorun‖ yerine ―mesele‖, ―iliĢkin‖ yerine 

―ilgili‖, ―onaylamak‖ yerine ―tasdik etmek‖, ―atamak‖ yerine ―tayin etmek‖, ―ulusal‖ 

yerine ―milli‖, ―süre‖ yerine ―zaman‖, ―konut‖ yerine ―mesken‖ ve ―yapıt‖ yerine 

―eser‖ sözcüklerinin kullanılması ―geriye doğru‖ bir değiĢiklik olarak 

nitelendirilmiĢtir.
18

 TRT Genel Müdürü KarataĢ da görev süresinin birinci yılının 

sonunda yaptığı açıklamada; TRT‘nin dilinden memnun olmadığını ve bunun zamanla 

giderileceğini ifade etmesi
19

iktidarın dil politikaları üzerinde etkisinin boyutlarını ortaya 

koymaktadır.Ayrıca dil üzerinde yaĢanan bu tartıĢmalarda iktidarlarların bu tür etkileri 

yaĢanan siyasal kutuplaĢmanın/cepheleĢmenin kültüre, topluma hatta konuĢma dili gibi 

gündelik yaĢama olsn etkileri bakımından kalıcı bir etkiye sahip olması bakımından da 

önemli olmuĢtur. 

Yine TRT‘deki bu yönetim değiĢikliğinin sinema eleĢtirmeni Atilla Dorsay 

tarafından;“Sağın kendi kadrosunu getirmek, ilerici düĢünceyi ekranlardan tamamen 

dıĢarı itmek çabası da, programlardaki ĢaĢırtıcı yozlaĢmayı, sığlığı doğurarak yararlı 

                                                                                                                                                                          
    http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/450/5066.pdf, (EriĢim Tarihi: 10.4.2017),s. 20. 
15

 Faruk K. TimurtaĢ, ―Hükümet ve Milli Eğitim ĠĢleri‖, Tercüman, 20.5.1975, s. 2. 
16

 Ali Naili Erdem, Siyasetin Yollarında, Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul, 2004, s. 219. 
17

 A.g.e., s. 219-221. 
18

 Ahmet Erdoğdu, ―Türk Diline Saldırı‖, Cumhuriyet, 8.2.1976, s. 2. 
19

 Hergün, 20.1.1977, s. 7. 
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olmuĢtur. Çünkü sağın yaratıcı gücünün ne denli kısıtlı, olduğunu göstermiĢtir.”
20

 

Ģeklinde eleĢtirilmesi siyasal olarak yaĢanan kutuplaĢmanın/cepheleĢmenin dil ve iktidar 

bağlamında toplumda ve sanat camiasındaki etkilerini ortaya koymaktadır. 

BaĢbakan Demirel‘in eğitimi milli, hars‘ı milli, ahlakı milli, her Ģeyi milli olan 

Türkiye‘nin, komünistlerin eline bırakılamayacağını söylemesi siyasal alanda olduğu 

gibi eğitim, kültür ve sanat hayatında da öncelikli hedefin yine anti-komünizm 

düĢüncesinin olduğunu belirtmesi
21

 yine iktidarın gücünü tesis etmenin yolunun sadece 

siyasal ve ekonomik alanlardaki araçsal politikalar ile yeterli olmadığını, dil 

politikalarının da bu amaca yönelik iĢlevsel bir Ģekilde kullanıldığını göstermektedir. 

I. MC iktidarı döneminde sorumluluğunu yüklendiği bakanlığının bir sorunlar 

yumağı halini aldığını ve politize olmayan öğretmenin nerdeyse kalmadığını belirten 

Milli Eğitim Bakanı Erdem, Türk Müziği‘ni bilimin temellerinde var etmek ve roman 

vatandaĢlarla, dolmuĢ Ģoförlerinin tekelinden kurtarmak için Öğretmen Okulları Genel 

Müdürlüğü‘ne bağlı Türk Musikisi Konservatuarı‘nı kurduklarını belirtmiĢtir.
22

I. MC  

Hükümeti‘nin 31 Mart 1975 tarihinde iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra 

Türkiye‘de ilk kez Atatürk  Üniversite‘sinin bütün fakültelerinde Türk Kültür ve 

Medeniyeti dersinin okutulması ve rektörlüğe bağlı Türk Kültürü ve Medeniyeti 

AraĢtırma Merkezi‘nin kurulması senato tarafından kabul edilmiĢtir.
23

Yine Bülent 

Ecevit‘in baĢbakan olduğu 26.01.1974-17.11.1974 yılları arasında kurulan CHP-MSP  

koalisyon hükümeti zamanında müsteĢarlık düzeyinde olan Kültür Bakanlığı, I. MC  

Hükümeti zamanında tekrar bakanlık seviyesine yükseltilmiĢ ve Kültür Bakanlığı‘nın 

bünyesinde bulunan kurullarda Mehmet Kaplan, Ahmet Kabaklı ve Erol Güngör‘ün 

görev almasıyla aylık olarak yayımlanacak ÇağdaĢ Türk Edebiyatından Seçmeler 

Dergisi oluĢturulmuĢtur.
24

 Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Erdem‘in, 1975-1976 eğitim-

öğretim yılında valiliklere bir genelge göndererek, Türk gençliğinin milliyetçi bir yapı 

içinde yetiĢtirilmesi için okullarda Türk Müziği dersinin okulmasını istemesi ve Milli 

Ahlak dersinin okutulması memmuniyet verici olarak kabul edilmiĢ, ancak 

müfredatından Ģikâyetçi olunmuĢtur.
25

 

I. MC iktidarı döneminde, CHP iktidarları döneminde uygulanan modernist dil 

politikaları aleyhine olan önemli baĢka bir adım da okul kitaplarının yeniden yazılması 

olmuĢtur. Bu adımın arkasında yatan asıl sebep, okul kitaplarındaki öz Türkçe 

kelimelerin atılarak, ―milli dil‖ ile uyumlu bir hale getirilmesi olmuĢtur. Bu amaçla, 

okul kitaplarını yazacak yazarlar, gelenekçi kanada yakın olan isimler arasından 

dikkatle ve özenle seçilmiĢtir. Liselerde okutulmak üzere Muharrem Ergin‘e yazdırılan 

Dil Bilgisi ve Mehmet Kaplan‘a yazdırılan Türk Dili ve Edebiyatı kitapları, MEB 

tarafından 1976 yılından geçerli olmak üzere okul kitabı olarak kabul edilmiĢtir. 

Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörü olan her iki yazar gelenekçi kanadın 

en önemli isimleri arasında yer almıĢ ve aleni bir Ģekilde dilin özleĢtirilmesi hareketine 

karĢı olduklarını defalarca ortaya koymuĢlardır.
26
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Bu Ģekilde I. MC  Hükümeti‘nin göreve gelmesiyle milli eğitimin son bir yıldır 

az çok ―milliyetçi‖ bir istikamete yöneldiğini ders kitapları bağlamında değerlendiren 

Kabaklı, iktidarın bu konudaki politikalarına olan desteğini Ģu Ģekilde belirtmiĢtir: 

―Milli Eğitim Bakanlığı, bu 1976-1977 yılı için 1960‘tan beri ilk defa olarak 

çocuklarımızı ve gençlerimizi milli-çağdaĢ değerler üzre ‗Türk insanı‘ olarak 

yetiĢtirilecek ders kitapları hazırlamıĢtır. (…) Bu kitapların bir özelliği de, hepsinin 

yazdıkları alanlarda en yetkili üniversite öğretim üyelerine hazırlatılmıĢ bulunmasıdır. 

SözgeliĢi, Lise I, II, III Edebiyat kitapları Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Sosyoloji Prof. Dr. 

Amiran Kurtkan, Ahlak, Doç. Dr. Erol Güngör gibi seçkin bilgin ellerden çıkmıĢtır. 

Diğer bütün tarih, fen, dilbilgisi vs. kitapları, sahalarında ayni değerleri taĢıyan ilim 

adamlarının eseridir.‖
27

 

1977 milletvekilliği genel seçimlerinden sonra CHP‘nin 450 milletvekilliğinden 

213 milletvekilliğini kazanmasıyla hükümetin güvenoyu alamaması sonucunda 

21.6.1977-21.7.1977 tarihleri arasında bir aylık süreyle de olsa yeniden iktidara 

gelmesiyle birlikte en azından resmi makamlar nezdinde durum yeniden modernistlerin 

lehine iĢlemeye baĢlasa da, gelenekçiler kurdukları farklı sivil toplum kuruluĢları ve 

yayınladıkları çok sayıda eserlerle TDK önderliğinde geliĢen özleĢtirme çabalarına 

meydan okumaya devam edilmiĢtir. Tercüman gazetesinin 19 Aralık 1979‘da bu amaçla 

baĢlattığı ―YaĢayan Türkçemiz‖ hareketi büyük ses getirmiĢtir. Tercüman yönetimi, 

―dilin onu yaratan milletten uzaklaĢtırıldığını, hem geçmiĢle hem de dıĢ Türklerle olan 

bağının koparıldığını ve Türk dilinin kelime, gramer ve sentaks yönlerinden çökertilerek 

Cumhuriyet dönemi boyunca en zayıf günlerine getirildiğini‖ gerekçe göstererek, bu 

hareketi ilan etmiĢtir.
28

 

V. Demirel Hükümeti yani I. MC Hükümeti‘nin Kültür Bakanı Avni Akyol‘un 

1977 yılına ait konuĢmalarında da ―milli kültür‖ kavramı altı çizilen ana unsur olmuĢtur. 

Bu çerçevede iktidarın kültür politikasının baĢlıca amacının; milli kültürü yayıcı ve 

tanıtıcı çalıĢmalar yapmak, plan ve programlar hazırlamak olduğu belirterek bu temel 

doğrultusunda kültürel alanda yapılacakların gerekçelerini sıralayan Akyol, 1977 yılını 

―milli kültür seferberliğinde yeni bir hamle yılı‖ olarak ilan etmiĢtir.
29

 

Dört sağ partinin birleĢerek MC Hükümeti‘ni kurması ile politika alanında 

baĢlayan bu hareketin politikadan sonra yeni boyutlar kazandığı baĢka bir alanda Sanat 

Âleminde Milliyetçi Cephe‘nin ortaya çıkması olmuĢtur. Sol‘un karĢısındaki bir takım 

sahne ve sinema sanatçıları MC ‘nin fikirleri etrafında toplanma kararı almıĢlardır. 

Tercüman gazetesine göre, yıkıcı, bölücü fikirleri yayma gayretinde olanlara kesinlikle 

iĢ vermeyeceklerini belirten gazinocular da bu hareketi desteklemiĢlerdir. Böylece Türk 

Sanat Âlemi‘nin büyük bir çoğunluğunu etrafında toplayan bu hareket kısa sürede 

güçlenmiĢtir.
30

 Yine milliyetçi sanatçıların kurduğu Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları 

Güçlendirme Vakfı olarak kurulan FĠLM-SAN BaĢkanı Hülya Koçyiğit;“Vakfımız 

Komünizm‟in karĢısında olup sanat âlemimizin bütün mensuplarına açıktır. 

Yurdumuzun geleceği milliyetçi bir görüĢün etrafında toplanmakla çok yakından 

ilgilidir” açıklamasını yapması iktidar ve sanat iliĢkisinin boyutlarını göstermesi 

bakımından önemli bir geliĢme olmuĢtur. Ayrıca vakfa ilk bağıĢı on bin lira ile destek 

veren Emel Sayın da “Türk Sanat âleminde bugüne kadar sosyal haklardan yoksun 
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emekçi kardeĢlerimizi huzura kavuĢturmak için bir güç birliği yapılmamıĢtı. Milliyetçi 

tüm sanatçı arkadaĢlarımızı bu çatı altında birleĢmiĢ bir Ģekilde görmeyi arzu ederim. 

Bu bağıĢ benim için bir baĢlangıçtır. Bütün sanatçı arkadaĢlar vakfa yardım 

etmelidir.”
31

 diyerek sanat alemindeki MC oluĢumuna destek vermiĢtir. 

Bu Ģekilde sanat ve kültürel alanlardaki bu tarz geliĢmeler, ―Ġbret Sahnesi‖, ―Elif 

Sahnesi‖ ve ―Hilal Sahnesi‖ gibi milliyetçi sahne toplulukların milletin ihtiyaçlarını 

karĢılamak gibi bir zaruretten dolayı ortaya çıkması Ģeklinde değerlendirilmiĢtir.
32

 

BaĢbakan Demirel de Tercüman gazetesinin kendisi ile yapmıĢ olduğu bir mülakatta 

sanat camiasında ortaya çıkan milliyetçi oluĢuma desteğini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

―Son 15 yıldır Türkiye‘de sol‘un sızması tedirginlik yaratıyor. ‗Sol‘un ne 

yapmak istediği de belli değildir. Solcuyuz diyenlerin ‗Solu‘ savunduklarını da 

sanmıyorum. Çünkü millet önüne bir Ģey koyamamıĢlardır. Ancak san‘atta da bölücü ve 

yıkıcı faaliyette olanlarla mücadele edilmelidir ve edilmektedir de, ‗Sol‘ sanat âlemin de 

de karĢısında milliyetçi sanatçıları bulmuĢtur. Bu mücadeleyi onlar sürdürmektedirler 

ve sürdüreceklerdir.‖
33

 

Milliyetçi istikamette gerçekleĢtirilen ilk FĠLM-SAN balosuna bazı sanatçıların 

katılmaması, diğer alanlarda olduğu gibi sanat camiasının da ideolojik bir rekabet haline 

getirilmek istendiğini, birçok starın piyasasını kaybetmemek için bu propagandaya 

boyun eğmek zorunda kaldığı, böylece fikirlerdeki kutuplaĢma ve bölünmenin, 

toplumda sanat ve sanatçı camiasına kadar nüfuz etmesi Ģeklinde değerlendirilmiĢtir.
34

 

Sinema ve sanat dünyasında ortaya çıkan bu geliĢmeler, MC ‘ye muhalif ―Sol Cephe‖ 

taraftarı çevreler tarafından; MC  Hükümeti‘nin her alanda uygulamaya çalıĢtığı 

cepheleĢme politikasının bir ürünü olarak YeĢilçam kesiminde de bu amaca uygun 

arayıĢ içerisinde olanların bulunduğu, cephe politikasının uygulanması için atılımların, 

karĢılık bulduğu ve bu Ģekilde sinema kesiminin de iki kampa ayrıldığı iddia 

edilmiĢtir.
35

 Ayrıca radyonun türkü repertuvarındaki 1500 türkünün kaldırılmasının 

gerekçesi Ģarkılarda ve türkülerde komünizm arama hastalığı olarak nitelendirilmesi
36

 

iktidarın siyasal ve ideolojik geliĢmelerden etkisiyle kültürel ve sanat alanlarındaki 

politikalarını ortaya koymaktadır. 

Türk sinemasının içinde bulunduğu bunalımın en önemli unsurlarından birinin 

sansür kurumu ve kurulu aracılığı ile iktidar kanadının uyguladığı baskı ve terör 

olduğunu ve sürdürülen bu baskı ortamının birçok sinema sanatçısını MC yanlısı 

yaptığını Atilla Dorsay Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

―Milliyetçi Cephe‘nin yurt ölçüsünde uyguladığı ‗böl ve parçala‘ siyaseti sinema 

alnında da küçük çapta bir uygulamasını buldu. Sinema alanının geleneksel belirsizliği, 

geleneksel bilinçsizliği, geleneksel bireyciliği ve kör çıkar döğüĢü ortamı, bu bölünmeyi 

daha da kolaylaĢtırdı, daha da belirgin hale getirdi. Böylece, daha birkaç ay öncesine 

dek ‗sol anahtarı‘ ile uyumlanan tellerden ses veren ünlü yıldızlar, tanınmıĢ yapımcılar, 

Ģimdi derece derece azalıp çoğalan teslim olma, bugünü kurtarma kaygısı içine düĢtüler. 

Bunların önemli bir bölümü, böyle bir günde ve böyle bir dönemde gösterilmesi 

gereken direnci ve bilinci gösteremediler. (...) Ama tüm bunların ötesinde, Milliyetçi 

Cephe‘nin sinema alanında sağladığı geçici zafer, sinemanın bilinçli kafa ve kol 
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emekçilerine olduğu kadar, tüm emekçilere de gerçekleri tanıma, devrim doğrul-tusunda 

ilerleme yolunda ancak yeni ve yararlı derslerin birikimini getirdi. MC ‘nin geçici 

zaferi, hiç kuĢku olmasın, yarınların fıĢkıran tohumları için en yararlı gübre iĢlevi 

görecektir.‖
37

 

1975 yılında toplum hayatını etkileyen sanat ürünlerinin dıĢında yoğun bir 

eleĢtirel tartıĢma platformunun kurulmasını önemli bir geliĢme olarak nitelendiren 

Murat Belge‘ye göre, özellikle 1975 yılında belirleyici bir geliĢme olarak günlük siyasal 

gazeteler, sanat ve edebiyat alanlarında Ģimdiye kadar görülen orandan çok daha geniĢ 

bir oranda yer verilmeye baĢlanmıĢtır. Bunun esas sonuçlarının sonraki yıllarda 

görüleceğini ifade eden Belge, her alanda olduğu gibi sanat ve edebiyat alanında da 

tutucu güçlerin baskılarının olduğunu, hala Ģiirlerin kovuĢturmaya uğradığını, dergi ve 

kitapların toplatıldığını, eğitim kurumlarında baskının olanca Ģiddeti ile devam ettiğini 

belirterek tutucu iktidarların demokratik uyanıĢı engellemek istedikleri yönünde 

eleĢtirmiĢtir. Belge bu eleĢtirisine karĢın ayrıca 1977 yılının sanat ve kültür hayatında, 

ekonomik büyüme hızına, politik düzeydeki Ģiddetli kutuplaĢmaya paralel olarak, kültür 

alanında da belirli bir canlılık yaĢandığını da belirtmiĢtir.
38

 

I. MC iktidarının ekonomi, iç politika ve dıĢ politika alanlarında olduğu gibi 

eğitim, kültür, dil ve sanat alanlarında da çeĢitli koalisyon içi anlaĢmazlıklar da 

yaĢanmıĢtır. Söz konusu bu anlaĢmazlıklar özellikle II. MC iktidarı döneminde daha da 

belirgin hale gelmiĢtir. Bu çerçevede II. MC iktidarınınkoalisyon protokolü, AP  

grubunda“Maneviyatçılığı MSP‟ye, milliyetçiliği MHP ‟ye kaptırdık. Bize ne kaldı? 

Ģeklinde eleĢtirilerek, MSP‘nin açıkça görülen etkisinden dolayı protokole ―esrar 

perdesi‖ geçirilerek ―gizli‖ bir Ģekilde takdim edildiği yönündeki düĢünceler çeĢitli 

rahatsızlıklara neden olmuĢtur.
39

 Bu durum üçlü koalisyonun protokolünün aynı 

zamanda bir ideolojik nitelik taĢıdığı da iddia edilmiĢtir.
40

 

Hükümet programında “Yeni nesillere dünya görüĢü aĢılamakta önemli rol 

oynayan, bilhassa ahlak, sosyoloji, felsefe ve psikoloji gibi derslerin kitapları 

evlatlarımızın milli inançlarını, manevi değerlerini tahrip edici, değil, bilakis milli ve 

manevi değerlere bağlılığı temin edici Ģekilde yeniden yazılacaktır.”
41

denilerek 

programının belirgin bir özelliği olan ―manevi kalkınma‖ya ağırlık verilmesi de Ģu 

Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

―Milli, manevi ve tarihi değerlere sahip ve bunlara sadakatla bağlı olmayı 

mukaddes bir görevin gereği sayıyor, bunlarla övünüyoruz. (…) Milli ahlakın 

korunmasına ve geliĢtirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sebeple, milli ve manevi 

değerlere saldıran, mukaddesatı tezyif eden, insanın edep ve hayâ hislerini rencide eden 

ahlak dıĢı her türlü yayınlarla ve müstehcen neĢriyatla sürekli olarak mücadele edeceğiz. 

Bu maksatla, mevzuatımızdaki yetersiz olan hükümleri yeniden ele alıp 

düzenleyeceğiz.‖
42

 

Sonuç 

Türkiye‘de baĢta dil politikaları olmak üzere sanat, kültür ve eğitim politikaları 

söz konusu bu alanların kendi dinamikleri ve devletin rasyonel çıkarları doğrultusunda 

değil de iktidarların kendi norm ve kimlik algılamalarıyla hareket edilerek 

                                                           
37

 Cumhuriyet, 3.9.1976, s. 2. 
38

 Murat Belge, ―Çatlayan Kabuğun Ġçindekiler‖, Milliyet, 9.1.1976, s. 2.  
39

 Affan Gençosman, ―Gizli Protokol‖, Milli Gazete, 30.7.1977, s. 2. 
40

 Ali Gevgilili, ―Yeni 3‘lünün Ġdeolojisi‖, Milliyet, 26.7.1977, s. 9. 
41

 http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP41.htm, (EriĢim Tarihi: 20.2.2017) 
42

 A.g.k. 
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gerçekleĢtirilmek istenmiĢtir. Kuramsal çerçevede bu durum Kemalist modernistler ile 

Türkçü ve Ġslamcı gelenekçilerin farklı zamanlarda ortaya koydukları farklı siyasal 

davranıĢların farklı etkileriyle ĢekillenmiĢtir. 

Bu çerçevede MC iktidarları döneminde eğitim ve kültür alanlarında 

―millileĢme‖ye yönelik politikalar MC  iktidarının yani koalisyonu oluĢturan partilerin 

misyonuna uygun bir Ģekilde geliĢme göstermiĢtir.1975-1977 yılları arasında kurulan I. 

ve II. MC Hükümetleri döneminde ―milli‖ kavramı, CHP‘nin ―ulusal‖ kavramının 

dıĢında algılamıĢ, siyaset ve kültür politikalarına da bir karĢıtlık olarak yansıtmıĢlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti‘nin siyasal hayatında ilk kez resmi olarak cephe ve 

milliyetçi sıfatına sahip olan MC Hükümetleri‘nin dile yönelik ―millileĢme‖ 

politikalarının benzerleri çeĢitli kültürel alanlara da yaĢanması sonucu sanat ve edebiyat 

alanında da CHP iktidarı dönemlerine göre daha muhafazar bir milli kültür politikaları 

genel çerçevesine bağlı olarak dil ve sanat politikaları ön plana çıkmıĢtır. MC iktidarı 

döneminin kültür ve sanat politikaları daha sonraki yıllarda da ağırlıklı olarak gündeme 

gelen ve hala da tartıĢılmaya devam eden Türk-Ġslam Sentezi düĢüncesinin kısmen de 

olsa uygulamaya konulduğu bir dönem olmuĢtur. Yine bu dönem, Ġttihat ve Terakki ile 

baĢlayan ve cumhuriyet döneminde hız kazanan Türk Milli Kimliği‘nin inĢa sürecindeki 

öz Türkçecilik Ģeklindeki dil politikalarının yerine ―milli kültür‖ temelli daha 

muhafazakâr dil politikaları ön plana çıkmıĢtır. 

I. ve II. MC  Hükümetleri‘ni oluĢturan koalisyon ortağı partiler, ekonomi, iç ve 

dıĢ politika alanlarında olduğu gibi eğitim ve kültür politikalarında da tamamen ayrı 

amaçların peĢinde olmuĢlardır. Bu nedenle AP  daha ılımlı milliyetçi ve muhafazakâr 

değerlere, MSP , geleneksel Ġslami değerlere, MHP , Türkçü değerlere, CGP  de Atatürk  

reformlarına ve laikliğe önem veren bir eğitim ve kültür anlayıĢını savunmuĢlardır. 

Böylece MC‘ler iktidarını oluĢturan partilerin çeĢitli koalisyon içi anlaĢmazlıklara 

rağmen dil ve sanat politikalarının Ģekillenmesinde millileĢme ve anti-komünizm 

ekseninde birleĢilen ortak payda en etkili faktör olmuĢtur.  
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SANATTA ÖZERKLĠKTE KAMUSAL FONLAMA 

SORUNSALI VE ALTERNATĠF BĠR MODEL ÖNERĠSĠ 

 

Gonca YAġAR
 

Mustafa Malkoç YAġAR


 

Özet 

Birçok Ģekilde tanımlanabilecek sanat, bir yaratıcılık ifadesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Yaratıcılığın ifadeye dönüĢü esnasında ise birçok faktör gibi ekonomik faktörler de devreye girmektedir. 

BaĢta ekonomik olmak üzere meydana gelen sorunlar neticesinde yaratıcılık ifadeye dökülememekte ve 

bu sebeple belki de çok değerli bir eserin ortaya çıkıĢı mümkün olamamaktadır. BaĢta tiyatro olmak üzere 

sanatın birçok dalı bu kapsamda kamusal fonlara baĢvurmakta ve önemli ölçüde kamu kesimi tarafından 

fonlanmaktadır. Ancak bu noktada kamu kesimi tarafından fonlanarak icra edilen sanat eserlerinde 

özerklik tartıĢma konusu olabilmektedir. Zira kamu kesimi tarafından fonlanacak eserlerin seçim 

kriterlerinde yeterince Ģeffaflık bulunmamaktadır. Kamu kesimi tarafından fonlanacak eserlerin seçimi 

dönemlik olarak yapılmaktadır. Cari dönemde kamu kesimi tarafından fonlanan bir sanat kuruluĢu 

gelecek dönemlere yönelik fonlanma kaygılarından dolayı sanatsal açıdan yeterince özerk 

olamayabilmektedir. Bu çalıĢmada kamusal fonlar ile özerklik çatıĢması ele alınmıĢ, bu kapsamda 

sırasıyla kamusal fonlamanın tarihçesi ve mevcut durumu incelenerek; kitlesel fonlama baĢta olmak üzere 

çeĢitli fonlama yöntemlerini içeren alternatif bir model önerisi sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Sanatta Özerklik, Kamusal Destekler, Kitlesel Fonlama. 

 

PROBLEMATIC OF PUBLIC FUNDING IN ARTISTIC AUTONOMY 

AND PROPOSAL OF AN ALTERNATIVE MODEL  

Abstract 

Art which can define in various ways is an expression of creativity. Process of conversion from 

creativity to expression includes many factors such as economic ones. The artist sometimes cannot 

express their feelings due to problems which are mostly related to economic issues that may become a big 

barrier in front of the possible quality works. Most of the art branches like theaters apply for public 

funding and they can reach the important amount of public funds. At this point autonomy in arts could 

turn to a discussion issue due to not being transparency on selection criteria of public funding. The 

government chooses the tracks to be funded for a term. Tracks that use public funds may not be 

autonomous within the search for possible future public fund term. In this study, the conflict between 

public funds and autonomy has been examined and new alternative model including crowd funding had 

been presented. 

Keywords: Autonomy in Art, Public Fundings, Crowd Funding.  

                                                           

 Öğ.Gör., Giresun Üniversitesi, Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve 

Sigortacılık Bölümü 
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GiriĢ 

Sanatın pek çok tanımını bulunmaktadır. Ortalama bir insan sanatı‖ güzeli ortaya 

çıkaran bir etkinlik‖ olarak tanımlar. Sanatın ne olduğunu açıklayan pek çok öğretinin 

temelini de güzel oluĢturmaktadır. Güzel ise göze hoĢ gelen, görüp beğenilen ve aynı 

zamanda ruha da hoĢ gelen anlamlarına gelmektedir. Mendelshon‘a göre belli belirsiz 

olarak algılanan güzeli, gerçeğe ve iyiye doğru götürme, yüceltme iĢidir. Sanatın amacı 

ise ahlaksal mükemmelliktir. Winckelmann‘a göre her tür sanatın temel yasası ve 

amacı, iyiden tümüyle ayrı ve bağımsız olarak güzelliktir. Batteuxy‘e göre sanat, 

doğanın güzelliğinin yansımasıdır ve amacı hazdır. Ġtalyan estetikçi Pagana‘ya göre 

sanat, doğaya dağılmıĢ güzelliklerin tek bir güzellik içinde birleĢmesidir. Zevk, bu 

güzellikleri görebilme yeteneğidir. Özetlemek gerekirse sanat, güzeli ortaya çıkarmak 

ve bir yaratıcılık ifadesidir. 

Sanat güzelliğin içselleĢtirildiği ve yaratıcılığa dönüĢtürüldüğü bir değer 

olmasının yanı sıra; ekonomik bir değer de sağlamaktadır. Sanatın ekonomik değer 

yaratması boyutu sebebiyle kamusal politikalar oluĢturulmuĢ ve kamu tarafından 

finansman mekanizmaları devreye sokulmuĢtur. Kamusal finansman mekanizmaları 

ülkeler arasında çeĢitlilik göstermektedir. Bazı ülkelerde sanat kurumları merkezi 

hükümet otoritesi altında finanse edilmekte iken, bazı ülkelerde kendi yarı bağımsız 

kurumları vasıtasıyla finanse edilmekte, bazı ülkelerde dolaylı finansman ile 

gerçekleĢmekte, bazı ülkelerde ise tüm araçlar bir arada görülebilmektedir. 

Merkezi otoritenin sanata olan finansman kanalları doğrudan finansman ve 

dolaylı finansman Ģeklindedir. Doğrudan finansman, merkezi otoritenin doğrudan 

sanata sübvansiyon, bağıĢ, fon gibi finansman kanallarıyla destek vermesidir. Bu 

destekler dıĢında piyango, ödül gibi finansman yöntemleri de doğrudan finansmana 

örnek teĢkil etmektedir. Merkezi otoritenin sanata sağlamıĢ olduğu dolaylı finansman 

ise sanatsal faaliyetlerde vergi indirimi Ģeklinde olabilmektedir. 

Merkezi otoritenin sanatı doğrudan veya dolaylı Ģekilde finanse etmesi sebebiyle 

kimi zaman sanatsal faaliyetler yeterli düzeyde özgün olamamakta ve özgür ifade gücü 

bulamayabilmektedir. Bu durum da merkezi otoritenin ne ölçüde sanata finansman 

sağlaması gerektiği sorusunu akla getirmektedir. Çünkü merkezi otoritenin doğrudan 

finansman sağlaması ile sanatsal fikirler istenilen ölçüde özgür ve düĢünce dünyasını 

yansıtacak Ģekilde oluĢamaya bilmektedir. Bu durum da merkezi otoritenin sanata 

doğrudan veya dolaylı finansman sağlamasının sorunlu olabileceği fikrini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda sanatsal faaliyetlerin kendi oluĢturdukları fonlar ve/veya 

kurumlar vasıtasıyla finanse edilebilirliğinin kamusal fonlamaya bir alternatif model 

olabileceğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu çalıĢmanın izleyen bölümünde literatüre, üçüncü bölümde batı dünyasında 

sanatta özerklik kavramı ve tarihçesine, dördüncü bölümde Türkiye‘de sanatta özerklik 

ve kamusal fonlamaya, beĢinci bölümde sanatta özerklikte kamusal fonlamaya alternatif 

bir modele yer verilmekte ve son bölümde çalıĢma ile ilgili bir sonuç ortaya 

konmaktadır. 

1. Literatür 

Sanatta özerklik alanında yapılan çalıĢmalar kısıtlı olmakla beraber genellikle 

sanatın siyasetle iliĢkisi, sanatın siyasetle dönüĢümü Ģeklinde çalıĢmalardan 

oluĢmaktadır. Bu çalıĢma kapsamında önemli görülen çalıĢmalar aĢağıda 

özetlenmektedir: 
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ÖzafĢar (2013) çalıĢmasında kültüre ve sanata doğrudan bir destek sağlamak 

amacıyla geliĢtirdiği destek mekanizmalarından biri olan ‗özerklik/ arm‘s lenght 

yaklaĢımını‘ inceleyerek, devlet bütçesinin bir kısmının sanata ve kültüre ayrılmasının 

nedenleri, kamunun kültür ve sanat finansmanını gerçekleĢtirmek için benimsedikleri 

modelleri ve bir Anglosakson modeli olarak tanımlanan „arm‟s lenght principle 

/özerklik yaklaĢımı‟nı Ġngiltere Sanat Konseyi örneği üzerinden tartıĢmaktadır. 

Yılmaz (2014) çalıĢmasında sanatın siyasetten bağımsız olması gerektiğini, bu 

bağımsızlığın ne zaman ortaya çıktığını dile getirmiĢtir. Sanat ve siyaset iliĢkisi, hem bu 

iki alandaki öznelerin birbirleriyle etkileĢimleri; hem de tür, biçem ve eğilim 

çekiĢmeleri gibi daha içsel sorunlarla karmaĢık bir hal aldığını belirtmiĢtir. Sanat ve 

siyaset bağlamında değiĢen algılara iliĢkin bir inceleme yapmıĢ, dünya ve Türkiye sanat 

ortamından örneklere yer vermiĢtir. 

Bozdağ (2015) çalıĢmasında çağdaĢ sanatın politika ile olan iliĢkisini anlamaya 

duyulan ihtiyaç doğrultusunda, sanat ve siyaset arasındaki girift ağları belirleyen 

değiĢkenlerin analizini yapmıĢ ve sanatsal üretimle politik yönelim arasındaki iliĢkiyi 

ele almıĢtır. Sanayi devrimi ile gelen endüstrileĢme ve kültür endüstri ile birlikte metaya 

dönüĢen sanatın siyaset ile iliĢkisini incelemiĢtir. Siyasi bir söylem olarak kamusal 

alanda güncel sanat pratiklerine yer vermiĢtir. Her Ģeyin göstergeye indirgendiği kültür 

endüstrisinde, kamusal alanda güncel sanat pratiklerinin iktidar karĢısındaki siyasi 

söylemi vurgulamıĢtır. Sanatın, bir karĢı koyuĢ ve direnme olarak gerçekleĢen örnekleri 

üzerinde durmuĢtur. 

2. Batı Dünyasında Sanatta Özerklik Kavramı ve Tarihçesi 

Sanatta özerklik genel olarak hükümetin baĢka bir kurum aracılığıyla devlet 

yardımında (grant-in-aid) bulunması, bu Ģekilde doğrudan sübvansiyon kararını kendi 

vermemesi Ģeklinde ifade edilmektedir (ÖzafĢar, 2013: 33). Özerklik yaklaĢımı pek çok 

batı toplumunda hukuk, siyaset ve ekonomi alanında uygulanan bir kamu politikası 

ilkesidir (Chartrand, McCaughey,1989: 1). Quinn ise sanatta özerkliği sanat konseyinin 

varlığına ve merkezi otoriteden özerklik ile iliĢkili yönetimine temellendirmiĢtir (Quinn, 

1997: 127). Matarasso ve Landry ise sanatta özerkliği parlamentonun yarı bağımsız 

kurumlara yani sanat konseylerine kendi kültür politikalarını ve harcama seçeneklerini 

belirleyebilmesi için para aktararak destek olması Ģeklinde tanımlamıĢlardır (Matarasso, 

Landry, 1999: 23). 

Sanatta özerklik yaklaĢımı ilk kez 1945 yılında Büyük Britanya‘da Büyük 

Britanya Konseyi baĢkanı John Maynard Keynes tarafından baĢlatılmıĢtır. John 

Maynard Keynes 1883-946 yılları arasında Ġngiltere‘de yaĢamıĢtır. 1929‘da A.B.D.‘de 

yaĢanan ekonomik bunalıma getirdiği ekonomik çözümlerle iktisat alanında üne 

kavuĢmuĢtur. 1929 yılında yaĢanan ekonomik bunalımdan devletin müdahaleci para ve 

maliye politikaları ile çıkılacağını ileri sürmüĢ ve bu tezi geçerli hale gelmiĢtir. 

Keynes‘in ünlü eseri ―Para, Ġstihdam ve Faizin Genel Teorisi‖ veya kısa adıyla ―Genel 

Teori‖ dir. Keynes çalıĢmalarıyla iktisat bilimine kendi adıyla anılan ‗Keynesyen 

Ġktisat‘ öğretisini kazandırmıĢtır (Çolak, 2011: 27-28). Keynes, 2. Dünya SavaĢı 

esnasında dahi sanatın hükümetçe fonlanmasını sağlamıĢtır. Bu bağlamda sanatın 

özerkliği meselesi hükümetçe verilen destek, teĢvik ve benzerleri sebebiyle ekonomi 

bilimi ile de yakından iliĢkilidir. 

Ġngiltere‘de sanat için ayrı bir destek mekanizmasının kurulmasına yol açan 

politikaların Ģekillenmesinde ve hatta bugün bile özellikle Batı dünyasında oluĢturulan 

kültür - sanat politikalarında önemli yer tutan ‗art for art‘s sake/ sanat sanat içindir‘ 

felsefesi 18. ve 19. yüzyıllar arasında geliĢmiĢtir (ÖzafĢar, 2013: 36). Aydınlanma 
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Çağı‘nda ortaya çıkan ve Ġngiltere ile Fransa‘da geliĢim gösteren bu düĢünce Eleonora 

Belfiore ve Oliver Bennett‘e göre Kant‘ın düĢüncelerinin yanlıĢ yorumlanması ve 

çarpıtılması sonucu doğmuĢtur (Belfiore, Bennet, 2008: 177). 19. yüzyıla kadar sanat 

üretimi kilisenin, zengin tüccar ailelerin ya da soylu kiĢilerin zevkleri ve desteği 

doğrultusunda Ģekillenmektedir. Dolayısıyla sanata verilen değer de sanat hamileri 

tarafından belirlenmektedir. Sanatın bu himaye altında hizmet etmesi genel kabul gören 

bir yaklaĢımdı; zaten finansal destek sağlayabilecek baĢka bir mekanizma bulunmadığı 

için aksinin düĢünülmesi de imkânsızdı. Mirza‘ya göre 16. yüzyıldan itibaren resmi 

sanat okullarının kurulması ve Avrupa‘da sanat tarihinin yazılmaya baĢlanmasıyla sanat 

alanı saygınlığını ve bağımsızlığını kazanmaya baĢlamıĢ; 18. yüzyıla gelindiğinde ise 

sosyal yaĢamın kurumları ile sanat ve kültürel pratik alanında kökten bir kopuĢ 

yaĢanmıĢtır (Mirza, 2012: 21-22). Sanatta bağımsızlık kavramının ilk kez Kant‘la teorik 

anlamda ortaya konulduğunu ileri süren araĢtırmacılar Kant‘ın, sanat eserlerinin 

kendileri dıĢında hiçbir Ģekilde nihai amaca hizmet etmediklerini; bu bakımdan da 

amaçtan uzak, arınmıĢ olduklarını savunduğunu belirtmektedirler (Belfiore, Bennet, 

2008:178). 19. yüzyılda yaĢanan sosyal ve ekonomik geliĢmeler, ‗Sanat sanat içindir‘ 

felsefesinin sanayileĢme sürecinin toplumda oluĢturduğu değiĢiklerle birlikte yeniden 

Ģekillenmesine sebep olmuĢtur. Kilisenin ya da soylu ailelerin himayesi altında olan ve 

üretimlerine söz konusu yapılar tarafından yön verilen sanatçılar, 19. yüzyılda bu 

bağlarından kurtularak serbest piyasa ilkeleriyle tanıĢmıĢlardır (ÖzafĢar, 2013:37).  Bu 

koĢullar altında ‗Sanat sanat içindir‘ doktrini de, yeni geliĢmeye baĢlayan kapitalist 

sistem içerisinde sanatın ticarileĢtirilmesini vurgulayan değerlere karĢı bir alternatif 

değer yaratma misyonunu taĢımaya baĢlamıĢtır (Belfiore, Bennet, 2008: 183-186). 

Vestheim‘a göre 19.yüzyılın ikinci yarısında ise ‗Sanat sanat içindir‘ anlayıĢı 

kurumlarda da etki göstermeye baĢlamıĢ; tıpkı sanatçılar gibi kültür-sanat kurumlarının 

da bağımsız ve özerk olması gerektiğine dair düĢünceler yaygınlaĢmıĢtır (Vestheim, 

2009: 6). 

Bu geliĢmelerin ve tartıĢmaların akabinde 1939 yılında Ġngiltere‘de kültüre ve 

sanata finansal destek sağlayan ilk devlet kurumu olma özelliğini taĢıyan Committe for 

Encouragement of Music and the Arts (CEMA) kurulmuĢtur. CEMA‘nın o dönemde 

amacı sanata dair anlayıĢın ve bilginin yaygınlaĢtırılması iken, ortak hareket ettiği 

Hazine (Treasury) ve ÇalıĢma Bakanlığı (Ministry of Labour) CEMA‘nın varlığını 

yalnızca ulusal savaĢ politikalarına iliĢkin bir çaba gösterdiği takdirde haklı 

görmektedirler (Weingartner, 2006, 88). 

Aynı Ģekilde Ġngiltere‘de, hem kendi kültür politikalarının hem de bu dönemde 

özellikle Mussolini Ġtalya‘sında ve Hitler Almanya‘sında sanatın giderek siyasi erk 

adına bir propaganda aracı olarak kullanılmaya baĢlanmasının yarattığı rahatsızlık 

sonucu sanatın bağımsızlığı tartıĢmaları tekrar gündeme gelmiĢtir. Devletin sanat 

üretimiyle arasına bir mesafe koyması, olabildiği ölçüde maddi destek sağlayıp, sanatsal 

kararları bağımsız uzmanlara bırakması gerekliliği üzerinde konuĢulmaya baĢlanmıĢ ve 

özerklik /arm‘s length yaklaĢımı iĢte bu dönemde ortaya çıkmıĢtır. 1946 yılına 

gelindiğinde John Maynard Keynes öncülüğünde o zamanki adıyla Büyük Britanya 

Sanat Konseyi kurulmuĢtur ve Britanya hükümeti bu dönemde özerklik yaklaĢımını 

kabul ederek, kültür - sanat ile siyaset ve bürokrasi arasına bir mesafe koymayı 

hedeflemiĢtir (ÖzafĢar, 2013: 40-41). Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra değiĢen politik 

yapı, kültür - sanat üretim ve tüketiminin standartlarının yükseltilmesine yapılan vurgu, 

sanatsal mükemmelliğin teĢviki gibi konular kültürün ve sanatın finansmanında daha 

farklı bir yaklaĢım benimsenmesi gerekliliğini doğurmuĢtur (Weingartner, 2006: 135). 

Rusya ve Almanya‘daki gibi Kültür Bakanlarının belirlediği koĢullar altında 
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gerçekleĢen sanatsal üretim yerine, kiĢinin ve kurumların görece daha bağımsız olduğu, 

bürokrasinin azaltıldığı bir sistem kurulmak istenmiĢtir. 

Uluslararası Kültür Kurumları ve Sanat Konseyleri Federasyonu da 

(International Federation of Arts Councils and Culture Agencies-IFACCA), dünyada 

özerklik yaklaĢımının benimsenmesini ve sanat konseylerinin kuruluĢunu benzer 

sebeplere dayandırmaktadır. IFACCA, ulusal düzeyde merkezi hükümetten bir ölçüde 

bağımsız olarak sanatsal ve yaratıcı üretime hizmet eden sanat konseylerinin ortaya 

çıkıĢını sosyal ve siyasal politikalardaki kimi değiĢikliklere dayandırmakta; bu giriĢimi 

sömürge ve komünist devlet yapılarının çöküĢünden sonra yeni demokratik 

hükümetlerin ortaya çıkmasına bağlamaktadır. IFACCA‘ya göre hükümet yapılarındaki 

reform gerekliliği, kültür-sanat özel sektör katkılarını teĢvik etme arzusu, sivil toplum 

ya da ‗üçüncü sektör‘ kurumlarının değerinin anlaĢılmasındaki artıĢ gibi sebepler de 

özerklik yaklaĢımının dünya çapında yayılmasına ve sanat konseylerinin kurulmasına 

yol açmıĢtır (IFACCA, 2017). 

Finlandiya‘da ise Eğitim ve Kültür Bakanlığı altında özerk olarak çalıĢan ve 

doğrudan merkezi hükümetin kültür sanat bütçesinden fon alan bir sanat konseyi 

bulunmaktadır. Ġspanya‘da Katalan Özerk Bölgesi‘nde Katalan Ulusal Kültür ve Sanat 

Fonu bu alanda hizmet sağlamaktadır. Ġsveç‘te Kulturrådet tiyatro, dans, edebiyat, sanat 

dergileri ve halk kütüphaneleri, güzel sanatlar, müzeler ve sergiler için devletin kültür 

fonunu tahsis etme; devletin kültür sektöründeki harcamaları vb. bilgileri 

değerlendirerek kültür politikası kararları için gereken temel verileri Ġsveç hükümetine 

sağlama; kültür ve kültür politikası hakkında bilgi temin etme amacıyla çalıĢmalar 

yürütmektedir. Hollanda‘da ise doğrudan Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı‘ndan bütçe 

tahsis edilen sekiz adet özerk yapı bulunmaktadır. Bu özerk yapılar merkezi hükümetin 

belirlediği kültür politikalarını uygulamaya geçirmek için hayati bir rol oynamaktadır. 

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı‘nın belirlediği politikalar ıĢığında, tıpkı merkezi 

hükümet gibi, ayrı dönemler için kendi politika konularını belirlemekte ve bu 

doğrultuda stratejiler geliĢtirmektedirler (ÖzafĢar, 2013: 7-8). 

3. Türkiye‟de Sanatta Özerklik ve Kamusal Fonlama 

Batı dünyasının aksine Türkiye‘de resmi olarak ―Sanat Konseyi‖ statüsünde 

çalıĢan bir kurum bulunmamaktadır. Sanat Konseyi‘nin kurulması ile ilgili sanat 

alanında uzmanlar ve konu ile yakından ilgili kiĢiler, sanatçılarla çeĢitli tartıĢma 

toplantıları yapılmıĢ, sonuç alınamamıĢtır. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın ana 

hizmet birimi olarak yapılandırılan Sinema Genel Müdürlüğü‘nün filmlerin 

desteklenmesine iliĢkin çalıĢma sistemi ve yine Bakanlık tarafından özel tiyatrolara 

sağlanan devlet desteği ―özerklik‖ sisteminin destek mekanizmalarıyla az da olsa 

birtakım benzerlikler taĢımaktadır. Bakanlık bünyesinde sinema sektöründeki projeleri 

değerlendirmek üzere bir Destekleme Kurulu bulunmaktadır (ÖzafĢar, 2013: 8-9). Söz 

konusu Destekleme Kurulu ―Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 

Sınıflandırılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‖ kapsamında 

değerlendirmelerde bulunmaktadır (Yönetmelik: 18.02.2005, Sayı: 25731).  
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ġekil-1: 2005-2016 Yılları Arası Uzun Metrajlı Film Destekleri ve 

Miktarları 

 

(Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü (2017), EriĢim 

Tarihi: 08.04.2017) 

ġekil-1‘e göre 2005 yılından 2016 yılına kadar 419 uzun metrajlı filme 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 132.329.646 TL destek sağlamıĢtır. 2016 yılında 

gösterime giren 135 yerli filmin 29'u Bakanlık tarafından desteklenmiĢ 

filmlerden oluĢmaktadır. 

ġekil-2: 2005-2016 Yılları Arası Belgesel, Senaryo vb. Destekleri ve 

Miktarları 

 

(Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü (2017), 

EriĢim Tarihi: 08.04.2017) 

ġekil-2 ‗ye göre 2005 yılından 2016 yılına kadar Bakanlığın belgesel, 

senaryo ve benzerlerine olan destek miktarı artmıĢtır. 2016 yılında ise Bakanlık 

tarafından 154 projeye 4.814.500 TL destek sağlanmıĢtır. 

ġekil-3: 2005-2016 Kültürel ve Sanatsal Etkinlik Destekleri ve 

Miktarları

 

(Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü (2017), 

EriĢim Tarihi:08.04.2017) 
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ġekil-3‘e göre 2005 yılından 2016 yılına kadar hem kültürel ve sanatsal 

etkinlik sayıları hem de destekleme miktarları artmıĢtır. 2016 yılında ise 

Bakanlık tarafından 38‘i yurtdıĢı, 67‘si yurtiçi olmak üzere 105 projeye toplam 

17.356.500 TL destek sağlanmıĢtır. 

Çizelge -1: Maddi Destek Alan Özel Tiyatro Sayıları ve Destek Miktarları 

Sanat Sezonu Tiyatro Sayısı Destek Miktarı 

2000-2001 71 398.500 

2001-2002 66 319.900 

2002-2003 59 850.000 

2003-2004 78 1.499.800 

2004-2005 67 984.543 

2005-2006 90 1.579.579 

2006-2007 85 2.000.000 

2007-2008 77 1.500.000 

2008-2009 111 2.500.000 

2009-2010 152 3.000.000 

2010-2011 138 3.500.000 

2011-2012 162 3.500.000 

2012-2013 178 4.000.000 

2013-2014 235 4.590.000 

2014-2015 227 4.265.000 

2015-2016 383 4.590.000 

(Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (2017), 

EriĢim Tarihi: 10.04.2017) 

Çizelge-1‘e göre 2000 yılından 2016 yılı sonuna kadar Kültür ve Turizm 

Bakanlığı‘nca desteklenen tiyatro sayısı ve destek miktarları artmaktadır. Özel 

tiyatroların desteklenmesinde özel tiyatrolara devlet desteği yönetmeliği ele 

alınmaktadır. Dolayısıyla destek için baĢvuruda bulunan tüm özel tiyatrolara destek 

sağlanamamaktadır. Destek almaya hak kazanan özel tiyatroların da bir sonraki 

dönemde tekrar destek alabilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın onayladığı ve 

istediği Ģekilde oyunlar sergilemesi gerekmektedir. Bu durum da sanatın özerkliğine 

gölge düĢürebilmektedir. 

Ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 14.03.2012 tarihinde ―Edebiyat 

Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik‖ yayınlayarak ilk kez edebi eserler 

alanında yazarlara destek vereceğini açıklamıĢtır. 25.12.2013 tarihinde ilgili 

yönetmelikte değiĢiklikler yapılmıĢtır (Yönetmelik:25.12.2013,Sayı: 28862). 2014 

yılından itibaren ise Bakanlık tarafından ayrılan bütçe kapsamında yazım desteği 

verilmeye baĢlanmıĢtır. Ancak yazım desteklerinin kime verildiği ve destek miktarları 

hakkında Bakanlık Ģeffaf bir Ģekilde değerlendirme sonucunu açıklamamaktadır. Yazım 

desteği almaya hak kazanan yazarlar ancak elektronik ortamda kendi baĢvuru 

Ģifreleriyle bilgi edinebilmektedir. Bu da diğer yazarlar ve kamuoyu tarafından hangi 

edebi eserlere ne miktarda destek verildiğinin bilinmemesine sebep olmaktadır. Bu 

yönüyle edebi eserlerin desteklenmesinde izlenen yol uzmanlar tarafından 

eleĢtirilmektedir. 
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4. Sanatta Özerklikte Kamusal Fonlamaya Alternatif Bir Model 

Ġngiltere ve benzer ülkelerde sanatın desteklenmesinde farklı finansman 

yöntemleri olduğu önceki bölümlerde aktarılmıĢtır. Bu fonlama yöntemlerinden biri de 

doğrudan finansman yöntemine örnek teĢkil edecek Ģekilde milli piyango kanalı ile yapılan 

fonlamadır. Ülkemizde milli piyango devlete ait olduğundan böyle bir fonlama yöntemi 

de yine özerkliği sarsıcı etki yapacaktır. Özerkliğin tamamen sanat kurumlarının elinde 

olması için sanat kurumlarına piyango düzenleme imtiyazı tanınmalıdır. Bu imtiyaz 

verilirken tüm sanat kurumlarına açık olacak bir Ģekilde Ģeffaf kriterler ile dağıtım 

yapılmalıdır. Ġktidardaki hükümetten bağımsız olması için verilecek imtiyazın süresi 

periyodik genel seçim süresinden fazla olmalıdır. Ġmtiyaz süresinin seçim süresinden 

daha kısa olması hali de yine özerklik tartıĢmalarını beraberinde getirecektir. Ġmtiyazın 

iptal edilmesi de yine Ģeffaf kriterler ile açıklanmalıdır. Bununla birlikte eğer bir pozitif 

ayrımcılık ortaya konacaksa yine bu durumun ilkeleri Ģeffaf bir Ģekilde belirtilmelidir. 

Pozitif ayrımcılık mevcut iktidara duruĢ üzerinden değil, kır–kent ayrımı gözetilerek 

yapılabilir. 

Yapılan açıklamalar ıĢığından özerkliğin daha yüksek bir oranda 

sağlanabileceğine inanılan model önerisi aĢağıdaki gibidir: 

ġekil-4: Sanatta Özerklikte Kamusal Fonlamaya Alternatif Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVLET 

TĠYATRO 

SĠNEMA 

MÜZĠK 

EDEBĠYAT 

ÖZERKLĠK YOK YARI ÖZERKLĠK ĠDEAL ÖZERKLĠK 

DOĞRUDAN FONLAMA SEÇĠM 

SÜRESĠNDEN KISA 

ĠMTĠYAZ 

SEÇĠM 

SÜRESĠNDEN UZUN 

ĠMTĠYAZ 



I. Uluslararası Dil, Sanat ve Ġktidar Sempozyumu Bildirileri 

315 

ġekil-4‘teki alternatif bu modelin iĢleyiĢi Ģeffaflık kriterine bağlı kalındığı 

sürece oldukça kolay olacaktır. Ġmtiyaz verilecek sanat kurumları belirlenirken Ģeffaflık 

baĢta olmak üzere hesap verilebilirlik esaslı bir belirleme süreci oluĢturulmalıdır. 

Ġmtiyaz baĢvuruları olumsuz olarak sonuçlanan sanat kurumlarına, reddin gerekçeleri 

ayrıntılı bir biçimde açıklanarak oluĢabilecek sorulara mahal verilmemelidir. Ayrıca bu 

gerekçeler kamuoyuyla da paylaĢılmalıdır. 

Modelde imtiyaz alan sanat kurumları, kendilerini bu imtiyazlara dayanarak 

oluĢturdukları Ģans oyunları (piyango ve benzer) gelirleri üzerinden finanse 

edeceklerdir. Aynı zamanda bu fonlama yöntemi kitlesel fonlama ile yakından ilgilidir. 

Kitlesel fonlama (crowd funding) bireylerin küçük bağıĢlarının birleĢerek büyük bir fon 

oluĢturulması olarak tanımlanmaktadır. Piyango ile elde edilebilecek ödül kazanma 

Ģansı göz ardı edildiğinde, önerilen modelde fonlama tipi kitlesel fonlamanın bir alt 

fonlama biçimi olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Sonuç 

Sanat güzelliğin içselleĢtirildiği, insan ruhuna iyi gelen bir yaratıcılık ifadesidir. 

Sanat yaratıcılık yoluyla açığa çıkması, bu yaratıcılığın ve güzelliğin geniĢ kitlelere 

ulaĢması fonlama mekanizmaları aracılığıyla sağlanmıĢtır. Bu da sanatın güzellik, 

estetik duygularının yanı sıra ekonomik değer yaratmasına da sebep olmaktadır. 

GeçmiĢten günümüze sanat, geniĢ bir yelpazede pek çok konu içeriğini ele almıĢtır. Bu 

konular arasında toplumsal olaylara duyarsız kalamaması sebebiyle siyaset de 

bulunmaktadır. Sanatın siyasetle iliĢkisi hem sanatın özerkliğine hem de sanatın 

merkezi otoriteden temin edeceği desteğe etki edebilmektedir. BaĢka bir deyiĢle; 

merkezi hükümetten doğrudan veya dolaylı finansman yöntemleriyle destek alan sanat 

kurumları, kendilerini yeterince özgür ve özgün bir biçimde ifade edemeyebilir. Bu 

sebeple, sanata doğrudan merkezi hükümet aracılığıyla fonlama yapılması yerine milli 

piyango gibi bir fonlama kanalı sağlanabilir. Sanatın özerkliğinin sağlanabilmesi için 

piyango faaliyetlerinin yürütülmesi doğrudan sanat kurumlarına bırakılmalıdır. 

Ülkemizde milli piyango devlete ait olduğundan doğrudan milli piyango gelirlerinin 

sanata ayrılması yine doğrudan hükümet desteğine dâhil olacağından sanatın özerkliğini 

etkileyebilir. Bu sebeple devlet; ülkemizde milli piyango dıĢında, sanat kurumlarına 

sanat kurumlarının denetiminde olan piyangolar düzenleme imtiyazı verebilir. Bu 

imtiyazları sağlarken sanat kurumlarına açık ve Ģeffaf olacak Ģekilde düzenleme 

imtiyazı tanımalıdır. Sanatta özerkliği zedelememek adına hükümetten bağımsızlığın 

sağlanması için verilecek olan imtiyazların süresi dönemsel olarak yapılan genel seçim 

süresinden fazla olmalıdır. Merkezi hükümet imtiyazları iptal etmeye karar verirse, 

sebeplerini açık bir Ģekilde sanat kurumları ve kamuoyu ile paylaĢmalıdır. Ġmtiyazlarla 

ilgili yönetmelik hükümleri açık bir Ģekilde belirtilmeli ve pozitif ayrımcılık 

yapılacaksa, kır- kent ayrımı gözetilebilir. Bu imtiyazların sağlanması ile birlikte hem 

devlet kısıtlı olan bütçesinden özel tiyatrolara fon ayırmak zorunda kalmayacak hem de 

sadece devlet bütçesinin fonlaması ile ayakta kalmaya çalıĢan tiyatrolar varsa 

uygulanabilecek bu alternatif model ile bu özel tiyatrolar varlıklarını 

sürdürebileceklerdir.  
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TEVFĠK FĠKRET‟ĠN II. MEġRUTĠYET ÖNCESĠ VE 

SONRASI ĠKTĠDARA BAKIġI 

 

Gülsüm TARAKÇI

 

Özet 

1891 yılında Mirsad dergisinin açmıĢ olduğu yarıĢmaya katılan Fikret, Sultan II. Abdülhamit‘in 

tahta çıkıĢından duyduğu mutluluğu dile getirdiği SitâyiĢ-i Hazret-i ġehriyârî baĢlıklı Ģiiriyle birinciliği 

elde eder. Bu Ģiirde, Sultan‘dan övgüyle bahseder; onun adaletinin ve lütfunun nihayetsiz olduğunu söyler 

ve II. Abdülhamit‘in sonsuza kadar âlemlerin halifesi olarak kalmasını diler. II. Abdülhamit dönemi, 

istibdat dönemidir ve bu durum devrin sanatçılarını siyasî, sosyal ve psikolojik yönden etkilemektedir. 

Fikret, bu baskının neticesinde iktidara duyduğu kini, 1901 yılında yazdığı Sis Ģiiriyle yansıtır. Bu Ģiirde 

Ġstanbul üzerinden iktidara eleĢtirilerde bulunur. 1906 yılında kaleme aldığı Bir Lahza-i Taahhür adlı 

Ģiirinde de, bir dönemler övgüyle bahsettiği Sultan‘ın, suikast giriĢiminden kurtuluĢunu büyük bir 

üzüntüyle karĢılar. 1908 yılında II. MeĢrutiyet‘in ilan edilmesi herkes gibi Fikret‘in de umutlarını yeĢertir. 

Ġttihat ve Terakki yönetiminin iktidara geliĢini 1908 yılında yazdığı Rücû Ģiiriyle alkıĢlar. Artık Ġstanbul, 

özgürlükler Ģehridir. Ancak Ġttihat ve Terakki iktidarının beklentileri karĢılayamaması, Meclis‘i 

kapatması ve yolsuzlukların ve adam kayırmalarının artması Fikret‘e DoksanbeĢe Doğru ve Han-ı Yağma 

Ģiirlerini yazdırır. Bu Ģiirlerinde Fikret, Ġttihat ve Terakki yönetiminin II. Abdülhamit döneminden de kötü 

olduğunu söyleyerek mevcut iktidarı eleĢtirir. 

Anahtar Kelimeler: Tevfik Fikret, II. Abdülhamit, II. MeĢrutiyet, Ġttihat ve Terakki, Ġktidar. 

 

TEVFĠK FĠKRET‟S STANDPOINT TO THE POWER BEFORE AND 

AFTER THE SECOND CONSTITUTIONAL MONARCHY 

Abstract 

Fikret participated in the contest in which Mirsad magazine opened in 1891, wins first prize with 

his poetry titled SitâyiĢ-i Hazret-i ġehriyâri, in which Sultan II. Abdulhamit expressed the happiness he 

heard from the throne. In this poem, he praises the Sultan; he says his justice and grace are unending and 

wishes II. Abdulhamit to remain as the caliphate of the worlds forever. II. Abdulhamit period is 

prohibitions period and this situation influences the artists of the period in political, social and 

psychological direction. Fikret reflects what he perceives as the result of this oppression, with the poem 

Sis written in 1901. This poem is in power criticism over Istanbul. In his poem Bir Lahza-i Taahhür, 

which he received in 1906, the Sultan, whom he once mentioned with praise, welcomed the liberation 

from the assassination attempt with great sorrow. In 1908 II. MeĢrutiyet is declared. Like everyone else, 

Fikret is also hopeful. In 1908 he wrote Rücu poetry and congratulates Ittihat ve Terakki‘s rise to power. 

Istanbul is now a city of freedom. But, the fact that the Ittihat ve Terakki government does not meet 

expectations, the closing of the Parliament, and the increase of corruption and man's fate, print Fikret's 

DoksanbeĢe Doğru and Han-ı Yağma poems. In these poems, he says Ittıhat ve Terakkı administration is 

worse than the period of Abdulhamit and criticizes the existing power. 

Keywords: Tevfik Fikret, II. Abdülhamit, II. MeĢrutiyet, Ġttihat ve Terakki, Power.  

                                                           

 Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

tggulsum@hotmail.com 
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GiriĢ 

Servet-i Fünûn döneminin önemli isimlerinden olan Tevfik Fikret (1867-1915), 

sanatı yanında özellikle duygu ve düĢünce dünyasında yaĢadığı radikal değiĢikliklerle 

Türk edebiyatında hakkında çok konuĢulan ve yorumlar yapılan bir isim olmuĢtur. 

Ġnanç dünyasında yaĢadığı iniĢ ve çıkıĢlar, siyasî görüĢlerindeki tezatlar çok tartıĢılmıĢ, 

kimilerince düĢünceleri benimsenip övülmüĢ kimilerince de itiraz görüp eleĢtirilmiĢtir. 

‗Hayranlarından birinin dediği gibi, ona kızılıyor veya tapılıyor, fakat kayıtsız 

kalınamıyor. Kayıtsız yerine tarafsız da denilebilir.‘
1
  

Edebî hayatını II. Abdülhamid (1878-1908) ve II. MeĢrutiyet (1908-1922) 

dönemlerinde sürdüren Fikret, bu dönemlerin getirdiği havayı soluyan ve geliĢen 

olayları, dönemin tanığı olarak kendi perspektifinden Ģiirlerine yansıtan bir Ģairdir. 

Onun kimi çevrelerce sevilip sevilmemesinde de bu perspektif önemli yer tutmaktadır. 

‗Fikret, bütün hayatınca tek bir mizaç ve karakterin inkiĢafını göstermekle 

beraber, tezahür Ģekilleri birbirinden ayrı olan dört merhale geçiriyor. Yirmi bir yaĢına 

kadar, ileriki Ģahsiyetinin bazı taraflarını önceden haber veren oldukça sakin, fakat içli 

bir aile ve mektep devresi yaĢıyor. Yirmi birle yirmi dört yaĢ arasında, kısa bir bahara 

benzeyen ilk gençlik çağını idrak ediyor. Yirmi dörtle otuz yaĢ arasında, bütün 

hayatınca devam edecek olan karakteri kazanıyor. Bu tarihten ölümüne kadar olan 

devre, aynı Ģahsiyetin muhtelif Ģartlar altında geliĢen safhalarından ibarettir.‘
2
  

Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret‘in Ģiirlerini Ģöyle tasnif eder
3
 : 

1.Gençlik Çağı (1891-1896) 

2.Olgunluk Çağı 

a)Servet-i Fünûn Dergisinde Çıkan ġiirler (1896-1900): Rübâb-ı ġikeste 

b)1900-1908 Yılları Arasında Yazdığı ġiirler 

c)II. MeĢrutiyet‘ten Sonra (1908-1910) 

3.Son Yıllar (1912-1915) 

Bu çalıĢmada Fikret‘in, 15-16 yaĢlarında ilk ürünlerini taklit ve nazireler yoluyla 

verdiği Ģiirleri üzerinde değil, Kaplan‘ın ifadesiyle, gençlik çağından ölümüne kadar 

geçen sürede iktidar/ları konu alan Ģiirleri üzerinde durulacaktır. Yönetime ait ilk Ģiirini 

II. Abdülhamid iktidarı döneminde 1891 yılında kaleme alan Fikret‘in dönemin 

iktidarıyla ilgili yazmıĢ olduğu son Ģiir de 1912 tarihlidir ve bu süreç de, II. MeĢrutiyet 

sonrası Ġttihat ve Terakki iktidarı dönemidir. ÇalıĢmamız, Tevfik Fikret‟in II. MeĢrutiyet 

Öncesi Ġktidara BakıĢı ve Tevfik Fikret‟in II. MeĢrutiyet Sonrası Ġktidara BakıĢı olmak 

üzere iki ana baĢlık altında ele alınacak ve Fikret‘in 21 yıl içerisinde mevcut 

yönetim/leri nasıl değerlendirip yorumladığı Ģiirleri üzerinden açıklanmaya 

çalıĢılacaktır.  

Tevfik fikret‟in II. MeĢrutiyet Öncesi Ġktidara BakıĢı (1891-1908) 

17 yıllık süreyi kapsayan bu dönem, II. Abdülhamid‘in iktidarda olduğu 

dönemdir. Bu süreçte Fikret‘in duygu, düĢünce ve ruh dünyasında yaĢadığı çatıĢmalar, 

onu adeta bir bedende yaĢayan iki ayrı ruh haline getirir.  

                                                           
1
 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret Devir-ġahsiyet-Eser, Dergâh Yayınları, Ġstanbul 2016, s.56. 

2
 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s.62. 

3
 Mehmet Kaplan, age, s.69-183. 
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1896 yılına kadar geçen süre, Fikret‘in Ģahsiyetinin ve üslubunun Ģekillenmeye 

baĢladığı ve yeni arayıĢlar içerisinde olduğu dönemdir. Dünyaya iyimser gözle bakar, 

acılar ve sosyal ıstıraplar onu ilgilendirmez. Ancak ‗hayata bakıĢ tarzında 1896 yılından 

sonra derin değiĢmeler ol(ur). Bu tarihe kadar hayata, aĢka ve Allah‘a inanan iyimser 

Ģair, bu yıldan itibaren yavaĢ yavaĢ kötümser olmaya, hayattan Ģikâyet etmeye, 

sevmemeye, dine karĢı kayıtsız, hatta dinsiz ve Allah‘a karĢı isyankâr bir tavır almaya 

baĢla(r).‘
4
 Bu dönemde devletteki memuriyetinden istifa etmiĢ ve Robert Koleji‘nde 

göreve baĢlamıĢtır. ‗Fikret‘in etrafını karanlık görmesine, Robert Koleji ve temasta 

bulunduğu ecnebî aileler de müessir olmuĢtur. Batı‘nın en seçme, hususi surette 

hazırlanmıĢ örneğini teĢkil eden çevreler, Fikret‘in kafasında, gayet tabii olarak, keskin 

bir mukayese hissi uyandırmıĢtır. Tanzimat‘ın baĢından beri Avrupa‘yı gezip gelenlerin 

memlekete dönünce tutuldukları o kendi milletini aĢağı görme ve etrafını beğenmeme 

hastalığına Fikret, hiç dıĢarı çıkmadan, Ġstanbul‘un içinde yakalandı.‘
5
 Bu tarihten sonra 

da Fikret, övgüler yağdırdığı iktidarı artık acımasızca eleĢtiren bir isim olur. Daha çocuk 

yaĢta babasının II. Abdülhamid tarafından sürgün edilmesinin ve annesinin ölümünün, 

Fikret‘te yıllar sonra ortaya çıkacak derin yaralar bırakmıĢ olabileceğini ifade eden 

Kaplan, ayrıca, çocukluğundan gelen hülya zevkinin, aĢırı hassasiyetinin, içe 

kapanıklığının, ‗irsiyet, beden yapısı ve çekilen hastalıklardan gelen ferdî ıstırab‘
6
 ının 

da Fikret‘in hayata karĢı iyimser tavır sergilerken zamanla karamsar olmasında etkili 

olduğunu söyler.   

ġimdi, bu dönemde kaleme aldığı Ģiirlerinden hareketle Tevfik Fikret‘in II. 

Abdülhamid iktidarına bakıĢını tespit etmeye çalıĢalım. 

PadiĢahım Çok YaĢa! 

1891‘de Mirsad dergisinin açmıĢ olduğu yarıĢmada SitâyiĢ-i Hazret-i ġehriyârî 
7
 

adlı Ģiiriyle birinciliği kazanan Fikret‘in bu manzumesine hâkim olan duygu sevgidir.
8
 

II. Abdülhamit‘in tahta çıkıĢını ve adına düzenlenen kutlamaları anlatan Fikret, Sultana 

övgülerde bulunur. 

Manzumesine, ruhları sevince boğan, adeta tatlı bir su kaynağı gibi ruhlarda 

akan neĢenin sebebi nedir, diye sorarak baĢlar ve ardından da cevabı kendisi verir:  

Nedir bu feyz-i meserret ki ruha sâridir 

Nedir bu neĢ‟e ki, ayni, zülâl-i cârîdir 

Bu feyz ü neĢ‟eye bâis o zıll-ı Bârîdir 

Bu mutluluğun kaynağı madem Allah‘ın gölgesi olan PadiĢah hazretleridir ve 

onun sayesinde madem ruhlara huzur dolmaktadır, öyleyse gönülleri felaket ve 
                                                           
4
 Mehmet Kaplan, age, s.89. 

5
 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s.92. Bu konuyla ilgili olarak Hasan Akay da Ģunları söyler: ‗Bu aileler 

ve onların estirdikleri psikolojik havanın tesirinde kalan Fikret‘te, tabii olarak iki farklı zihniyeti ve tavrı 

karĢılaĢtırma düĢüncesi doğmuĢ, sonuçta Fikret‘in üzerinde atması mümkün olmayacak izler bırakmıĢtır. 

Aslında, yabancılarla Fikret‘in kurduğu münasebeti bir Ģekilde diğer nesil arkadaĢları da kurmuĢlar, 

bundan etkilenmiĢler, gaflet etmiĢler, nihayet bazı gerçekleri geç de olsa anlamıĢlardır.‘ (Bk. Hasan Akay, 

Yeni Türk ġiirinin Kurucularından Tevfik Fikret, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 1998, s.33)  
6
 Mehmet Kaplan, age, s.91. 

7
 Tevfik Fikret, Bütün ġiirleri (Haz.Ġsmail Parlatır-Nurullah Çetin), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 

2001, s.85-86. (ÇalıĢmamızda Tevfik Fikret‘in Ģiirlerinden yapılacak alıntılarda bu eser kullanılacaktır.)  
8
 SitâyiĢ-i Hazret-i ġehriyârî manzumesindeki kelimelerin duygu değerlerini tespit eden Hilmi Uçan, Ģu 

değerlendirmeyi yapar: ‗..Ģiirin genelini değerlendirecek olursak, Ģiirde izlek olarak bir ‗sevgi‘ izleği 

vardır. ġiirdeki özne, padiĢaha karĢı sevgisini açıklar.‘ (Bk. Hilmi Uçan, Söylem Göstergebilimi ve Duygu 

Değeri: Tevfik Fikret‟in „SitâyiĢ-i Hazret-i PadiĢâhi‟ ve „Sis‟ ġiirlerinde Sevgi ve Nefret‘, Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 2, Aralık 2010, s.44.)  
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hüzünden uzak olan bizlerin de, PadiĢahın devletine ve ikbaline dua etmek, bir anlamda, 

vacip derecesinde boynumuzun borcudur, der. 

Fikret‘e göre, bugün öyle büyük bir gündür ki, tan yerinin ağarmasıyla birlikte 

gönüller de aydınlanmakta, ruhlar da tazelik ve parlaklıkla beslenmektedir. Saadeti 

arttıran bu eĢsiz gün, rûz-ı cülûs-ı Hâmid Hâni‟dir. Bu kutlu günün safası, sınırların 

ötesine de geçmiĢtir. Bugün gökyüzünden yere sevinç yağmakta, bütün dillerden de 

övgü Ģarkıları dökülmektedir. Böylesine kutlu bir günün gecesi de elbette çok Ģanlı 

olacaktır. Her yer, gece devam edecek kutlamalar için ıĢıklarla donatılmıĢtır. Adeta bir 

bahar sabahı aydınlığı vardır, her taraf nura gark olmuĢtur ve bütün bu güzellikleri 

gören gözler, dünyayı sanki gül bahçesi olarak görmektedir. Bu güzelliklere hayran 

kalan Fikret, geceye, 

Bu incilâ sana ey Ģeb kimin inâyetidir 

diye sorar ve ardından da yine cevabı kendisi verir:  

Bu incilâ eser-i inĢirâh-ı ümmettir 

O inĢirâh eser-i bihter-i adalettir 

Adaletinse penâhı bugün o Hazrettir 

Gecenin bu parlaklığı, ümmetin ferah oluĢunun eseridir. Ümmetin ferah oluĢu da 

adaletin eseridir. Bu adaletin sığınağı ise Sultan Hazretleridir. Fikret, Ģan ve Ģerefimizin, 

iftiharımızın kaynağı Sultanımızın lütuflarıdır, der ve bu lütufların da Sultanın adaleti 

ve bağıĢlayıcılığı olduğunu söyler. Ardından da, ‗Ey yüce soylu ve yüce gönüllü 

padiĢahlar padiĢahı, ey adil ve bağıĢlayıcı olan kerem sahibi‘ diyerek övdüğü II. 

Abdülhamit‘in lütuflarının kıymetini sözle ifade edebilmenin mümkün olamayacağını 

ifade eder ve: 

Büyük, büyüksün evet bî-adîlsin birsin 

Ulüvv-i haslet ile ekberü‟l-ekâbirsin 

diyerek II. Abdülhamit‘in büyük ve eĢsiz olduğunu, huyunun güzelliği ile de büyüklerin 

büyüğü olduğunu belirtir. 

II. Abdülhamit‘in Ģahsına yönelik yaptığı bu övgülerden sonra II. Abdülhamit 

devrini de öven Fikret, devrin azametli ve yüceliklerle dolu bir devir olduğunu söyler. 

Her bir dakikası yükselme devridir, der ve güzellikleriyle her daim bir ziynet gibi 

süslenen bu Ģevketli devre devirlerin en güzeli denmez mi, diye sorar. II. Abdülhamit‘i 

velinimet olarak gören Fikret, ‗Ey velinimetimiz, bize adaletle davranan sensin. Tek 

yüce soylu sığınağımız sensin. Ġftiharımızın, övüncümüzün muhteĢem dayanağı sensin. 

Ey velinimet, senin varlığına muhtacız, sonsuza dek sana âlemin halifesi densin‘ 

diyerek manzumesini duayla bitirir: 

Senin vücûduna muhtacız ey veliyy-i ni‟âm 

Ġle‟lebed sana densin (Halîfe-i Âlem) 

Fikret‘in II. Abdülhamit‘ten övgüyle bahsettiği ikinci manzumesi de Malumât‘ta 

çıkan Tebrîk-i Velâdet-i Pür-Meymenet-i Hazret-i Hilâfet-Penâhî‘
9
 dir. (1894) II. 

Abdülhamit‘in doğum yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı bu manzumede, Sultan‘ın 

doğum gününü matla-ı âfitâb-ı devlet olarak nitelendirir ve bugünü sevinç ve 

güzelliklerle dolu bir bayram olarak görür. II. Abdülhamit‘in Allah‘ın rahmetinin bir 

tecellisi olduğunu ifade eden Fikret, PadiĢahın doğumu adına yapılan Ģükür dualarının 

                                                           
9
 Tevfik Fikret, Bütün ġiirleri, s.87-88. 
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da arĢa kadar çıktığını söyler. Ona göre, bugünün kadri ve kıymeti, Ģanı çok yücedir; 

tasvir ve tasavvurun da çok üstündedir. Bugünü böyle neĢeyle dolduran ve anlamlı kılan 

PadiĢahın doğumudur. PadiĢahın gölgesinde geçen her günün düğün mutluluğu 

içerisinde geçtiğini ifade eden Fikret, böyle özel günlerde de gönüllerin daha bir baĢka 

huzur bulduğunu söyler:  

Sâye-i Ģehriyâr-ı ekberde 

Bize her gün eğerçi sûr-ı sürûr, 

Eder ammâ ki böyle günlerde 

Gönlümüz baĢka yolda kesb-i hubûr 

Fikret‘in II. Abdülhamit‘ten övgüyle söz ettiği üçüncü ve son Ģiiri de Tarih‘tir.
10

 

(1894) II. Abdülhamit‘in yaptırdığı bir çeĢme vesilesiyle kaleme aldığı bu 

manzumesinde, Sultanın iktidarının ve yapmıĢ olduğu hizmetlerin emsalsiz, yüceliğinin 

ise benzersiz olduğunu söyleyen Fikret, Sultanın üstün vasıflarını anlatabilmenin zor, 

yazabilmenin ise mümkün olmadığını ifade eder. ġahlar Ģahının sonsuz bereketini 

görmek isteyen için en güzel kanıt Sa‟d-âbâd‘da yaptırmıĢ olduğu çeĢmedir der ve bu 

eĢsiz çeĢmenin cennet bahçelerinin bile gıpta edeceği türden bir Kevser havuzu 

olduğunu ifade eder. Lütfunun eseri olarak yaptırmıĢ olduğu binlerce hayır iĢleriyle 

memlekete tazelik getirdiğini söyleyen Fikret, II. Abdülhamit‘in parlaklığının 

gölgesinin ebedi olmasını diler ve bunu gerçekleĢtirecek olanın da Sultanın bizzat 

kendisi olduğunu belirtir: 

Kıl müebbed sâye-i iclâlini 

Kendi sâyendir eyâ ni‟me‟l-vekil 

Lanet Sana Ey Kanlı Zâlim!  

Nedim‘in: 

Bu Ģehr-i Sitanbul ki bî-misl ü behâdır 

Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedadır 
11

 

diyerek övüp yücelttiği Ġstanbul, Sis 
12

 manzumesinde (1901) Fikret‘in nazarında lanetli 

bir Ģehirdir
13

; bu manzume adeta ‗Ģairin nefret gayyasından bir sıçrama‘dır. 
14

 Her bir 

satırı nefretle 
15

 örülmüĢ olan bu manzume, ‗bir manzume değil, geniĢ, korkunç ve 

                                                           
10

 Tevfik Fikret, age, s.117-118. 
11

 Hasibe Mazıoğlu, Nedim‟in Divan ġiirine Getirdiği Yenilikler, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s.69. 
12

 Tevfik Fikret, age, s.477-478. 
13

 Mehmet Kaplan, ‗Ġstanbul, ilk defa Sis Ģiiriyle menfûr ve mel‘un bir Ģehir olarak ele alınmıĢtır. (..) 

Fikret‘in ‗mel‘un Ģehir‘ görüĢünü, batılı yazarlardan, bilhassa Abdülhamid devrini, Ġstanbul‘un dekoru ile 

beraber korkunç Ģekilde tasvir eden muharrirlerden almıĢ olması çok muhtemeldir.‘ der. (Mehmet Kaplan, 

ġiir Tahlilleri, Bilmen Basımevi, Ġstanbul 1969, s.95) Hilmi Uçan da, Fikret‘in Sis Ģiiri ile Batı 

Edebiyatında Baudelaire‘in Epilogue Ģiiri arasında büyük benzerlikler olduğunu belirterek iki Ģiir arasında 

metinlerarası bir iliĢkiden söz eder. (Bk. Hilmi Uçan, „Sis Siste SöyleniĢ ve Sonuç ġiirleri Çerçevesinde 

Üç ġair: Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Baudelaire‟, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Cilt:X, S. 3, 2008, s.181-197) 
14

 Hasan Akay, Yeni Türk ġiirinin Kurucularından Tevfik Fikret, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 1998, 

s.53 
15

 Sis manzumesindeki kelimelerin duygu değerlerini tespit eden Hilmi Uçan, kin ve nefretin anlatıldığı 

bu Ģiir, okuyucusuna, baĢtan son esenliksiz bir duygu ulamı sunuyor. Esenlikli görünen sözcükler de bu 

esenliksiz ulamı güçlendirmek için kullanılan sözcüklerdir.‘ der. (Bk. Hilmi Uçan, Söylem Göstergebilimi 

ve Duygu Değeri: Tevfik Fikret‟in „SitayiĢ-i Hazret-i PadiĢahi‟ ve „Sis‟ ġiirlerinde Sevgi ve Nefret‘, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 2, Aralık 2010, s.47.).  
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zalim bir bedduadır.‘
16

 Bu bedduanın muhatabı Ġstanbul, bu bedduanın sebebi ise II. 

Abdülhamit‘tir. Devlete yıllarca payitahtlık yapmıĢ olan Ġstanbul‘da iktidar artık bir 

zalimin elindedir ve bu zalim elbette laneti hak etmektedir. II. Abdülhamit dönemi 

Ġstanbul‘unun, sosyal ve siyasî görünümünü tablolaĢtıran Fikret, bu tablonun müsebbibi 

olarak gördüğü II. Abdülhamit‘e de böylece nefretini kusar. 

Ġstanbul‘a sis 
17

 çökmüĢtür; ancak bu doğal tabiat olayı Fikret için bambaĢka bir 

anlam taĢımaktadır. Onun nazarında sis 
18

, Ġstanbul‘un üzerine karabasan gibi çöken II. 

Abdülhamit ve onun istibdadıdır. Manzumesine: 

SarmıĢ yine âfâkını bir dûd-ı muannid, 

Bir zulmet-i beyzâ ki pey-a-pey mütezayid  

mısralarıyla baĢlayan Fikret için, Ġstanbul, ufuklarının gittikçe artan bir beyaz karanlıkla 

ve inatçı bir dumanla kaplandığı Ģehirdir. Bu yoğunluk altında bütün cisimler silinmiĢ, 

bütün levhalar, görünen her Ģey tozlu bir yoğunluktan ibarettir. Öyle tozlu ve heybetli 

bir yoğunluktur ki bu, bakan gözler onun derinliklerine nüfuz bile edemezler, korkarlar. 

Bu karanlık örtünün, zulümler sahnesi olan Ġstanbul‘a müstahak olduğunu söyleyen 

Fikret Ģöyle der: 

Lakin sana layık bu derin sütre-i muzlim, 

Layık sana bu tesettür, ey sahn-ı mezâlim 

Fikret için, Ġstanbul zulümlerin yaĢandığı, facialarla donanmıĢ Ģa‘Ģaalı bir 

sahnedir; bu Ģehir en kanlı muhabbetleri bile adî zevklere kanmayan sinesinde 

beslemektedir. Ġstanbul‘un Ģarkın ezeli sevgilisi olduğunu söyleyen Fikret ardından da 

bu sevgiliyi bin kocadan artakalan dul bir kıza benzetir: 

Ey köhne Bizans, ey koca fertut-ı musahhir, 

Ey bin kocadan artakalan bive-i bâkir  

Dul bir kadına benzeyen Ġstanbul, her Ģeye rağmen güzelliğini hâlâ sihirli bir 

Ģekilde muhafaza etmekte ve ona bakan gözler bu güzelliğin üzerine titremektedir. 

Fakat Fikret‘e göre Ġstanbul gerçeği bu değildir. Ġstanbul, lacivert gözeriyle kendisine 

dıĢardan bakan bu gözler için çok cana yakın, munis görünse de o, en kirli kadınlar gibi 

munistir ancak. Çünkü hissizdir, acımasızdır. Ayrıca Ġstanbul lanetlenmiĢ zehirli bir 

suyla yoğrulmuĢ gibidir. Her bir zerresinde riya ve pislik vardır, içinde en ufak bir temiz 

zerre yoktur. Ġstanbul ikiyüzlülüğün, hasedin ve çıkarcılığın kol gezdiği ve yalnız bu 

                                                           
16

 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, Ġstanbul 2016, s.274. 

(Tanpınar, bu manzume için ‗Sis, bir infial anının, herhangi bir istiare ile ifadesi değildir. Belki II. 

Abdülhamit devrinin bir hasta odasını andıran vehimli Ġstanbul‘unun geniĢ bir ‗vision‘da toplanmıĢ bütün 

bir romanıdır.‘ der. (Bk.age, s.144) Mehmet Kaplan da Tanpınar‘ın bu yorumunu, ‗Tanpınar‘ın Sis‘i II. 

Abdülhamid devrinin romanı olarak görüĢü, bu manzumede zaman, mekân ve geniĢ bir insan 

kalabalığının kendi içine kapalı bir dünya teĢkil etmesinden dolayı olsa gerektir.‘ diyerek yorumlar. (Bk. 

Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s.145.) 
17

 Sis Ģiirinin, bir anlamda ilham kaynağını, Mehmet Kaplan RuĢen EĢref‘in hatıralarından naklederek 

Ģöyle açıklar: ‗O sıralarda bir polis her gün evini gözaltında bulundururmuĢ. Rutubetli bir Ģubat günü sis 

denize olanca kesafeti ile çökmüĢ. AkĢama kadar suların üstünden sıyrılamamıĢ. Polisin duvarı ile sisin 

duvarı arasında kalan Ģair, o gün bütün bir devri bütün dertleriyle duymuĢ.‘ (Bk. Mehmet Kaplan, Tevfik 

Fikret, s.144.) 
18

 Fikret, sis gibi doğal bir tabiat olayı olan yağmurun yağıĢını da Ģiirine konu edinmiĢtir. Onun tabiat 

Ģiirleri içerisinde ele alınıp incelenen Yağmur adlı Ģiirini, Ramazan Gülendam dönemin siyasi yapısı 

üzerinden değerlendirerek farklı bir okuma denemesi yapar. (Bk. Ramazan Gülendam, Yağmur‟u Bir 

Siyasî ġiir Olarak Okuma Denemesi‟, Akademik Sosyal AraĢtırmalar Dergisi Tevfik Fikret Özel 

Sayısı, Yıl: 3, Sayı: 11, Nisan 2015, s.13-31.) 
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pisliklerin giderek arttığı bir Ģehirdir. Bu nedenle de, bu Ģehirde alnı ak tek bir kul dahi 

bulabilmek mümkün değildir. Her türlü pisliğe gömülmüĢ olan böyle bir Ģehir, elbette 

bedduayı hak etmektedir:   

Örtün, evet, ey hâile.. Örtün, evet ey Ģehr 

Örtün ve müebbed uyu..ey fâcire-i dehr 

ġehrin ebedî olarak yok olmasını dileyen Fikret, bu bedduadan sonra kendi 

duyuĢ ve hissediĢleriyle Ģehrin maddî ve manevî yorumunu yapar, ‗Ġstanbul‘un 

teferruatlı bir panoramasını çizer.‘
19

 Debdebelerin yaĢandığı sarayın bir de katil kuleleri 

ve zindanları vardır. YaĢanan her Ģeye, hatıraların kurĢun kaplı mezarı olan ulu mabed 

(Ayasofya) tanıktır. Sütunlar, elleri kolları bağlanmıĢ bir dev gibi görünür; geçmiĢi 

geleceğe aktarmakla görevli olan surlar da diĢleri dökülmüĢ ve sırıtmakta olan korkunç 

bir görünüm arz eder. Mahkemeler ve medreseler çökmüĢ, servilerin gölgesinde 

geçmiĢlere rahmet diyen mezar taĢları sabırlı birer dilenci gibidirler. Eski sokaklar toz 

ve çamurun savaĢ meydanı olmuĢtur, viraneler haydutların artık pusu yeridir; kapkara 

damlarıyla sessiz ve harap evler ayağa kalkmıĢ birer matemi temsil eder, yıllardır 

tütmeyi unutmuĢ kederli bacalar da bir çaylağa veya leyleğe yuva olmuĢtur. ‗Fikret‘in 

çizmiĢ olduğu bu manzara eski, çökmüĢ, zavallı bir Ģehir intibaını uyandırır. 

Ahlaksızlık, tantana, fakirlik ve sefalet.. ĠĢte Fikret‘in gördüğü II. Abdülhamid devri 

Ġstanbul‘u‘
20

 budur. 

Fikret, insanların yaĢadıkları bu sefalete dur diyebilecekken her nimeti ve 

kurtuluĢ yolunu gökten dilenmelerine, bunu da tevekkül adıyla yapmalarına isyan eder. 

Onların faydasız ağlamalarının, zehirli gülüĢlerinin ya da nefret dolu bakıĢlarının kendi 

elleriyle düĢtükleri acziyetlerinden kaynaklandığını söyler. 

Diğer taraftan Fikret‘e göre II. Abdülhamit Ġstanbul‘unda artık namus anlayıĢı 

kalmamıĢtır; istikbal için tutulan yol da, artık el etek öpmekten geçmektedir. Silahın 

gölgesinde artan baskılarla dul ve öksüzlerin dilinden talihten Ģikâyetler 

yükselmektedir. ġahsın hürriyetini ve güvenliğini güvence altına alacak olan kanun ise 

sadece Ģahsa teneffüs hakkı veren bir efsaneye dönüĢmüĢtür. Mahkemelerden mütemâdî 

sürülen hak, gerçekleĢmesi mümkün olmayan bir vaad olarak artık koca bir yalan 

olmuĢtur. Evhamlı kulakların, vicdanlara kadar uzanmasıyla iĢitilip ihbar edilme 

korkusu taĢıyan halkın ağzı kilitlenmiĢ, konuĢamaz olmuĢtur. Millî gayret hakir 

görülerek seyf ü kalem, siyasete mahkûm edilmiĢtir. Faziletli ve ahlaklı kiĢilerin payı ise 

unutulmak olmuĢtur. Zengininden fakirine kadar bütün bir millet, korkuyla baĢ eğmiĢ 

bir halde iki büklümdür. BaĢı öne eğilmiĢler arasında saçı ak pak olanlar da vardır ki, bu 

tablo insanda nefret duygusu uyandırır. Bütün bu tablo karĢısında Fikret yeniden, 

devletin yüzyıllarca gözbebeği olan Ġstanbul‘a, lanetler okur. Ama onun beddualarının 

asıl muhatabı II. Abdülhamit‘tir. 

Sis manzumesinden dört yıl sonra, II. Abdülhamit‘e karĢı düzenlenen bomba 

olayına 
21

, hiç eksilmeyen aksine daha bir artan nefret duygularıyla alkıĢ tutan Fikret, 

                                                           
19

 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s.146 
20

 Mehmet Kaplan, age, s.147. 
21

 ‗Bomba Hadisesi diye tarihe geçen olay gerçekte Ermeni komitecilerinin iĢidir. Fakat hareketin 

planlanmasında ve tatbikinde, geniĢ ölçüde beynelmilel anarĢistlerden faydalanılmıĢtır… Abdülhamid 

Han, birkaç yıl önce yendiği Yunanistan, dolayısıyla Rum azınlık, Doğu Anadolu‘da bir Ermenistan 

kurmadığı için Ermeni azınlık tarafından nefret edilen, mutlaka düĢürülmesi icab eden bir devlet baĢkanı 

hüviyetindeydi. Yahudiler bile aynı fikirdeydiler. Çünkü Dünya Siyonist TeĢkilatı, padiĢaha milyonlarca 

altın rüĢvet teklif ettiği halde, Filistin‘e bir miktar Yahudi‘nin göçmesi müsaadesini alamamıĢtı. (....) 

Ermeni komitecilerinin bu defaki planları çok Ģümullü idi ve mutlaka Büyük Devletlerin müdahalesini 
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Bir Lahza-i Ta‟ahhür 
22

 adlı bu manzumesinde (1905) patlamayı ve ardından ortaya 

çıkan tabloyu Ģöyle tasvir eder: 

Bir darbe… Bir duman.. Ve bütün bir gürûh-ı sûr, 

Bir ma‟Ģer-i vazî‟-i temâĢâ, haĢin, akûr 

Tırnaklarıyla bir yed-i kahrın, didik didik, 

Yükseldi gavr-ı cevve bacak, kelle, kan, kemik… 

Ortalık bir anda kan gölüne dönmüĢtür. Her taraf parçalanmıĢ insan bedenleriyle 

doludur. Fakat Fikret, bu vahĢeti göremez ve bu olayı, darbe-i mübeccele olarak 

nitelendirir. Çünkü bu olay, II. Abdülhamit‘e yönelik yapılmıĢtır ve dolayısıyla da bu 

olay içindeki nefretin, dilindeki lanetin somutlaĢmıĢ ve eyleme geçirilmiĢ halidir. 

Patlamayla ortaya yayılan duman da, intikam dumanıdır. Fikret mutludur ancak yüce 

darbe olarak nitelendirdiği bu eylemin kimin eliyle, kimler tarafından ve niçin 

gerçekleĢtirildiğini bilmemektedir ve bunu öğrenebilme arzusuyla merakla sorar 
23

: 

Kimsin? Nesin?.. Bu savlete sâik, sebeb ne? Kim?   

Herkes meraklı gözlerle olayın aslını anlamaya çalıĢırken, Fikret için bu olay 

gaibden gelen kurtarıcı bir eli andırmaktadır. Bu patlamayla zorbalığın kahredici ayağı 

artık titreyecek ve en gururlu taç sahiplerine bile korku verecek olan bu patlamanın 

dehĢetiyle millet derin uykusundan uyanacaktır. Ancak patlama istenilen sonuca 

ulaĢamamıĢ ve bütün ümitler yine boĢa çıkmıĢtır. Amacına ulaĢamasa da bu olayı 

gerçekleĢtiren kiĢiyi Ģanlı avcı olarak nitelendiren Fikret, baĢarısız olan bu olaydan 

duyduğu derin üzüntüyü de Ģöyle ifade eder: 

Ey Ģanlı avcı, dâmını beyhude kurmadın, 

                                                                                                                                                                          
celb edeceklerine inanmıĢlardı. PadiĢahı öldürdükten sonra Karaköy Köprüsü‘nü, Tünel‘i, yabancı banka 

ve müesseseleri bombalarla tahrib etmeye karar vermiĢlerdi. Plan, Avrupa‘da hazırlanmıĢtı. Ermeni 

komiteciler, bu gibi iĢlerde Avrupa‘da çok baĢarı gösteren anarĢistlerin kendilerinden daha maharetli 

olduğuna inandıkları için Belçikalı meĢhur anarĢist Jorris‘le anlaĢmıĢlardı. Jorris, bizzat Ġstanbul‘a geldi. 

Sultan Hamid‘in selamlık törenleri dikkatle takib edildi. Her Cuma günü padiĢahın, Yıldız Camii‘nden 

çıktıktan sonra 1 dakika, 42 saniyede arabasına bindiği, bu müddetin hiç ĢaĢmadığı tesbit edildi. 

Viyana‘da hususi bir araba yaptırıldı. Bu araba parçalar halinde getirilip Ġstanbul‘da monte edildi. 80 kilo 

patlayıcı ve 20 kilo madeni (parçalayıcı) madde taĢıyan çok dakik bir saatli bomba, bu arabaya 

yerleĢtirildi. Komiteciler dikkati çekmemek için içlerine kadın da alarak Avrupalı seyirci kılığında bu 

arabaya bindiler ve selamlık törenine gittiler. PadiĢah, Yıldız Camii‘nde iken arabayı terk edip çekildiler. 

Ġçindeki bomba, II. Abdülhamid cami ile saltanat arabası arasındaki yolu yürürken patlayacak ve 

hükümdarı mutlaka öldürecekti. Mutat dıĢı birkaç saniye gecikme, Tevfik Fikret‘in tabiriyle ‗bir lahza-i 

ta‘ahhur‘ II. Abdülhamid‘in hayatını kurtardı. Camii kapısında ġeyhülislam Cemâleddin Efendi, 

padiĢahın yolunu keserek bir Ģey arz etti. Abdülhamid Han, Ģeyhülislamıyla birkaç cümle konuĢtu. Söz 

bitip camiin merdivenlerinden adım atmaya baĢlarken bomba patladı.‘ (Bk. Yılmaz Öztuna, 

BaĢlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi 12, Hayat Yayınları, Ġstanbul 1967, s.153-154.) 
22

Tevfik Fikret, Bütün ġiirleri, s.483-484 
23

 Suikast giriĢiminin nedenini henüz daha bilmeden darbeye alkıĢ tutan Fikret‘in, meselenin iç yüzünün, 

yani ülkede kaos çıkarmak amacıyla dıĢ güçlerin desteğiyle yapıldığının artık ortaya çıkmasından sonra 

ve II. MeĢrutiyet‘in ilanından sonra da bu manzumesini neĢretmekten çekinmemesi, kendini vatanın ve 

milletin sorunlarıyla dertlenen bir aydın olarak gören Tevfik Fikret‘in milli menfaatler anlayıĢının 

açıkçası sorgulanması gerekir. Hasan Akay da, Fikret‘in bu tavrını Ģöyle yorumlar: ‗21 Temmuz 1905‘te 

Abdülhamid‘e suikast yapan Ermeni komitacılarını –asıl maksatlarını bilmeksizin- yücelten Bir Lahza-i 

Taahhür Ģiirini kaleme … (alan) Fikret‘in anlaĢılması ve izah edilmesi son derece zor bir davranıĢı daha 

vardır ki o da, Ermeni komitacılarının asıl maksatlarını, yani hedeflerinin II. Abdülhamid‘in Ģahsı değil 

fakat bizzat Osmanlı Devleti olduğunu öğrendikten sonra neĢrettiği kitabına bu Ģiiri almaktan çekinmemiĢ 

olmasıdır. Bu tavrın ucu nereye çıkar ya da hangi psikolojik sonuca varır, kestirmek oldukça güçtür.‘ 

(Hasan Akay, Yeni Türk ġiirinin Kurucularından Tevfik Fikret, s.17) 
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Attın, fakat, yazık ki, yazıklar ki vurmadın  

Fikret olay anını düĢünerek keĢkelerle konuĢmaya baĢlar. KeĢke Sultan‘ın 

oyalandığı o birkaç saniye bombanın ayarlı zamanı da dursaydı ve o an için zaman 

donup kalsaydı ya da Sultan oyalanmasaydı ve ayarlı bomba patlayarak o taç sahibini 

kanlar içinde yere serseydi. Böylece cinayete benzeyen bu kanlı eylem, etkisi asırlarca 

sürebilecek bir hayırla neticelenebilseydi. Ancak maalesef güçlülerin yardımcısı, 

mazlumların daimî düĢmanı olan II. Abdülhamit, bilinmeyen, görülmemiĢ bir tedbir 

tarafından kurtuldu ve böylece beslenen bütün ümitler bir nefeste sönüverdi.   

Fikret, bu olayın II. Abdülhamit‘in kurtuluĢuyla sonuçlanmasını, Sultanın zulüm 

tarihi adına gururlu bir baĢlangıç olacağını söyler ve bu olay sonrasında elbette Ģimdi o 

zalimin intikam alma hakkına sahip olduğunu ifade eder. Ancak Fikret‘e göre tarih de, 

bir kavmi çiğnemekle eğlenen alçağın (II. Abdülhamit) bu keyfini bir anlık gecikmeye 

borçlu olduğunu unutmamalı, kayda düĢmelidir:   

Lâkin unutmasın Ģunu târih-i sifle-kâm: 

Bir kavmi çiğnemekle bugün eğlenen denî 

Bir lahza-i ta‟ahhura medyun bu keyfini 

Bir zamanlar II. Abdülhamit‘i Allah‘ın rahmetinin bir tecellisi olarak gören, 

onun adına sitayiĢler yazan, devleti ve ikbali için dualar eden, bahĢettiği lütuflarla 

adaletinin yüceliğinden söz eden, devrini azametli ve yüceliklerle dolu bir devir olarak 

nitelendiren, yaptığı imar iĢleriyle memleketin âbâd olduğunu söyleyen, sonsuza kadar 

âlemin halifesi olarak kalması için niyazlarda bulunan, doğum gününü devlet güneĢinin 

de doğuĢu olarak nitelendiren Fikret, II. Abdülhamit‘i artık lanetle anmaktadır. Onun 

nazarında II. Abdülhamit, kanunu ayaklar altına alan kanlı bir zalimdir, milleti sefalete 

sürükleyen acımasız bir sultandır, tahtının ve Ģahsının yok olması için beddualar edilen 

bir isimdir. 

SitâyiĢ-i Hazret-i ġehriyârî manzumesinde yere göğe sığdıramadığı II. 

Abdülhamit‘in cülus yıldönümü kutlamalarını büyük bir coĢku ve sevinçle anlatan 

Fikret, yine cülus yıldönümü kutlamalarını anlattığı ġehrâyîn 
24

 adlı manzumesinde 

(1899) adeta acılar içinde kıvranmaktadır. 
25

   

Boğaz, heyecanlar, ziyâlar, alkıĢlar, neĢ‟eler, naralarla çalkalanmaktadır. Her 

tarafta coĢku ve heyecan vardır. Kıyıdan al, mor, turuncu, mâ‟î, sarı kayıklar renk 

cümbüĢü içinde geçmekte, ıĢıklara boğulmuĢ süslü sandallar geçtiği yollarda herkesi 

mest etmektedir. Sanki ortada gerçek bir düğün telaĢı vardır. Gecenin karanlığında her 

Ģey ıĢıklar içinde parlamaktadır. Gökyüzünde yıldızlar da mutluluk içindedir, mehtapta 

ayrı bir bayram havası vardır. Yer ve gök mutluluklarını göstermede bir ahenk 

içerisindedir. Ancak bütün bu cümbüĢe iĢtirak etmeyen, edemeyen yaslı gönüller vardır. 

                                                           
24

 Tevfik Fikret, Bütün ġiirleri, s.537-539. 
25

 Halit Ziya, Fikret‘in culüs yıldönümü kutlamalarındaki tutumunu anılarında Ģöyle anlatır: ‗Kanlıca‘da 

oturmak, Fikret‘in beni bir defa iyice haĢlaması için bir vesile idi. Mehtapta Mihrâbad tepesi ve civarları 

çok güzel olurdu ve böyle gecelerde bittabi eve kapanıp uyumağa imkân yoktu. ĠĢte bu mehtaplı gecelerin 

biri Abdülhamid‘in tahta çıktığı 19 Ağustos‘a tesadüf etmiĢti. Ertesi gün ben Fikret‘e mehtabın 

güzelliğinden bahsederken kaĢları çatıldı. Abdülhamid‘in tahta çıktığı bir gecede benim bu felâkete 

tabiatın güzelliğini fark edebilecek kadar lâkayd kalıĢımı acı surette yüzüme çarptı. Fikret bu gibi 

noktalarda en sevgili dostlarını bile zehirli iğnelerinden muaf tutmazdı ve hislerini doğrudan doğruya 

yüze karĢı söylerdi. Kendisi cülûs-ı hümâyûn geceleri evde lamba yakmayı bile hamiyetsizlik telâkki eder 

ve karanlıkta otururdu.‘ (Halit Ziya UĢaklıgil‘den nakleden Fatih Andı, Saray KarĢısında Tevfik Fikret, 

Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt. 37, Sayı 37, s.6) 
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ġu büyük cünbüĢ-i umûmîde 

Yine biz yaslı, bizde bir Ģeb-i târ 

Ne sönük bir hayâl-i ümmîde  

 

Benzeyen gizli bir tenevvür var, 

Ne küçük bir pırıltı, bir Ģeb-tâb, 

Koca ev sanki bir gunûde mezâr.  

DıĢarda kutlamalarla yaĢanan büyük bir coĢku vardır, Fikret‘te yas. DıĢarda her 

taraf nura gark olmuĢtur, Fikret ise gecenin karanlığındadır. DıĢarda canlı bir hayat 

vardır, Fikret‘te mezar sessizliği. Bu karamsarlık içerisinde yine de geleceğe dönük 

küçük bir umut ıĢığı taĢıdığını söyleyen Fikret devranın döneceğine olan inancını da 

Ģöyle ifade eder: 

Bunların karĢısında kalben emîn 

Ki bu Ģeylerle bir zaman yapacak 

Bir mukaddes cülûsa Ģehrâyîn 

Tevfik fikret‟in II. MeĢrutiyet Sonrası Ġktidara BakıĢı (1908-1912) 

1908‘de II. MeĢrutiyet‘in ilanından sonra II. Abdülhamit tahttan indirilmiĢ ve 

yerine Ġttihat ve Terakki Fırkası geçmiĢtir. 4 yıllık bir süreyi kapsayan bu dönemde 

iktidara yönelik yazmıĢ olduğu Ģiirlerinde Fikret‘in, yaĢananlara bağlı olarak duygu ve 

düĢüncelerinde değiĢimler olduğu görülmektedir.  

Türkiye‘nin yeni bir dönemece girdiği 1908 MeĢrutiyet inkılâbından sonra 

yazdığı Ģiirlerine ‗didaktik ve ideolojik mahiyette fikirler‘
26

 sokan Fikret, hürriyet 

havasının getirdiği mutlulukla hayata farklı bir gözle bakmaya baĢlar. Dağılan sisin 

ardından kabuğuna çekildiği AĢiyan‘dan dıĢarı çıkar. Ancak bu mutluluk uzun sürmez, 

beklentilerine karĢılık bulamaz ve hayal kırıklıkları yaĢar. II. Abdülhamit iktidarını 

sonlandıran yeni iktidara yaptığı övgüler artık yerini sert ve acımasız eleĢtirilere 

bırakmıĢtır.  

ġimdi, bu dönemde kaleme aldığı Ģiirlerinden hareketle Tevfik Fikret‘in Ġttihat 

ve Terakki iktidarına bakıĢını tespit etmeye çalıĢalım. 

Artık Yeter! 

1908 ihtilalinden kısa bir süre önce Fikret‘e yakında bir ihtilalin olacağı söylenir 

ve kendisinden ‗uzak dağlara coĢkun yüreklerden aksedecek bir millet Ģarkısı‘
27

 

yazması istenir. II. Abdülhamit‘e duyduğu nefret ve düzenin değiĢeceğine duyduğu 

ümitle kendisinden istenen eseri Millet ġarkısı
28

 (1908) adıyla kaleme alır. 

Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre 

Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz, 

Birlikte bulmalıyız derdine çare 

Can kardeĢi, kan kardeĢi, Ģan kardeĢiyiz biz 

 

                                                           
26

 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s.93. 
27

 Mehmet Kaplan, age, s.155 
28

 Tevfik Fikret, Bütün ġiirleri, s.487-488. 
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Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol; 

Ey hak, yaĢa, ey sevgili millet, yaĢa.. Var ol! 

mısralarıyla baĢlayan bu manzumede Fikret, vatanın ve milletin yıllarca zulüm altında 

ezildiğini ve artık bu zulme bir dur deyip elbirliğiyle yaraların sarılması gerektiğini 

söyler. Vatanın sinesine hançer saplayan ellerin artık kırılmalıdır. Vatan can 

çekiĢmektedir ve imdadına koĢulmazsa yok oluĢ kaçınılmaz olacaktır. Ya vatan 

kurtarılacaktır ya da onunla beraber millet ölecektir. Kanun adına her türlü haksızlığa 

uğradıklarını ve sefalete düĢtüklerini söyleyen Fikret, artık milletin sürünerek değil 

Ģerefine sahip çıkarak yaĢaması gerektiğini ifade eder. Zulmün, ne kadar ağır ve ezici 

olursa olsun, nihayette son bulacağını, çünkü zulmün hakka üstün gelemeyeceğini, bu 

nedenle de millette kurtuluĢa ve aydınlığa günlere kavuĢma ümidinin hiçbir zaman 

kaybolmaması gerektiğini söyler ve Ģöyle der: 

Zulmün topu var, güllesi var, kal‟ası varsa, 

Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır; 

Göz yumma güneĢten, ne kadar nûru kararsa 

Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.  

Artık umut edilen olmuĢ, gece sabaha eriĢmiĢ ve zulüm, gecenin karanlığında 

boğulmuĢtur.  Fikret, ‗ihtilâli selamlayan‘
29

Doğan GüneĢe
30

 (1908) adlı Ģiirinde,  

Âkıbet ufk açıldı, sen doğdun 

Bütün âlâyiĢinle; Ģimdi fezâ 

Seni alkıĢlıyor,… 

diyerek güneĢin artık doğduğunu müjdeler. 

YaĢasın Özgürlük! 

1908‘de II. MeĢrutiyet‘in ilan edilmesi, ardından II. Abdülhamit‘in tahtan 

indirilmesi ve yönetimi Ġttihat ve Terakki‘nin ele geçirmesi Fikret‘te büyük sevinç 

uyandırır. Artık yeni bir sayfa açılmıĢ ve zulüm altında inleyen millet huzura 

kavuĢmuĢtur. Bu yeni döneme Rücu
31

 (1908) Ģiiriyle alkıĢ tutan Fikret, yedi yıl önce 

lanetlediği Ġstanbul‘a;  

Hayır, hayır, sana râci‟ değil bu telinât 

diyerek bir anlamda özrünü ifade eder. O lanetlerin, milletin hayatını cehenneme 

çeviren, azaplar içinde bırakan, aĢağılayan ve ne kadar pislik varsa hepsini kucaklayan 

bir muhite ait olduğunu söyler. Artık Ġstanbul o muhitten ve o uğursuz geceden çok 

uzaktadır. Eski artık unutulacaktır. Çünkü gözler parlayan bir sabaha açılmıĢtır. Sis 

dağılmıĢ ve Ġstanbul bütün heybeti, Ģerefi ve saflığıyla göz kamaĢtırmaktadır. Fikret‘e 

göre Ġstanbul‘da artık zulüm değil, adalet hüküm sürecek ve özlenen huzur adaletle 

temin edilecektir. 

Fikret, devlet idaresini eline alan Ġttihat ve Terakki yöneticilerine tavsiyelerde 

bulunmaktan da geri kalmaz. Geleceği bugünlerin hazırladığını ifade eden Fikret, iyi 

düĢünüp aldanmamalarını, doğruluktan ĢaĢmamalarını; birliği sağlayarak ilerlemeyi 

hedeflemelerini ve gayretle ve azimle geleceğe doğru koĢmalarını söyler.  

                                                           
29

Kaplan bu manzume için ‗bütün olarak gece-sabah tezadına dayanan oldukça zorlama bir Ģiirdir.‘ 

yorumunu yapar. (Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s.156) 
30

 Tevfik Fikret, Bütün ġiirleri, s.556-557 
31

 Tevfik Fikret, age, s.479-480 
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II. Abdülhamit‘i tahtan indirip MeĢrutiyet‘in ilan edilmesiyle içinde tarif 

edemediği hisler ve duygular yaĢayan Fikret, kendisine böylesi duyguları ilham eden 

ordu mensuplarını ve ihtilali gerçekleĢtirenleri Ģöyle över: 

Ve siz, ey ordumuzun anlı Ģanlı efrâdı,  

Siz ey güzel vatanın ber-güzîde evlâdı, 

Siz ey küĢâde alınlar, güzîde vicdânlar, 

Siz ey yürekli ve arslan yürekli insanlar! 

Ġçimde Ģimdi ne hisler, nasıl temenniler, 

Ne neĢ‟eler coĢuyor, bilseniz, ne vecd-âver 

Terâneler coĢuyor.. Bunların hakir ü güzîn 

Meâli, Ģi‟ri, sünûhâtı, ruhu, lâfzı sizin; 

Sizin, ne varsa sizin, hepsi hepsi hepsi sizin! 

Yine Uğursuz Bir Devir! 

II. MeĢrutiyet‘in ilanıyla Fikret‘te esen hürriyet coĢkusu bir müddet sonra yerini 

hayal kırıklığına ve hüsrana bırakır. Çünkü beklenen olmamıĢtır. Vatanın güzide 

evlatları, aslan yürekli yiğitleri, vicdanı temiz insanları diyerek alkıĢladığı darbeciler 

ümitleri boĢa çıkarmıĢtır. ‗II. MeĢrutiyet‘in ilk günlerinde görülen her Ģeyi söyleme 

hürriyeti, toplantılar, gösteriler, heyecanlı havalar içerisinde Rücu Ģiirini yazan Fikret, 

otoriter yavaĢ yavaĢ, çıkarcı, ileri bir görüĢten mahrum bir yönetim kadrosu alınca 

(bilhassa 1911 yılında Ġtalyanların sömürgeci saldırısıyla Trablusgarp savaĢı baĢlayınca 

bu bahane edilerek Meclis-i Mebusan geçici olarak kapatıldı) bunu 1878 (1295) 

yılındaki Meclis‘in kapanmasına‘
32

 benzetir ve DoksanbeĢe Doğru
33

 manzumesini 

(1912) yazar.  

Bir devr-i Ģeâmet: yine çiğnendi yeminler;  

Çiğnendi, yazık, milletin ümmîd-i bülendi! 

Kânûn diye topraklara süründü cebînler, 

Kânûn diye, kânûn diye, kânûn tepelendi.. 

Bî-hûde figânlar yine, bî-hûde eninler 

Her Ģey boĢa çıkmıĢtır, bütün ümitler yine kaybolmuĢtur. 33 yıllık istibdat devri 

adeta geri gelmiĢtir. Çünkü tarihten hiçbir ders alınmamıĢtır. Tarih unutmaz, tarih not 

eder ve Ģimdi 1295‘teki olay tekerrür etmiĢtir. Bütün kötülükler, yanlıĢlıklar hız 

kesmeden devam etmektedir. Adam kayırma, çıkar peĢinde koĢma, sen-ben kavgası 

devam etmekte, gerçekler ve milletin onuru ayaklar altında çiğnenmektedir. En acısı da, 

yapılan bütün bu yanlıĢlara „YaĢasın sevgili millet!‟ sloganı kalkan edilmektedir.  

Fikret‘e göre de millet yaĢamalıdır; ancak bu millet hakka hakikate hasret 

kalıyorsa, vicdanlar yumruklarla susturuluyorsa, meclis hor görülüyor ve tehditlerle 

sindiriliyorsa yaĢayabilmesi mümkün değildir. Kanunu ve hürriyeti kendi elleriyle yok 

ettiklerini belirten Fikret, milletin asıl düĢmanın dıĢarıda değil içeride olduğunu söyler.   

Kânûn diyoruz, nerde o mescud-ı muhayyel? 

DüĢman diyoruz, nerde bu? Hariçte mi, biz mi? 

                                                           
32

 Hikmet Tanyu, Tevfik Fikret ve Din, Ġrfan Yayınları, Ġstanbul 1972, s.23 
33

 Tevfik Fikret, Bütün ġiirleri, s.649-651 
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Hürriyetimiz var, diyoruz, Ģanlı, mübeccel (yüce) 

DüĢman bize kânûn mu, ya hürriyetimiz mi? 

Bir hamle de biz bunları kahr ettik en evvel..‟ 

Milletin, Ġttihat ve Terakki‘nin elinde 33 yıl geriye gittiğini söyleyen Fikret, bir 

zamanlar alkıĢ tutup övdüğü Ġttihaçılar‘ın bu eylemini millete tokat gibi inen bir darbe-i 

münker olarak nitelendirir ve kanunu baĢ tacı eden herkesin vicdanında da bu olayın 

lanetle anılacağını söyler. Bu darbeye boyun eğip alkıĢlayanlara da Ģöyle beddua eder:   

Ey millete bir sille olan darbe-i münker 

Ey hürmet-i kanunu tepen sadme-i bîdâd,  

Milliyeti, kanunu mukaddes tanıyan her 

Vicdan seni lanetle, mezelletle eder yâd (alçaklık) 

 

DüĢsün sana -meyyâl-i tahakküm- eğilen ser  

Kopsun seni –bir hak diye- alkıĢlayan eller..
34

 

Fikret‘in Ġttihatçılar‘ın Meclis‘i kapatması üzerine yazdığı bir diğer manzumesi 

de Revzen-i Mahlû‘
35

dur. (1912) Millet egemenliğinin ihtiĢamlı kapısı olarak 

nitelendirdiği Meclis‘in dualarla ve hutbelerle kapatıldığı, kanunun ayaklar altına 

alındığı o gün, çok uzak bir harabeden, gizli ve kilitli bir pencerenin ardına kadar açılıp 

oradan mağrur ve intikam dolu bir kahkahanın yükseldiğini söyleyen Fikret, bu 

manzarayı görmeye tahammül edemez. O uğursuz pencerenin açılması, II. Abdülhamit 

devrinin yeniden baĢlaması demek olacaktır ki, ‗Otuz üç yılın karanlık hatırası ile 

dehĢete düĢen‘
36

 Fikret, idarecilerin milletin kaderiyle oynadıklarını söyleyerek onlara 

Ģöyle seslenir:  

Ey ser-nüviĢtimizle bizim oynayan fuhûl! 

Ġsterseniz, Ģu anda kapansın kütüp, ukul; 

Günler kararsın, ufk-ı tesellî de gülmesin; 

Ġsterseniz, Ģu gözler, ağızlar.. Biraz bakan, 

Bir parça fark eden, düĢünen.. „Hak, Ģeref, vatan, 

Kanun!‟ diyen ne varsa silinsin, görülmesin;  

                                                           
34

 ‗Fikret‘in düĢünce gücü ve sanat değeri en yüksek verimlerinden biri olan Doksan BeĢe Doğru, 

memlekette coĢkuyla karĢılanmıĢ; Ģiire çok kızan Ġttihat ve Terakki ileri gelenleri, kendi adamları 

aracılığıyla Fikret‘e saldırıya geçmiĢlerdir. Bu saldırıların en çirkin ve en bayağısı Edebiyat-ı Cedîde 

topluluğunun yaĢça olduğu gibi sanatça da en küçüklerinden biri olan Faik Ali (Ozansoy) yazmıĢtır. 

Fikret‘in koruyuculuğu ve etkisi altında, Servet-i Fünûn dergisinde sanat hayatına atılan bu Ģair 

‗mutasarrıflık sandalyesi‘ gibi küçük bir çıkar karĢılığında (Ġsmail Hikmet Ertaylan, Tevfik Fikret, 1963, 

s.96-97) ustasına ihanet etmiĢ; Fikret ulusal hakları korumak için yazdığı bu Ģiirdeki: 

 Kopsun seni –bir hak diye- alkıĢlayan eller 

Dizesinden hak sözcüğünü atarak Ģöyle demiĢtir: 

 Kopsun seni –Fikret diye- alkıĢlayan eller 

 Servet-i Fünûn dergisi, Fikret‘e karĢı yapılan saldırıları Ģu yazıyla protesto etmiĢtir: 

 Büyük Ģairimiz Tevfik Fikret Bey‘i Ģahsiyyet-i edebiyyesine, son intiĢâr eden Doksan BeĢe 

Doğru unvanlı Ģiirinden dolayı, vâkineĢriyyât-ı had-nâĢinâsaneyi, Servet-i Fünûn, bu memleketin müesses 

bir mecmua-i edebiyyesi sıfatıyla, protesto eder. (Servet-i Fünûn, 19 Kanunusâni 1327 [1 ġubat 1912], c. 

XLII, No.1078). Tevfik Fikret, Son ġiirler, (Haz. Cevdet Kudret), Varlık Yayınları, Ġstanbul 1968, s.62. 
35

 Tevfik Fikret, Bütün ġiirleri, s.657 
36

 Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, s.170 
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Hatta sema yüzüstü kapansın ve ağlasın.. 

Yalnız, aman, o revzen-i meĢ‟ûm açılmasın;  

Yalnız o gülmesin! 

Fikret‘in II. Abdülhamit‘e duyduğu nefret o denlidir ki, iktidarın yaptığı 

yanlıĢlar dolayısıyla, tahttan indirilen Sultan‘ın intikam dolu duygularla içten içe mutlu 

olabileceği düĢüncesine, hayali de olsa, tahammül edemez. Onun mutlu olmasındansa 

aklı yok saymayı tercih eder; geleceğin karanlığa gömülmesini yeğler; hak, Ģeref, vatan, 

kanun adına düĢünenlerin bile yok oluĢuna rıza gösterir.    

Büyük umutlar bağladığı Ġttihat ve Terakki yönetiminin yanlıĢ uygulamaları 

herkes gibi Fikret‘in de bütün umutlarını boĢa çıkarır. ‗Vatanın dört bir yandan 

ayaklanma, savaĢ, istila felaketleriyle sarıldığı öyle bir devirde, mevki, sefâhat, yiyicilik 

ve soygunculuktan baĢka bir Ģey düĢünmeyen, memleketin servetini ‗bu senindir, bu 

benim‘ diyerek aralarında paylaĢan iktidar sahiplerine‘
37

, Ġttihat ve Terakki yönetimine, 

eleĢtirilerini Hân-ı Yağma 
38

 (1912) manzumesiyle dile getirir.  

II. MeĢrutiyet‘in ilanının üzerinden henüz dört yıl geçmiĢtir ve bu süre zarfında 

yeni iktidar kendi hesabına çalıĢmaktan baĢka hiçbir Ģey yapmamıĢtır. Ġttihat ve Terakki 

iktidarının elinde memleketin durumunu yağma sofrasına benzeten Fikret, onların acı 

içinde can çekiĢen milletin hayatını çekinmeden sömürebileceklerini, iĢtahlarını 

kabartan bu sofrayı çatlayıncaya kadar talan edebileceklerini söyler ve Ġttihatçıları 

alaylı bir Ģekilde yerden yere vurur.   

Halkın, yönetime gelmeleriyle övdükleri bu efendilerin, elbette Ģimdi bu sofrayı 

gaza hakkı olarak sömürmeleri en doğal haklarıdır. ĠhtiĢamlı gururları ve duydukları 

intikam sevinciyle iĢtahlarını kabartan bu sofraya oturmaları elbette kınanamaz. Öte 

yandan eğer bugün ortada ne var ne yok silip süpürmezlerse yarına ellerinde hiçbir Ģey 

de kalmayabilir. Bu aç efendilerin çehrelerinden de belli olan açlıkları doyunca, 

tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyerek nihayet bulabilir ancak.  

Bu beylerin meziyetleri ise, asillikleriyle övünmek, soylarını üstün görmek, 

gösteriĢli bir hayat sürmek, eğlenceye ve zevke olan düĢkünlükleridir:   

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say: 

Haseb, neseb, Ģeref, Ģataf, oyun, düğün, konak, saray. 

Bütün sizin, efendiler, konak saray, gelin, alay,  

Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay.. 

Oysa memleket insanı rahata, huzura, mutluluğa kavuĢabilmek için bütün varını 

yoğunu, hayatını, ümitlerini, hayallerini bile vermeye her zamanki gibi hazırdır. Kanlı 

lokmalar yemeye alıĢkın olan bu efendilerin ise, bu fedakârlığı anlayabilmeleri mümkün 

değildir. Helâl ve haramı düĢünmek gibi dertleri olmayan bu efendilerin, öyleyse 

milletin varlığıyla beraber geleceklerini de talan etmeleri ĢaĢılacak bir durum değildir.  

Bu harmanın gelir sonu, kapıĢtırın giderayak! 

Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak! 

Bugün ki mi‟deler kavî, bugün ki çorbalar sıcak, 

AtıĢtırın, tıkıĢtırın, kapıĢ kapıĢ, çanak çanak… 
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 Tevfik Fikret, Son ġiirler, s.103. 
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 Tevfik Fikret, Bütün ġiirleri, s.661-662. 
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Yiyin efendiler yiyin; bu hân-ı pür-nevâ sizin;  

Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin! 

Ġcraatlarıyla memleketi periĢan hale getiren, garip halkı soyup soğana çeviren 

Ġttihat ve Terakki yönetimi de II. Abdülhamit yönetimi gibi Fikret‘i böylece 

umutsuzluğa ve isyana sevk eder.  

Sonuç 

II. MeĢrutiyet öncesi ve sonrasında yazdığı Ģiirleriyle dönemin iktidarını ve 

önemli olaylarını kendi bakıĢ açısı, mizacı ve edindiği tecrübelerle yorumlayan Tevfik 

Fikret‘in, üzerinde durduğumuz on iki manzumesinde mevcut iktidarlara yönelik 

tavrının farklı ve aynı olmak üzere iki ayrı seyir takip ettiğini gördük. ġöyle ki: 

II. Abdülhamid iktidarına yönelik kaleme aldığı manzumelerinde (SitâyiĢ-i 

Hazret-i ġehriyârî, Tebrîk-i Velâdet-i Pür-Meymenet-i Hazret-i Hilâfet-Penâhî ve 

Tarih), mevcut iktidara övgüler yağdırıp iktidarı yücelten Tevfik Fikret, aynı Ģekilde 

Ġttihat ve Terakki iktidarına yönelik kaleme aldığı manzumelerinde de (Ġhtilali 

selamlayan Millet ġarkısı ile Doğan GüneĢe ve Rücu‟) mevcut iktidara övgüler yağdırıp 

iktidarı yüceltir.  

Diğer taraftan II. Abdülhamid iktidarına yönelik kaleme aldığı manzumelerinde 

(Sis, Bir Lahzâ-i Taahhur ve ġehrâyin), mevcut iktidara lanetler yağdırıp ağır 

eleĢtirilerde bulunan Tevfik Fikret, aynı Ģekilde Ġttihat ve Terakki iktidarına yönelik 

kaleme aldığı manzumelerinde de (Doksan BeĢe Doğru, Revzen-i Mahlu ve Han-ı 

Yağma) mevcut iktidara lanetler yağdırıp ağır eleĢtirilerde bulunur.  

II. Abdülhamit‘in tahta çıkıĢı ve doğum yıldönümü vesilesiyle yaĢadığı 

mutluluk, imar çalıĢmalarının verdiği gurur, artık yerini sis çöken bir Ģehirle lanete, bir 

anlık gecikmeyle üzüntüye, culüs kutlamalarıyla ızdıraba bırakır. Duadan bedduaya 

uzanan apayrı bir ruh, duygu ve düĢünce değiĢimi; diğer bir ifadeyle ifrat ve tefrit 

arasında gidip gelen Tevfik Fikret.  

II. MeĢrutiyet‘in geliĢiyle duyulan mutluluk, sisin dağılıĢıyla gelen huzur, artık 

yerini kapanan Meclis‘le hayal kırıklığına ve lanete, sömürülen hayatlarla ızdıraba 

bırakır. Duadan bedduaya uzanan apayrı bir ruh, duygu ve düĢünce değiĢimi; diğer bir 

ifadeyle ifrat ve tefrit arasında gidip gelen Tevfik Fikret.  

21 yıl içerisinde uç noktalarda yaĢadığı bu değiĢimin sebebini ve iktidar/lara 

yönelik bakıĢının ne yönde olduğunu, sanırız, en doğru Ģekilde yine Fikret verebilir:  

Kimseden ümmîd-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl 

Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâ‟irim 

Ġnhinâ tavk-i esâretten girândır boynuma 

Fikri hür, irfânı hür, vicdânı hür bir Ģâ‟irim 
39
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SANATTA ÖZGÜRLEġME VE YENĠ ĠDEOLOJĠ OLARAK 

GRAFĠTĠ 

 

Handan BÜLBÜL

 

Özet 

ÇalıĢmada, sokak sanatı olarak da adlandırılan grafitinin tarihsel süreci incelenerek bu sanatın 

temelini oluĢturan ideoloji irdelenmektedir. Ġçinde bulunduğumuz yüzyılın baĢlarına kadar pek çoklarınca 

―Vandalizm‖ olarak nitelendirilen grafiti, günümüzde bir sanat formu olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Ġlk 

insanların mağara duvarlarına çizdikleri Ģekiller ilk grafitiler olarak kabul edilse de ideolojik olarak 

baĢlangıcı, 1940‘larda Berlin Duvarı‘nın her iki yönüne protesto amaçlı yazılan sloganlar ve çizilen 

Ģekillere dayanmaktadır. 1960 ve 1970‘lerde New York ‗ta bir kuryenin gittiği her yere attığı ―Taki183‖ 

imzasının New York Times‘ın manĢetine taĢıması grafitinin popülerliğini artırırken bunu gören gençlerin 

kendi imzalarını oluĢturarak daha güzel, daha zor çalıĢmalar yapma yarıĢı grafitinin popülerliğinin ve 

içeriğinin geniĢlemesinin yolunu açmıĢtır.  

Tarihsel süreçte sanata ve sanatçıya yüklenen anlam sürekli değiĢim içinde olmuĢ, sanatçının 

özgürlüğü bu yüklenen anlamla sınırlanmıĢtır. Bugün gelinen noktada ise bu özgürlük, genellikle 

küratörlük sisteminin verdiği alanla belirlenmektedir. Grafiti ise sanatçının sokakla özgürlüğe açılan yolu 

ve sistem içinde ehlileĢmemiĢ bir ideoloji olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gafiti, Sokak Sanatı, Alt Kültür, Ġdeoloji. 

 

GRAFFITI AS A NEW WAY OF LIBERATION AND IDEOLOGY IN 

ART 

Abstract 

In this study, the historical process of graffiti, also called street art, is reviewed and the ideology 

which forms the basis of this art is examined. Until the beginning of the century graffiti was named as 

―Vandalism" by many, but today it has begun to be seen as an art form. Although the shapes of the first 

people are considered to be the first graphs on the walls of the caves, the ideological beginning goes back 

to the slogans and drawings drawn on both sides of the Berlin Wall in the 1940s so as to protest the 

events. In the 1960s and 1970s, a deliveryman in New York put his signature "Taki 183‖ on wherever he 

went. After a while, since the New York Times announced him from the headlines, the popularity of 

graffiti started to increase. Young people who had seen the headlines designed their signature and this 

movement played an active role in the development process of graffiti in terms of its content and 

popularity.  

In the historical process, the meaning attached to art and artist has been constantly changing, and 

the freedom of the artist is limited with this imposed meaning. In today's world, this freedom has been 

determined by the field of curatorial system. Graffiti on streets stands towards us as an opening leading 

artist to freedom and an ideology resisting to be trained by the system. 

Keywords: Grafiti, Street Art, Subculture, Ideology.  
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GiriĢ 

Kamusal alanlarındaki duvar veya diğer baĢka bir yüzeylere genellikle sprey 

boyalarla yapılan yazı, Ģekil veya semboller olarak tanımlanan grafitinin kökeni mağara 

duvarlarına çizilen resimlere kadar dayanmaktadır. M.Ö. 15 000-13 000 yıllarına 

tarihlenen Fransa‘daki Lascaux ve Ġspanya‘daki Altamira Mağarası‘nın duvarlarındaki 

resimlerin bilinen en eski mağara resimleridir ve kimilerince bunlar, grafitinin atası 

olarak görülmektedir. Paleolitik döneme tarihlenen bu mağara resimlerinde, insanların; 

kendilerini ifade etme ve baĢka insanlara mesajlarını iletmede yaĢadıkları mağara 

duvarlarını duvarları kullanmaları yönüyle grafiti ile benzerlik kurulmaktadır. 

Grafiti kelimesi Yunanca yazmak, çizmek, kazımak anlamına gelen ―graphein‖ 

kelimesinden gelmektedir (Satıcı, 2009). Daha sonra Ġtalyanca‘daki sgraffito, graffito 

(kazınmıĢ yazı, çizim) kelimesinin değiĢime uğrayarak günümüze ‗grafiti‘ olarak 

ulaĢmıĢtır (Ġnal, 2011). Antik Ģehirlerde banyolarda ya da Ģehir duvarlarına kazılmıĢ 

Ģekilde yapılan yazılar bulunmuĢtur. Bu kazılı Ģekilde yapılan mesajlar, politik 

sloganlardan ―ben buradaydım‖ gibi olanlara kadar farklılık göstermektedir. En eski 

biçimdeki mağara duvarlarından, Antik Yunan‘a kadar bile kelimelerin anlamı bugün 

genelde kullanıldığı gibidir (Satıcı, 2009: 17). Ġtalya‘ da lavlar adlında kalan Pompei‘de 

yapılan kazılarda bulunan, M.Ö. 80 yıllarına ait, kiĢisel bazı mesajlar içerin duvar 

yazıları, sloganlar ve resimler, Eski Mısır‘da seyahate çıkan insanların geçtikleri 

yerlerdeki duvar ve kayalara yazılar ve Ģekillerle bıraktıkları mesajlar da grafitinin ilk 

örnekleri sayılmaktadır (Ġnal, 2011: 5). 

Bugün için resim çizerek verilen mesaj, iz bırakma, karalama anlamında 

kullanılan grafiti sözcüğü, özellikle etnik ve kültürel kökenli grupların yoğun olarak 

bulunduğu kentlerde daha çok görülmektedir (Erdoğan, 2009: 34). Görsel iletiĢim 

araçlarını kullanılarak insanlara mesaj vermeyi amaçlayan grafiti sanatı, alanlardan biri 

olarak bireylerin özgürce ifade edemedikleri kaygı ve endiĢeleri, ilgi alanları, 

kiĢilerarası iliĢkiler, kültürel anlayıĢ, cinsellik, dini ve siyasi inançlar gibi yaĢam 

deneyimlerini yansıtma biçimidir (Lucca ve Pacheco, 1986: 473‘dan aktaran, Sezer, 

2016:4). 

Duvarlara çizilen ve yapan kiĢinin isteğine göre hobi, Ģöhret, siyasi mesaj, 

sokakta yaĢananlar gibi amaçlarla kompozisyonlar oluĢturup bu Ģekilde sınırı olmadan 

Ģekillenen bir sanat olan grafiti, genellikle gençler tarafından yapılmakta ve çıkıĢ 

noktası itibariyle içerisinde illegalist unsurlar taĢımaktadır. Bunun yanında asi bir ruhu 

olduğu gerçeği de çizimlere yansımaktadır. Kolay yapılabilmesi için sprey boyalarla ve 

tren vagonları, iĢlek caddelerin, sokakların duvarları, metro istasyonları gibi daha çok 

kiĢinin görebileceği alanlara yapılmaktadır
1
. Marjinal sokak sanatı olan grafiti, ―planlı 

ve düzenlenmiĢ‖ Ģehri eve dönüĢtürmek, kamusal alanda kimlik göstermek ve kamusal 

alanı yeniden tasarlamaya yönelik bir giriĢim olarak da görülmektedir. Susan A. Philips 

grafitiye iliĢkin olarak, “Grafiti kiĢiliksiz mekânlara kiĢilik kazandırır, kimlik 

görünümleri inĢa eder, kamusal alanı özel mekân haline getirir ve etnik birlik kadar 

etnik çeĢitliliği de destekleyici rol oynar.” ifadesiyle grafitinin bir kiĢilikleĢtirme eylemi 

olduğuna vurgu yapmaktadır (Tanglay, 2005: 50). 

PopülerleĢen Grafiti 

Grafiti, anavatanı New York‘ta daha çok alt gelir grubuna dâhil olan, Siyahlar, 

Hispanikler, Porto Rikolular gibi etnik grupların yasadığı gettolardır. O dönemde New 

York alt gelir grubundaki insanlar arasında iĢsizliğin ve özellikle de getto bölgelerinde 

                                                           
1
 http://www.bilgiustam.com/graffiti-nedir-nasil-ogrenilir-tarihcesi-turleri-nelerdir/ 
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yoksulluğun yüksek olduğu bir Ģehirdi. Grafiti, toplumdan dıĢlanmıĢ ve Ģehrin 

merkezindeki kaynaklara ulaĢamayan bu alt gelir düzeyindeki gençlerin bir çeĢit çığlığı 

olarak görülmektedir. New York gettolarında yaĢayan bu gençler, kendi yeteneklerini 

çeĢitli biçimlerde; grafiti yaparak, dans ederek ve müzik yaparak ifade etmeye 

çalıĢmıĢlardır. Yoğun bir iĢsizlik durumu geniĢ bir boĢ zaman dilimine de sebep 

olmaktadır. 70‘lerde grafitiyle baĢlayan ve 80‘lerde hem grafitiyi hem de break dans ve 

rap müziği içeren hip-hop kültürü bu sınıfsal temellere dayanmaktadır (Üzüm Tan, 

2010: 64-65). 

Grafitinin New York‘taki geliĢimi ve Ģehir duvarlarından metrolara diğer bir 

deyiĢle yer altına inmesi, TAKĠ takma adıyla tanınan bir genç ile olmuĢtur. Kurye 

olarak çalıĢan Yunan gencin, Demetrius olan adının kısaltması Demetaki‘den ürettiği 

TAKĠ kelimesi ve yaĢadığı caddenin numarası 183‘ü birleĢtirerek ürettiği TAKĠ 183 

‗tag‘ini (ġekil,1) yani rumuzunu sprey boyalarla New York‘ta önünden geçtiği 

metroların, duvarların üzerine yazması grafitinin popüler olmasının yolunu açmıĢtır. 

ġehrin her yerinde görülmeye baĢlanan bu TAKĠ 183 tagi, bir süre sonra herkesin 

ilgisini çekmeye baĢlamıĢtır. 1971‘de New York Times ‗Kim Bu Taki?‘ (ġekil, 2) 

baĢlıklı bir haber de yapınca TAKĠ daha da merak konusu olarak ilgi çekmiĢ ve daha 

çok tanınmaya baĢlamıĢtır. TAKĠ, 1969 – 1974 yılları arasında New York‘un her yerine 

‗tag‘ini atarak grafiti sanatına öncülük yapmıĢtır (Ġnal, 2011: 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1, Taki‟nin bir “tag”i
2
                          ġekil 2, The New York Times‟ın haberi

3
 

Grafiti ve sokak sanatının sahip oldukları özgürlükçü ve protest yapıları, Berlin 

Duvarı‘nın yıkılıĢına eĢlik etmiĢ, aynı zamanda bu yıkılıĢı çağırmıĢ ve kutlamıĢtır. 

Berlin Duvarı, Soğuk SavaĢ‘ın doğu ile batı arasına çekilen ‗demir perde‘nin simgesi 

olmuĢtur. 1970‘lerin özgürlükçü dinamizmiyle birlikte Batı Berlin gençliği kendisini 

grafitiyle ifade etmeye baĢlamıĢ, bir süre sonra, duvarın batı yakası sokak sanatlarının 

en yaratıcı örneklerinden grafitinin basit biçimlerine kadar yazı ve resimlerle 

donanmıĢtır. Duvarın doğu yakasının tertemiz oluĢu ise batı ile doğu arasındaki 

çeliĢkiyi göstermektedir (ġekil, 3). Duvarın bu hali Edward Murray adlı bir fotoğrafçı 

tarafından belgelenirken Thierry Noir adlı bir sokak sanatçısının Berlin Duvarı‘nın 

yıkılıĢına eĢlik eden grafitileri uluslararası bir ün kazanarak grafiti üzerinden özgürlük 

isteminin sanatsal bir ifadesi olmuĢtur. Noir, duvarın yıkılıĢından daha önce nöbetçi 

askerlerle kedi-fare oyunu oynayarak yaptığı grafitilerle neyi amaçladığını The 

                                                           
2
 https://nytsyn-production.s3.amazonaws.com/photos/0075/3202/753202_525_350_w.jpg 

3
 http://streetartnyc.org/wp-content/uploads/2015/06/taki_183_nytimes.jpg 
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Guardian gazetesine verdiği röportajda „(Grafiti), benim için bu mistik duvarın sonsuza 

kadar dayanmak üzere inĢa edilmediğini ve değiĢtirilebileceğini insanlara 

gösterebileceğim bir yoldu.‟ ifadesiyle betimlemiĢtir (Bal, 2014: 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3, Berlin Duvarının Doğu-Batı Yüzeyleri (Ġnal, 2011: 8) 

1980‘lerden sonra sadece New York değil tüm dünyada grafitilerin artık sadece 

kiĢisel tatmin ya da politik görüĢ ve mesajları aktarma amacından ötesinde artistik 

kaygılar da taĢımaya baĢladığı gözlenmektedir. Grafitideki harfler giderek daha 

büyümeye, farklı Ģekiller almaya, içleri süslenmeye, değiĢik renklerle boyanmaya 

baĢlanmıĢtır. Daha dikkat çekici, renkli yazı biçimlerinin ve farklı stillerin ortaya 

çıkmaya baĢlanmasıyla sınır tanımayan bir yaratıcılık ortamı doğmuĢtur (Ġnal, 2011: 

11). 

1975‘de New York‘ta Artists Space‘deki ilk grafiti sergisinden bugüne grafitinin 

geliĢimi ve yaygınlaĢması artmasını sağlayan birçok sergi gerçekleĢmiĢ, yapıtlar 

koleksiyonlara alınmıĢ, müzeler ve festivaller grafitiye ev sahipliği yapmıĢ, en çok da 

reklam sektörü grafiti ve sokak sanatının oluĢturduğu yeni ifade biçimlerini kendi 

alanında kullanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu anlamda anlamsal açıdan varlığını tehlikeye 

düĢüren bu duruma rağmen grafiti verimliliğini arttıran grafiti sergileri ve haberleri onu 

daha fazla tanınan bir uğraĢ olarak izleyici ve üretici kitlesi oluĢturmasını da sağlamıĢtır 

(Satıcı, 2009: 102).  

Grafiti tipografik değeri, bir stili olan yazı olarak kabul edilir. Yani grafitiyi 

herhangi bir duvar yazısından ayrı tutmak gerekiyor. Bu ayrım biçimde olduğu kadar 

içerikte de var. Ġnsan birçok nedenle birçok duvar yazısı yazabilir. Grafitinin en önemli 

konusu ise isimdir. Bu 'gizli bir meĢhur olma duygusu', kalabalık içinde sivrilme, 

kendini duyurma ihtiyacından kaynaklanır (Satıcı, 2009: 2). ġekil 4‘de tipografik 

özelliği olan ve bir stili yansıtan grafiti örneği görülmektedir.  
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ġekil 4, Grafiti örneği
4
 

 Bugün için dünyanın pek çok ülkesinde varlık gösteren grafiti, Belçika‘da 

(ġekil 5) ve Melbourne‘da (ġekil 6) olduğu gibi bazen bir sokağın tümüne yapılan 

uygulamalarla bazen ise Toronto‘da (ġekil 7) olduğu gibi bir Ģehrin imzası olarak da 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

       ġekil 5, Belçika‟da bir sokak
5
                         ġekil 6, Melbourne‟da bir sokak

6
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 7, Toronto‟dan bir grafiti örneği
7
 

                                                           
4
 http://wonderopolis.org/wp-content/uploads/2011/10/graffiti_shutterstock_14622247.jpg 

5
 https://wonderfulwanderings.com/wp-content/uploads/2014/12/graffiti-in-gent-werregarenstraatje-7.jpg 

6
 https://us.123rf.com/450wm/dbajurin/dbajurin1504/dbajurin150400150/38953411-melbourne-australia--

march-16-2015-colorful-graffiti-in-narrow-alley-of-downtown.jpg?ver=6 
7
https://9155-presscdn-0-27-pagely.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/06/Canada-Toronto-

Graffiti-Alley-Rush-Lane-tag.jpg 
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Türkiye'de grafiti ilk kez 1980'lerin ortasında yapılmaya baĢlanmıĢ ve 1990'ların 

Hip Hop kültürüyle birlikte yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. 2000'li yıllarda yükseliĢe geçen 

sokak sanatının yeni formları ise Türkiye'de ancak 2010 yılına doğru etkisini 

göstermiĢtir. Bu anlamda, Türkiye'de grafiti ve sokak sanatı dünyaya oranla henüz 

geliĢme aĢamasındadır. Ancak Türkiye'de grafiti ve sokak sanatçıları yüksek 

performans ve stil geliĢimlerini sergilemektedirler. Ayrıca Mural Ġstanbul Festivali 

yurtdıĢında sokak sanatı ve grafiti alanında isim yapmıĢ ünlü sanatçıları Türkiye'ye 

getirerek Türk sanatçıların bu iĢleri ve kiĢileri canlı canlı deneyimlemelerine ve stil 

geliĢtirmelerinde tecrübe edinmelerine olanak sağlamaktadır. Bu tarz festivallerle 

Türkiye'de de bu sanat akımı geliĢmektedir (Çakır, 2016: 40-41). 

Türkiye‘deki grafiti sanatı bazen bir grup bazen de bir sanatçının yaptığı 

sokaklarda veya kamuya ait diğer mekânlarda boy göstermektedir. Wicx‘, ‗Nuka‘, 

EskReyn‘‗Max‘ Acil Sanat‘ gibi grafiti sanatçıları Ġstanbul‘da, Blockfactory ve 1TURK 

gibi gruplar Ankara‘da grafitinin geliĢimine katkı vermektedir. Bununla birlikte, Adana, 

Denizli, Samsun, Diyarbakır, Çankırı gibi illerde de grafitinin izleri görülmeye 

baĢlanmıĢtır. Türkiye‘nin ilk grafiti sanatçılarından olan Turbo‘nu (ġekil, 8) ve Cope‘un 

(ġekil, 9) yaptığı grafitiler Ġstanbul‘un çeĢitli mekânlarında boy göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 8, Turbo tarafından yapılan grafiti
8
               ġekil 9, Cope tarafından yapılan grafiti

9
 

KarĢı Ġdeoloji, Vandalizm ve Sanat Olarak Grafiti 

Grafiti sanatçıları; tasarlanmıĢ, üretilmiĢ, kullanımı belirlenmiĢ bu alanları kendi 

algıları ve anlamlarını katarak kendi kullanım biçimlerini oluĢturarak yeniden 

üretmektedirler. Otoritelerinkinden daha farklı bir uzamsal pratik oluĢturmakta ve pratik 

de sadece kendine özgü yaratılmıĢ imgesel ve sembolik anlamlarını taĢımaktadır. Bu 

Ģekilde yeniden üreten yazarlar, otorite ve strateji sahiplerinin alanlarında kendilerine ait 

alanlar içeren bir uzam yaratmaktadırlar. Sanatçılar, onların alanlarında kaçak faaliyet 

gösterdikleri için otoriteyle de karĢı karĢıya gelmektedirler (Üzüm Tan, 2010: 75). 

Sokak sanatçılarını, sanatlarını sokakta icra etmeye yönelten en önemli etkenlerden biri; 

bir baĢlık, kiĢi ya da herhangi bir Ģeye uymak ya da katılma ihtiyacı duymadan kendi 

çalıĢmalarını özgür bir Ģekilde diledikleri gibi sergileyebildikleri ve ait oldukları 

sokakların kültürünü bir yaĢam tarzı olarak görmeleridir (Çakır, 2016: 61). 

Grafiti, bilimsel ve sanatsal yeniliklerin patlak verdiği sosyal ve politik buhran 

ortamında, kitlelerin hareketlendiği bir dönemde ortaya çıkmıĢtır (Satıcı, 2009: 99). 

GeniĢ katılımlı küresel eylemler sokak sanatı ve grafitinin kendine özgü dilini 

güçlendirmiĢ ve toplum tarafından kabul edilebilirliğini önünü açmıĢtır (Balkır ve Kuru, 

2016: 1654). Grafitinin buhran zamanlarında ortaya çıkması ve geniĢ katılımlı 

eylemlerle popülerleĢmesinin temelinde yatan neden ise grafitinin otorite ve onun 

                                                           
8
 http://www.uplifers.com/wp-content/uploads/2014/10/Ekran-Resmi-2014-10-15-14.48.25.png 

9
 http://www.uplifers.com/wp-content/uploads/2014/10/Ekran-Resmi-2014-10-15-14.48.35.png 
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koyduğu ideolojiyle olan çatıĢmasıdır. Bu nedenledir ki ―Grafiti‖ ve ―Vandal‖ 

kelimeleri medya ve devlet tarafından, geniĢ halk kitlelerinde bir korku yaratma ve 

bunların tehdidinden korunma duygusu yaratmak için kullanılmaktadır. Grafiti‘ye karĢı 

savaĢ, politikacıların, fakirlik kurbanlarının kendi gerçeklerini ifade etmek tehdidine 

karĢı kullanılan bir stratejinin parçasıdır (Satıcı, 2009: 94). GeçmiĢte ekonomik gelir 

seviyesi düĢük kesimden gençlerin daha çok Ģarkı sözlerini yansıttıkları Vandalist bir 

eylem olarak görülmüĢse de günümüzde bu durum değiĢmiĢ; Banksy gibi efsane 

grafitistlerle birlikte grafiti sanatı, birçok kiĢi tarafından görmekten zevk alınan bir 

sokak sanatı olarak değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır (Erciyes, 2014‘den aktaran Sezer, 

2016: 37). ġekil 10 otoritenin grafitiyi bir suç olarak göstermek istediği bir örneği 

yansıtmaktadır. Ancak buradaki ―crime‖ (suç) kelimesinin üzerine yapılan grafiti 

uygulamasındaki ―fun‖ (eğlence) kelimesiyle, tam da grafitinin çıkıĢ motivasyonunu 

vurgulayan ―fun crime‖a (eğlenceli suç) dönüĢmüĢtür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 10, Grafitinin suç olduğunu göstermek isteyen bir örnek (Satıcı, 2009: 94). 

Kentler sosyal ve sınıfsal çatıĢmaların somutlaĢtığı alanlardır. Kamusal sanat ise; 

çoğu zaman iktidar söylemine alet edilip içi boĢaltılarak, tüketim nesnesi olarak 

kullanılmaktadır. Oysaki kamusal sanat ancak kentin direnç alanları olarak estetik ve 

anlam değerini kazanır. Kentin ulaĢım kanallarını istila eden, bu kanalları iĢlevinin 

ötesinde iletiĢim kanalları haline getiren reklam panoları; yalnızca bulundukları yere 

ücret ödeyerek tüm kentlinin belleklerine kazınma hakkını elde ederlerken, grafitileri 

kirlilik olarak kabul edebilmek mümkün değildir. Kenti savunmak gerekir ve grafiti 

çoğu zaman bunu amaçlar (Erdoğan, 2009:170). Nitekim Ankara‘da varlık gösteren 

marjinal sokak sanatı topluluklarından biri olan Blockfactory, “Biz Blockfactory‟iz. Kim 

olduğumuz ve kaç kiĢi olduğumuz hiç önemli değil ama bildiğimiz ve inandığımız bir Ģey 

var ki, sanat galerilerinde çerçevelendirilmiĢ düĢünceler yerine sokakta bizimle 

yaĢayan ve ölen Ģeyler yapıyoruz. “Bunları” sokağa yapıyoruz; çünkü yaĢadığımız 

zamanın bir parçası olup, dünyaya adımızı kazımak gibi bir niyetimiz yok. Kamusal 

alanlarda, iznimiz olmadan, bir sürü reklam, tabela, billboardla karĢılaĢıyoruz... 

Sokaklarımızı geri alıyoruz…” (Tanglay, 2005: 52-53) diyerek sokağın sanatının 

felsefesini ortaya koymaktadır. 

Dünya tarihinin önemli bir kısmı, güçlü sınıfların ve aristokratların ağzından 

yazılmıĢtır. Graffiti ise kabul görmeyen bir medya aracılığıyla herkese seslenmektedir. 

Örneğin diktatörlükle yönetilen ülkelerde, yasal olmayan politik graffitilere rastlanırken 
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‗daha özgür‘ ülkelerde, toplumda ezilen ve kabul edilmeyen kesimlerin yayın aracı 

olmaktadır. EĢcinsellerin, kürtajın serbestliğini savunanların, feministlerin, pasifistlerin 

(askerliğe karĢı olanların) sesi niteliğindedir. ÇeĢitli duvar yazıları, siyasi sloganlar, 

sokaklara yazılan Ģiirler, hepsinin içinde barındırdığı hissiyat ve felsefe aynıdır ve 

bunların hepsi sokak sanatıdır. GeçmiĢten bugüne bütün isyan sokaklara taĢmıĢtır ve 

duvar yazıları, halkın sokaklardaki sesi olmuĢ ve halk sokakları, sokaklar ise sanatı 

temsil etmiĢtir. Böylece sokak sanatı, insanların yaĢadığı zorlu durumlarda en iyi ve 

özgür ifade biçimi olagelmiĢtir. Graffitiyle, yaĢanan sıkıntılar, haksızlıklar kolaylıkla 

dile getirilirken, insanlık düĢünme ve ifade özgürlüğünü geri kazanır (Çakır, 2016: 38). 

Grafiti alt kültürü oluĢturduğu farklı yapılar ve belirli tarz nedeniyle ana kültüre 

karĢı bir tepki ortaya koyma noktasında sembolik ve dolaylı bir direniĢi içermektedir. 

Fakat hemen hemen her alt kültürel tarzın baĢına geldiği üzere grafiti kültürü de 

endüstrinin metası haline gelerek yeniden üretilir ve trendlere dönüĢtürülmektedir. Ama 

grafiti diğerlerinden farklı olarak illegal olarak baĢlayan ve hala bu yönünü devam 

ettiren bir oluĢumdur. Zamanla ―hall of fame‖ gibi legal duvarlar ve izinli duvarların 

ortaya çıkısıyla legal boyut da kazanmıĢtır. Ama pek çok yazar grafitinin doğası gereği 

illegal olduğunu ve illegal olmazsa ruhunu kaybetme tehlikesinin bulunduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Ġllegal boyutunun olması ve legal duvarlar olmasına rağmen illegal 

yapılmaya devam edilmesi yine de bir direnisin varlığını ortaya koymaktadır (Üzüm 

Tan, 2010: 71). 

Sonuç 

Grafiti, Ģehrin gettolarda yasayan, merkezdeki kaynak ve olanaklarından yoksun 

olan gençlerin otoriteye karsı protestosu ve direniĢi olarak ortaya çıkan kültür 

biçimlerinden biridir. Ġllegal bir hareket olarak doğan bu karĢı çıkıĢ, Ģehirdeki 

otoritelerle kıyasıya bir savaĢ halinde geliĢip yaygınlaĢmıĢtır.  

ĠletiĢim amacı ile duvarları kullanmak, protestoyu duvarlara yansıtmak çok eski 

çağlardan beri var olan bir eylemdir. GeçmiĢten günümüze insanoğlu varlığını ölümsüz 

kılmak için zaman ve mekâna hükmetmeyi hedefleyerek duygularını, gündelik 

yaĢamlarını duvarlara aktarmıĢlardır. Kent kültürü ile yakından iliĢkilendirilen duvarlar 

eski dönemlerden beri ressamların ilgisini çeken yüzeylerdir. Duvara yazı yazma, 

bireyin Ģehre, dıĢarıya kendinden bir iz bırakma isteğinin uzantısıdır. Kurulan modern 

dünyanın içinde, tüketim mallarının reklamları metro ve otobüs duraklarında, binaların 

yüzeylerinde yer seçerken, bu yüzeyler aynı zamanda bu tüketime karĢı direnen sokak 

sanatçılarının da malzemeleri olmuĢtur. Grafiti; insan belleğinin ve sosyal dinamiklerin 

keskin ve direk bir ifade formunda ortama müdahalesidir. Canlı renkler ve bellekteki 

kahramanlar, sistemli politikanın ürünü olarak galerilere hapsedilmiĢlerdir. KarĢı 

kültürlerin grafik üretimlerinden grafitiler; eleĢtirel tavırlarıyla izleme yöntem ve 

alıĢkanlıklarını alaĢağı etmekte, karmaĢa ve çirkinlik kavramlarını rahatsız edici bir 

Ģekilde sarsmaktadırlar. Ġnsanların yaĢam mekânlarını sınırlarından çıkartıp sokakları da 

yaĢam alanı haline getirdiği ülkelerde, grafiti daha yaygın karĢımıza çıkmaktadır 

(Erdoğan, 2009: 169-170). 

Sokak sanatları doğaları gereği tepkiseldir ama aynı zamanda kendi ile öteki 

arasında bir empatiyi öngördüklerinden dolayı pedagojiktirler. Sanat eğitiminin, 

düĢünmeyi, tartıĢmayı ve ifade becerisi kazandırmayı amaçlaması da sokak sanatıyla 

sanat eğitimini örtüĢtürmektedir. Sokak sanatlarının süreç odaklı olması sanat ürününü 

derin kökenli pedagojik araçlardan biri haline getirir. Bu bağlamda, sanat etkinliği 

iĢlevsel olanla içsel olanın arasında bir bağlantı – baskın bir yorumcu olarak ya da 

eleĢtirel sorgulama platformu olarak iĢlev görebilecek bir dil oluĢturması sokak sanatını 
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sanat eğitiminin eğitsel araçlarından biri yapabilmektedir (Mona Baker, 2015‘ten 

aktaran Balkır ve Kuru, 2016: 1653-1654). ġiddet, bireysellik, tüketim çılgınlığı, ifade 

eksikliği gibi konulara soruna içerden yaklaĢarak çözme potansiyeli olan grafiti, 

çağımızın iĢaretlerini anlamaya yönelik bir görsel iletiĢimin ve estetiğin en uç 

örneklerini vermektedir (Satıcı 2009:108). Grafitinin farkındalık yaratmadaki bu 

gücünün sanat eğitiminin farklı süreçlerinde, üretken ve kendini özgürce ifade edebilen 

bireyler oluĢturmada yeni bir yol olabileceği düĢünülmektedir. Toplumsal değiĢime 

bağlı olarak kendine yeni araçlar ve yaklaĢım biçimleri arayan sanat eğitimine farklı bir 

soluk getirme potansiyelini barındırdığı söylenebilir.  
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80‟LĠ YILLAR TÜRKĠYE‟SĠNDE TELEVĠZYON YAYIN 

POLĠTĠKASI, ĠKTĠDAR VE TOPLUMSAL ETKĠLERĠ 

 

Hanife Nâlân GENÇ

 

Özet 

Televizyon, kitlesel boyutta ileti dağıtan en yaygın ve önemli iletiĢim araçlarından biridir. Asıl 

amacı haber ve bilgi verme olan televizyon, aynı zamanda eğitme ve eğlendirme iĢlevlerini de üstlenir. 

Toplumsal var oluĢu gerçekleĢtirmede oldukça etkin olan televizyon, 1980‘li yıllar Türkiye‘sinde resmi 

yayın politikasıyla iktidarla ortak bir eğilim sergilemiĢtir. Bu anlayıĢla kimi yasaklar içeren bir yayın 

politikası izlenmiĢ ve programlar halkın çok da beğenisini kazanmayan Ģekilde biçimlendirilmiĢtir. Ancak 

o yıllarda devletin ilk ve tek resmi televizyon kanalı olan TRT Kurumunun resmi yayın politikasının 

ikircikli bir yapısı olduğu, izleyen yıllarda değiĢtirdiği yayın anlayıĢı ile ortaya çıkmıĢtır. Özellikle özel 

kanalların açılması TRT‘nin sarsılmaz resmi yayın politikasının sürdürülmesini olanaksız kılmıĢtır. TRT 

Kurumu, değiĢen dünya koĢullarına koĢut olarak halkın beğenisi doğrultusunda yayın ilkelerini belirlemiĢ 

olan özel kanalların oluĢturduğu rekabet ortamının dıĢında kalamamıĢ ve/veya kalmak istememiĢtir. 

Bunun sonucunda tanımlanmaları farklı olsa da halkın ilgisini çeken programların içerikleri resmi ve özel 

kanallarda aynı kalmıĢtır. Türkiye‘de özel televizyon kanallarının açılması ve yaygınlaĢması, TRT‘nin bu 

yeniliği kabul etmesi ve çağa ayak uydurmasında iktidarın da önemli bir etkisi olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: 80‘li Yıllar, Televizyon, TRT, Yayın Politikası, Ġktidar, Toplum. 

 

THE TURKISH TELEVISION BROADCASTING POLICY, THE STATE 

AND ITS SOCIAL EFFECTS IN THE 1980s 

Abstract 

The television is one of the most common and most important communication media distributing 

messages on a large scale. Even though its main purpose is the distribution of news and information, it 

also functions as a means of education and entertainment. Being influential in building social existence, 

the official television broadcasting policies of the 1980s indicate governmental collaboration. This 

approach included the implementation of bans and the broadcasted programme did actually not please the 

audience. The ambivalence of the country‘s first and only television channel TRT also manifests itself in 

the fact that its official broadcasting policy changed over the years. Especially the emerging broadcasts of 

private television channels made it impossible for TRT to maintain its indefeasible broadcasting policy. 

Along with changing world conditions, TRT did not or could not ignore the competition created by 

private channels which determined their broadcast policies according to public expectations. As a result, 

there only seems to remain a difference in terms of definitions whereas the content of programmes that 

attract the public‘s attention stay the same both on official and private channels. Concerning the broadcast 

activities of private television channels, the government played an influential role in making the state 

channel TRT keep up with the times and accept innovation. 

Keywords: The 80‘s, Television, TRT, Broadcasting Policy, Government, society.  
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GiriĢ 

Türk siyaset ve toplum yaĢamında 1980‘li yıllar önemli olaylara sahne olur. 

Neo-liberalizm ve popüler kültür kavramlarının gündeme geldiği bu yıllarda halkın 

yaĢam ve düĢünce biçimini derinden etkileyen ciddi değiĢimler yaĢanmıĢtır. Tüm 

dünyada küreselleĢmenin doğal bir sonucu olarak doğan neo-liberalizm kavramı, 

1980‘li yılları izleyen süreçte Türkiye‘de iki ayrı sınıfı oluĢturarak gündeme gelir. 

Türkiye‘de 24 Ocak 1980 kararları sonrasında baĢladığı söylenebilen (ġimĢek, 2005: 

29) bu kavram siyasi, ekonomik ve kültürel boyutta toplumsal yaĢamı derinden etkiler. 

En önemli etkisi ise orta sınıfı ‗geleneksel‘ ve ‗yeni‘ olarak ikiye ayırmasıdır. 

Geleneksel orta sınıf çiftçi, esnaf ve sanatkârlardan, yeni orta sınıf maddi olanakları 

daha iyi, eğitimli ve apolitik olarak değerlendirilebilen finans sektörü, kamu ve sosyal 

hizmet çalıĢanlarından oluĢur. 

1980‘li yıllar Türkiye‘sinde özellikle popüler kültür ürünlerinde baskın biçimde 

küçük insan ve onun sorunları dile getirilir. Popüler bir baĢka deyiĢle halkla ilgili olanla 

kültür kavramlarını ayrı ayrı ancak bir potada değerlendiren popüler kültür nitelemesi, 

esasıyla kültür kavramının çağırımlarının boyutlarını imler. ―ÇeĢitli yapılanmalar içeren 

popüler kültür ‗popularis‘ kelimesinin evrelerden geçerek ve değiĢerek, baĢlı baĢına ek 

kelimelerle bir kavram halini alıp Ģekillenmesiyle baĢlamıĢtır‖ (Aydar, 2014: 800). Bir 

bakıma bu yıllarda ortaya çıkan yeni orta sınıf tüketime ve seçkinciliğe yönelik kültürü 

özendirmiĢtir. 

Cumhuriyet Döneminde sanayi ve ticaretin geliĢmesine koĢut olarak artan 

nüfusla birlikte kentleĢme, göç ve tarım alanlarının azalması ve/veya yetersiz olması 

beraberinde toplumsal yaĢamda pek çok değiĢimi getirmiĢtir. 70‘li yıllarda köyden 

kente göçle birlikte beliren varoĢlar ve gecekondu yaĢamı yeni bir alt kültürü 

doğurmuĢtur. Anadolu‘dan büyük kentlere iç göç hareketinin yoğunluk kazanması, 

serbest piyasa ekonomisine geçilmesi gibi nedenler popüler kültür kavramının ortaya 

çıkmasında etkili olmuĢtur. Bu yeni oluĢumla birlikte halkın sanat, estetik, özellikle de 

müzik beğenisi değiĢmiĢtir. Gecekondu sözcüğü yerini varoĢ sözcüğüne bırakmıĢ, bu 

grubun beğenisi arabesk müzikse varoĢ müziği olarak adlandırılmıĢtır. Halk Müziği ile 

Sanat Müziği arasında kalan arabesk, Türkiye‘de 70‘li yıllarda yayılmaya baĢlamıĢsa 

da, 80‘li yıllarda bu yayılma doruk noktaya ulaĢmıĢtır. Arabesk müziğin çok yaygın 

olduğu 80‘li yıllarda pek çok pop, rock hatta sanat müziği sanatçısı dönemin piyasa 

koĢullarına uyarak ya tümüyle bu türe yönelmiĢler ya da Ģarkılarının arasına birkaç 

arabesk parça da yerleĢtirmiĢlerdir. 80‘li yılların sonunda bu müzik türüne olan ilgi 

azalırken, 90‘lı yıllarda bu kez de pop müzik patlama yapmıĢtır. Ġnsanlar yöneldikleri 

müzik türleriyle yalnızca beğenilerini ortaya koymamıĢlar, aynı zamanda onları 

kendilerini anlatma aracı olarak kullanmıĢlardır. ―Tercih ettiğimiz müzik, zevklerimiz 

kadar özlemlerimizi, duygularımızı ve hayallerimizi de yansıtır‖ (Özel, 2016:146). 

Halkın müzik beğenisi de bu yolla biçimlenmiĢtir. 

80‟li Yıllar Türkiye‟si 

1980 yılı Türk siyasi tarihinde olduğu gibi toplumsal yaĢamında da derin izler 

bırakmıĢtır. 1980 yılından önceki gerilimli ve bunalımlı süreç 12 Eylül 1980 Askeri 

Darbesiyle insanlarda bir gevĢeme ve rahatlama durumu yaratmıĢtır. 1980‘li yıllar 

Türkiye‘sinin içinde bulunduğu durumu Gürbilek Ģu sözlerle anlatmaktadır: ―Bir 

yandan söz hakkı engellenmiĢ, susturulmuĢ Türkiye vardı, diğer yanda söze yeni 

kanallar, yeni çerçeveler sunan bir ‗KonuĢan Türkiye‘.‖ (2001: 21). Ġnsanların ‗12 Eylül 

Dönemi‘ öncesi yılgınlığı ve yorgunluğu yerini depolitizasyonun baskın olduğu derin 

bir sessizlik ve hüzne bırakmıĢtır. Bu dönemin siyasi oluĢumları ve devlet politikaları, 
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toplumsal ve ekonomik yaĢama yansımalarıyla kendini göstermiĢtir. ―1980‘li yıllar 

sadece ekonomik alanda yapılan değiĢim ve düzenlemeler ile sınırlı olmayıp, siyasal 

partiler ve liderlerinin de büyük ölçüde yenilendiği bir döneme iĢaret eder. Yeni siyasal 

düzenin, baĢ aktörü olan siyasal parti ise Anavatan Partisi (ANAP) olur ve ANAP 

iktidarı dönemi partinin liderinin adıyla ―Özal dönemi‖ olarak tarihe geçer‖ (Öztürk 

Ötkünç, 2007: 62). 

1970‘lerin ortalarında artan antidemokratik uygulamalarla toplumda yeni 

eğilimler baĢ gösterir. 1980‘li yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de sağ ve 

sol ideolojilere yaklaĢan görüĢler yeni dönüĢümleri doğurmuĢtur.  

Bu yansımalardan biri de müzik alanında olmuĢtur. Bu yaralı toplum kendini 

avutacak olana yönelir yani ―arabeske yeĢil ıĢık Ģansını tekrar verir‖ (Ok, 2004: 13). 

Halkın müzik beğenisi ile ideolojik yaklaĢımının sıkı bir iliĢkisi olduğu bilinen bir 

durumdur. DüĢünsel planda kurulan düzenin, yaĢamsal boyut kazanması için sanatın her 

alanına ama özellikle müziğe bazı görevler yüklenmiĢtir (Durgun, 2005: 36).Toplumun 

hem ekonomik hem de siyasal havası kitlelerin müzik tercihlerinin önemli bir 

belirleyicisi olmuĢtur. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinin ateĢli savunucularından 

olduklarını ileri süren sanatçılar toplumsal hayatta ideolojik yapılanmayı beraberinde 

getirmiĢtir. Bu da bu dönemde toplumun gereksinmelerinden doğan bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir. 1968 öğrenci olaylarının ardından ideolojik çatıĢmalar ve 

sendikaların yükseliĢi ile bir arayıĢın ve karmanın müziği olmuĢtur arabesk. 

DeğiĢen siyasi, kültürel, ekonomik ve toplumsal koĢullar, siyasi kutuplaĢmalar 

toplum düzenindeki değiĢimi beraberinde getirmiĢ ve halkın müzik beğenisini arabesk 

türde yoğunlaĢtırmıĢtır. Bilindiği gibi teknolojik geliĢmelere koĢut olarak geliĢen 

iletiĢim teknolojileri toplum yaĢamında önemli bir iĢleve sahiptir. 80‘li yıllardaki 

iletiĢim teknolojileri arabesk müziğin geniĢ kitlelere yayılmasında oldukça etkili 

olmuĢlardır. Bu da her yerde ve her türlü koĢulda bu müzik türünün kolay 

dinlenebilirliğini sağlamıĢ ve önüne geniĢ bir yol açmıĢtır. Bu yıllarda yaygın olan araba 

teypleri, transistörlü radyolar, teleks gibi makinelerin Türkiye‘ye girmesiyle, arabesk 

müziğin seslendiği kitle artıĢ göstermiĢtir. Buna korsan plak ve kaset Ģirketleri de 

eklenince yayılım kaçınılmaz olmuĢtur. 

Arabesk müziğin böylesine hızla yayılım göstermesinde radyo ve televizyon gibi 

kitle iletiĢim araçlarının etkisi de oldukça büyük olmuĢtur. ―Televizyonun toplumsal 

yaĢama katılmasının en önemli etkisi, iletiĢim olanaklarının artması ve taraflı yayıncılık 

nedeniyle devletin kültür politikalarının kitlelere en kısa yoldan ulaĢtırılması olmuĢtur‖ 

(Bek, 2007: 32). Arabesk müzik yayınının yasak olduğu bu yıllarda TRT bünyesinde 

resmi yayın politikasının gereği olarak bu tür yayınlara yer verilmemektedir. Ancak 

yasaklanan her Ģey gibi bu müzik türü de adını duyuracak bir baĢka kanalı çoktan 

bulmuĢtur. Bu dönemde arabesk müzik ―toplumsal bir tutunma aracı olarak 

algılanmıĢtır‖ (Küçükkaplan, 2013: 161). Halk tarafından yaratılan kültür, sosyo-

ekonomik ve siyasal olgularla yine halkın beklentileri, düĢünce ve yaklaĢımlarının 

değiĢmesine koĢut olarak farklılık kazanır. Kendisine TRT‘de yer bulamayan arabesk 

müzik de sürekli bu tür müzik örneklerine yer veren Polis Radyosunda kendisine bir 

alan bulmakta gecikmez. 

12 Eylül 1980 Ġhtilalini izleyen süreçte Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

oldukça katı kuralları olan bir yayın politikası izler. 1980 yılında kurulan Bülent Ulusu 

hükümeti için Öztürk Ötkünç, Ģu değerlendirmeyi yapar: ―Darbe hükümeti olması 

dolayısıyla, içe kapalı, ideoloji yükü ağır, sanatsal ve estetik endiĢeler bağlamında ise 

yoksul olduğu görülür‖ (2007: 66). Bu değerlendirme devletin resmi yayın organı 
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TRT‘nin tümüyle dönemin siyasi eğilimleriyle biçimlendiğinin göstergesidir aynı 

zamanda. Buna karĢın, TRT‘nin 80‘li yıllar boyunca resmi yayın politikasına tümüyle 

sadık kaldığı da söylenemez. Çünkü kurum için arabesk müzik yayın konusu çeliĢik bir 

anlam taĢır. Bu yasağa tümüyle uymayan TRT bir yandan bu müzik türüne günlük 

yaĢamda yer vermemeyi tercih ederken, diğer yandan özel eğlence, bayram veya yılbaĢı 

gecelerinde bu yasağı deler. TRT‘nin büyük oranda geçit vermediği arabesk müziğe 

kapılarını ilk kez 1979 yılının yılbaĢında Orhan Gencebay‘ın konserinde araladığı 

söylenebilir. Hatta arabesk müziğin önemli ses sanatçılarını gecenin özel ve/veya 

sürpriz konuğu olarak lanse etmekten geri kalmaz. Arabesk müziğe karĢı olduğunu 

yayın politikasıyla duyuran, bu konuyla ilgili programlar yapan aynı kurum ―özel 

günler‖de yasağı delmekte bir çekince duymaz. 

Aslında bu yıllardaki yayın politikası tümüyle arabesk müziği ortadan kaldırma 

ya da yok sayma anlamı da taĢımaz. Zira kimi eğlence programları, parodiler ve komedi 

tarzı gösterimlerde hem arabesk müzik türüne hem de onları seslendiren sanatçılara 

doğrudan ya da dolaylı biçimde yer verilir ya da gönderme yapılır. Yayını yapanın da 

bu yayını izleyenin de bildiği ancak birbirlerini kandırırcasına bilmezden geldiği bir 

gerçeklik olarak durur bu durum. Görünürde resmi yayın politikası dıĢında tuttuğu 

arabesk müzik yayınını halka en etkin biçimde ulaĢtıran da yine TRT olur. Özellikle 

eğlence ve güldürü programının sunumunu zenginleĢtiren arabesk müzik böylece 

yayınların izlenebilirliğini artırmıĢtır. Bu durumda arabesk müzik parçalarının ne o 

yıllarda ne de sonrasında müzik ve eğlence programlarının içinden çıkartıl(a)madığı 

söylenebilir. ―Öte yandan televizyon, toplumun eğlence anlayıĢına, yaĢam tarzına ve 

dünya algısına da etki etmiĢ, örneğin; TRT‘de yayımlanan yerli ve çoğu Amerika 

kaynaklı yabancı diziler, ailece izlenmenin ötesinde komĢuların da dâhil olduğu sosyal 

ortamlar oluĢturmuĢ, baĢka dünyalar, baĢka yaĢama biçimleri bu diziler aracılığıyla 

görünür olmuĢtur‖ (Tunç, 2001: 85–122). Ancak genel yayın politikası ve programların 

içerikleri incelendiğinde, televizyonun 1980‘li yıllarda halkı eğitmek gibi bir amaç 

taĢımadığı kolayca görülür. Bu dönemdeki pek çok televizyon kanalının ―…halkın 

eğitimine katkıda bulunmak yerine; kolaya, ucuza ve daha fazla reytinge ulaĢmaya 

yönelen tutumlar sergilediğini söylemek hiç de yanlıĢ olmaz‖ (Uğuzman Er, 2004: 285). 

Bu yıllarda arabesk müzik ve bu türün sanatçıları devletin yayın politikasının 

koĢulladığı biçimde kendilerini tanıtmıĢ ya da tanımlamıĢtır. Arabesk müzik parçaları 

aynı format içinde sunulsa da, onu nitelemek ya da anlatmak için farklı terimler 

kullanılmıĢtır. Bu durum TRT Kurumunun koyduğu yasağı sürdürüyor olma algısını 

güçlendirmek adınadır. Bu parçalar için arabesk müzik demek yerine kavramın içini 

yumuĢatmak ve algısını değiĢtirmek için ‗popüler müzik‘ ifadesi kullanılmıĢsa da, bu 

müzik türü içinde yansıtılan Ģarkıların gerçekte arabesk müzik örnekleri olduğu çok 

açıktır. Popüler müzik adlandırmasıyla faklı bir kavramdan söz ediliyor izlenimi 

yaratılmıĢ olsa da halk bu isimlendirmeyi benimsememiĢ ancak TRT‘nin yayın 

politikasını eleĢtirmemiĢ, olduğu gibi kabul etmiĢtir. GeniĢ kitlelerin arabesk müzik 

Ģarkıcısı olarak tanıdığı isimlerin popüler müzik Ģarkıcıları olarak isimlendirilmesi 

onları dinleyenler için durumu değiĢtirmemiĢtir. Zira belirttiğimiz gibi kavramın 

yalnızca biçimsel yönü bir baĢka deyiĢle isimlendirmesi değiĢmiĢ, içeriği ve 

güzelduyusal nitelikleriyse olduğu gibi korunmuĢtur. 

12 Eylül Darbesi geldiğinde müzik piyasalarında bu etki farklı biçimde bir 

yansıma bulmuĢtur. Bu piyasayı güçlendiren en önemli etken üretimi ucuz kasetlerin 

yaygınlaĢmasıdır. ―(…) Arabesk her Ģeyden daha fazla, Türkiye‘nin 1970‘li yılların 

ortalarından itibaren yükseliĢe geçen kaset sanayinin yarattığı bir üründür‖ (Stokes, 

2000: 163). Özellikle Almanya‘da üretilen plaklarla arabesk müzik geniĢ kitlelere 
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yayılma olanağı bulur. Kasetlerin hızla yayılmasının nedenlerinden birisi maliyetinin 

düĢük oluĢu, halktan gelen talebe hızla yanıt verebilmesi olmuĢtur. Toplumun henüz 

tam bir endüstrileĢme dönemi yaĢamadığı bu süreçte kaset piyasasının oluĢması ve 

akabinde yayınlaĢması oldukça kolay olmuĢtur. 

1980‘li yıllarda kitle iletiĢim araçlarından özellikle televizyonun yayıncılık ilkesi 

siyasi ve toplumsal etkilerin kitlelere doğrudan yansıtımında oldukça etkili olmuĢtur. 

―Türkiye‘deki vahĢi kapitalizmin kuralsız ortamında ticari, ekonomik, etik ya da estetik 

hiçbir denetime tabi olmadan, tecimsel amaçlarla iĢletilen, ulusal, bölgesel ve yerel 

düzeyde etkinlik gösteren pek çok birimden oluĢan çok dinamik bir sektör olarak 

geliĢir‖ (Erder, 2003: 101). 

Bu yıllarda TRT‘nin yayın politikasını özellikle siyasi olguların belirlediği 

izleyen yıllarda değiĢen iktidar ve ideolojilerle ortaya konulacaktır. Bu yüzden bu 

dönemde TRT‘nin yayın politikasını dönemin siyasi olaylarıyla iliĢkisi yönünden 

değerlendirmek gerekir. Bir baĢka deyiĢle, ―1980‘lerin baĢına kadarki yaklaĢık 20 yıllık 

süreçte TRT‘nin bu müziğe karĢı takındığı sert tutum devletin arabesk müziğe bakıĢını 

açık Ģekilde ortaya koymaktadır‖ (Küçükkaplan, 2013: 152). Askeri darbenin ardından 

herkesin mutlu ya da hoĢnut olduğu zannedilen bir dünyanın gerçekte hiç olmadığı ve 

toplum ideolojisinin çok devingen bir yapısı olduğu insanların farklı yönlere doğru 

kaymasıyla ortaya çıkar. ―70‘li yıllarda yükselen solun üzerinden silindir gibi geçildiği, 

Kenan Evren‘in cumhurbaĢkanlığındaki ANAP iktidarı ise Özal‘ın liberal görüĢleriyle 

toplumda bir rahatlama sağlamaya çalıĢmıĢtır‖ (ġahin, 2014). 1980‘li yılların ortalarına 

kadar büyük beğeni kazanan arabesk müzik bu yıllardan sonra beliren protest bir dünya 

görüĢüyle karĢılaĢır. Bu protest yaklaĢımın müziğe yansıması sonucunda arabesk müzik 

onu yorumlayanların tanımladığı gibi ‗özgün müzik‘ gibi bir rakiple karĢı karĢıya gelir. 

1980‘li yılların ortalarına doğru gelindiğinde, adına özgün müzik, protest müzik ya da 

sol arabesk denilen müzik hızla popüler olur ve toplumun ilgisine hedef olabilecek yeni 

bir tür de böylece doğar. Sözleri ve coĢkusuyla kitleleri etkileyen ancak adı bir türlü tam 

olarak konulamayan bu yeni tür, arabeskin ideolojik yanını ön plana çıkartan bir 

nitelikle kendini tanımlamıĢtır. 

Böylece arabeskin tekdüze görünen havasına bu yeni tür müzikle canlılık 

katılmaya çalıĢılır. Adına özgün müzik denilen bu Ģarkıların düzey olarak diğer arabesk 

müzik örneklerinden farklı olmaması ve her yorumcunun aynı Ģarkılara kattıkları 

biçimsel farklılıklardan ötürü bu tür de kalıcı nitelik kazanamamıĢ ve dönemin moda 

müziği olmaktan öteye gidememiĢtir. DıĢa açık bir piyasa ekonomisi 1980‘li yıllarda 

özelleĢtirmeye önemli bir yol açacaktır. Ekonomik olarak liberal, siyasal olarak da 

muhafazakâr bir yaklaĢım gösteren ANAP hükümeti yeni liberal ekonomik hedefleriyle 

uluslararası sermaye piyasasının hareketliliğini sağlamaya çalıĢmıĢsa da 1987 genel 

seçim sonuçları dört eğilimi birleĢtirecek gücü kalmadığını ortaya koymuĢtur. Büyük bir 

siyasi çekiĢmenin yaĢandığı 1987 genel seçimleri Türkiye için yeni bir dönemin de 

baĢlangıcı olur. ―Merkez solda iki yeni partinin (SHP ve DSP), merkez sağda Süleyman 

Demirel‘in yeni partisi DYP‘nin, Ġslamcı kanatta Necmettin Erbakan‘ın yeni partisi 

Refah Partisi (RP)‘nin, milliyetçi kanatta da MHP‘nin devamı olan Milliyetçi ÇalıĢma 

Partisi‘nin‖ (Öztürk Ötkünç, 2007: 65) siyasi arenaya girdiği görülür. 

Televizyon yayıncılığının bu döneme etkilerini daha yakından değerlendirilecek 

olursak, TRT‘nin yayın politikalarını dönemin siyasi ortamı ve siyasilerin tutumlarının 

yönlendirmelerinin etkisiyle oluĢturulduğu rahatlıkla söylenebiliriz. TRT kurumunun 

yasaklarla yoğunlaĢtırdığı yayın politikasını sürdürmekte ısrar edememesinde etkili olan 

en önemli geliĢme, 1 Mart 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan ve 
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Almanya üzerinden yayın yaĢamına baĢlayan Star 1 televizyonu olur. Türkiye‘nin ilk 

özel televizyonu olan kanal o yıllarda büyük bir ilgi ve beğeniyle karĢılanır. Yeni 

kanalın farklılığı beraberinde çabucak beğeni kazanmasını getirir. Zira TRT‘nin resmi 

yayın politikasının aksine daha esnek, özgür ve halkın beğenisi yönünde hazırlanmıĢ 

olan programlara yer verilir. Bu televizyonun yayın politikası daha çok iki açıdan büyük 

ilgi görmüĢtür. Ġlki TRT kurumundan farklı olan dizileri, yarıĢma programları ve maç 

yayınlarıyla öne çıkan program akıĢı, diğeri ise bu program süreleridir. 7 Mayıs 

1990‘da, her gün saat 18.00 ile 23.00 arasında test yayınıyla baĢlayan ve çok kısa bir 

zaman sonra 12 saate çıkartılan yayın saatlerinin 13.00 ile 01.00 saatleri arasına 

çekilmesi olmuĢtur. Star televizyonu 4 Ağustos 1990 tarihinde normal yayına baĢlar. Bu 

anlamda Gürsel‘in de belirttiği gibi; ―özel radyolar ve televizyonlar Özal döneminin 

belki de en önemli reformlarından birisi oldu. Onlarca ülke genelinde, yüzlerce yerel 

düzeyde yayın yapan televizyon ve binlerce radyo, tam bir ifade özgürlüğü patlaması 

yarattı.  Cumhuriyet‘in en önemli resmî ideoloji taĢıyıcısı TRT tekeli bir yıl içinde 

paramparça oldu‖ (2005: 6). Resmi yayın politikasının dıĢında bir anlayıĢı benimseyen 

bu özel kanal özellikle de eğlence ve müzik programlarında halkın beğenisini kazanmıĢ 

olan müzik türlerine yer verir. TRT girmiĢ olduğu rekabet ortamının sonucu olarak daha 

önce resmi olarak karĢı olduğu arabesk müzik parçalarına yer vermeye baĢlar. 

Sonrasında sayıları artan özel kanallar bu tür yayınlarda adeta birbirleriyle yarıĢırcasına 

tümüyle arabesk müziğe yer verirler. 

TRT‘nin sarsılmaz devletçi kimliği dönemin iktidarı ile de yumuĢamıĢ ve ister 

istemez özel kanallarla baĢlayan rekabet ortamına katılmıĢtır. Türkiye‘de yasal 

durumdan ötürü özel kanallar kurulamamıĢ ve TRT Kurumu uzun yıllar tek baĢına 

televizyon sektöründe kalabilmiĢtir. Dolayısıyla da Türkiye resmi ve tekelci bir yayın 

politikasına mahkûm edilmiĢtir. Bunun yasal dayanağını da Anayasanın 133. Maddesi 

oluĢturmuĢ ve Türkiye‘de radyo ve televizyon yayınları TRT‘nin elinde olmuĢ, bunun 

sonucunda da özel televizyonlar kurulamamıĢtır. Aynı Ģekilde anayasaya göre 

Türkiye‘deki tüm vericiler TRT‘nin elinde olduğundan TRT, Türkiye‘den Almanya‘ya 

görüntü transferine aynı gerekçeyle yasak koymuĢtur. Avrupa‘da o yıllarda bu nakilleri 

PTT ya da Telekom gibi kuruluĢlar yapmaktadır. Belirttiğimiz gibi devlet 

televizyonunun yayın anlayıĢı bu yıllarda var olan siyasi eğilimlere iye kalmıĢtır. 

Türkiye‘de o dönemde önemli bir siyasi isim olan Turgut Özal‘ın talimatı ve 3517 sayılı 

yasayla TRT‘nin radyo-televizyon vericileri, karasal linkler, uydu iĢletmeciliği ve 

frekans tahsisleri yetkisi PTT‘ye devredilir. PTT bu yetkilerle sonraki yıllarda 

Türkiye‘ye TÜRKSAT uydusunu kazandırır. Bu yolla Magic Box Haber görüntüleri 

PTT‘den kiralanan linkle Deutschland Telekom üzerinden yapılır. Böylece TRT‘nin 

vericileri hiç kullanılmadan haberlerin günlük video görüntüleri de Star 1 

televizyonunda yayınlanmaya baĢlar. Esasında buna gerek de kalmaz. Zira 

Almanya‘dan Eutelsat uydusundan yapılan yayın Türkiye‘de çanak antenler ve uydu 

alıcı cihazlarıyla çok rahatlıkla izlenir. 

 Ġktidarın bu tutumu 12 Eylül 1980 Askeri darbesinden sonra kapatılan 

Cumhuriyet Halk Partisi‘nin oylarını kendinde toplamak amacıyla kurulmuĢ olan SHP 

yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti‘nin yaklaĢımında belirmiĢtir. Bazı SHP yöneticileri 

genel baĢkanlarının ‗korsan TV‘ sözü üzerine Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir gibi üç büyük il 

baĢta olmak üzere bazı illerde kapatma davaları açarlar ancak Kırıkkale‘de bir mahkeme 

bilirkiĢi raporları ile Star1 daha sonra değiĢen adıyla Magic Box isimli özel televizyon 

kanalının Türkiye‘den yayın yapılmadığı gerekçesine dayanarak kapatma olamayacağı 

yönünde karar verir. Daha sonra karar Yargıtay tarafından da onaylanınca Magic 

Box‘un yurt dıĢından yaptığı uydu yayınlarının önünde yasal hiçbir engel kalmaz. 
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―1989‘da Türkiye‘nin ilk özel televizyon kanalı olan Magic Box/Star 1‘in yayına 

baĢlamasıyla birlikte, yayın hayatına 1974‘te baĢlamıĢ olan TRT‘nin (Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu) müzik yayını üzerinde uyguladığı tekelleĢme son bulur‖ (Dürük, 

2011: 38). Bunun sonucunda rahat bir nefes alan ve iktidarın güvenini arkasına alan 

arabesk müzik güçlenir ve bir anlamda resmileĢerek daha önceki esaretinden kurtulmuĢ 

olur. ―TRT‘nin arabesk müziğe uyguladığı ambargonun kalkmasıyla bu müzik 

özgürlüğüne kavuĢur ve kendi içinde folk arabesk, taverna, fantezi, devrimci arabesk 

gibi türlerle çeĢitlenerek yaygınlaĢır‖ (Dürük, 2011: 39). Bu dönemdeki yasaklamalar 

veya resmi yayın ilkeleri TRT‘nin yayın anlayıĢını değiĢtirmeye iter. Bu yasaklamaların 

hedefinde olan arabesk müzik, yayın yasağı ortadan kalktığı gibi devlet desteğiyle 

güçlenir ve büyük bir yükseliĢe geçerek yaygınlaĢır. ―Konulan yasaklara karĢın 

arabeskin engellenemez bir biçimde yükseliĢini sürdürmesi sonucu devlet, halkı acıdan 

uzak tutmak için; söz konusu türü, acısız biçimde sunmayı dener‖ (Dönmez Mustan, 

2011: 237). Ancak bu giriĢimin pek de baĢarılı olduğu söylenemez. Yapay olarak 

üretilen ‗acısız arabesk‘ halkın beğenisini kazanamaz. 

Televizyon dünyasında bu olaylar olurken 3984 sayılı RTÜK yasasının 25. 

Maddesi TBMM‘de kabul edilir. Turgut Özal‘ın ölümü üzerine Süleyman Demirel 

cumhurbaĢkanı olur. Onun CumhurbaĢkanı, Tansu Çiller‘inse BaĢbakan olduğu 1994 

yılında karar mecliste kabul edilerek yasalaĢır (1). 

Arabesk müziğin bu hızlı yükseliĢinde dönemin siyasi liderleri de oldukça etkili 

olmuĢlardır. ―Bu konudaki ilk adımları, 1983‘te Anavatan Partisi‘ni (ANAP) kuran 

Turgut Özal atar. Arabeski gerçekten sevdiği anlaĢılan Özal, daha 1979 yılında, DPT 

MüsteĢarı iken, Adalet Partisi‘nin (AP) Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Süleyman 

Demirel‘e sunduğu bir raporda, gecekonduların oy potansiyeline dikkat çeker. Hatta 

―Anavatan Partisi, 1983‘teki seçim kampanyasında arabesk müziği de bol bol kullanır‖ 

(Hür, 2010). Ġktidar partisinin bu müzik türüne sempatisi tümüyle seçmenin kalbine 

girebilmek amaçlı olsa da, siyasi partilerle halkın bütünleĢmesinde siyasilerce önemli 

bir araç olarak kullanılmıĢtır. ―80‘lerdeki Özal iktidarının Ġslamiyet‘e ve Doğulu 

kimliklere yakınlık kuran demeçleri toplumdaki kültürel bocalamayı pekiĢtirir‖ (Dürük, 

2011: 35). Halkın içinde bulunduğu bu bocalama durumu yalnızca siyasi partilerin 

kendilerine bir yarar getirmekle kalmamıĢ, aynı zamanda bu müzik türünün kendisini 

var etmesinde büyük bir rol oynamıĢtır. ―…Sanatçıların siyasi bağımlılıktan 

uzaklaĢması gerekli olsa da, siyasal desteğin varlığı sanatın devamı için son derece 

önemlidir‖ (Göher, 2009: 306). Arabeskin siyasal önemini anlayan Turgut Özal bundan 

yararlanmasını da bilmiĢtir. ―Anavatan Partisi gecekondu insanlarının kültürünü, 

alıĢkanlıklarını, hoĢlandığı ve hoĢlanmadığı Ģeyleri incelemek üzere ―Arabesk Grubu‖ 

denen bir araĢtırma birimi oluĢturur‖ (Özbek, 2006: 177). 

Verilere dayalı bir seçmen görüntüsü çıkartan Anavatan Partisi, SĠAR‘ın 1987 

ve 1988‘de Anavatan Partisi için yürüttüğü iki araĢtırma sonucunda oy verenlerin ―yeni-

muhafazakârlar ya da yeni liberaller‖ olduğunu ortaya koyar. Bunun üzerine siyasi 

arenada eski ve yeninin kaynaĢtırılmasında arabesk müzik önemli bir rol üstlenir. 

1980‘lerde siyasal kampanyalarda ve maçlarda kullanılan arabesk, yasal eğlence 

dünyasına da bu yolla girmiĢ olur. Kitlesel halk kültürünün Ģekillenmesinde önemli bir 

iĢleve sahip olan arabesk, 1980‘li yıllar Türkiye‘sinde modernleĢmede alınan yolun 

göstergesi olarak değerlendirilir. Bu yıllarda modernleĢtirmeci denetime direnen 

arabesk müzik, 1980‘li yıllardan 90‘lara gelindiğinde ―sınıflar üstü bir zevk‖ 

(Kozanoğlu, 1992) olarak nitelendirilmeye baĢlar. Artık arabesk müzik yüksek ya da 

alçak kültür öğesi olarak değil, bir beğeni çerçevesinde değerlendirilir. 
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Arabesk müziğin yaygınlaĢmasında ve geniĢ kitlelere ulaĢmasında yalnızca 

televizyonlar etkili olmamıĢtır kuĢkusuz. Super FM, Show Radyo gibi özel radyo 

istasyonları zamanında Polis Radyosunun yaptığı yayınların ötesine geçerek tümüyle bu 

müzik türüne yer vermeye baĢlarlar. Bu durum ilerleyen süreçte özel televizyon 

kanalarının, bunların arasında da yalnızca klip yayını yapanların, yirmi dört saat müzik 

yayını yapan özel radyoların artmasıyla oldukça karmaĢık bir hal almıĢtır. Radyo ve 

televizyonun içine düĢtüğü bu durumu Kozanoğlu ―durmadan Ģarkı içip Ģarkıcı yiyen, 

açlığını da hiçbir zaman bastıramayan bir canavar‖a dönüĢtüğü Ģeklinde yorumlar 

(1995: 144). 

Yalnızca radyo yayınları değil sinema sektörü de arabesk müziğin yaygınlaĢıp, 

benimsenmesinde etkili olmuĢtur. Özellikle Arap filmlerinin etkisinin duyumsandığı 

dönemi izleyen 1968‘ler sonrasında arabesk Ģarkılar ve Ģarkıcıların yer aldığı filmler 

çekilmeye baĢlanmıĢtır. Sinemanın etkisi toplumsal açıdan televizyondan çok daha 

güçlü olmuĢtur. Zira televizyon olmadan önce de var olan sinema kitlelerin ilgisini 

televizyondan çok daha önce çekebilmiĢtir. Sinema açık ya da kapalı, taĢra ya da kentte 

her zaman büyük ilgiyle karĢılanmıĢ ve halkın güzelduyusal zevklerini 

biçimlendirmiĢtir. Televizyon yayınlarının baĢlamasını izleyen yıllarda önce özel daha 

sonra da resmi televizyon kanallarında geniĢ yer verilen arabesk müziğin etkileriyle 

donatılmıĢ filmler gösterime girmiĢtir. Arabesk müziğin yaygınlaĢması ve 

yerleĢmesinde sinema, televizyondan önce ancak sonrasında da onunla birlikte 

güçlenerek çok etkin bir rol oynamıĢtır. 

Sonuç 

1980‘li yıllar Türkiye‘sini tam olarak anlayabilmek için bu dönemi hazırlayan 

koĢulları bilmek gerekir. Bu dönem öncesinde artan antidemokratik uygulamalar 

toplumsal yaĢamda insanları faklı yönelimlere iter. Bir anlamda insanlar bu dönem 

öncesinde yaĢadıkları gerginliklerden uzaklaĢarak yeni yaĢam biçimleri oluĢturmaya 

yönelirler. 1980‘li yıllardan sonra beliren siyasi partiler ideolojileri ve siyasal 

tutumlarıyla toplumsal yaĢamı içlerinde barındırdıkları tüm karmaĢayla etkiler. Gerek 

geleneksel gerekse modern çizgilerin iç içe girdiği bir siyasal anlayıĢın simgesi haline 

gelen Anavatan Partisi‘yle uzlaĢmacı bir yaklaĢımın izleri müzikte de yansımasını 

bulur. Bir önceki dönemde sol ideolojinin baskın biçimde ortaya çıktığı özgün müzik 

yerini her iki anlayıĢa da yakınsanan bir baĢka türe evrilir. Özellikle de iktidarda olan 

parti ve onun genel baĢkanının sergilediği yaklaĢım televizyon ve radyo programlarının 

içeriklerini belirleyip, yön vermekle kalmaz, müziğin propaganda aracı olmasına kadar 

varır. Siyasi partilerin ideolojilerini yansıtan arabesk müzik parçaları ve yorumcuları 

kendi adlarına bir yarar elde ederlerken, var olan ideoloji de onları kendilerini halka 

tanıtma, reklam etme, adını duyurma, sempati kazanmada kullanır. ÇeĢitli televizyon 

programları veya reklamlarda sanatçıların yer alması öncelikle ticari amaçlı olsa da 

insanları sevdikleri ya da beğendikleri önemli kiĢi ya da sanatçılarla etkileme amaçlanır. 

Televizyon programları ya da reklamlarda sanatçılar veya Ģarkılar açıkça siyasi bir 

görüĢ içermeseler de örtük biçimde izlediği yayın anlayıĢıyla ideolojik bir sorumluluk 

yüklenmiĢ olur. 

Toplumsal yaĢamda gerek ekonomik gerekse kültürel ve siyasal anlamda bir 

geçiĢ döneminin ürünü olarak müzik türleri, sanatçı yorumları ve programlar belirmiĢ 

ve üstlendikleri görevi tamamladıklarında ise yerlerini baĢka oluĢumlara bırakmıĢlardır. 

Çünkü insanlar müzik beğenileri ile yalnızca dinlemek istedikleri türlere yönelmemiĢler, 

aynı zamanda onları biçimlendirmiĢlerdir de. Türk toplumunun 1980‘li yıllardaki 

siyasal ve toplumsal durumu ve konumunu ―modernleĢme sürecinin ve projesinin 
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çeliĢkileri ve kararsızlıklarını kavramada son derecede önemli‖ olduğunu vurgulayan 

Özbek‘e katılmamak olanaksızdır (2006: 169). Dönemin siyasal partilerinin 

ideolojilerinin yansımaları olarak kullanılan müzik ve eğlence programlarının 

içeriklerinin de bu etkilenmeden nasiplerini aldıkları görülür. Dönemin ideolojik 

yaklaĢımının temsilcisi görevini üstlenen ve bir yandan toplumsal eĢitlik, diğer 

yandansa rekabetçi anlayıĢın savunucusu olan Anavatan Partisi‘nin topluma vermek 

istediği sosyal ve ideolojik iletiyi toplum yaĢamının bu dönemindeki koĢulları, 

beklentileri ve gereksinimlerini dikkate alarak değerlendirmek gerekir. 

Siyasal yaĢamdaki bu karmaĢa ve karıĢıklık ‗arabesk‘ sözcüğünün imlediği 

anlam boyutuna bir gönderme yaparak arabesk bir siyaset anlayıĢının güdülmesi 

sonucunu doğurmuĢtur. Bunda halkın beğeni ve güzelduyusal algılarına bir anlamda 

tekel koyan bir yaklaĢımın baskın olduğu söylenebilir. Dönemin ekonomik koĢulları, 

serbest piyasa uygulamaları da bunda önemli bir rol oynamıĢtır. Avrupa‘ya dolayısıyla 

da Batıya yakınlaĢma arzusu ekonomik bakımdan henüz geliĢimini tamamlamamıĢ 80‘li 

yıllar Türkiye‘sinde bir karıĢıklık gibi algılanmıĢtır. Enflasyonist sürecin tüketime 

dayalı bir yönelime sahip olması ekonomik bakımdan da kitleri etkilemiĢtir. 80‘li yıllara 

damgasını vuran ideolojik yaklaĢım yasaklama ve denetlemedir. Oysa ki halkın beğenisi 

yönünde yapılan program ve yayınların içeriklerinin değiĢtirilip zenginleĢtirilebilmesi 

ise öncelikle insanların düĢünce yapısını biçimlendirmekle olasıdır. Bu ise yaĢam 

düzeyi ve eğitim olanaklarıyla doğrudan iliĢkili bir durumdur. Otuz yıllık bir sürece 

damgasını vuran arabesk müzik bu ülkenin gerçeği olmuĢtur. Televizyon sayesinde 

arabesk müzik yalnızca ideolojik ve siyasal düzenin değil, aynı zamanda sosyal yaĢamın 

bir parçası olmuĢtur. 

Not 

(1) Orhan Uğuroğlu özel arĢivindeki resmî belgeler.  
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ĠKTĠDAR OLARAK MÜPHEMĠYET!  

(Ahmed HâĢim Örneği) 

 

Hasan AKAY

 

Özet 

Ahmed HâĢim, bireysel var oluĢ macerasını farklı boyutlara aktararak mitleĢtiren ve varoluĢ 

maksadını belirsizleĢtiren bir Ģairdir. Esrarlı terkiplerden hoĢlanmakta ve anlamı müphem 

bırakmaktadır bilinçli, estetik, politik, stratejik bir tercihle. Metinlerindeki anlam, kapalı gökyüzündeki 

hava gibi kapalıdır. Anlamın iması var, teması yoktur; görülmeyen yanı var, ötesi yoktur. Göstermek 

istediğini göstermemek –müphem veya muallakta bırakmak- suretiyle göstermenin tarzını bulmuĢ ve 

poetika yazılarında –bilhassa ―ġiir Hakkında Bazı Mülâhazâtı ġâmildir‖ makalesinde- bu tarzı sonuna 

kadar savunmuĢtur.  Sembolik, bedbin ve deist bir nağmesi vardır. Müzikal idrak bakımından Servet-i 

Fünûn‘un izlerini taĢımaktadır. Ama -açık etmek istemediğinden-, iletmek istediği belirgin bir mesajı 

yoktur. Lakin bu, mesajı yok demek değildir. Onun mesajı ―âheng-i nihân‖ Ģeklindedir. O yüzden 

HâĢim‘in metinsel mektubu muallaktadır.  Kimin hesabına yazıldığı da tam olarak kimi muhatap aldığı 

belli değildir. Müphem bir ağırlığın derin müziği eĢliğinde, tahayyül ve tahattur zevkinin hatırının 

gözetildiği bellidir. O bakımdan Ģair, büyülü bir müphemiyetin derinliğine dalan ve orada kalmayı 

arzulayan bir Ģairdir. Kendinden baĢka kılavuzu yoktur. Ama takipçisi çoktur. Ona modern Türk 

Ģiirinin kurucu Ģahsiyetlerinden biri olma meziyetini kazandıran da budur. Gerçi müphemiyet –etik, 

estetik, politik, mitik ve semitik açıdan- tek baĢına kılavuzluk yapabilecek bir keyfiyete malik değildir; 

ancak bu bağlamda da anlamlandırılabilecek ve yorumlanabilecek son derece dikkat çekici ve sarsıcı 

bir nitelik arz etmektedir. Bu yazı, onun bu veçhesini merkeze alan bir sorgulama ve değerlendirme 

gerçekleĢtirmek maksadıyla kaleme alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Modernite, Ġktidar, ġiir, Müphemiyet, HâĢim. 

 

AMBIGUITY AS POWER! 

(The Example of Ahmed HâĢim) 

Abstract 

Ahmed HaĢim (Hashim) is a poet who mythicizes and expresses his journey through 

individualistic existence at different levels, as well as is one who keeps the intent of this existence vague. 

He is fond of composing mystic verse, and his decision to be ambiguous is one that is conscious, esthetic, 

political, and strategic. Meaning in his texts is shrouded in fog. Meaning has implication, however it lacks 

theme; it has an unseen side, but nothing beyond that. He had created a style of not showing what he 

wanted to show—that is, by leaving ambiguity or by leave everything dangling in the open air. Moreover, 

he had clung on to this style right to the very end—as is exemplified in his paper ―ġiir Hakkında Bazı 

Mülâhazâtı ġamildir‖ (―Some Observations About Poetry‖). His works have a symbolic, dark, and 

ethereal tone about them. He follows in the footsteps of Servet-i Fünûn in terms of musicality. Yet, as the 

poet wishes not to be explicit, his work thus communicates no clear message. This however does not 

imply that there is no message. His message in fact takes the form of ―âheng-i nihân‖ or ―hidden 

harmony.‖ HaĢim‘s textual epistle is thus in abeyance. It remains unclear at whose expense it was written, 

or who its audience is. What is apparent is one‘s being reminded of the pleasure of daydreaming and 

recollection in accompaniment with the deep music of an ambiguous immensity. The poet from that 

vantage point is a man of magic who dives into ambiguity‘s abyss and wishes to remain there. He is his 

own shepherd, and he has many a following flock. Being one of the founding fathers of modern Turkish 

poetry has too won him a certain degree of prestige. Even if he did not singlehandedly pioneer (the art of) 

ambiguity in either an ethical, esthetic, political, mythical, or shemitic sense; he nevertheless desired a 

quality that—in this sense—is striking to the endth degree as well as jarring in terms of giving his texts 

meaning and leaving them open to interpretation. This paper aims to ponder upon and examine Ahmed 

HaĢim‘s ambiguity. 

Keywords: Modernity, Power, Poetry, Ambiguity, Hâshim.  
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Modernlik, Ġktidar ve Müphemiyet 

Aslında iktidar, müphemiyetin değil; fakat açıklığın, kesinliğin yanında yer alır 

ve muhalefet müphemiyetin, belirsizliğin, çok anlamlılığın, serbestiyetin veya 

hürriyetin yanında konumlanır. Ancak burada biz, açıklığı ve kesinliği iktidar olarak 

benimsemiĢ anlayıĢa karĢı, müphemiyeti bilinçli bir iktidar unsuru gibi kullanan ve 

sarsıcı bir tesir meydana getiren anlayıĢtan söz etmek, tersinme yoluyla, müphemiyetin 

de sanatsal, estetik bir iktidar aracı olarak iĢlevselleĢtirildiğini vurgulamak istiyoruz. O 

bakımdan, niyete bağlı bir poetik manevra olarak, HâĢim‘in müphemiyetinin, ona, 

iktidara (‗iktidarda olan‘a) karĢı bir nevi alternatif bir iktidar (simetrik iktidar!) temin 

ettiğini tespit ediyoruz. 

Ġktidar ve müphemiyet ya da iktidar olarak müphemiyet. Bu konuda farklı 

tanım ve tasnifler var, ama konuya uygun bir teorik zemin oluĢturması açısından, 

çalıĢmalarıyla sosyolojinin sınırlarını geniĢleten, yüzyılın en parlak sosyologları 

arasında sayılan Zygmunt Bauman‘ın eserini merkeze almak ve onun üzerinden bir 

değerlendirme yapmak istiyorum. Bauman, Modernlik ve Müphemlik
1 

adlı eserinde, 

yaratıcılıkla müphemlik arasında alaka kurmakta ve müphemliğin modernite ile 

iliĢkisinin hemen daima ikircikli bir yapıda olduğunu vurgulamaktadır. Bauman‘a göre 

modernlik ve kaynağı olan düzen fikri gibi müphemlik de modern pratiğin bir 

ürünüdür. Her ikisinin de modern pratiği sürdürmekten baĢka çareleri yoktur.‖
2
 

Modernite, bir yandan ―Ģeyleri adlandırmak, sınıflandırmak, düzenlemek” 

isterken öte yandan bunlara direnen ve ―kafaları karıĢtıran müphemiyet‖i üretir. Ve 

Müphemlik, modern hayat ve devlet projesinin, kısaca -Friedrich tarafından ortaya 

atılan ve gerçekmiĢ gibi uygulamaya konulan ve aslında saf ırkçı bir ―soy-kurum‖ 

iddiasına sahipken ―soy-kırım‖a yol açan- ―bahçe metaforu‖ yani ayrık otlarından 

temizlenmiĢ ―bahçecilik‖ özlemleri karĢısında, çeĢitli stratejiler üreterek hayatta 

kalmaya çalıĢır. Ama (kimi zaman kraldan çok kralcı olmaya çalıĢırken) farkında bile 

olmadan düzene karĢı bir tehdit oluĢturur. Bu tehdit gerçekte modernitenin ve 

bürokratik kültürün doğal sonucudur. Bu nedenle, modernliğin baĢarısı gibi gözüken 

―müphemlik‖ aslında modernliğin iflasıdır. 

Bauman, ―toplumu, yönetilecek bir nesne, planlanan biçimde tutulacak bir 

bahçe gibi görmemizi teĢvik eden bürokratik kültürün, ―holocaust (soy-kırım)‖ fikrinin 

doğup geliĢebileceği ve sonucuna ulaĢabileceği asıl atmosfer olduğunu” 

savunmaktadır. Ayrıca, ―bu tarz çözümleri mümkün ve ‗akla uygun‘ kılanın, araçsal 

akılsallık düĢüncesi ve onun modern, bürokratik kurumsallaĢma biçimi olduğunu 

savunur.‖
3
 O yüzden, modernitenin baĢarısı olarak gösterilen -dıĢarda bırakılma ve 

ötekileĢtirme vb. kavramlar arasında kalan diğer kavramları kapsamak üzere- 

müphemiyet, onun iflası olmuĢtur. Modernite, ötekileĢtirerek hor gördüğü ve 

temizlemek hırsıyla saldırdığı müphemiyetin eliyle sulara gömülmüĢtür. 

                                                           
1
 Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik, Çev. Ġsmail Türkmen, Ayrıntı Yay., 2.b., Ġst. 2014.  

2
 Modernlik ve Müphemlik, s. 27. / Ona göre, modernliğin müphemlikle mücadelesi bir ―holocaust‖ 

sonucunu doğurmuĢ, ancak modernite bunu, ahlaki bir sonuç olmaktan çıkararak, hiyerarĢik kararların 

baĢarıyla uygulandığı bürokratik bir hikâyeye dönüĢtürmüĢtür. Zaten modernitede ahlâk diye bir Ģey yok; 

sadece ―bürokratik görevler, emirler, yasaklar var”dır. Bürokratik sistemde ahlâk, davranıĢlara referans 

olarak gösterilmediği gibi, tam aksine, sistemin çanına ot tıkayacak cinsten bir belirsizliğe yola açacağı 

endiĢesiyle kabul de edilmez. Bu yüzden Bauman, “Ahlâkın tabiatındaki müphemlik, bürokraside etkili 

olsaydı holocaust sergilenemezdi‖ demekten kendini alamamıĢtır. (Bauman, Modernite ve Holocaust, çev. 

S.Sertabiboğlu, Versus Kitap, Ġst. 2007, s. 46, 167). 
3
 Modernite ve Holucaust, s. 33-34. 
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Moderniteyi yıkan, müphemliğin asasıdır. Ve müphemiyet, iktidarda olan 

―siyasal mühendislik, yasal kesinlik, ayıklayıcılık ya da ayırı(m)cılık, hiyerarĢik 

uygulamayla baĢarılan kararlılık, ahlaktan yoksun açıklık, otoriter ve baskıcı 

tasnifçilik ve tahkir edici belirleyicilik vs.‖ karĢısında ―iktidar‖ı ele geçirmiĢtir. Bu, 

ayıklayıcı bir iktidar olmaktan ziyade, otoriteyi boĢa çıkarmaktan doğan, iktidarı 

iktidarsız bırakan muhalif veya negatif iktidar gösterisidir. Bir ‗sözde iktidar‘dır. 

Modern sanatta müphemliğin macerası, hem modernite macerasını kurgulayan 

hem de ona maruz kalanlar ile benzerdir. Modernite, nihayet, dıĢarıya attığı ―birçok 

öteki‖nin bir ―tek‖ine dönüĢmüĢtür. Post-modernizm bu Ģekilde yaĢamaya razı 

olmanın ve/ya ―yiğitlik bende kalsın!‖ projesinin bir adıdır. Buna göre post-modernlik, 

müphemliğin alt ettiği modernliktir. Ve artık, müphemiyetin üstesinden gelme 

hırsından vazgeçmiĢtir. Kırılan kibri ve kaygıya yenik düĢen gururu yüzünden 

düzensizlikle malül salaĢ bir hayatı, zaaflarıyla birlikte yaĢamayı öğrenen, böyle 

yaĢamaya kararlı olan modernlik demektir. Bu, müphemliğin elinin galip olarak 

kaldırılmasıdır. Lâkin, gerçekte her ikisi de ringde yere serilmiĢ vaziyettedir. 

Sanatçıların da benzer tarzda bir iktidar arzusu olmuĢtur. Kimi, tek anlamı 

öncelememekten, kimi dıĢarıda bırakılmıĢ ya da ötekileĢtirilmiĢ kiĢiler safına 

itilmiĢlikten, kimi yaĢantısından gelen ‗her Ģeyini kaybetmiĢlik!‘ten, kiminin de 

çokbilmiĢlikten kaynaklanan ‗belirsizlik‘ durumları nedeniyle aynı kapıya çıkmıĢ, aynı 

hatta buluĢmuĢtur. Hepsi de bir Ģekilde modern hayat projesinin ürünü ve 

mağdurudurlar. HâĢim‘de ve aynı hattan giden birçok Ģairde olduğu gibi. 

Açıklık, Saklı Ġktidar ve Müphemiyet 

HâĢim, aslında modernite macerasının birey çapında bir simgesi ismidir: 

Modern bir Ģair, modern Ģiirin vasıflarını benimsemiĢ, ancak aynı zamanda –en yakın 

dostu A.ġ. Hisar‘ın da dediği gibi- tam bir ―iptidai (ilkel)‖ gibi yaĢıyor. Modern 

algının ürettiği müphemiyetin gönüllü mahkûmu âdetâ! Bu çeliĢkili görünen hal, onun 

sanatında da hayatında da bir nevi ―saklı iktidar‖ oluĢturmuĢtur. Bir iptidai gibi 

yaĢayarak modernliği ve müphemliği benimseyerek iktidarı (açıklığı, kesinliği) alaĢağı 

etmiĢtir. 

HaĢim, müphemliği, ―gölge boksu‖ndaki gibi, karĢısındakinin -yani muktedir 

ya da açıklığı benimseyen iktidarın- gücünü boĢa çıkartan bir hamle olarak, iĢlevsel 

olarak uygular. Modernitenin ve iktidarda olanın tek ve mutlak anlamı ya da emri, 

müphemliğin saldırısıyla boĢa çıkartılmaya çalıĢılır. Sonuç, iktidarın yerinden 

edilmesidir. Dolayısıyla, ―muktedir‖liği suya düĢen iktidar‖ın ‗gösterilen‘i, 

gösterilmeden gösterilen ―müphemiyet‖ olmaktadır. Ki son tahlilde belirsizliğin baĢ 

tacı olduğu bir durum kendini gösterir. Bu, ―açıklığın‖ sanat ve hayat algısına karĢı 

sessiz ve derin bir darbedir. 

(Bu HâĢimâne darbenin ne kadar dipten vurduğu, düĢünce ve zihniyet olarak 

kesinliğin, mutlak ses ve mutlak hakikatin farkında olan Ģairlerin sanat ve algı tarzında 

müphemiyeti ya da çokanlamlılığı tercih etmelerinden anlaĢılmaktadır. Üstelik 

postmodernizmdeki müphemiyet düĢüncesinin eylem ve yorumların içine iĢlemesi
4
 de, 

iĢin cabasıdır). 

                                                           
4
 M.Küçük, ―Post-modern‖, Ġzlenim, Aralık l993, s.34-41; Ö.N. Soykan, ―Postmodernin Kendi 

TartıĢmalı Bir Kavram‖, Ġzlenim, Aralık l993, s.42; Türkiye‟den Felsefe Manzaraları, l993; Thomas D. 

Dochherty, ―Postmodernizm‖, Postmodernist Burjuva Liberalizmi, çev. Y. Alogan, l995. 
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Modernlik ve Müphemlik
5
 bağlamında bir yorumlama yapıldığı takdirde, 

Ahmed HâĢim‘in, müphemliği ve dolayısıyla parçalı ya da çoklu yorumu, sanatsal ve 

estetik beğeni ya da ideolojik ve psikolojik bir protest tavır, bir ‗muhalefet stratejisi‟ 

olarak savunduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu yorumun sağlamasının yapılması 

gerekir. YaklaĢımı baĢka Ģairler için de sürdürebiliriz. 

O takdirde, meselâ, diyebiliriz ki: Yahya Kemal veya aynı hatta yol alan Necip 

Fazıl, bütünlüğü ve kesinliği ya da açık seçikliği bir sanatsal ve estetik beğeni ya da 

ideolojik ve psikolojik bir kıyâm stratejisi (hattâ ‗ötekiler‘ karĢısında sanatsal 

açısından bir kıyâmet stratejisi) olarak savunmaktadır. Çünkü Necip Fazıl, tek anlam 

veya mutlak hakikat adına –idrak keskinliği ve uygulama açısından- tam bir vuzuh 

taraftarıdır. Ġlmin hakikate, poetik söyleminin de eyleme götüreceği fikrindedir. Bu 

hatta iktidar sahibidir. (Hiçbir zaman iktidarın adamı olmamıĢtır, ancak iktidar, onun 

adamı olabilmektedir! Olabilirse!). O kadar metafizikten, sırrîlikten bahsetmesine 

rağmen anlaĢılmak istemiĢ ve kastı anlaĢılmadığı zaman da öfkelenmiĢtir.
6
 

Ahmed HâĢim ise müphemdir, pusludur, çok anlam ve yorum taraftarıdır. Tek 

anlamı, tek hakikati ve açıklığı önceleyen ve öneren iktidara karĢı oldukça garip bir 

suskunluk stratejisi geliĢtirmiĢtir. Ünlü makalesinden (―ġiir Hakkında Bazı 

Mülahazalar‖dan) ve poetik tavrından anlaĢıldığı üzere, HâĢim ne vâzıhlık kaydında ne 

de anlaĢılmak kaygısında olmuĢtur. Dert değildir öyle anlaĢılması okur tarafından. 

Ancak okuyucunun, Ģairin imalarından azami istifade etmesi beklenir. ―Kari‘e‖ 

Ģiirinde Ģöyle der: 

―Muzlim Ģeceristan arasında 

Esrar ile yekpare münevver 

Bir yoldur açılmıĢ sana derdim. 

Ka‟ri bu kitabın gecesinde 

Mehtabı seninçün yere serdim” 

Okuyucudan bunu fark etmesini, göz önüne serdiği Ģeyin mahiyetini sezmesini 

ve duyumsamasını ister. (Tabii, ‗ideal okuyucu‘dan)! Ona göre metninin anlaĢılması 

ne gerekli ne de yeterli Ģarttır. O, açtığı ―yol‖un farkına varılmasını ister. Çektiği özel 

hattının bilinçli olarak kullanılmasını. 

HâĢim -Tevfik Fikret ya da Orhan Veli vb. gibi- derdinin adını vermez, 

adlandırmaz, onu okura bırakır, okur anlasın ister; simge diliyle söyler demek 

istediğini. Ona aĢina olanlar bu derdi duyumsayacak ve saklı derdiyle derttaĢ 

olacaklardır. Çünkü açıkça söylendiğinde bu derdin sırrı sırra karıĢır. Derdini yol 

imgesiyle okurun gözleri önüne seren Ģair, hiçbir Ģekilde ‗yol derdi‘nde değildir; lâkin 

―derd‖i yol olmuĢtur. Tabii ki ―o yol‖dan her okur geçemeyecektir! Farklardan biri de 

budur. (Ayrıca okurdan ―gözyaĢı‖ falan da istemez). 

                                                           
5
 Bauman, ―Müphemliğin Ġntikamı‖, Modernlik ve Müphemlik, s. 260–280. / Müphemiyet (Freud), 

temelsizlik (Kafka), karar verilemezlik (Derrida) felsefesi bir noktada birleĢiyorlar. Hepsi de Yahudililiği 

karakteristik psikolojisiyle iç içe. 
6
 Vefatından az bir zaman önce etrafındaki dostlarına acı bir sitemle dolu Ģu sözleri etmekten 

çekinmemiĢtir: ―Beni anlamadınız!‖ Ve tabii onlar anlamadıysa kim anlayabilirdi? Kastettiği ya da 

gönderme yaptığı anlamı, ‗gösterilen‘i hiç kimse onun ilettiği form ve muhtevada görmemiĢti! Kastettiği 

Ģey, Ģuydu: Ġdeologyasını bile yaptığım bir devrimi gerçekleĢtiremediniz! Bunu anlamadınız! 

Raporlarında bunun ipuçları mevcuttur. ―Gençliğe Hitabesi‖ni de bu bağlamda yeniden okunabilir. 
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Ġster ki herkes istediği yorumu yapsın. Aslında anlam ve yoruma öncelik 

tanımadığı halde, tezevvuk ve tahattur (―zevk-i tahattur‖) açısından bir öncelik tanımıĢ 

olmaktadır. Aslında bu, kendisini hakikaten anlayamayacak olanlara hoĢgörülü bir 

ruhsat tanıması, ―oldu, oluyor!‖ tarzında bir teselli vermesidir. Demek ister ki: Gerçek 

anlamda onun eserine vukuf veya nüfuz için, biraz da onunla hem-derd, hem-zebân, 

hem-rûh olmak gerekir! Oysa her okuyucuda o yeteneği ya da hüneri aramak 

beyhudedir! Bu psikolojinin, ‗anlaĢılmamayı marifet addetmek‘ Ģeklinde bir 

değerlendirilmeye kapı araladığı da söylenebilir. 

Ġktidar Olarak Müphemiyet 

Bauman‘a göre, müphemliği dayatan, halkı
7
 müphemliğe mecbûren mahkûm 

eden iktidardır. Müphemiyeti savunmak ya da ona mahkûm olmak, iktidara karĢı 

olmaktır. Ama müphemliği halk muhalefet olarak iktidar Ģeklinde kullanabilir.
8
 Bu da 

-Derrida‘cı söylemle- ―imkânsızlığın imkân olarak kullanılması‖dır bir bakıma. 

Yapıçözüm de post-modernizm de, psikanaliz de, metinlerarasılık da, nihilizm vb. de 

aynı yerde buluĢuyorlar: belirsizlik, müphemiyet, karar verilemezlik, anlama 

ulaĢılamazlık… (Çünkü bu anlayıĢların hemen hepsinde sürgün edilenlerin, kenara 

itilenlerin, ötekileĢtirilenlerin, dıĢarda bırakılanların, hakkı yenilenlerin, ayıklanarak 

yok edilenlerin ya da temizlenenlerin yaĢantısına atıflar var, mağduriyetler var). Hepsi 

de böylesi yaĢantılardan çıkarsanan felsefeler olarak gözüküyorlar. Her birinin 

yüzünde ayrı ayrı ironiler tezahür ediyor: Kara mizahlar, kızıl tehekkümler, siyah 

istihzâlar, yeis kahkahaları, mavi uçurumlar! 

Burada hem anlam hem de yorum açısından müphemiyet söz konusudur. 

Bauman‘a göre: Her okuma bir yorum ve her yorum saygıdeğerdir. Hiçbiri diğerine 

müreccah değil ve olamaz. (Derrida da zaten bu yüzden -yani bir yorumun muhakkak 

öne çıkartılması gerektiğini savunan- hermönetiğe karĢı çıkmıĢtır). Demek ki bu 

anlayıĢa göre her yorum, metne bir Ģekilde dâhil ve müdâhil oluyor. Dolayısıyla, 

metin, yorumlarla geniĢliyor, yayılıyor; parçalanıyor. Her parça, her yorum, kendince 

olsa da saygındır, esaslıdır, ihmal edilemezdir.
9
 

                                                           
7
 Bauman, “halk” derken öncelikle ―Yahudi cemaati‖ni kastetmekte ve onların –müphemliğe- mahkûm 

ediliĢlerinden bir yaklaĢım tarzı üretmektedir. Yahudilerin yaĢantısından, itikadî geleneklerinden ve 

kültürlerinden gelen idrakin, tüm insanlar için geçerliymiĢ gibi genelleĢtirilerek sunulması, söz konusu 

yaklaĢımın mantık ve diyalektik açıdan zayıf noktasını ya da yumuĢak karnını oluĢturuyor. Mevzii 

uygulama veya olaylar ve çözüm önerileri ya merkezî hâle getiriliyor ya da merkezsizleĢtiriliyor. Yahudi 

mantığı ve yaklaĢımına göre hem “halkı müphemliğe mecbûren mahkûm eden iktidardır‖ deniliyor, hem 

de ―müphemlik bilgisiyle yaĢama becerisi, Yahudi Tanrının armağanı‖ olarak takdim ediliyor (Bauman, 

a.g.e., s.242). Parça parça yorumların esasa dâhil edilmesi ve böylece anlamın kesinliğe ulaĢmadan 

müphem olarak sürecin iĢlemesi, bu ―bitmeyen anlam arayıĢı‖, Yahudi tanrının armağanı‖ ise, ―iktidar‖ın 

halkı buna mecur etmesi, neden tenkit ediliyor? Bu çeliĢki içeren mantık, yapıçözüm mantığına kaynaklık 

eden bir yaklaĢımdır. Yapıçözümü anlamak, haham mantığını kavramaktan geçer. Yoksa kiĢi, neyi, nasıl, 

ne için yapıçözüme uğrattığının farkında olamayacaktır.  
8
 Modernlik ve Müphemlik, s. 27. 

9
 Bauman da, yorum bahsinde bunu savunur. Her hahamın dediği veya yaptığı yorum geçerlidir, metne 

dâhildir. Hiçbiri diğerine tercih edilemez ve dolayısıyla böyle böyle yapılan yorumlarla geniĢleyen 

açılımıyla, metin yorumu sınırsızlığa açılır ve hiç kimse kesin bir yorum veya anlama ulaĢamaz. Zira 

metni tam manasıyla anlamak ve yorumlamak mümkün değildir. Bu durum edebi metin yorumu bahsine 

de, yapıçözüm ve eleĢtirel yöntem bağlamında bağlanabilir. 



 

358 

Bu algı ve yorum tarzı, birçok anlam alanını kuĢatıyor ve poetikaları da 

politikaları da içine alacak tarzda geniĢletiliyor. Bu bağlamda birbirine yakın 

anlayıĢlar sadece Batı‘da değil, Doğu‘da da vardır.
10

 

Ġlginç olan Ģudur: Bauman‘ın algısına göre müphemlik, belirsizlik, karar 

verilemezlik vs. durumu, insanlık için sadece bir mahkûmiyet değil; fakat aynı 

zamanda bir zaruret ve ideolojik olarak benimsenen bir mecburiyet, dolayısıyla bir 

dünya gerçekliği, -bir dünya düzeni iddiasının da temeli yapılmak istenilen- bir dünya 

hayat stratejisidir. Tabii ki zemininde hahamlık mantığı ve idrak tarzı yatmaktadır. 

―Müphemiyete mahkûm edilmiĢlik, tarihi veya sosyal, siyasal bir gerçekliği 

(yahudilerin sürgün edilmesi, yerinden edilmeleri, baĢka ülkelere sürgünle orada 

yerleĢmeleri, kabul görmekte zorlanmaları vs.) ima ve ifade etse de düĢünsel ve dinî 

olarak, Tevrat‘a ve yorum anlayıĢına veya haham mantığına ve yorum algısına 

bakıldığında esasen dinî bir zaruret olarak
11

 kabul edilmiĢ gibidir. 

Müphemiyetin aĢılması veya belirliliğin ve kesinliğin hâkim olması, bir 

―tercih‖ meselesinin de geçerliğini ortaya çıkaracak, (hermönetikçilerin zaferi 

olacaktır bu), dolayısıyla bir kesin ya da ―tek anlam‖ veya mutlak hakikat‖ ve tabii –

anlam bağlı olarak hüküm ve- ―sorumluluk‖, benimsenmesi gereken bir durum 

olacaktır. Bu ise, ―metn‖i, tek anlamı benimsemek demektir.
12

 Yani ―iktidar‖ı 

desteklemek. Bu, -metne katılan, ek olarak dâhil olan, karıĢan, öncekilerle sonrakileri 

bir sahada var eden, metinden çıkarsanan- yorumlarla metni ayırt etmeyi gerektirir (ki 

haham mantığına terstir; bu mantığın iĢlevsel kılınarak çıkarsanan hak hukuk, felsefe, 

duyuĢ ve düĢünüĢ Ģeklinin de çözülüĢü, çöküĢü demektir). Oysa metin ayrı, yorum ayrı 

değildir o katarĢist anlayıĢ ve itikada göre. Hristiyanlıkta daha barizdir bu durum, 

çünkü orada ―metin‖ de mevcut değildir; her Ģey yorumdan ve yorumun yorumundan 

ibarettir. 

Ġslâm‘da ise, metin yorumdan ayrı olarak vardır ve metin esastır. Yorum asıl 

değil, fasıldır. Yorum metne dâhil ve müdâhil değildir. Sadece anlamlandırma 

bahsinde iĢlevi vardır. Ayrıca, ―yorum tercihi‖ de söz konusudur. Bir de Ġslâm‘da, 

mitoloji (esâtîrülevvelîn)in reddi vardır. Kur‘an‘daki kıssalar ise -ne mitoloji ile ne 

mecazî hikâye ya da öykülerle aslında alâkası olmayan- hakikatlerdir ve vahyin diliyle 

geldiğinden -bir nevi tahkiye meselesi değil; anlatılan kıssa ile de anlatım dili ve 

tarzıyla da, inkârı ya da herhangi bir metne indirgenmesi mümkün olmayan- bir iman 

ve itikat meselesidir. Onu herhangi bir ‗metin‘ ya da öyküler güldestesi gibi görmek 

isteyenlerin ya aklından ya da kalbinden zoru vardır. Basit gibi görünen bu farklar hem 

dinler hem de zihniyet ve felsefe tarzları ardındaki zemini göstermektedir. Çünkü 

bunlar maymuncuk kavramlardandır. 

                                                           
10

 Ancak mukayese yaparken unutmamak gerekir ki parçalılık düĢüncesinin temelinde yatan ―haham 

mantığı‖  Yahudiliğin algı tarzıdır. Bu tarz algı, ġiiliğin algı tarzıyla da örtüĢmektedir: ‗Ayetullah‘ların 

her sözü âyet gibi görülüyor ġiilikte. Her birinin yorumu esas, hiçbiri diğerine müreccah değil. 

Politikaları da örtüĢüyor! Vahiyden uzak; efsanelerle, mitlerle dolu!  
11

 Derrida ―müphemiyet tüm varoluĢun temeline yeniden yerleĢtirir.‖ Bu fikrin temelinde, ―metni 

zenginleĢtiren her yorumun yeni anlam arayıĢını zorunlu kıldığı‖, ―bitmeyen anlam arayıĢı ihtiyacının 

Yahudi tanrının armağanı‖ olduğu (Modernlik ve Müphemlik, s.241–242) itikadı yatmaktadır. 
12

 Batı düĢüncesi bu bağlamda çok serttir. Meselâ Robert Alter‘e göre- anlam, sürekli gözden 

geçirilmeyi gerektiren bir süreçtir. Nietzsche yaklaĢık yüzyıl önce Tanrı‘nın öldüğünü ilan etmiĢtir; 

ancak Edmund Jabes‘in yazıları, ölenin, yalnızca belli bir Tanrı, klasik bir Tanrı –belki de daha doğru 

bir deyiĢle Tanrı‘nın belli bir sıfatı, anlamın kesin ve tartıĢmasız vaad edicisi olan Tanrı- olduğuna 

Ģehadet etmektedir.‖ (Bauman, a.g.e., s.267. Susan Handelman‘ın ―Torments of an Ancient World‖ 

makalesinden naklen). Bu anlayıĢ, anlamın kesinliğine karĢı öyle bir ayaklanmadır ki, bunu vaat edecek 

tanrıyı bile ölüme mahkûm etmekten çekinmemektedir. 
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Bauman‘ın bahsettiği ―müphemliğe, belirsizliğe mahkûm oluĢ” algısının 

HâĢim‘de de var olması, hiç kuĢkusuz çarpıcı bir yakınlığı iĢaret etmektedir. Bu 

algının arkasında sadece sembolist ya da deist idrakin değil, fakat aynı zamanda ithal 

veya taklit yoluyla geçen ya da benimsenen bir sürgünlük –dünya sürgünlüğü, 

dünyada sürgünlük, dünyasal sürgünlük- algısının etkisinin olduğu görülmektedir. O 

bakımdan Bauman‘ın yaklaĢımı doğrultusunda eserini değerlendirmenin uygun olduğu 

ve bize bir yorum imkânı sunduğu kanaatindeyiz. 

Ahmed HâĢim ve Müphemiyetin Boyutları 

HâĢim, bireysel var oluĢ macerasını farklı boyutlara aktararak mitleĢtiren ve 

varoluĢ maksadını belirsizleĢtiren bir Ģairdir. Esrarlı terkiplerden hoĢlanmakta ve 

bilinçli, estetik, politik, stratejik bir tercihle ‗anlam‘ı müphem bırakmaktadır. 

Metinlerindeki anlam, kapalı gökyüzündeki hava gibi kapalıdır. Anlamın iması var, 

teması yoktur; görülmeyen yanı var, ötesi yoktur. Göstermek istediğini göstermemek 

–müphem veya muallakta bırakmak- suretiyle göstermenin tarzını bulmuĢ ve poetika 

yazılarında –bilhassa ―ġiir Hakkında Bazı Mülâhazâtı ġâmildir‖ makalesinde- bu 

tarzı sonuna kadar savunmuĢtur.  Yer yer sembolik, bedbin ve deist bir nağmesi 

vardır. Müzikal idrak bakımından Servet-i Fünûn‘un izlerini de taĢır. Ama -açık 

etmediğinden-, iletmek istediği belirgin bir mesajı yoktur. Ama bu, mesajı yok demek 

değildir. Onun mesajı ‗âheng-i nihân‘ Ģeklindedir. 

HâĢim‘in metinsel mektubu bu yüzden muallaktadır. Kimin hesabına yazıldığı 

ve tam olarak kimi muhatap aldığı belli değildir. Müphem bir ağırlığın derin müziği 

eĢliğinde, tahayyül ve tahattur zevkinin hatırının gözetildiği bellidir. O, büyülü bir 

müphemiyet içinde kalmayı arzulayan bir Ģairdir. Ama ördüğü metinsel ağda asılı 

kalan örümcek gibi kendi imgesiyle her zaman belirmektedir. Ardında bıraktığı da, 

kendi imgesinden baĢka bir Ģey değildir.
13

 Kendinden baĢka kılavuzu yok, ama 

takipçisi çoktur. Ona modern Türk Ģiirinin kurucu Ģahsiyetlerinden biri olma 

meziyetini kazandıran da budur. Gerçi müphemiyet –etik, estetik, politik, mitik ve 

semitik açıdan- tek baĢına kılavuzluk yapabilecek bir keyfiyete malik değildir; ancak 

bu bağlamda da anlamlandırılabilecek ve yorumlanabilecek son derece dikkat çekici 

ve sarsıcı bir nitelik arz etmektedir. Burada, onun bu veçhesini merkeze alan bir 

sorgulama ve (d)eğerlendirme gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ahmed HâĢim‘in Ģiirinin form ve anlam ya da öz açısından ayırt edici 

niteliklerinden biri, hattâ Ģahdamarı müphemiyettir. (―Ne Efsunkâr ĠmiĢsin Âh Ey 

Mübhemiyet!/ HâĢim ġiirinin ġahdamarı Üzerine Bir Yorum‖
14

 yazısında söz konusu 

edilen ―mübhemiyet‖i kastediyoruz). Acaba bu müphemiyetin sanat ve estetik prensip 

olarak benimsenmesi dıĢında, ontolojik ve politik ya da poelitik bir boyutu var mıdır? 

Varsa, bu ve benzeri boyutlar metinler üzerinden açımlanabilir mi? Bu kavram, onun 

sanatında sadece sembolist ve deist açıdan miras aldığı ve o sisli ve karanlık 

derinlikte acı bir kararlılıkla ve vahĢi bir vakarla karar kıldığı atmosfer midir?
15

 

                                                           
13

 ―Yollar‖daki ―sessiz, kimsesiz, ebedi giden yol‖ da, ―kuĢlar‖ da, ―yarasalar‖ da onun imgesidir hep. Bu 

imgeler artık birer ―hatt-ı pür sükût‖ halinde, onu göstermektedir. 
14

 H. Akay, ―Ne Efsunkâr ĠmiĢsin Âh Ey Mübhemiyet! (HâĢim ġiirinin ġahdamarı Üzerine Bir Yorum‖), 

Hece dergisi / Türk ġiirinin Yıldızlarından Ahmet HaĢim Özel Sayısı, Ocak 2017, s. 24–26. 
15

 Asım Bezirci, HâĢim‘in ―simgecilerden aldığı etkileri büyütmemek gerekir. Çünkü simgeciliği ancak 

belirli bir dönemde ve bir yere kadar benimser, ilkelerini bir yere kadar uygular… HaĢim simgecilerden 

çok izlenimcilere yakındır. Fakat hiçbirinin sıkı bir izleyicisi olmamıĢtır.‖ diyor (Ahmet HaĢim, Ġnkılâp 

Kitabevi, Ġstanbul 1986, s. 114). Ancak ―o da akĢamı, günbatımını, gece temlerini iĢlemiĢ; güllerden, 

kamıĢlardan, kuĢlardan, yıldızlardan, çiçeklerden söz açmıĢ; ―kan, alev, ateĢ, kızıl, altın, hüzün, hayal gibi 
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Yoksa ondan, yeni yüzyıl felsefesinin aklını altüst eden bir dehlize (postmodernitenin 

ürettiği puslu mantık ya da yenifiziğin keĢfettiği belirsizliğe), oradan düĢünsel bir iç 

denize çıkılabilir mi? Bu, metnin anlamlandırılmasında bir imkân olarak 

değerlendirilebilir mi? BaĢka birtakım retorik sorularla mesele daha da açımlanabilir. 

HâĢim, müphemiyetin müebbet ve fakat gönüllü mahkûmu mudur, yoksa 

bunu sanatsal alanda bir iktidar manevrası olarak benimsemiĢ bir hâkimi midir? 

Öyleyse, müphemiyet formu ya da yoluyla ulaĢmak istediği muhatabı kimdir? 

ÇağdaĢı Yahya Kemal‘in olağan dıĢı açıklık tutkusu ile karĢıtlık oluĢturması, onun 

zaaf ve ziyan katında kaldığının mı yoksa üst katları ya da üst anlatıları divitin ucuyla 

ittiğinin mi resmidir? Adı konulmamıĢ belli belirsiz bir aforizmanın, isyanın, negatif 

el hareketinin resm-i geçidi midir? 

Bauman‘ın Modernlik ve Müphemlik
16

 eseri doğrultusunda bakıldığında, bu 

tavrın, mahkûmiyet gibi gözüken ama iktidara -ya da iktidarda olan Ģiire- karĢı 

radikal bir kimlik, anarĢik bir gösteri, -kendisine yönelik gibi gözüken ancak 

hakikatte farklı alanda mimlediği muhataplarına karĢı- bir silicilik tavrı sergilediği 

fark edilmektedir.
17 

O bakımdan, sanatının karakteristiği olarak algılanan 

müphemiyet, iktidar karĢıtı ―bir (saklı) iktidar olarak müphemiyet‖ olduğu kadar, 

aynı zamanda ―bir müphemiyet olarak iktidar‖ göstergesidir. Bu iktidarın rengi de, 

sesi de, nağmesi de çok anlamlı olarak ―müphem‖dir. 

HâĢim‘in, bireysel var oluĢ macerasını efsaneleĢtirirken, -hocalığını yaptığı 

mitoloji dersleri üzerinden ürettiği- bir mitik boyutla tatmin olmakta mıdır, yoksa 

bunun ardında, yerinden yurdundan edilmiĢ ve baĢka bir diyara sürülmüĢlüğün, orada 

hor görülmüĢlüğün ve dolayısıyla kendi iç âlemine dalmıĢlığın, böylece bastırılmıĢ 

bir duygunun intikamını rengi silikleĢtirilmiĢ ama derinliği arttırılmıĢ bir kavram(sal 

açılım manevrasıy)la almıĢlığın psikolojisi mi söz konusudur? Yoksa, uzak diyarlara 

göç etme ve orada yer edinerek yerleĢme arzusunun Ģiirlerini –mecburiyetten ve 

halledilmesi zor bir hasretten dolayı- yazan Yahudi asıllı ya da Yahudi karakterli 

birtakım sembolist Ģairlerin ‗bastırılmıĢ duyguları‘nı telafi yönteminin bir izdüĢümü 

müdür? 

Bu açıdan bakıldığında, ―anlam‖ı veya ―hakikat‖i ya da ―açıklığı‖ ve 

―kesinliği‖ bilinçli bir Ģekilde reddediĢ söz konusudur. Yani sadece yaĢantısından 

gelen birtakım etkilerin ve bu nedenle –ya da sanatsal nedenlerle- yaptığı tercihlerin 

ötesinde, bilinçli düĢünsel bir tavrın gösteri sahnesi olarak ―müphemiyet‖i seçtiği 

irdelenebilir. Bu, katılmadığı veya onaylamadığı bir iktidara karĢı, müphemiyeti etik 

ve estetik bir muhalefet gücü veya aracı olarak kullanıp kullanmadığını sorgulamak 

demektir. Bu muhalefet, açıklığa teslimiyeti, Ģiirin var oluĢunun kaybedilmesi olarak 

değil; fakat çok yönlü anlamların, ifade zenginliğinin veya belirsizlikte yüz gösteren 

bir derinliğin, çokanlamlılığın, okurların da kendilerince –metinden- çıkarsayacakları 

(Ģairin derin psikolojik dertleriyle -imalı olarak da olsa- halleĢebileceği, iktidara 

rağmen iç arzusunun iktidarını tahakkuk ettireceği) anlamların feda edilmesi olarak 

görmektedir. Zahirdeki anlamın batını yok saymasına itiraz etmek demektir bu. Derin 

                                                                                                                                                                          
sözcükleri kullanmıĢtır.‖ (a.g.e., s. 91). Mallarme, Verhaerebn, Regnier gibi Ģairlerden izler de vardır 

onda. 
16

 Bauman, Modernlik ve Müphemlik, s.232–270. 
17

 Tabii bu bağlamda geniĢ bir temellendirme de yapılabilir, yani bu yaklaĢım tarzının arkasında yatan 

felsefenin siyasal, ideolojik, düĢünsel, estetik ve etik boyutları üzerinde de müstakil olarak durulabilir. 

Bauman‘ın eseri bu bağlamda bir zemin bilgisi sunmaktadır. Biz, daha ziyade, konuya ve yoruma uygun 

düĢmesi dolayısıyla ―iktidar olarak müphemlik‖ ve ―muhalefet olarak müphemlik‖ bağlamında bir 

değerlendirmeyi denemek istedik. 
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göç yarasının -bir yerde ariyeten veya misafirlik vb. yollarla telafi edilerek- 

kapanmasına rıza göstermemek demektir. 

ġöyle de denebilir: Bu yerde neden ―müebbeden mahkûm‖ olduğunu acıyla 

sorgulamak, sorgulayan Batılı derttaĢları gibi, hesabını tutmak, nihayet, benzer ve 

yakıcı sorularla beynini ve kalbini döve döve kan revan içinde bırakmak, yarasının 

kapanmasına razı olmamak demektir. Yahudilerin sürgün ediliĢleri macerasına 

katılma değilse de Kerbelâ mirasına ve yasına sahip çıkma eylemi gibidir! 

Bu durumda HâĢim‘in Ģiiri, artık ‗saf Ģiir‘den ibaret değildir. Fakat, bu 

anlayıĢla anlamın örtülerek takdir ve tahkim edildiği bir Ģiirdir. Susarak konuĢmak 

gibi. Yani bu Ģiirler, sadece ―saf‖ değildir. Bunları malum ―saf‖lığa mahkûm etmek 

insaf değildir. 

Kimi Ģair anlamı açık söyler, kimi Ģair de örtük.
18

 Ahmed HâĢim, sadece 

örterek söylemedi, fakat aynı zamanda örterek eyledi. Çünkü söylemi eylemi idi. 

Ahmed HâĢim, bütün müphemiyeti ile modern bir iptidâî idi. Tek anlam 

öneren iktidara karĢı çoğul anlamla sustu. 

Bu noktada -dıĢ etki yanında- baĢka bir iç etkiden de söz edilebilir belki: 

Garip uzviyetinin gizli bir vazifeyle görevlendirildiğine olan itikadının ve buna 

mahkûm edilmiĢliğinin bilinci! ġakağından akan kanın mitik bir aylası var. Yine de 

bu, bir ilâhın kanı değil, ancak sanki böyle bir arzuyu duyuĢun trajik gösterisidir.
19

 

Demek ki sebep, sadece deride (sanatsal ve estetik bağlamda) değil, 

derindedir. Yani mitik bir zemin ve semitik bir- zihniyete atıf içeren psikolojik bir- 

tavır; sözde iktidara karĢı derin psikolojik bir eylem içindedir.
20

 

Bu noktada hangi mitolojiye ya da karaktere atıf yapıldığı bellidir. Bu, dini 

efsaneleĢtiren, çareyi dîni efsaneler sistemine dönüĢtürmekte bulan ve insani değerleri 

ters yüz eden bir karakterdir.
21

 Bu karakter böylece, yani bu ters yüz ediĢ ile insanlığa 

ait olan Ģeyi kendine tahsis ediyordu. Üniversitede, mitoloji dersi veren Ģair HâĢim 

de, böyle bir mitleĢtirme yapmakta ve metinlerinin bu bağlamda okunmasına bizzat 

                                                           
18

 Mutasavvıflar da, dil içinde özel bir söylem ve iĢaret dili kullanarak, karĢısında bulunanlar içinde bazı 

muhataplarına özel anlamları aynı anda iletebilmekte, örtük dili, be-tahsis bazı kimseler için, açık bir 

beyan dili halinde tanzim edebilmektedirler. Yunus Emre‘nin, Ġbn Arabî‘nin bazı Ģiirleri gibi. 
19

 Tabir caiz ise, Pavlos‘un Yahudilikte ve Hristiyanlıkta gerçekleĢtirdiği iĢlemin, insanı geçici bir süre 

için de olsa âdeta tanrı yerine ikame etme düĢüncesinin bir iz düĢümü sanki. ―Aks-i Sadâ‖da böyle kanlı 

izler bulmak mümkün. Bu iz, zaferin değil, mağlubiyetin rengini taĢısa da, bu karanlık bozgundan gizli 

bir zevk duymaktadır kendisi. Zira bir muhataplık söz konusudur gururunu okĢayan. Bir Ģeytan nefesi ya 

da bir ―çatlak ses‖in nefesiyle yanıp tutuĢma endiĢesi. Ve kendisi dıĢında hemen herkesi bir ―rehneverd-i 

fâni‖ olarak –âdeta bir cins ―goyim‖ gibi- görme hevesi! Bu yıkım, ―gurur‖unun tatmin yollarından biri 

olarak gözüküyor. 
20

 Bunu –artık papucu dama atılmıĢ- Kreschmer fizyolojisi ve Freud ya da Jung taktiği ile çözmek her 

halde mümkün değildir (Bu tarz tahlil ve değerlendirmenin en önemli örneği, Mehmet Kaplan‘ın Tevfik 

Fikret adlı eseridir.).  
21

 Bu, ―Yahudi karakteri‖dir. ―Her insani değeri ters yüz eden Yahudi karakteri, çareyi, Ġsa dinini, 

efsaneler sistemine dönüĢtürmekte bulmuĢtur. Pavlos, Ġsa dininin yayılmasını, ondan görünerek (sahte 

Hristiyan, hatta havari, din fedaisi rolüyle) Ġsa‘yı Tanrı ilan edip Roma Tanrılarından biriyle 

özdeĢleĢtirerek onlara sevdirirken; Ġsa‘yı Ġsevilerin elinden alıp göklere (hâĢâ Allah tahtına) çıkarmıĢ, 

ondan açılan yere de kendisini oturtmuĢtur. Tabiatıyla Ġncil‘de ahkâm bırakmayarak Tevrat‘ı yegâne 

hayat kitabı olarak ibka etmiĢtir. Nitekim doğuĢunda Ġsa ve dininin en azılı düĢmanı olan Musevi ile 

Ġseviler sanki bir olmuĢ da iki kitabın müĢterek adını ―Kitab-ı Mukaddes‖ koymuĢlardır. Tabii, Tevrat‘ın 

himayesinde bir Ġncil tarzında.‖(A.Nar, Dinlerarası Diyalog Fitnesi, 2.b., Ġst 2012, s.9). 
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davetiye çıkarmaktadır.
22

 Hakkında yapılacak yorumlar, rahatlıkla bu yoldan 

ilerleyebilir. HâĢim‘in bedbin ve yeis dolu nağmesi de metinsel ve tinsel 

göndermeleri de bunu gösteriyor. Bu nağme, poemik tavrın göstergesi bir nağmeye 

dönüĢüyor. Ġleti kurban ediliyor. Hakikat ortalıkta yok!  Müphem bir ağırlığın derin 

müziği tahayyüle eĢlik ediyor! 

Nihayet diyebiliriz ki, HâĢim‘in damarında sadece Kadîm Yunan 

Tragedyasının muğlak yapısının değil, ―Yahudi karakteri‖nin
23 

yine mitoloji yoluyla 

gelen sirayeti de fark ediliyor. Bu durum, onun Ģiirini sadece yapısal yüzü veya 

tersiyle değil, fakat derinliğiyle, yani üçüncü boyutuyla da okunmayı gerektiriyor. 

Yoksa Aristo‘nun Poetika‘sında geçen efsanevi hikâyelere göndermelerle 

olağandıĢılıklar âlemine açılamazdı. HâĢim‘in, ―Ģiir‖i derin gözlem gereği –âdeta 

ruhuyla- ‗farklı görmek ve göstermek‘ Ģeklinde algıladığı ve uyguladığı 

anlaĢılmaktadır. Ama bu görüĢün damarlarından biri sanat ve estetik, diğeri dinî ve 

ideolojiktir. 

HâĢim, metinlerin tinsel atmosferini, hem bu çift kaynağa bağlı olarak hem de 

çift ya da çok anlamlılık stratejisi gereği olarak örmüĢtür. Bu onun müphemiyet 

olarak gözüken ‗iktidar‘ıdır. Metinlerindeki bu müphemiyet, karanlıkla karalığı, 

çokanlamlılığa açılan kararlılığı ve negatif denilebilecek bir iktidarı içkindir. Türk 

Ģiiri onunla sadece müphem bir derinliğe ve zevke doğru açılan bir hat değiĢtirmemiĢ, 

aynı zamanda itikat da değiĢtirmiĢtir. 

HâĢim‘in Ģiirinde müphemiyet, Ģiirinin sadece bir vasfı değil, kabuğu değil, 

âdeta özsüz özüdür. (Derrida‘ca söylemek gerekirse, ―Özü özsüzlük olan öteki‖dir.24 

Kendi tabiriyle ―garip‖tir. HâĢim‘in Ģiiri müphemiyetin sessiz ayaklanmasıdır. 

HâĢim‘in Ģiiri, ―temizlenmiĢ bahçe metaforu‖nu âdeta yapısöküme uğrattı. Kendi 

bahçe metaforunu müphemlikle ördü. Bu bahçenin kapısı var, anahtarı yok. Her yer 

anahtardır çünkü metinde. Sadece ―itilmesi‖ gerekiyor.
25 

 

HâĢim iktidar olarak müphemiyet bağlamında zaferinden emin olarak öldü. 

ĠĢte bu müphem değildir. 

  

                                                           
22

 Sadece ―Batan Ayın Kenarına Satırlar‖, ―Yollar‖, ―O Belde‖, ―Zulmet‖  ve ―Aks-i Sadâ‖ gibi Ģiirlerini 

hatırlamak bile bu konuda yaptığımız yorumlamayı haklı gösterecek nitelik arz etmektedir. 
23

 “Yahudi karakteri” kavramlaĢtırması ve bunun düĢünsel olarak –meselâ, çok farklı bir zeminde 

konumlandırılan ―evrensellik‖ bağlamında- hangi radikal yaklaĢımı içerdiği hakkında, bilhassa bkz. 

Bauman, Modernlik ve Müphemlik, s.261–265./ Ġrdelenmesi gereken Ģey, ‗yahudi olmak ya da olmamak!‘ 

değil, fakat Ģairin, söz konusu karakterin ya da bu psikolojinin neresinde bulunduğudur? O da ―dıĢarıda‖ 

bırakılmak suretiyle ―öteki‖leĢtirilen bir isim olarak da tanımlanmaktadır çünkü. ġair karakter olarak 

değilse de psikoloji olarak tam da Bauman‘ın tasvir ettiği yerde ve telkin ettiği ruhsal durum içindedir. 

Yahya Kemal ve Yakup Kadri gibi isimlerin, onu sevk ettiği yer de aynı yerdir. Yani aynı ruhsal mekân, 

psikolojik adres. Aksaray‘daki Sağırlar ve Dilsizler Kıraathanesinde (ġimdiki Pertevnihal Valide Sultan 

Camiinin Haseki tarafına düĢen kısmındaki binada, dilsizler ve sağırlar arasında) oturmaya mahkûm 

ediliĢi oldukça ironik, trajik bir durumdur ve elbet ruhsal bir intikamı olacaktır. Ki bu da, acı sessizlik, 

oldukça garip bir ıssızlık ve dipten vuran bir müphemiyet suretinde olmuĢtur. 
24

 Derrida‘ya göre, ―öze sahip olmamak‖ ―süreç‖ idrakini esas zemin kabul eden müphemiyetin bir 

baĢka ifadesidir (Bauman, a.g.e., s.264.). Bu yüzden anlam, kesinleĢemeden var olmakta, oluĢ halinde 

seyr etmektedir.  
25

 Bauman, ―Toplumu, yönetilecek bir nesne, kontrol altında tutulacak, ıslah edilecek bir yapı; toplumsal 

mühendisliğin meĢru bir hedefi, kuvvet zoruyla düzenlenecek ve planlanan biçimde tutulacak bir bahçe 

gibi görmemizi teĢvik eden bürokratik kültürün, Holocaust fikrinin doğabileceği, yavaĢça ama 

durmaksızın geliĢebileceği ve sonucuna ulaĢabileceği asıl atmosfer olduğunu‖ savunmaktadır. Bu tarz 

çözümleri akla uygun kılanın, araçsal akılsallık düĢüncesi ve onun modern, bürokratik kurumsallaĢma 

biçimi olduğunu‖ belirtir (Modernite ve Holucaust, s. 33–34). 
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ORTAÇAĞ‟DA ULEMÂNIN ĠKTĠDARA KARġI 

KULLANDIĞI DĠL/ÜSLÛB ÖRNEĞĠ: ABDÜ‟L-KAYYÛM‟UN, 

ĠMAM GAZZÂLĠ’NĠN MEKTUPLARI ADLI ESERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Hatice GÜLER
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Özet 

Ġmam Gazzâlî‘nin Selçuklu hükümdarlarına, vezirlerine, veliahtlarına ve zamanının ilim 

insanlarına hitâben yazdığı mektupların toplandığı eser olan Abdü‘l-Kayyûm tarafından hazırlanan Ġmam 

Gazzâlî‟nin Mektupları, Orta Çağ‘da ulemânın iktidara hitâben kullandığı dil ve üslûbu anlatması 

bakımından mühimdir. Eserde iktidara gönderilen mektuplarda, gününün yenileyicisi olan ve zâlimlere 

boyun eğmeyi reddeden tam bir Ģuur yansıtılmaktadır. Bu mektuplar aynı zamanda, çağının olaylarını 

yansıtması bakımından da ilgi çekicidir. Gazzâlî‘yi, Selçuklu hükümdarlarını, yetkililerini, kayırma, taraf 

tutma, adaletsizlik ve rüĢvet gibi, o dönemde toplumun temel hastalıkları konusunda azarladığı üslûbu 

incelendiği vakit bu mektuplara ilgi daha da artmaktadır. Esâsında yaĢananlar ve eleĢtirilenler 

okunduğunda günümüz adına büyük benzerlikler gösterdiği de görülecektir. Mektuplarda iktidara yönelik 

olarak kullandığı dilin pek tabi sıradan bir dil olmadığı bilincindeyiz. Tavsiyelerini sunarken âyet-i 

kerîmeler ve hadîs-i Ģerifler çerçevesinde hareket etmiĢtir. ġahsım tarafından hazırlanmıĢ bu bildiride, 

iktidara karĢı kullanılacak dile örnek teĢkil etmesi açısından Abdü‘l-Kayyûm‘un “Ġmam Gazzâlî‟nin 

Mektupları” adlı bu eserinin uslûbî değerlendirmesi yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ġktidar, Gazzâlî, Mektup, Üslûb, Tavsiye, EleĢtiri. 

 

THE EXAMPLE OF ULEMA‟S LANGUAGE/STYLE USE TOWARDS 

THE POWER IN THE MIDDLE AGES: EVALUATING OF THE ABDÜ‟L-

KAYYÛM‟S ĠMAM GAZZÂLĠ’NĠN MEKTUPLARI 

Abstract 

Letters of Imam Gazzâlî written by Abd al-Kayyûm, the work of Imam Gazzâlî‘s writings 

written to the Seljuk rulers, viziers, crown prince, and the scholars of time, are important in terms of the 

language and style used in the Middle Ages by the ruler. The letter in the work reflects a complete 

consciousness of refusing to bow to the zâlims, who are the renewers of the day. At the same time, these 

letters are also interesting in terms of reflecting the events of the time. Interest in these letters is 

increasing when Gazzâlî sees the style in which the rulers of the Seljuks, the authorities, resent, affirm, 

injustice and bribery, at that time rebuked the society‘s basic diseases. When we read the critics and those 

living in the real world, they show great similarities in the name of our day. We can see that the language 

used in the letters for ruling is not necessarily ordinary. While presenting his recommendations, he has 

benefited much from verses and hadiths. In this declaration to be prepared by my person, the evaluation 

of the article named Imam Gazzâlî‟s Letters by Abd al-Kayyûm will be made in terms of constituting an 

example to the language to be used against power. 

Keywords: Power, Gazzâlî, Letter, Style, Advice, Criticism.  
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GiriĢ 

Ġslâm siyâset düĢüncesi üzerinde baĢka hiçbir ismin onun kadar derin bir etki 

bırakmadığı söylenen
1
 Gazzâlî,

2
 hem dinî düĢünce açısından hem de siyâset düĢüncesi 

açısından odak noktası isimlerden birisidir. 

Ebû Hamid el-Gazzâlî h.450/m.1058 senesinde Tûs Ģehrinde doğdu. Halife ile 

Sultan MelikĢah (öl. h. 485/m.1092) arasında elçilik yapmıĢtır. Fakat Bağdat‘da 

Gazzâlî‘nin bu gibi faaliyetleri çok sürmemiĢtir. H.488/m.1095 senesinde geçirdiği bir 

Ģüphe krizinden sonra Bağdat‘ı terk etmiĢtir. Ġnzivaya çekilmeye karar verdi. Ġki sene 

kadar ġam‘da sessiz bir hayat sürdü. Ancak Ġslâm ülkesinin her tarafında Bâtınî 

tehlikesi varken Gazzâlî‘nin Bağdat‘ta nefsini ıslah edebileceği iddiası makul 

görünmemektedir. Çünkü sûfilerin yoluna sülûk etmek için Allah‘tan gayrı her Ģeyden 

yüz çevirmek gerekmektedir. Bunun tatbîki; mal, mülk, Ģöhret, mevkî, dünyevî saadet 

ve zevkler içinde olmaz. Gazzâlî‘nin inzivasının hedefi de bu olsa gerektir.
3
 

Gazâli‘nin münzevî süreci, hayatının geri kalanının tohumlarının atılmasındaki 

etkenlerden biri olmuĢtur. Gazzâlî‘nin ahlâkî geliĢim söz konusu olduğunda “uzlet”i 

tavsiye etmezken “Bu zamanda taassuplardan, münakaĢa ve mücadelelerden kurtulmuĢ 

memleket pek az bulunur. Bunlardan selâmet, ancak uzlette kalmaktır.” diyerek “uzlet” 

i ve “sükût” u tavsiye etmesi sosyolojik bakımdan son derece manidardır.
4
 Daha sonra 

Kudüs‘e gitmiĢtir. Hz. Ġbrahim‘in mezarını ziyaret ederek burada üç Ģey hakkında 

yemin etmiĢtir.
5
 Zaman zaman felsefî, psikolojik tahlillere giriĢmiĢ, iç gözlemlerde 

bulunmuĢtur. Zamanından itibaren Ġslâm dünyasının her tarafında ilgi görmüĢ, 

Magrib‘te bile etkili olmuĢtur.
6
 Değerli öğrencilerini açıktan açığa takdir etmekten 

çekinmeyen Ġmâmü‘l-Haremeyn Cüveynî, öğrencilerinden Gazzâlî‘yi, coĢkun denize 

benzetmiĢtir.
7
 Zira, yeni Selçuklu sistemi içinde yetiĢen meĢhur Gazzâlî, talebelik 

hayatında keskin zekâsı, kavrayıĢı, kuvvetli hafızası ile temâyüz etmiĢtir.
8
 

Bağdat‘da baĢ eseri Ġhyâ-i Ulûmi‟d-Dîn adlı eserini telif etmiĢtir. Bu eserin sahip 

olduğu tasavvufî hava, Ģer‘î hukuku canlandırdı, onun sünnî esaslara kaydırılmasında 

rol oynadı ve Ġslâm doktrinini mayalandırıp sağlamlaĢtırdı. Bu eserde ve yine onun 

Fâtihatü‟l-Ulûm ve Tehâfütu‟l-Felâsife, el-Ġktisâd fi‟l-Ġ‟tikâd adını taĢıyan aynı 

mahiyetteki eserleri sayesinde sünnî düĢünce sistemi en yüksek noktasına varmıĢtır. 

Latince‘ye kısmen de olsa 1150 senesinden evvel çevrilen bu eserler, Yahudi ve 

Hristiyan Skolastizmi‘nde gözle görülür tesirler ikâ etmiĢlerdir. Hristiyan 

ilâhiyatçılardan Thomas d‘Aquinas ve daha sonra Paskal, el-Gazzâlî‘nin ortaya koyduğu 

fikir ve düĢüncelerin dolaylı bir Ģekilde tesiri altında kalmıĢlardır; böylece O, batı 

                                                           
1
 Nurullah Yazar, Gazzâlî‟nin Nasihatü‟l-Müluk Adlı Eserinde Hükümdarlık Teorisi,  1. Türk Ġslam Siyasi 

DüĢüncesi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ekim, Aksaray, s.150. 
2
 “Gazzâl” kelimesi “iplik eğiren” demektir. Gazzâli‘nin babası iplikçi idi. O, büktüğü iplikleri Tus‘taki 

dükkanında satardı. Öleceği zaman oğulları Muhammed ile Ahmed‘i biriktirebildiği para ile birlikte bir 

Sûfi‘ye onları okutması ricasıyla emanet etti. Babalarının bıraktığı para hemen bitti. Sûfi durumu iki 

kardeĢe açıkladı ve medreseye sığınmaktan baĢka çare kalmadığını bildirdi. ĠĢte geleceğin meĢhur 

Muhammed ve Ahmed Gazzâli‘leri Selçuklu medresesinin verdiği imkândan faydalanılarak topluma 

kazandırılmıĢ oldular. Bkz. Mehmet Altay Köymen, Alp Arslan ve Zamanı, TTK, Ankara, 2011, s. 375–

376; Philip Khuri Hitti, Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, (çev. Salih Tuğ), Ġstanbul, 2011, s. 584. 
3
 Ġbrahim Agah Çubukçu, Gazzâlî ve ġüphecilik, Ankara, 1964, s. 87. 

4
 Bülent Çelikel, “Ulemânın Ġhaneti: Gazzâlî‘nin Ulemâ EleĢtirisi‖ T.B.Y. Akademi, Ocak, 2011, s. 146. 

5
Gazzâlî, söz konusu yemini sultanların yanına gitmemek, münazara yapmamak ve taassup göstermemek, 

sultanlardan maddi yardım almamak hususları üzerine etmiĢtir. Bkz. Ġbrahim Agâh Çubukçu, a.g.e, s. 60. 
6
 Ramazan ġeĢen, Ġslam Medeniyeti Tarihi, Ġstanbul, 1990, s. 371. 

7
 Mehmet Altay Köymen, Alp Arslan ve Zamanı, s. 374. 

8
 Mehmet Altay Köymen, Alp Arslan ve Zamanı, s. 378. 
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dünyasında geliĢen Hristiyan görüĢlerin altına imzasını atabilecek Ġslâm düĢünürlerinin 

en ziyade hak sahibi olanlarından biri olmuĢtur. El-EĢ‘âri ve el-Gazzâlî tarafından tesis 

edilen Skolastik düĢünce yapısı, Ġslâm‘ı günümüze kadar taĢıyıp getirmiĢtir.
9
 

“Hâkim sınıfın memuru” olarak “devletin ideolojik aygıtı” olan medresede
10

 

Nizamülmülk‘ün ölümüne kadar önemli bir rol üstlenen Gazzâlî, “aĢırı ve olumsuz 

politikalar ile iç savaĢların yol açtığı bir ortamdan etkilenmeden edemeyecek kadar 

hassas ruha sahip” insanlardan biri olarak temâyüz etmiĢtir.
11

 

Gazzâlî, mistiko-psikolojik üslûba giren ahlâk kitaplarının mümessilidir. Ġslâmi 

muhitte revaçta tutulan bütün ahlâkî felsefe sisteminde tevekkül, kanaat ve sabır gibi 

bazı erdemler pek değerli tutulmuĢlardır. Ahlâk felsefecisi nazarında insana has kusur 

ve noksanlar adeta bir tabip gibi, ruhun hastalıkları olarak teĢhis edilmiĢ ve öylece 

gösterilmiĢlerdi; onlara göre faziletlerin bu Ģekilde sınıflandırılması, ruhun sahip olduğu 

melekelerin analize tâbi tutulması esasına dayalıdır ve ruhun her bir melekesi, kendine 

has bir fazilete ve kendine has bir kusura sahiptir.
12

 

IV-VI/X-XII. yüzyıl zarfında Ġslâm coğrafyasının doğu yakasında yaĢanan siyâsî 

geliĢmeleri mercek altına aldığımızda, Abbâsî hanedan (750–1258) üyeleri arasında 

yaĢanan halifelik mücâdelelerinin kamu düzenini olumsuz etkilediğini görmekteyiz. 

Ardından Büveyhîlerin (932–1157) etkin bir siyâsî güç olarak tarih sahnesinde yerini 

alması bölgede huzur ve istikrârın sağlanmasını geciktirmiĢtir.
13

 Böyle bir zamanda 

Selçuklu sultanları Ġslâm devletinin her zaman bayraktarlığını ve hâmiliğini yaparak bu 

uğurda hâricî ve dâhili birçok savaĢlara iĢtirak etmiĢ ve zaferler kazanmıĢlardır. 

Selçukluların Ġslâma olan hizmetleri devrin büyük âlimi Gazzâlî‘nin dikkatinden 

kaçmamıĢ, yeri geldiğinde sultanları irĢad ve yeri geldiğinde de ikaz etmiĢtir. Takdire 

Ģayandır ki, büyük bir devlet adamı olan bu sultanlar, o büyük âlimi her iki halde de 

anlayıĢla karĢılamıĢlar, devlet adamlığına yakıĢır bir tarzda O‘na saygı göstermiĢlerdir.  

Gazzâlî‘nin Selçuklu Türkleri ve sultanları ile olan bu münasebetleri, O‘nu bu necib 

millet hakkında görüĢ beyan etmeye sevk etmiĢtir. Gazzâlî ömrünün son dönemlerinde 

yazdığı eserlerinde, Türkler hakkındaki kanaatlerini belirtmesi, onun bu husustaki 

görüĢlerinin uzun bir tarihî tecrübe ve müĢâhedenin mahsûlü olduğu neticesini 

vermektedir.
14

 

Gazzâlî‘nin çok sayıda yayınlanmıĢ mektubu, Arapça ve Farsça olarak yazılan 

Tabakâtü‟Ģ-ġâfiiyyeti‟l-Kübrâ, Mecmaü‟l-ĠnĢâ ve Âsâru‟l-Vüzerâ gibi kitaplarda 

dağınık bir Ģekilde yer almaktadır. Mektuplarının en önemli koleksiyonu ise Farsça 

kaleme alınan Fezâilü‟l-Enâm min Resâil-i Hüccetü‟l-Ġslâm isimli eserde toplanmıĢtır. 

Orta Çağ‘da ulemânın iktidara kullandığı dil bağlamında incelediğimiz Abdül 

Kayyum‘un Gazzâlî‘nin mektupları kitabı bu eserdeki mektupların tam metin halinde 

tercümesidir. El yazması Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile Süleymaniye 

                                                           
9
 Philip Khuri Hitti, Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, s. 586. 

10
 Nizâmiye medresesinde Gazzâlî, dört yıl süreyle (1091–1095) dersler vermiĢtir. Ġhyâ adlı eserine giriĢ 

mahiyetinde yerleĢtirdiği öğretimle ilgili bölümde eğitimin asıl gayesinin talebeye ilim öğretmek 
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bir bütünlük ve iliĢki içinde olduğunu Ġslamda ilk olarak ortaya atan müellif olmaktadır. Bkz. Philip Khuri 

Hitti, Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, s. 559. 
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 Bülent Çelikel, a.g.m. s. 150. 
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 Philip Khuri Hitti, Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, s. 547. 
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 Nurullah Yazar, a.g.m,   s.151. 
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Kütüphanesi‘nde mevcut olup Ġngilizce çevirisinde esas alındığı belirtilen nüsha
15

 

Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi‘ndeki yazmadır. 

1. Gazzâlî‟nin Mektuplarında Ġslâm-Siyâset ĠliĢkisi 

Gazzâlî‘nin Mektupları‘nda siyâsetin nasıl yaĢandığını, siyasal hareketlerin ve 

değiĢimlerin Ġslâmî terimlerle nasıl algılanıp ifade edildiğini daha kolay anlamak için, 

her Ģeyden önce, Müslümanlar arasındaki siyasal söylemin dilini, sözcüklerin nasıl 

kullanılıp anlaĢıldığını, bütün bir siyasal iletiĢimin gerekli bir bölümü olan eğretileme 

ve imâların çerçevesinin nasıl oluĢtuğunu kavramak mühimdir. Bunu yapabilmek için 

ise, Müslüman dünyasının son yüz, yüz elli senedir önemli ölçüde dıĢ dünya tarafından 

etkilenen, hatta bozulan bugünkü siyasal hayattaki dil kullanımının ardına uzanılması 

gerekir.
16

 

Ġnsanlık, tarihsel ve siyâsî tecrübelerine rağmen, bütün zamanlar için geçerli 

olacak devlet biçimleri ve yönetim Ģekilleri geliĢtirememiĢtir. Her devlet biçimi ve her 

yönetim tipi, ortaya çıktığı çağın Ģartlarından etkilenir ve hatta bir anlamda ondan 

doğar. Her tarihsel çağın gerçekleĢtirmek üzere kendine koyduğu ―ideler‖ vardır. 

Ortaçağ için bu ide, insanlığı bir dinsel ethos altında evrensel bir devlet idealinde 

birleĢtirmekti. Gazzâlî‘nin Mektupları‘nda yansıtılan Ġslâm siyâset tecrübesinde görülen 

veya en azından teorik olarak kabul edilen bir baĢka husus da devletin bizzat değer 

belirleyici olmayıp, ulemânın Ģahsında temsil edilen sivil toplumun ürettiği değerlerin 

yaĢanır hale getirilmesinde aracı konumda olduğudur. Bu bağlamda ulemânın her yerde 

hazır ve nâzır olması sebebiyle sosyal tarihçi için ulemâ bahsi cezbedici bir konu 

olmuĢtur. Ulemâdan hareketle toplumun geriye kalan kısmı hakkında genellemeler 

yapılacağını söylemek yanıltıcıdır; ama onların davranıĢlarının kesin, eleĢtirel bir 

bilgisini, aksi halde tamamen karanlıkta kalacak bir toplumsal sistemin dar geçitlerine 

ve uzak köĢelerine ıĢık tutmak için kullanılabilir. Onların birbirlerini ve ulemâ 

olmayanları nasıl gördüklerini inceleyerek, genel anlamda Ortaçağ Müslümanları için 

mümkün olan toplumsal davranıĢ kalıplarının daha anlamlı bir haritası çıkarılabilir.
17

 

Ġslâm dininin en belirgin ve temel niteliklerinden biri hem dünya hem ahiret dini 

oluĢudur. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber Medine‘ye hicret eder etmez, yalnız dar 

anlamda bir din önderi değil, aynı zamanda siyâsî bir lider olarak davranmıĢtır. 

Medine‘deki Müslüman olan ve olmayan bütün unsurların benimsediği bir anayasal 

belge hazırlayarak dinin öngördüğü ilke ve hedeflerle uyumlu bir siyâsî yapı 

oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Siyâset mesleğinin zaman zaman bazı toplumlarda ahlâk 

ilkelerinin dıĢına saptırılarak değer aĢınmasına uğratılmasını ârızî bir durum olarak 

değerlendirmek gerekir. Nitekim bizzat Hz. Peygamber ve ashabının önde gelenleri olan 

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali‘nin birer siyâsî lider oldukları göz 

önüne alındığında Ġslâm‘da siyâsetin ne kadar yüce bir meslek ve uğraĢı olduğu açıkça 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumu dikkate alan Ġslâm bilgin ve düĢünürleri, genellikle 

siyâsete hem toplumsal faaliyet hem de bir bilim dalı olarak büyük önem vermiĢler ve 

onu mesleklerin en Ģereflisi saymıĢlardır. Ġslâmî ilimlerden fıkhın önemli bir kısmını 

siyâset konuları oluĢturur. Genel fıkıh kitaplarından ayrı olarak Ġslâm hukuk literatürü 

içinde “el-Ahkâmü‟s-Sultâniyye”
18

 ve benzeri eser türlerinin yer alması, fıkıh 

bilginlerinin siyâset konusunu kendi ilgi alanları içinde görmüĢ olmalarının önemli bir 
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 Abdu‘l-Kayyûm, Letters of Al-Ghazzali, Kitab Bhavan, India, 1992. 
16

 Bernard Lewis, Ġslâm‟ın Siyasal Söylemi, (çev. Ünsal Oskay), Ankara, 2011, s. 17. 
17

 Philip Khuri Hitti, Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, s. 234. 
18
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delilidir. Ġslâm düĢünürleri, bilhassa Fârâbî‘den itibaren Ġslâm kültür tarihi bakımından 

büyük değer taĢıyan, oldukça orijinal bir siyâset felsefesi geliĢtirmiĢlerdir. Bütün Ġslâm 

bilginleri siyâseti, insanın toplumsal bir varlık olmasının sonucu sayarlar. Bunlardan 

Gazzâlî, mektuplarında siyâseti özellikle iki açıdan gerekli görmüĢtür: 

Öncelikle siyâset doğal ve toplumsal zorunluluğun bir sonucudur. ġöyle ki; 

insanlar, yalnız baĢlarına altından kalkamayacakları çoklukta ihtiyaçlarla yüklüdürler. 

Bu durum insanların birlikte yaĢamalarını zorunlu kılar. Ancak bu birliktelik sürtüĢme 

ve çekiĢmelere de yol açar. ĠĢte ihtiyaçların-çekiĢmelere yol açmayacak Ģekilde- barıĢ, 

güvenlik ve adalet içinde karĢılanması ancak siyâset denilen yapılanmayla mümkün 

olur.
19

 Böylece Gazzâlî, siyâsetin ahlâkî boyutuna iĢaret etmiĢ olur. Nizâmeddin 

Fahrülmülk Hazretlerine hitâben yazdığı satırlarda Ģu Ģekilde ifadeler yer almaktadır: 

“Selçuklu devletinin baĢ vezirlik makamına geldiğinizi duyduğumda hissettiğim 

memnuniyeti bilemezsiniz. Bu satırları da tebrik etmek ve bu vesileyle riya, yalan-dolan 

ve ahlâksızlıkla dolu bu dünya hayatı hakkında sizi ikaz etmek için yazıyorum. Devlet 

için dualar ettikten sonra, hükümdarları, sultanları ve vezirleri ikaz etmek, derviĢlerin 

mukaddes bir vazifesidir. Ben de bir Ġslâm âlimi ve bir derviĢ olarak, bu mektubu 

yazmıĢ olmakla vazifemi yerine getirdiğimi düĢünerek mutlu oluyorum.”
20

 

Ġkinci olarak ise; siyâset, dinî hayatın yürütülmesi için de gereklidir. Çünkü 

dünya iĢlerinin düzgün ve sağlıklı iĢlemediği yerde dinî ödevler de aksar. Bu suretle 

toplumda huzur ve güvenliği sağlayan siyâset, bireylerin dini yükümlülüklerini yerine 

getirebilmeleri için rahat bir ortam hazırlamıĢ olur. Siyâsetin din ve dünya hayatına bu 

hizmeti dolayısıyla Ġslâm bilginleri, adaletle yürütülen siyâseti üstün bir ibadet 

saymıĢlardır. HaĢmetli Sultan Sencer hazretlerine; bu ebedî sultanlığa mâlik olmak, 

bütün cihan halkı için güç ise de Doğu‘nun sultanı için güç değil, kolaydır Ģeklinde 

baĢlayan hitabına Peygamber Efendimiz‘in (s.a.v) sözleriyle devam etmiĢtir:21 Mâdemki 

Allah diğerlerinin altmıĢ yılda kazanabileceğini senin bir günde kazanman için eline 

vasıta ve sebep vermiĢ, bundan daha büyük bir devlet ve baĢarı olur mu?22 sözü ile 

mektubunda devlet-nimet perspektifindeki görüĢünü dile getirmiĢtir. 

2. Gazzâlî‟nin Mektuplarına Göre Yöneticinin Bazı Nitelikleri ve Görevleri 

2.1. Sultanın ġahsında Olması Gereken Özellikler 

Hükümdarlık kesbî değil, vehbîdir; yaratma sadece Allah‘a aittir. Ġnsan sadece 

fiili elde etme kudretine sahiptir. Allah yaratır kul ise kesb eder, dolayısıyla Allah‘ın 

kulun kesb kudretine müdahalesi yoktur.
23

 

Bağdat‘da okunan hutbede sultan olarak zikredilen ismin sürekli değiĢmesi 

neticesinde yaĢanan belirsizlik durumu, ortaya çıkan bütün problemlerin ana kaynağı 
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 Müellif el-Cüveynî, Atebetü‟l-Ketebe‘de devlet siyâsetinin temellerini belirlerken birinci sıraya adaleti, 
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Lahor, 1982, s. 46. 
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yetirilen nesnenin kula nispetine “kesb” adını vermektedir. Bkz. Gazzâlî, el-Ġktisat fi‟l-Ġ‟tikâd, (haz. Ġ. 

Agâh Çubukçu-Hüseyin Atay), Ankara, 1962., s. 60. 
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olarak görülebilir. Böyle bir atmosferde hükümdarın Allah‘ın yeryüzündeki gölgesi 

olarak kabul edilmesi, onun meĢrû‘iyetini sorgulanamaz hale getirecektir.  Bu anlayıĢa 

göre hükümdarın sorgulanmaması ve yeni arayıĢlar içerisine girilmemesi de düzen ve 

istikrârın teminâtı olacaktır. Hükümdarın halkı idare etmek için birtakım meziyetlere 

hâiz olması hayâtî önem arzetmektedir.
24

 

Halkı idare etmek için hükümdarın sahip olması gereken meziyetlerin 

olgunlaĢması âlimlerle irtibat kurma ile mümkün olmaktadır. Gazzâlî, tek baĢına, 

bilenlerle istiĢârede bulunulmadan yapılan idârî tasarrufları hoĢ karĢılamamıĢ ve âlim 

müĢâvirleri, devleti idare edenler için zorunlu görmüĢtür. Âlimin, iyi niyetli âdil bir 

idareciye ilmî yardımda bulunması, gayr-i âdil bir idareciden de uzak durması, onun için 

bir görevdir.
25

 

Âlimlerin, idarecilerle, devlet baĢkanlarıyla olan irtibatı, dua, methiye
26

 nasihat 

ve halkın ihtiyaçlarını giderme Ģeklinde kendini göstermektedir. Gazzâlî, mülâkat 

türlerinden olan duaya çok büyük önem verir ve özellikle mazlumların duasının icabetle 

sonuçlanacağını belirtir. Devlet baĢkanına gıyâbında yapılan dualar hoĢ karĢılanırken, 

yüzüne karĢı yapılanlar aynı Ģekilde değerlendirilmemiĢtir. Zira Gazzâlî‘ye göre, vicâhî 

dualarda çoğu kez ihlasın ötesinde riyâ karıĢımı söz konusudur.
27

 Demek oluyor ki 

Gazzâlî, bir yandan idarecilerin, âlimler tarafından ikaz ve irĢad edilmesini gerekli 

görürken, öte yandan onlarla, çok sıkı iliĢkiler içerisinde olmayı da uygun bulmamıĢtır. 

Zira gereksiz yere hükümdarlarla birlikte olmaya çalıĢan ve birlikte olanlar, riyâkâr olur 

ve onların isteği doğrultusunda görüĢ beyan ederler. 
28

 

2.1.1. Ehliyet ve Liyâkat 

Hz. Peygamberimiz, “ĠĢ, ehlinden baĢkasına verildiği zaman kıyâmeti bekle”
29

 

buyurmuĢtur. Bu hadîs-i Ģerif, siyâsette ehliyetin önemini açık bir Ģekilde 

göstermektedir. Kur‘ân-ı Kerim‘de devlet adamları için “ulü‟l-emr” ifadesi 

kullanılmıĢtır.
30

 Bu sebeple Ġslâm bilginleri, eserlerinde siyâsî ve idârî görevlere 

getirilecek kiĢilerde aranması gereken niteliklere geniĢ yer vermiĢlerdir. Bunlardan 

Fârâbî, ideal bir devlet baĢkanında bulunması gereken beden sağlığı ve kusursuzluğu, 

anlama ve kavrama üstünlüğü, güçlü hafıza, güçlü zekâ, etkili hitâbet, öğrenme sevgisi 

ve yeteneği, mideye düĢkün olmama, doğruluk sevgisi, cömertlik ve ikram sevgisi, tok 

gözlülük, azim ve kararlılık gibi baĢlıca nitelikleri sıralamıĢtır.
31

 Benzer Ģartlar Gazzâlî 

tarafından da sıralanmıĢtır.
32

  

Gazzâlî‘ye göre siyâsette liyâkat kaygısını en çok duyması gereken kiĢi, bu 

görevi üstlenecek olandır. Çünkü siyâsî makamda bulunan kimse, kontrolü elinde 

tutmak ve genel düzeni sağlamak için, baĢka mesleklerde bulunanlara hâkim olması; 

insanları dünya ve ahirette kendilerini mutlu kılacak en doğru yola yöneltmesi gereken 
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insandır. Bu yüzden siyâset mesleği, Ģerefli olduğu kadar tehlikelidir. Bir toplumda 

sevginin yaygınlaĢması, adaletin gerçekleĢmesi ve haksız güç kullanımının ortadan 

kalkması ancak o toplumda yönetimin faziletli insanların elinde bulunmasıyla mümkün 

olur. Onun için Fârâbî Ģöyle der: “Bir faziletli insan öldüğü veya öldürüldüğü zaman 

insanlar ona ağlamasın; asıl onu kaybeden ülke halkına ağlasın!” 

2.1.2. Adalet ve Dürüstlük 

Siyâset mesleğinde adalet ve dürüstlük bütün faziletlerin baĢında gelmektedir. 

Nitekim tarih boyunca ve bütün toplumlarda devletin iĢlevleri içinde en önemlilerinin 

adâlet ve dürüstlük olduğu düĢünülmüĢtür. Toplumun bekâsının teminâtı olan adalet, 

öncelikle bir devlet iĢlevidir. Maverdî‘nin de belirttiği gibi
33

 herkesi kucaklayan bir 

adalet uygulaması, fertleri kaynaĢmaya ve her bakımdan saygıya sevk eder. Ayrıca 

ancak kapsamlı bir adaletle ülke mamur olur; iktisâdî geliĢme gerçekleĢir ve devlet 

güvencede olur. Maverdî, “Bir ülkeyi zulüm kadar tahrip edebilecek baĢka hiçbir Ģey 

yoktur” diyerek ülkedeki bütün bozukluklarda adaletsizliğin mutlaka bir payının ve 

etkisinin bulunduğunu ifade ederken evrensel bir gözlemi dile getirmiĢtir. Bu yüzden 

Ġslâm bilginleri adâleti, insanın bizzat kendisine karĢı âdil olmasından baĢlayarak bütün 

ülkeye dalga dalga yayılması gereken bir rahmet gibi görürler. 

Ġnsan vücudu ile devletin bünyesi arasında sıkı bir ilgi gören Gazzâlî, tabibi 

insan için, fakihi de devlet için lüzûmlu görmektedir. O, bedenin devamının tıbbi 

imtizaç kanununa, devletin devamının da hakkâniyet kurallarına ve âdil muameleye 

göre mümkün olacağını belirtir.
34

 Nizâmeddin Fahrülmülk hazretlerine hitâben; “Sultan 

adına adaleti tesis etmeniz gerektiği zaman kendinizi, hakkı gasp edilmiĢ ve sultanın 

Ģikâyetini dinleyip hakkını iade etmesini bekleyen sıradan biri gibi görün. Kendinizi 

halktan kesinlikle farklı görmeyin.” diyerek son olarak adalet ve hakkâniyetle ilgili olan 

her Ģeyde üç haslet olması gerektiğini belirtmiĢtir.
35

 

Adil olmayan bir hükümdarın mahkemelerinde adalet aramak, hukukun 

gerektirdiği cezaların verilmesini istemek, emirden ya da onun kolluk güçlerinden 

zararın tazminini sağlamalarını istemek, onların atadığı memurlara ve askerlerine, her 

Ģeye kâdir Allah‘a itaatsizlik halleri dıĢında boyun eğmek gerekir demektedirler. Aynı 

görüĢleri, daha keskin ve daha inanmıĢ bir ifadeyle, din bilimci ve filozof Gazzâlî de 

savunmuĢtur. Gazzâlî‘nin yazdıkları Ģöyledir: “Bizim burada beyan ettiğimiz rızamız, 

irademizle oluĢmuĢ değil; zorunluluğun yasaklanmıĢ olan Ģeyleri bile meĢrû 

kılmasındandır.”
36

 

2.1.3. Dinî Emir ve Yasaklara Uyma 

Ġslâm düĢüncesi akımlarının kesiĢtiği yerde bulunurken de salt bir düĢünür 

olmasının yanında bir din savunucusu olan Gazzâlî, “Hüccetü‟l-Ġslâm” rolünü 

üstlenmiĢtir.
37

 Bu anlamda Ġslâm düĢüncesinde Gazzâlî‘den baĢka, belli bir ekole 

girmeden çok derin tesir bırakan bir baĢka düĢünür bulamayız. Gazzâlî‘ye kelâm 

ilminde bir dönüm noktası olmayı sağlayan, O‘nu felsefenin büyük bir tenkitçisi yapan, 

bilginin imkânını ve temellerini yoklamaya sevk eden kısaca, zamanının bütün zihnî 
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 Mâverdî, Edebü‟d-Dünya ve‟d-Din, Beyrut, 1978, s. 141. 
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 Fahrettin Korkmaz, Gazzâlî‟de Devlet, s. 81. 
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 Sözkonusu üç haslet tarafsız düĢünce, cemiyetin refahına sebep olacak davranıĢlar ve doğruluktur. Bkz. 
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 Bizim bilginlerimiz ulemâyı Ģahsına ve ilmine güvenilen “hüccet”, dil ve mantığı iyi kullanan ―hicâc‖ 

ve kendine yenik düĢen ―mahcûc‖ olmak üzere üç sınıfa ayırmıĢlardır. Bkz. Mahmut Kaya, Ġslam 

Filozoflarından Felsefe Metinleri, Ġstanbul, 2014, s. 410. 
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meselelerine
38

 el atmaya sevk eden sebepler olmalıdır. Çünkü hiçbir büyük düĢünür ve 

filozof rasgele teoriler kurmaz, yani hiçbir yüksek düĢünce ve fikrî teori sırf kendisi için 

kurulmaz. Bu prensibi düĢünürümüze uyguladığımızda O‘nu da çağının zihnî ve itikâdî 

problemleriyle dolu olarak buluruz. Gerçi onun döneminin yoğun siyâsî kargaĢalıklara 

rağmen bir iman buhranı içinde olduğu söylenemez, fakat Ġslâm düĢüncesinin bütün 

disiplinleriyle kemâle ulaĢtığı, kelâm, felsefe ve tasavvufun olabilecek bütün 

problemlerinin ortaya çıktığı bir dönem olduğu da ortadadır. Yani, çözülmüĢ 

problemlerle çözülmemiĢ olanlar ve dolayısıyla çözüm bekleyenler iyice belirmiĢtir. ĠĢte 

Gazzâlî, bu çok çeĢitli problemleri çözmeyi, Ġslâm düĢüncesi ve imanın bütünlüğünü 

kurma görevini yüklenmiĢ bir düĢünür olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Gazzâli‘nin mektubundaki Nizâmeddin Fahrülmülk hazretlerine hitâben; 

“Efendim, tüm gayretinizle Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini yerine getirmeye çalıĢmanızı, 

dünyevî Ģehvet ve kibir hastalığına yakalanmıĢ kiĢilerle alakayı kesmenizi bütün 

samimiyetimle niyâz ediyorum. Putlardan tam kurtuluĢ ancak Allah‟a tam bağlılıkla 

olur. Manevî tefekkürle kendi sınırlı “ben”inizi unutup yüksek “ben”inizdeki ideal 

güzelliği görünceye kadar yükseleceksiniz.‖
39

 satırlarından da anlaĢılacağı üzere sağlam 

ve sıhhatli bir idârî mekanizmanın tesisi için idarecilerin âlimlerle teĢrîk-i mesâi içinde 

olmalarını zorunlu görmektedir. Peygamber efendimizin “Gerçek saygıdan ayrılmak 

istemiyorsanız, hâkimlik vazifesini sorumlu, dürüst ve takva sahibi insanlara 

vermelisiniz.‖ sözünü hatırlatarak Peygamber yolunun öbür dünyayı düĢünmeyen 

idarecilerden çok farklı olduğunu, hâkimin baĢlıca vazifelerinden birinin yetimlerin 

malını korumak olduğunu belirtmiĢtir.
40

 

Ġlk dönemlerde yaĢayan âlimlerin ihlaslı ve metanetli olduklarını, ancak daha 

sonraları genelde maddi tamah peĢinde koĢtuklarını ifade eden Gazzâlî, Hz. Ali‘ye 

atfedilen “BaĢlangıçta halk uyuyordu âlimler uyanıktı, bugün ise âlimler uykuda, halk 

ölüdür. Uykudakinin sözünün ölüye faydası olmaz.” sözünün, kendi zamanı için de 

geçerli olduğunu söyler. Ayrıca yapılan nasihatlerin sonuçsuz kalmasını da, âlimlerin ve 

halkın gerekli ihlasa sahip olmamasına bağlamıĢtır.
41

 

2.1.4. Ġhtiyaçları Giderme 

Halkın ihtiyaçlarını sultana iletmekten hiçbir zaman geri durmayan Gazzâlî, 

bunun âlim için önemli bir görev olduğunu, mektuplarında açık bir Ģekilde belirtmiĢtir. 

Meselâ, Gazzâlî, Ġbrahim es-Sebbâk (öl. h.513/m.1120) hakkında Fahrü‘l-Mülk‘e 

yazdığı mektubunda “…Duadan sonra, âlimlerin, halkın ihtiyaçlarının sultanlar 

tarafından karĢılanmasını istemeleri, âlimler için en büyük hediyedir. Cürcan Ģehri, 

uzun bir müddetten beri kendisine uyulacak bir âlimden mahrumdur. ġimdi ise oraya 

büyük âlim Ġbrahim es-Sebbâk gitmiĢtir. O beldeyi ilmiyle ve takvasıyla ihyâ etmiĢtir. 

Ancak o beldede onun aleyhinde faaliyete geçen din düĢmanları ortaya çıkmıĢtır. 

Hakkında sana yalan beyanda bulunan bu fesat kimselerin sözlerine itibar etmeyiniz. 

Kendisini hizmete adayan büyük âlim Sebbâk‟ı himayenize alınız” Ģeklinde ikâzda 

bulunmuĢtur.
42

 

Selçuklu Veziri ġihâbü‘l-Ġslâm Ebu‘l-Mehâsin Abdürrezzak bin Nizamülmülk 

(1119-1121) hazretlerine hitâben; “Zâtiâlinizin böyle dardaki insanları rahatlatacak 
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 Bir düĢünürü, sıradan insandan ayıran husus sahip olduğu “zihnî terbiye” vesilesiyle kazandığı 
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 Abdül Kayyûm, Ġmam Gazzâlî‟nin Mektupları, s. 33. 
41

 Fahrettin Korkmaz, Gazzâlî‟de Devlet, s. 82. 
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güzel ve hayırlı iĢleri ifâda elinden geleni yapmasını niyaz ediyorum.
43

 Bu mektubu size 

eski bir dostumu tanıtmak amacıyla yazdım. Kendisi bir tasavvuf cemaatinin Ģeyhi olup, 

bağlıları da kendilerini Allah yolunda vakfetmiĢlerdir. Kendisi yaĢlı olup hayatını 

kazanamayacak durumdadır. Kendisine cennetin sırlarının açıldığını söyleyen Ebu Bekr 

Abdullah onu, size mektup yazıp tanıtmamı ve mâlî sıkıntıları için yardımınızı ricâ 

etmemi tavsiye etti.‖
44

 Selçuklu Veziri Ebû Nasr Ahmed bin Nizamülmülk Ġshak bin Ali 

ibn Ġshak (1107-1110) hazretlerine hitâben; ―Eğer bir tek dinî vecibeyi yerine getirmekte 

zaaf gösterir veya geceleri çok derin uyursanız veya büyük bir günah iĢlemekle 

suçlanırsanız veya geniĢ topraklarınızda yaĢayan bir tek köylünün bir gece aç 

uyuduğunu duyarsanız, Allah‟ın gazabının size ulaĢacağını ve geri kalan günlerinizi, bu 

vurdumduymazlığınıza dövünerek geçirmek mecburiyetinde kalacağınızı hatırlayınız. 

Bir Ġslâm devletinin vezirliğini üstlenen kimsenin tecrübelerini, meselelerini, korku ve 

üzüntülerini düĢünmek durumundasınız.‖
45

 Ģeklindeki üslûbu ise oldukça dikkat 

çekicidir. 

Dönemin atmosferinde savaĢların ne kadar mühim olduğunu tarihle haĢır neĢir 

olan her araĢtırıcı pekâlâ bilmektedir. Gazzâli‘nin devlet yöneticilerine düĢmanı etkisiz 

hale getirme noktasındaki tavsiyeleri yabana atılmamalıdır. Bu konuyla alakalı olarak 

Nizâmeddin Fahrülmülk hazretlerine; her devletin düĢmanın saldırdığı acil durumlarda 

kalelerini korumaya çalıĢtığını belirtmiĢtir. Bazı devlet adamlarının, yağız atların, güzel 

savaĢ arabalarının ve altınların saldırganları zararsız hale getireceğini ve en iyi savunma 

gücünün yeterli kılıç ve silahlarla teçhiz edilmiĢ mahallî kuvvetler olduğunu 

düĢündüklerini anlatıp diğer bazı devlet adamlarının da maddi kaynakları yerinde olan, 

pahalı ve yüksek kaleler inĢa eden devletlerin, düĢmanı baĢarıyla durduracağını 

söylediklerini ifade etmiĢtir.
46

 

2.1.5. Merhamet 

Esasında bu dünya hayatı bir yolculuktur. Ömür bir gemi, birlikte yaĢayanlar da 

bu geminin yolcularıdır. Yolculukta yol arkadaĢlarıyla iyi geçinmek ve onların hak ve 

hukukunu gözetmek lazımdır.
47

 Buradaki mükellefiyetin ise üç temel prensibi vardır.
48

 

Gazzâli, mektuplarında Mücirüddin hazretlerine merhamet noktasında tavsiyeyi 

aĢan ikâz boyutunda değerlendirmeler yapmıĢtır. Bu değerlendirmelerinden mühim 

olarak addettiklerimizi burada zikretmek yerinde olacaktır. Mücirüddin hazretlerine 

hitâben; “GelmiĢ geçmiĢ bütün vezirlerin en akıllısı olduğunuza göre, her Ģeye 

gösterilecek dikkatin, gerçek değerini ve hissesini bulacağına eminim. Bedeninizdeki bu 

terkibin çözüleceği, birbirinden ayrılıp baĢka bir yere yerleĢtirileceği günün uzak 

olmadığını unutmayınız. Tebaanıza müĢfik olunuz ve onlara iyi davranınız. Masum 

insanlara zulmetmekten sakınınız, aksi halde Allah‟ın indinde utancınız büyük olur. Bu 

cezadan kurtulmak istiyorsanız, manevî bir kahraman gibi, bu zâlim güçlerle mücâdele 
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 Abdül Kayyûm, Ġmam Gazzâlî‟nin Mektupları, s. 62. 
44
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ediniz ve onların emirlerine uymayınız.
49

 Sosyal adâleti sağlamada tez canlı olunuz. 

Tabiatla ahenk içinde yaĢayabilmeniz için, temel faziletlerden olan irfanımızı, iyi ve 

güzelin bilgisini geliĢtirmemiz lâzımdır.
50

 Aldatıcı olan bu hayatın tuzağına düĢmemeniz 

için sizi ikaz ediyorum.
51

 Bütün manevi hakikatlerin ıĢığında, her gün kendinize dikkatli 

bir Ģekilde bakmanızı ve sizi saptıran sebepleri bulmanızı rica ediyorum. Sonra 

hatalarınızı düzeltin ki, fakir tebaanıza karĢı adaleti tesis edemeseniz bile, en azından 

kendinizi usûlüyle idare etmeyi öğrenir ve vicdanınızın sesine kulak verirsiniz.
52

 

Müciriddin Hazretlerine hitâben devam ederek; “Gerçekler her zaman acıdır ve 

kendisine söylenen acı Ģeylere tahammül gösterenler, manevi muvaffakiyetler elde 

etmekte zorlanmazlar. Çünkü bu yolla fevkalade bir nefs murâkabesi kabiliyeti 

kazanırlar.
53

 GeçmiĢ vezirlerin hiçbirinin, kötü amelleriyle sizin kadar dile düĢmediğini 

belirtmeliyim. Ġdareniz neticesinde halkın çektiği sefâlet ve periĢanlık hesaba gelmediği 

gibi siz hala ıstırap içindeki Tus ahalisine acımıyorsunuz.
54

 Ģeklinde tenbih de 

denilebilecek boyuta ulaĢmıĢ satırlar yazmaktan kendini alamamıĢtır.  

Bununla birlikte bir hükümdar korkuyu öyle bir biçimde sağlamalıdır ki, 

kendisine sevgi duyulmasa da nefret edilen biri de olmamalıdır, çünkü nefret 

uyandırmadan da korkulan biri olunabilir ki bir hükümdar bunu, vatandaĢlarının 

mallarına ve karılarının iffetine göz dikmediği müddetçe baĢarabilir.
55

 

2.1.6. Doğru Bilgiye UlaĢma Çabası 

Gazzâlî, Ġslâm düĢüncesi tarihinde emsalinden radikal tutumu ile ayrılan bir 

düĢünür olarak karĢımıza çıkar. Ondaki bu özelliği belirleyen taraf ise bilgi
56

 

anlayıĢında aranmalıdır.
57

  DüĢünürümüz ilimleri amelî ve nazarî ilimler diye taksim 

etmiĢtir. Ġnsan hemcinsiyle beraber yaĢamaya mecbur olduğu için onun diğer insanlarla 

olan iliĢkilerini düzenleyen bir ilim olmalıdır. Gazzâlî‘ye göre bu ilmin esası Ġslâm 

Ģeriatındadır. Mesela Ģehirlerin ve oralarda yaĢayan halkın idaresini ele alan siyâset ilmi 

böyle bir ilimdir.
58

 Gazzâlî insanın bir tabi varlık yanının bulunduğunu kabul eder fakat 

onun ilahi varlık yanının bulunduğu fikrinden de hiç uzaklaĢmaz. Onu insan yapan 

Ģeyin canlı olması, algılaması, aktivitesi ve reaksiyonları değil, düĢünebilmesi, sorumlu 

olduğunu bilmesi ve ilâhî olanla karĢı karĢıya bulunduğunu hissedip idrak etmesidir.
59

 

                                                           
49

 Abdül Kayyûm, Ġmam Gazzâlî‟nin Mektupları, s. 77. 
50

 Abdül Kayyûm, Ġmam Gazzâlî‟nin Mektupları, s. 78. 
51

 Abdül Kayyûm, Ġmam Gazzâlî‟nin Mektupları, s. 80. 
52

 Abdül Kayyûm, Ġmam Gazzâlî‟nin Mektupları, s. 82; Gazzâli, yöneticinin kendi düĢünce ve 

davranıĢları doğru bir biçimde Ģekillenirse politikalarının da sağlıklı olacağını ve yönetimin de geliĢip 

büyüyeceğini zımmen savunmaktadır. Ancak onun için dinin gerçekliği baĢattır; yöneticinin davranıĢının 

her bir veçhesi bu gerçekliğe kiĢisel bağlılıktan kaynaklanmalıdır. Bkz. Stephan R. Humphreys, Ġslam 

Tarih Metodolojisi, s. 208. 
53

 Abdül Kayyûm, Ġmam Gazzâlî‟nin Mektupları, s. 83. 
54

 Abdül Kayyûm, Ġmam Gazzâlî‟nin Mektupları, s. 85. 
55

 Niccolo Machiavelli, Hükümdar, s. 113. 
56

 “Ey devletli hükümdar! Bu faziletin bir adı da bilgi ve akıldır. Ġnsan bilgisiz doğar ve yaĢadıkça 

öğrenir; bilgi sahibi olunca her iĢinde muvaffak olur. ÇalıĢmakla elde edilmeyen Ģey akıldır. Bilgisiz 

devlet sahibi olsa dahi elinden yitirir. Bilgili devlet sahibi olursa ülkesi huzura kavuĢur. Bey bilgili ve 

akıllı olmalıdır.” Ġfadesi bilgi ve bilgenin devlet için ne kadar elzem olduğunun göstergeleridir. Bkz. 

Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, s. 129, 131, 136, 145, 148. 
57

 Necip Taylan, a.g.e, s. 19-20. 
58

 Necip Taylan, a.g.e. s. 34. 
59

 Necip Taylan, a.ge. s. 60. 



 

375 

Akıl ismi birkaç anlama gelen müĢterek bir isimdir. ġu anlamlar için 

kullanılmaktadır:
60

 

a) Bazı zaruri bilgiler anlamında 

b) Ġnsanı nazarî bilgileri kavramaya hazırlayan zihnî canlılık anlamında 

c) Tecrübe ile elde edilen bilgiler anlamında. Öyle ki tecrübelerin, bu yönüyle 

eğitip olgunlaĢtırdığı kiĢiye akıllı denmez. 

d) Oturup kalkmasında, konuĢmasında bir heybet, vakar ve sekîne bulunan kiĢi 

anlamında. Bu anlamda olmak üzere, “falan kiĢi akıllıdır” denir ve bununla onda 

bulunan sükûnet kastedilir.  

e) Ameli ilimle birleĢtiren kiĢi anlamındadır. Bu yüzden bozguncu, son derece 

bilgili olsa bile ona akıllı denilemez.  

Ġnsan hem muhtar hem de mecbûrdur. Ġnsan, Allah‘ın kendisi için halk ve takdir 

ettiği Ģeyi beğenip seçmek ve onu kendi istek ve iradesiyle fiil haline getirmek 

zorundadır. Bu zorunluluk, bu Ģeyin onun kendi akıl, fıtrat ve mizaâcına en uygun Ģey 

olmasından dolayıdır. Bu sebeple Allah, bu Ģeyi kendisi için takdir etmiĢtir. Bu nedenle 

de, insan irade ve ihtiyarına rağmen mecbur, mecburiyetine rağmen de irade sahibi ve 

muhtardır. Fakat insanın iradesini Allah yönlendirdiği için, insan kendi baĢına bir 

etkinliğe sahip değildir.
61

 

“Âlimin sürçmesiyle âlem sürçer” derken Gazzâlî, ulemâya toplumsal bir rol 

biçmekteydi ki bu, iyiliği yüceltmekten “emr-i ma‟ruf” baĢka bir Ģey değildir. Kendi 

âlemindeki sürçmeyi tanımlarken ise sorunun temelde “insan” la ilgili olduğunu dile 

getirmiĢtir.
62

  

Daima her Ģeyi mükemmel bir iyilik standardında tutmak isteyen kiĢi 

kötülüklerin arasında kaybolur gider. Bu nedenle varlığını sürdürmek isteyen bir 

hükümdarın koĢulların gerektirdiği gibi davranıp, ne zaman iyi ne zaman kötü olacağını 

öğrenmesi gerekir. Bunu da ancak aklını kullanma yoluyla yapabilir.
63

 

Mektuplarında vezirlerden birisine kendisini bir düĢmanı inceler gibi gözlemci 

bir gözle takip etmesini tavsiye ederek, ihtiraslarını idare etmesini aksi takdirde 

vicdanının sesine kulak vermeyi öğrenemeyeceğini ve baĢkalarını hiç idare 

edemeyeceğini belirtmiĢtir.
64

 Zira, bir hükümdar inanmak ve harekete geçmekte aceleci 

davranmamalı, korkusunu dıĢa vurmadan ihtiyat ve insaniyetle ılımlı bir tavır takınarak 

adım atmalıdır ki gereğinden fazla kendine güven onu tedbirsiz, gereğinden fazla 

güvensizlik ise onu katlanılmaz birine dönüĢtürmesin. 
65

 

Sûfîlerin eserlerinde, entelektüel üstü bir bilginin ve ifadenin, herkesin onu 

entelektüel bir tarzda yorumlayabileceği veya yorumlanması gerektiği garip bir 

etkileĢim görülür. Bu tasavvufî edebiyattaki paradokslardan biridir ve bu paradoksların 

sonu yoktur. Bu nedenden dolayı, sûfiler eserlerinin uzman olmayanlarca 

yorumlanmasına sürekli olarak karĢı durmuĢlardır. Prof. Arkoun yalnızca tarihî 

metinlerde yazılanları okuma eğilimini eleĢtirir; ne var ki bu eğilimi, zaman zaman 
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yanlıĢ yorumlanmıĢ sûfî metinlerine sıra geldiğinde daha da önemlidir. Ġslâma dâir 

kesinlikle büyük çekinceleri olan bir Ģarkiyatçı olan W. H. T. Gairdner‘in Gazzâlî‘nin 

MüĢkâtü‟l-Envâr‘ına yaptığı tercümesine giriĢte, sûfi edebiyatına dâir Ģunları yazar-

veya Ģu soruları sorar-: “Onların dillerini çok ciddiye almalı mıyız? Bu dil bilimselmiĢ 

gibi bir görüntü sergiler, ancak aslında Ģiirseldir.” Bu sorunun kesinlikle doğru ortaya 

konulduğuna inanılabilir. Aksi takdirde, metinleri, kelimelerin ve kavramların 

yazıldıkları devirde ne anlama geldiklerine dâir bilgiye göre yorumlamaktan baĢka bir 

Ģey yapılamaz.
66

 

Bir hükümdarın her zaman danıĢmanları olmalıdır. Hükümdar tavsiye 

istemekten çekinmemeli, sabırlı bir dinleyici olmalıdır. Kendisine doğruları 

söylemekten kaçınıldığını hissettiğinde de rahatsız olmalıdır. Bilge olarak nam salmıĢ 

hükümdarların bunu kendi erdemlerine değil, etrafındaki akıllı danıĢmanlara borçlu 

olduğunu düĢünen kimseler yanılıyorlardır. Zirâ akılsız hükümdarların, akıllı 

danıĢmanlara sahip olamayacağı evrensel ve ĢaĢmaz bir kuraldır. Ġyi nasihatler nereden 

gelirse gelsin hükümdarın akıllı danıĢmanlarında değil ihtiyat ve zekâsında can 

bulurlar.
67

 Âlimler için en önemli görev, devlet baĢkanına yapılan nasihat ve halkın 

ihtiyaçlarını ona arz etmekten ibarettir. Gazzâlî, bu görevi çekinmeden ve her fırsatta 

mektupları sayesinde yerine getirmiĢtir. Selçuklu vezir ve sultanlarına yazdığı 

mektuplarında, nasihatin önemi sadedinde Hz. Peygamberin biz Müslümanlara iki 

nasihatçi bıraktığını, bunlardan birinin Kur‘an, diğerinin de ölüm gerçeği olduğunu 

belirtmiĢtir.
68

 

2.1.7. Ġlim Sahibi Olma 

XI. yüzyılda kitleleri kontrol etmenin en etkin aracı ulemâ idi ve bu yönüyle de 

idareciler ve zenginler tarafından aranan bir güçtü. Nizâmiye medreselerinden önce, 

kitleleri dini ilimlerde uzmanlaĢmıĢ ulemâ aracılığıyla kontrol etmeyi sağlayan bir güç 

de yoktu.
69

 Selçuklu döneminde bilginin müderrisler ve ulemâların otoritesi vasıtasıyla 

aktarılması süreci iyice kurumsallaĢmıĢtır.
70

 Gazzâlî‘nin yaĢadığı XI. yy Bağdat‘ına dâir 

önemli çalıĢmaları olan Makdisî, Nizâmiye medreselerinin kuruluĢ amacını sorgularken, 

Nizâmülmülk‘ün medreseleri, yönetimi altındaki geniĢ topraklarda kendi siyâsî 

icraatlarını gerçekleĢtirebilmek amacıyla kurduğunu söylemiĢtir. 

Ġlim sahibi olmanın ilk göstergesi lisânı ustalıkla kullanabilmektir. Zira dilin 

etkisi diğer organların etkilerinden fazladır. Çünkü dil, kalbin tercümanıdır.
71

 Bir iyiliği 

olsa bile, bunu hükümsüz kılacak miktarda kötülükleri olan kimseyi tezkiye etmemek, 

onu iyi bir insan veya Müslüman olduğunu söylememek dilin âfetlerindendir. Çünkü bir 

insanın iyi olması, iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olmasıyla sabit olur.
72

 Yöneticinin 

ilk Ģartı dilindedir. Onun dilinde öyle bir kudret olmalı ki her bildiğini iyi tahayyül edip 

güzel sözle ifade etsin, saadeti ve saadete ulaĢtırıcı iĢleri öğretsin ve bu meyanda 

cüz‘iyatla ilgili olan iĢleri görebilmek için vücutça sağlam ve dayanıklı olsun. Sonra 

kendisine söylenen her Ģeyi tabiatı ile iyi kavrayıp anlaması lazımdır ki hemen 
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söyleyenin maksadını hem konu mevzû olan Ģeyi olduğu gibi anlasın.
73

 Gazzâli‘nin 

mektuplarında incitici sözleri neticesinde âkibetinin hüsran olduğu kiĢiler örnek 

verilerek Selçuklu emirlerine tavsiye bâbında satırlar yer almaktadır. 

Hükümdarın ilim sahibi olmasının yanında ilim insanlarının da oynadığı rol 

mühimdir. “Organik aydın” tanımlamasıyla meĢhur olan Gramsci‘ye göre aydınları 

düĢünce, bilgi ve bilim yayıcı kiĢiler olarak kabul etmek, bir efsaneden ibarettir. Onlar 

egemenlerin memurlarıdır ve hâkim zümreye organik bağlarla bağlıdırlar. Dolayısıyla 

aydınlar, hâkim sınıfa göre asla bağımsız değildir. Bu yargı, geleneksel büyük aydınlar 

için daha da geçerlidir. Her toplumsal zümre kendi özel aydınlar tabakasına sahiptir 

veya bu tabakayı yaratmaya çalıĢır. Ġktidardaki grup hem yığınların desteğini kazanmak 

hem de onları ideolojik ve ahlâkî düzeyde kendi dünya görüĢüne uygun olarak 

biçimlendirmek için aydınlardan yararlanır. Yönetici zümrenin, ortaya çıkan yeni 

güçleri artık özümleyemeyeceği ve yönetemeyeceği ortaya çıktığı zaman, aydınlar, 

sindirmesi ne kadar zor olursa olsun, her ideolojiyi çiğner ve homojen bir hale getirirler. 

Bu yönüyle aydınlar, her besini özümlenir yapma iĢlevine sahip “mide suyu”na 

benzemektedirler.
74

 

2.1.8. Tevâzu ve Hilm 

Övmek, övülen kimseyi kibir, riyâ ve kendini beğenme gibi durumlara sevk 

ederse, böyle bir kimseyi övmekten sakınmak ve onu Ģükretmeye davet etmek lâzımdır. 

Çünkü baĢarılar ve iyilikler ancak Allah Teâlâ‘nın yardım ve desteği ile sağlanabilirler. 

Allah Resûlü bu sebepten ölçüleri aĢacak Ģekilde övmeyi yasaklamıĢtır.
75

 

Kudret kendi gücüne dayanmakta değil, Allâhü Teâlâ‘nın güç ve kudretinden 

yardım dilemekte ve O‘na güvenmektedir. Çünkü insanın kudreti zorluklar karĢısında 

iflas edip acze dönüĢür. Allâhü Teâlâ‘nın kudreti ise, bütün zorlukların üstündedir. 

Zorluklar O‘nun kudreti karĢısında kolaylaĢıp uysallaĢırlar. Bu sebeple, bu kuvvetten 

yardım alabilen bir kul gerçek anlamda güçlü ve kudreti olur.
76

 

Bütün bu özelliklerin tek bir insanda bulunması zordur. Dolayısıyla insanlar 

arasında doğuĢtan bu özelliklere sahip sadece bir insan bulunabilir.
77

 

Sonuç 

Ġslâm bilginleri içerisinde tartıĢmasız mühim bir yere sahip olan Gazzâlî, 

mektuplarında siyâseti, yalnız dar manada hakları paylaĢtıran, sosyal birliği koruyan, 

sorumlulukları düzenleyen cismani bir yönetim saymakla yetinmemiĢ, bunun yanında 

ve daha da önemlisi, Ġslâm‘ın itikâdî ve ahlâkî boyutuna uygun olarak, toplumdaki 

herkesin manevî geliĢmesini ve en yüksek mutluluktan pay almasını sağlayıcı bütün 

imkânları araĢtıran bir disiplin olarak görmüĢtür. Bu, siyasetin bir peygamber mesleği 

olmasının gereğidir. 

Ġktidara tavsiye boyutunda yazılmıĢ mektuplar tarzındaki bu eserlerin 

odaklandığı esas mevzular, genel itibariyle, ideal yöneticilerin sahip olması gerektiğine 

inandıkları hasletler ve memleketlerinin bekâsı, tebaalarının saadeti için yapmaları 

lâzım gelenlerle ilgilidir. Gözden kaçırılmaması gereken nokta müelliflerinin konulara, 

siyaset üzerine çalıĢmalar yapan hem fakihlerden hem de filozoflardan farklı bir 

yaklaĢım sergilemeleridir. Dönemin yöneticilerine öğütleri hâvî bu eserler, deneyime 
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dayalı devlet idaresi ve yöneticilerin görevlerinin belirlenmesi ve tanımlanmasını 

amaçlayarak idareci sınıfların pratik ahlâkını yansıtır. Gazzâlî hükümdarlar için ahlâk 

ve yönetim anlayıĢı çizmiĢ, hükümdarın davranıĢ ve hâkimiyetinin pratik sonuçlarını ele 

alan ideal bir toplum ve yönetim anlayıĢını benimsemiĢtir. 

Sünnî siyaset ile siyasî gücün ana akımını ve onun dinî-hukukî sınırlarını 

belirleyen isimlerden birisi olan Gazzâlî‘nin mektupları Ġslâm dünyasındaki siyasal 

durumun Büyük Selçukluların tarih sahnesine çıkması ile kökten bir değiĢim geçirdiği 

ve bu değiĢimin siyaset teorisine değinen çalıĢmalara da yansıdığı bir dönemde kalemde 

alınmıĢtır. Eserinde idare kurumunu temellendirme veya sistematik bir açıklamasını 

yaparak felsefi bir gerekçelendirmeye gitmek yerine hükümdarın davranıĢlarıyla ve 

hükümdarlığının pratik sonuçlarıyla ilgilenmiĢtir. Buna mukâbil, sultan zorba olursa da 

dünya harap bir yer olacaktır. Adaletin nasıl tesis edileceğine dair verdiği öğütleri, 

sultanın Ģahsında olması gereken özellikler ve sultanın hükmederken dikkat etmesi 

gereken hususları belirtmiĢtir. Gazzâlî, devlet baĢkanına siyaset anlayıĢında önemli bir 

yer vermektedir. Sonuç itibariyle O‘na göre kötü bir devlet baĢkanı bile devlet 

baĢkanının olmamasından daha iyidir.  
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MISIR HALK ATASÖZLERĠNDE TÜRKÇENĠN ETKĠSĠ 

 

Hazem Said Mohammed MONTASIR

 

Özet 

Atasözleri, bir milletin sosyal, kültürel ve dinî karakterini yansıtan bir ayna olmaları yönüyle 

birçok milletin edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Bunun için atasözlerinde yabancı kelime bulmak 

çok zordur. Tarih boyunca Türkler ile Mısır halkının arasında gerçekleĢmiĢ olan uygarlık teması, Türkçe 

ile Mısır halk dili arasında karĢılıklı etkileĢim hususunda uygun bir ortam hazırladı. Bunun sayesinde 

Mısır halk atasözlerinde Türkçe kelimeler bulmayı mümkün olmuĢtur. Bu çalıĢmada, Mısır halk 

Atasözlerinde Türkçe kelimelerin ve Türkçenin etkisi ve Türklerin imajı ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Halk dili, Atasözü, Arapça, Türkçe. 

 مهخص

خ االجزّبع١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٌٙذٖ األِخ، ٌٚٙذا فإْ رطغً األِثبي ِىبٔخ ِّٙخ فٟ آداة اٌعذ٠ذ ِٓ األُِ ألٔٙب ِزآح رعىس ا٠ٌٛٙ

اٌعثٛر عٍٝ وٍّبد أجٕج١خ فٟ رٍه األِثبي اِز ِٓ اٌصعٛثخ ثّىبْ، ٌٚىٓ االرصبي اٌثمبفٟ اٌذٞ رذمك عجز اٌزبر٠خ ث١ٓ اٌززن ٚاٌطعت 

ثٛر عٍٝ وٍّبد رزو١خ فٟ األِثبي اٌطعج١خ اٌّصز٠خ اٌّصزٞ اعذ ِٕبخب ِالئّب ٌٍزأث١ز اٌّزجبدي ث١ٓ اٌززو١خ ٚاٌعب١ِخ اٌّصز٠خ ، ٚأصجخ اٌع

 اٌىٍّبد اٌززو١خ فٟ األِثبي اٌعب١ِخ اٌّصز٠خ صٛرح اٌززن ِٓ خالي ٘ذٖ األِثبي. أِزا ِّىٕب، ٚ ٘ذٖ اٌذراسخ رٛضخ

 : اٌٍغخ اٌعب١ِخ ، األِثبي اٌطعج١خ ، اٌٍغخ اٌززو١خ ، اٌٍغخ اٌعزث١خ انكهمات انمفحاحَة

                                                           

 Doç. Dr., Al-Azhar Üniversitesi, Diller ve Tercüme Fakültesi, Türkoloji Bölümü 
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GiriĢ 

Milletler tarih ve kültürlerini dillerinde yaĢatırlar. Dillerin en iĢlenmiĢ unsuru 

ise, atasözleri ve deyimlerdir. Zira atasözlerinin ve deyimlerin bir kısmı arkeolojik 

kazılarda elde edilen tarihî eserler gibi, geçmiĢin ve kültürün izlerini, yüzyılların 

birikimini üzerinde taĢır. Derinlemesine incelendiklerinde dil, tarih ve kültür hakkında 

çok değerli bilgiler sunabilir.
1
 

Atasözleri geniĢ halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden 

ve bunlara dayanan düĢüncelerden doğmuĢlardır. Ulusun ortak düĢünce, kanı ve 

tutumunu belirtir.
2
 Atasözleri her ulusun kültüründe önemli bir yer tutup toplumların 

kültürel kimliklerinde önemli bir rol oynamaktadır. Her kültür kendine has özellikleri 

sayesinde baĢka kültürlerden ayrılır.
3
 

Atasözleri halk eĢsiz hazinesidir. Ġnsanlığın tümüne yol gösterici görevini en iyi 

biçim de yapmıĢtır ve yapmaktadır.
4
 Bir milletin kültür zenginliğinin yanı sıra dil 

geçmiĢinin araĢtırılmasında önemli bir yere sahiptir. Zira bir milletin dili, geçmiĢ 

medeniyetlerini veya hangi medeniyetlerden etkilenip etkilenmediğini, hangi farklı 

dillerle etkileĢim kurduğunu bizlere apaçık gösterir. 

Mısır, aynı zamanda Türk kültürünün hüküm sürdüğü en önemli ülkelerden 

birisidir. Önceleri Abbasilere bağlı Türk valilerce yönetilen Mısır, bu bölgede ilk Türk 

devletlerine ev sahipliği yapmıĢtır. Dolayısıyla Samerra ile birlikte ilk Türk eserleri de 

burada görülmektedir. Daha sonra, Eyyubiler ve Memlûklar zamanında Büyük 

Selçuklular etkisine girmiĢtir. XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlılar tarafından 

fethedilen Mısır‘da, Anadolu‘ya Selçukluların temellerini attığı ve Osmanlıların da 

zirveye taĢıdığı Türk izlerini görmek mümkün olmuĢtur.
5
 

Tarih boyunca Türkler ile Mısır halkının arasında gerçekleĢmiĢ olan uygarlık 

teması, Türkçe ile Mısır halk dili arasında karĢılıklı etkileĢim hususunda uygun bir 

ortam hazırladı. Onuncu asırdan baĢlayarak Osmanlı‘nın XIX. Asrın sonlarına ve 

Mehmet Ali‘nin oğullarının 1952‘ye kadar devam eden hükümranlığına kadar geçen 

zaman dilimi içinde, Türkçe kelimeler, mısırlıların hayatlarına ve Ģairlerin Ģiirlerine 

kadar girdi. Türk dilindeki kelimelerin ve kavramların yüzde 28‘i Arapça kökenlidir. 

Mısır‘da Türkçe kelimeler ve kavramlar kullanılıyor. Günlük hayatta kullanılan dilde 

1000–1500 Türkçe kelime vardır.
6
 

Türkçeden alınan ve yerel Mısır‘ın halk dilinde kullanılan kelimeler hakkında 

pek çok araĢtırma yapılmıĢtır.
7
 Mısır Halk atasözleri ilgili bazı Arapça eserler, birkaç 
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 Nevzat GÖZAYDIN, ―Türk Dünyasının Atasözleri‖, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 6, 

Ankara 1998, s.708. 
5
 Ahmet Ali BAYHAN, ―Kuzey Afrika‘da Bir Türk Yurdu: Mısır‖, International Congress of Asian and 

North African Studies, (10–15 September 2007), Ankara 2007, s.77. 
6
 Erman ARTUN, ―Ortak Türk - Mısır Halk Kültürü Ürünlerinin AraĢtırılması Üzerine GörüĢler‖, 

International Turkey Eygpt Relations Symposium and Art Exibition, 2-7 Kasım 2009. 
7
 Bunlardan: Ahmed ATEġ, ―Arapça Yazı Dilinde Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Deneme II, (XI. 

Yüzyıldan Bugüne Kadar)‖ Türk Kültürü AraĢtırmaları, Yıl II., Sayı 1-2, Ankara 1965, ss. 5-25.; 

Bedrettin AYTAÇ, ―Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler‖, Türk Dünyası AraĢtırmaları Vakfı 

Yayınları, Ġstanbul 1994.; Ahmet Fuat Mütevelli, ―Arap Halk Dilinde Türkçe Kelimeler‖, Türk Halk 

Edebiyatında ve Folklorunda Yeni GörüĢler II, Konya Kültür ve Turizm Derneği Yayınları, Konya 
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satırda Türkçesinin etkisine iĢaret etmiĢler.
8
 Buna rağmen Mısır halk atasözlerine 

Türkçenin etkisi hakkında bir araĢtırmaya rastlamadım. 

Bir kelimenin bir dilden baĢka bir dile geçmesi ne kadar kolaysa unutulması da o 

kadar kolaydır. Atasözlerinde yabancı kelime bulunması çok zordur. Çünkü atasözleri 

bir toplumun ortak kullandığı kalıplaĢmıĢ sözlerdir. Herhangi bir kimse, atasözlerindeki 

sözcükleri ya da sözcüklerin sırasını değiĢtiremez. Onun için atasözlerindeki etki, 

kelimelerde bulunan etkiden daha derin, kalıcı ve Türklerle Mısırlıların ne kadar 

kaynaĢtığını gösteren bir Ģaheserdir. 

Türkçe kelimeler içeren Mısır halk atasözlerinin bazıları Ģimdiye kadar Mısır 

halkı arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazıları da zamanla unutulmuĢtur. 

Bazılarında da zamanla unutulan Türkçe kelimeleri değiĢtirilip yeni kelimelerle devreye 

girmiĢtir. Türkçe kelimeler içeren atasözlerinin manalarından birçok kiĢiyi sorduktan 

sonra anladım ki Mısırların çoğu bu atasözleri duyunca genel manaları anlarlar. Ama bu 

atasözlerindeki bazı Türkçe kelimelerden sorarsan ĢaĢırıp kalıyorlar. 

Arapçada atasözlerinden iki türü vardır. Birincisi: Fasih Arapça veya asıl 

Arapçadır. Bu türde yapancı kelime bulmak nerdeyse imkânsızdır. Ġkinci tür ise halk 

diliyle veya konuĢulan dille bize ulaĢan atasözleridir. Halk atasözlerinde diğer dillerin 

etkisini tespit etmek elveriĢli olduğu için onlara önem verilecektir. Ahmed Teymür 

PaĢa‘nın ―El-emsalü‘l-ammiyye‖ adlı eseri baĢta olmak üzere Mısır halk atasözlerinin 

eserleri konunun baĢ kaynaklarıdır. Bunun yanında sözlüklerde rastlamadığım ve 

derlediğim halk dilinde kalan atasözleri kullanılacaktır. Bu atasözlerin çoğu anlamları 

bakımından Mısır halkının, Türklere bakıĢını göstermektedir. Bunun yanında dil 

bakımından Mısır halk diline Türkçenin etkisini göstermekte çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Onun için bu araĢtırmada Mısır halk atasözlerine göre Türklerin imajı ve 

Mısır halk atasözlerine Türkçenin etkisini belirtilmesini hedeflenmektedir. Onun için iki 

dilde bulunan ortak atasözleri ele alınmamıĢtır. 

1. Mısır Halk Atasözlerinde Türklerin imajı ve Türkçe Kelimeleri 

Yüzyıllardan beri Mısır‘da yaĢayan Türkler hakkında birden çok atasözü vardır. 

Ama Mısır halk atasözlerinde Türkler hakkında ―Türk‖ kelimesinden çok ―El-ğuz‖ 

oğuzlar ve ―Cinidi‖ askercik olarak adlandırılmıĢtır. ―Türk‖ kelimesi, Mısır halk 

atasözlerinin üçünde bulabildim. Birincisi Ģöyledir: 

ُِٛش السَ  انحرن " سٞ ضذبد ".جعبْ ٠ٚمٛي 
9

 

―Türk dilencisi gibi aç ve ‗lazım değil‘ diyor.‖ 

Bu atasözü, yardıma ihtiyacı olduğuna rağmen yardımı reddeden ve büyüklük 

gösteren kiĢiler hakkında kullanılmaktadır. Mısır‘da Türk dediğin zaman akla gelen ilk 

sıfat kibirli ve gururlu olmasıdır. Hatta Türk dilencisi bile açlıktan kıvrandığı halde 

yemek ısmarlarsan huyundaki kibir açlığına galip gelir. ―Aç değilim‖ demeyi 

                                                                                                                                                                          
1985.; Zeki KAYMAZ, ―Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk ġekilleri 

Üzerine‖, Turkish Studies / Türkoloji AraĢtırma, Volume 2/2 Spring 2007, s.404- 409.; Ali AKAR, 

―Türkçe- Arapça Arasındaki Sözcük ĠliĢkileri‖, Kara deniz Dergisi, Sayı 8, Yıl: 2, Ankara 2010, s. 9-17.; 

Seyfullah KORKMAZ, ―Türkçe ve Arapçada Telaffuzları Aynı, Anlamları FarklılaĢmıĢ Bazı Sözler 

Üzerine Bir AraĢtırma‖, International Congress of Asian and North African Studies, 15-17 September 

2007 Ankara), ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2007, vol.II., pp.1191-119 
8
 - Samih MAKAR, Garaib-ut-Tebirat ve 'l-emsalü'Ģ-ġa'biyye, Kahire 2009, s. 30-31.; Ġbrahim Ahmed 

ġELAN, EĢ-ġabul-Masrı fi Emsalihi El-Ammiyye, Kahire 2004, s. 320-321. 
9
 Ġbrahim Ahmed ġELAN, A.g.e., s. 321.;  Ahmed Teymur PaĢa, El-Emsâlü'l-ammiyye, Kahire 1956, s. 

266. 
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gerekirken kibirli bir üslupla ―lazım değil‖ diyerek karĢısındakini küçümsemektedir. 

Aslında bu kibri Mısır halk vicdanına etkileyip birçok atasözüyle nitelenip tenkit 

edilmiĢtir. 

Ġkinci atasözü ise Ģöyledir: 

".٠صٍٟ عٍٝ ِب ٠ِسزَخِذَ  نمرفوت" سٞ اٌززوٟ ا.
10

 

― ‗Mevrut‘ Azl edilen Türk gibidir, istihdam ediliĢine kadar namaz kılıyor.‖ 

ĠĢten kovulunca veya darlığa düĢünce Allaha yönlenen ve namaza devam eden 

ve yeniden bir iĢ bulunca veya darlığı bitince namazı bırakıp eski haline dönen kiĢiler 

için kullanmaktadır. Bu atasözü zorlukta ve kolaylıkta böyle davranan kiĢiler için 

kullanır. Bu da insan tabiatındandır. Kuran kerimde Ģöyle geçer ―Ġnsanlardan kimisi 

Allah‘a yalnız bir yönden kulluk eder. Eğer ona bir hayır dokunursa, gönlü onuna hoĢ 

olur. ġayet baĢına bir kötülük gelirse küfre dönüverir. O dünyayı da ve ahireti da 

kaybeder.‖
11

 

―Mevrut‖: iĢten kovulan ve azl edilen manasındadır. Farsça ―reft‖ fiilinden 

türenen ism-i mefuldür. 

Üçüncüsü ise: 

.جبٚر اٌزّزن ٚال رعبدٞ اٌعزة
12

 

―Türklere komĢu ol. Araplara düĢman olma.‖ 

Mısırlıların geneli ılımlıdır. Bunlara göre Arap komĢuların adetleri bir sürü 

problemlere neden olur. Onun için Türkler komĢu olmaya ve göçebe Araplar 

düĢmanlığından kaçınmaya tavsiye etmektedir. Burada da dikkat edilmesi gereken Mısır 

halkının Arapça konuĢmasına rağmen Araplardan farklı olduğunu görür. ―Arap‖ 

kelimesinden kast edilen Arap yarımadasında yaĢayan veya göçebe bedevilerdir. 

Mısır halk atasözlerinde Türklere iĢaret etmek için ―Et-türk‖ veya ―Ettürki‖ 

kelimesinden baĢka ―El-ğuz‖ kelimesi de kullanılmaktadır. ―El-ğuz‖ kelimesi 

―oğuz‖dan gelip ―Oğuzlar‖ manası taĢımaktadır. Oğuzlar, Türk olduğu için ―El-ğuz‖ 

Türklere iĢaret etmek için kullanılmıĢtır. ―Ğuz‖ sözü, pek çok atasözünde geçmektedir. 

.ٚال عذي اٌعزة " انغُس"جٛر  -
13

 

―Ğuzların ‗Oğuzların‘ zulmü Arap adaletinden iyidir‖ 

Burada oğuzlardan kast edilen Mısır‘da hüküm eden Türklerdir. Bu atasözünde 

―Oğuzlar‖ kelimesi yerine bazen ―Türkler‖ kelimesi de geçer.
14

 

15
ه ٚأثُٛن أللٛي َِّ ."َرثٛن  انغُس " ٌُٛال أ  

―Annen ve baban olamasa: Ğuzlar “Oğuzlar” yetiĢtirdi derdim.‖ 

Yani Annen ve baban bilmesem Türkler yetiĢtirdi diyecektim. Ahlaklı ve saygılı 

kiĢiler için söylenir. Mısır‘da bir zamanda çok saygılı bir kiĢi görünürse bu abartılı 

saygının kaynağı (Ğuzların) Türklerin yetiĢimi sanılır. Burada Türklerin saygısı, güzel 
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 Ġbrahim Ahmed ġELAN, A.g.e., s. 321.; Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s. 257. 
11

 Kuran-ı kerim, Hac süresi 22/11 . 
12

 Ġbrahim Ahmed ġELAN, Mevsuatu'l-Emsalü'Ģ-ġa'biyye El-Mısrıyye Ve Et-Tabiratü-S-Saire, Kahire 

2003, C.3, s.158. 
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 Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s. 182. 
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 Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s. 182. 
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 Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s. 453 
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ahlakı ve iyi tavırları, Mısırların ilgisini kazanıp zihinlerinde böyle bir imaj çizerek 

etkilemiĢtir. Aynı imajı baĢka bir atasözünde Ģöyle geçti. 

".ِٕب ٚأثٛٔب لبٌٛا: اٌغش ٌٚذٚٔب"ِب ضبفٛش أ
16

 

Annemiz ve babamız görmediler ve ―Guzlar onları doğurmuĢlar‖ dediler 

17
".٘برثٗ لبثٍٛ٘ب اٌّغبرثخ  انغس" رادذ ِٓ   

―(Kız veya kadın) Ğuzlardan ―Oğuzlardan‖ 

kaçarak gitti, Faslılar onu karĢıladı.‖ 

Burada ―oğuzlar‖ manası Mısır‘daki Türk asıllı 

askerdir. Faslılar ise Mısır‘da yaĢayan baĢıbozuk Faslı 

askerlerdir. Yanı kız veya kadın Oğuz askerleri elinden 

ve zararından kurtulunca kötü Ģansı Faslıların eline 

düĢürdü. Bir zarardan kurtulan onun gibi diğer bir 

zarara düĢene kullanır. 

".عٍمخ انغس" آخز خذِخ 
18

 

Ğuzların ―Oğuzların” hizmetinin sonu tekme tokat.‖ 

Bazen da Ģöyle denilir: 

19
".انغس ِسكحر" آخز خذِخ   

Ğuzların ―Oğuzların” hizmetinin sonu sıktır.‖ 

Bu atasözü bir tarihi olaya dayandırılır. Bazılarına göre bu atasözü, ―Mısır'ın 

Fatımi halifesi Franklar karĢısında Eyyubilerden yardım isteyince Eyyubiler Frankları 

yenip 1171‘de Mısır'da Fatımi halifeliğine son vererek Mısır'ın tek yöneticisi durumuna 

geliĢlerinden kaynaklanır. ĠĢte Oğuzlardan sayılan Eyyubilerin Fatımilere yaptığı 

hizmetin sonunda Fatımilerin devletini ortadan kaldırmalarıdır. Bu da onlara göre 

hizmetin sonu ya dayak ya kovmaktır. 

Bu atasözü, kölemenler, Osmanlılar zamanında ve Ģimdiye kadar 

kullanılmaktadır. Mısır Halkı çoğunu ―ğuz‖ manası bilmediği için iĢgalciler manasında 

―ğuzah‖ kelimesinden geldiğini sanmaktadır. Hatta Ahmed Teymur PaĢa kitabinin bir 

yerinde ―ğuz tatar‖ sözü Tatar iĢgalcileri olarak yorumlamıĢtır.
20

 

Bu atasözü, iyiliği kötülükle karĢılayan veya nankörler için kullanılmaktadır 

".اٌج١شح رٍّٟ اٌسجبدح ع اٌجذز غس"سٞ – 
21

 

―Giza Ğuzları ‗Oğuzları‘ gibi, seccadesi deniz kenarında devamlı bulunur.‖ 

Giza oğuzlar, Giza semtinde yerleĢen Türklere denilmektedir. Eskiden beri 

oğuzlar Giza‘da yerleĢmeyi tercih ederlerdi. Çünkü bu yer hem Nil sahiline bakıyor 

hem Kahire‘ye yakındır. Onlar abdest için su taĢımacılığından kurtulup Nil‘den abdest 

alıp kenarında namaz kılma lükslerinden faydalanmaktadır. Bu atasözü refahlı ve 
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19

 Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s.239 
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tembel bir hayat sürenler için kullanılmaktadır. Bu zamana kadar Kahire‘de yerleĢen 

Türklerin çoğu Maadi gibi Nil‘e bakan semtleri tercih ediyorlar. 

".ٗ ِٓ دضزال ٠ٛدطٗ ِٓ غب ة ٚال ٠ئٕس غس ًططر" سٞ  –
22

 

Tatar Ğuzları ―Oğuzları‖ gibi, yok olana özlemez var olan da avutmaz.‖ 

Ahmed Teymur PaĢa kitabinde ―ğuz tatar‖ sözü iĢgalci Tatar olarak 

yorumlamıĢtır. Tatar, Tataristan'da, Batı Sibirya'da ve Rusya Federasyonu'nun değiĢik 

bölgelerinde yaĢayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimsedir. Kendi iĢiyle 

ilgilenen gaip olana ne özleyip ne de sorup hazır olan da ne mutlu eder ne avutur. Bu 

atasözü kaba huylular için kullanılmaktadır. 

ُّْ عٍٝ لفبٖ انطَطر" سٞ وذ٠ص  – َراٖ ٚدبًِ اٌٙ َٚ ".إٌمََّطٗ 
23

 

―Tatarların atı gibi kırbaç arkasında dert de ensesindedir.‖ 

Tatarlar çok katı ve çok sert huyludur. Bunlar posta taĢımakta kullanılırlar. Onun 

için Tatarın atı çok acı çeker. Bu atasözü, dertli ve sefiller için kullanır. 

.اٌِىَزا ِب ٠َذبرثُٛش ُغس -
24

 

―Kiralık Ğuzlar ‗askerler‘ savaĢmaz.‖ 

Burada ―O-guz‖, Türk askeri demektir. Kiralanan asker savaĢta sadık olmaz 

çünkü o aldığı para için savaĢır. 

Mısır halk atasözlerinde Türklere iĢaret etmek için ―Et-türk‖, ― Ettürki‖ ve ―El-

ğuz‖ kelimelerinden baĢka ―Cinidi‖ veya ―Cüneyidi‖ askercik manası taĢıyan kelimeyi 

de kullanılmaktadır.  

ٟ  ِجنِذً" لبٌٛا ٠ب  –  َِ ٓ اٌّطبلخ انمَاُووقَعّشْي َر ِِ."
25

 

 ―Ay cinidi ―Türk askeri‖ taĢının‖ dediler. 

Kavuğunu pencereden atmıĢ.‖ 

Cinidi, askercik demektir. Ahmed Teymür 

PaĢa ve Ġbrahim ġelan‘a göre ―Cinidi‖ sözünden kast 

edilen Türk askeridir.
26

 Çünkü Kölemenler ve 

Osmanlılar zamanında Mısır‘daki askerlerin çoğu 

Türklerdendi. Onun için ―Cinidi‖ sözü Türk askeri 

demektedir. Geçen atasözünde Türkçe asıllı söz 

olarak kavuk, pamuktan yapılmıĢ, üzerine sarık 

sarılan erkek baĢlığıdır.
27

 Osmanlı devri Ģapkası 

olarak nitelendirilir, bir baĢlık etrafına sarık 

dolanmasıyla elde edilir. Her babayiğidin sarması farklıdır. Yeniçeri kavuğu uzundu ve 

sarıksız da olabilirdi. PadiĢahın, vezirlerin, ulemanın, tarikatların vb. özel kavukları 

vardı. II. Mahmut döneminde, kavuğun yerini fes aldı (1826). Burada Ġstenilen mana 

Askerden evini terk etmesi istenilince kavuğunu pencereden atmıĢ veya kavuğum 

pencerede demiĢ. Yani kavuktan baĢka bir Ģeyi yok. Hafif yüklüler için 

kullanılmaktadır. 
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 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Ġstanbul 2000, C.2, s.1593. 



 

387 

١ِٓ ٠زطٓ انِجنِذً" رطبرن 
28
.ٌه ٚرطبرن اٌجذٚٞ ١ِٓ ٠ذست ٌه " 

29
 

―Askerle ortak olursan yerine kim yapancı dili konuĢacak Bedeviyle ortak 

olursan sana kim hesap tutacak.‖ 

Bu Atasözün manası ―(Elcinidiyle) Türk askerle ortak olursan senin yerine kim 

onun diliyle konuĢacak (çevirecek) Bedeviyle (Arap göçebesiyle) ortak olursun senin 

için kim hesap tutacak‖ . Burada ―Cündi‖ sözüne, Arapçada ―cık‖ eki manasını taĢıyan 

durumuna getirilip ―Cinidi‖ olmuĢtur. Bir Türk ile ortak olursan Türkçe konuĢan 

birisine muhtaç olursun. Bir Arap göçebesiyle ortak olursun hesap bilmediği için 

yorulacaksınız. Burada istenilen mana kolaylıkla 

anlaĢabileceğini kiĢiyle ortak ol. 

ْسَطهْ  ِجْنِذً" إوّٓ أثُٛن  - ِٚ ".دَا٠ِز ِرّٙش 
30

 

―Senin baban ―Cinidi‖ (asker) olduğu için 

Ģımararak yürüyorsun.‖ 

Cinidi, askercik demektir. Ahmed Teymür 

PaĢaya göre ―Cinidi‖ sözünden kast edilen Türk 

büyüğüdür. Çünkü Mısır‘da hüküm eden Türklerin 

çoğu askerliğe mensuptular. Mısır halkı her büyüğe 

asker veya komutan olmasa bile askercik manasında 

―cinidi‖ unvanı vermiĢlerdir. ―Sallanarak dolaĢmak‖ ise kibirli bir Ģekilde sokaklarda 

yürümektir. Bu atasözü, sebepsiz kibirlenen ve Ģımaranlar için kullanmaktadır.
31

 

.دَا٠ِز عٍٝ دً َضْعَزن " سنجكإوّٓ أثُٛن  "-
32

 

―Senin baban sancak olduğu için utanmayı 

bırakıp nefsine uyuyorsun.‖ 

―Baban sancak olduğu için her istediğini 

yaparak dolaĢıyorsun‖.  

Bayrak, liva Mutasarrıflığı manaları taĢıyan 

―sancak‖ sözü, bu atasözünde liva emiri veya sancak 

beyi manası taĢıyor. Sancak, Kölemenler zamanında 

mirlivaya, Osmanlı zamanında ise Osmanlı yönetim 

teĢkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim 

bölümüne ve mutasarrıflık unvanıdır. Ġstenilen mana 

senin baban yüksek rütbeli olduğu için aldırıĢ etmeden 

kendine her Ģeyi yasak olsa bile mubah kıldın. . Bu 

atasözü, yaptığına sebep olmayana dayanarak iĢ yapan 

kiĢi için söylenir.
33

 

Türk askeri hakkında bu kadar atasözü varken paĢa, ağa ve kaymakam gibi 

yüksek rütbelilerden de atasözü vardır. 

                                                           
28

 -Ratn sözü yapancı dille konuĢmak demektir..Muhamed Muhemed Davud, Mucamü’elfazü’l ‖رطٓ ― 

Kelam Fi Elammiyy El Muasıra, Kahire 2002.s. 46 
29

 Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s. 163. 
30

 Ġbrahim Ahmed ġELAN, A.g.e., s.87.; Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s.41. 
31

 Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s.41. 
32

 Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s.41. 
33

 Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s.41. 
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."لاٍمماو" َٔبَ ٚلِبَ ٌمٟ رٚدٗ  –
34

 

―Uyuyup kalktı kendini kaymakam buldu.‖ 

Bu atasözü bazen Ģöyle söylenir. 

35
رثٕب إٌٍٟ ِب إرزثظ فٝ اٌّزسزبْ". دّذ لاٍمماو" َٔبَ ٚلِبَ ٌمٟ رٚدٗ   

―Uyuyup kalktı kendini kaymakam buldu. Çok Ģükür ki Marstan (akıl 

hastanesi)da bağlanılmamıĢtır.‖ 

Burada bir ilçede devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi ve ilçebay 

anlamında ―kaymakam‖ kelimesi, manasıyla ve söyleyiĢiyle Mısır halk diline geçmiĢtir. 

Adam birden bire kaymakam olduğu için delirmediğine çok Ģükür. Bunu birdenbire 

büyük bir makam elde edip uygun olmayan iĢler ve abartılı bir Ģekilde hareket edenler 

için kullanılmaktadır. 

." باشا ٠ِطٍع ِٓ اٌفالح َماَشوْ  " إْ طٍع ِٓ اٌخطت –
36

 

―Tahtadan maĢa olsa çiftçiden paĢa olur.‖ 

Bu atasözünde Türkçe asıllı iki kelime bulunmaktadır. Birincisi paĢadır. PaĢa 

anlamı, Osmanlılarda, sancakbeyi ve daha yüksek aĢamalardaki yöneticilere, albaydan 

daha yüksek aĢamadaki askerlere, beylerbeyi ve vezirlere; Fatih Sultan Mehmet 

zamanına kadar yüksek bilimsel aĢamalı kiĢilere verilen unvandır. Yeniçeri ocağının 

kaldırılmasından sonra, daha çok general karĢılığı olarak kullanılmıĢ, daha sonra 

çıkarılan sivil aĢamalardan Emirülümera, beylerbeyi ve vezir aĢamalarına yükselenlere 

de paĢa denilmiĢtir. 

Ġkincisi ise ―maĢa‖ sözüdür. MaĢa, AteĢ veya kızgın bir Ģey tutmaya, korları 

karıĢtırmaya yarayan iki kollu metal araçtır. MaĢa demir veya bakırdan yapılır(
37

). 

Tahtadan maĢa yapılmaz. Çünkü az zamanda yanıp kul olur. Bunun gibi çiftçiden paĢa 

olamaz. ġehirliler, köylülerle alay etmek için kullanmıĢtır. Türkiye Ģöyle söylenir: 

Arap‘tan paĢa tahtadan maĢa olmaz. 

–  ً ِِ ". باشا" أُِٗ َع١َّبَضٗ َٚعب
38

 

―Annesi ekmekçi ve kendisini PaĢa sanıyor.‖ 

Fakir olduğundan dolayı Annesi ekmek yapıp satıyor. Kendisi ise PaĢa gibi 

davranıyor. Fakir olduğuna rağmen zenginler gibi süsleyen ve davrananlar için kullanır. 

Kaymakam dıĢında ―Ağa‖ ve ―Ağalar‖ bazı atasözlerinde Ģöyle geçmiĢtir: 

39
ِب ف١ٗ إال ضٕجبد " أغا "سٞ ثعجز –   

―Ba‘cer ağa gibi bıyıktan baĢka bir özelliği yoktur.‖ 

Cahil, aptal ve insanın değeri bıyık gibi faydasız 

görünüĢlerde inananlar için kullanmaktadır. Burada ―Bacar 

Ağa‖ kocaman, göbekli, kıllı ve kalın bıyıklı bir insan imajı 

vermektedir. Ağa kelimesi koca, geniĢ toprakları olan, halk 

arasında sayılan, sözü geçen, varlıklı, cömert ve eli açık 

kimseler için kullanılmaktadır. Bunun yanında Osmanlı 
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Devleti‘nde bazı kuruluĢların baĢında bulunanlara ve köylerde sözü geçen erkeklere 

verilen bir unvandır. Böyle bir söz, lafziyle ve manasıyla Mısır halk dilinde 

bulunmaması imkânsızıdır. Ama bazı ağalar aptal ve cahil hatta bazen fakir iken 

kibirlenip karĢısındakileri küçümseme tavrını bu atasözüyle ifade edilmiĢtir. 

- ْٗ الَدٖ وبَ" أغا "ألُٛي ٌُ ِٚ .٠ِمُْٛي: 
40

 

―Ona ‗Ağa‘ derim. ‗Kaç çocuğu var‘ diyor.‖ 

Burada ―Ağa‖ sözü hadım demektir. Yani bu adam hadım olduğunu söylerim. 

Sen de kaç çocuğu var soruyorsun. Sözü anlamayanlar için kullanır. 

٠فزدٛا ثٛالد أس١بدُ٘"  ألغوات" سٞ ا 
41

- 

―Ağalar gibi efendilerinin çocuklarıyla sevinirler.‖ 

Ağalar, hadımlar manası taĢır. Ağalar çocuk sahibi olmadıkları için efendilerinin 

çocuklarıyla sevinirler. BaĢka kiĢiye ait bir Ģeyle kibirlenenler için kullanır. 

Mısır‘ın bazı Türk valileri ve hükümdarları halk atasözlerinde bulunmaktadır. 

Bunlardan Eyyubiler devrinde Mısır‘ın valisi ve zalimliğiyle meĢhur olan Bahaeddin 

KarakuĢ (ö.579 h.) halk bayındırıma iĢlerinde bedava ve zorla çalıĢtırdığı için adını bu 

ata sözde geçmektedir. 

.ٚال دىُ لزالٛش
42

 

―Sanki KarakuĢ hükmüdür.‖ 

Zalim veya tartıĢmadan karar verenler için KarakuĢ hükmüdür denilir. Halkı 

zorla çalıĢtıran hükümdarlar Mısır halk atasözlerinde yer verildiği gibi tembel ve iĢsizler 

sultanın çevresindekilere de yer verilmiĢtir. 

.سٞ رٕبثٍخ اٌسٍطبْ عجذ اٌذ١ّذ 
43

 

―Sultan Abdülhamit‘in tembelleri gibidir.‖ 

Buradaki tembeller Sultan ikinci Abdülhamid mensup olan cinci hoca ve 

tarikatların adamları olabilir. 

.اٌسٍطبْ ٠مَٛ ِٓ اٌطّس ٌٍضً ثعٍمخ " جنابهةسٞ  –
44

 

―Sultanın tembelleri gibi dayak yemeden güneĢten gölgeye geçmez.‖ 

Burada ―sultan tembelleri‖ sözün manası, fakir ve çalıĢmaya gücü 

yetmediğinden dolayı ihtiyaçları sultan tarafından karĢılanan insanlardır. GüneĢ 

sıcağından gölgeye hareket etmek gibi kolay ve onlara faydalı ve yararlı iĢi zorlamadan 

ve dayak yemeden yapmazlar. Tembelliğe teslim edenler için kullanır.
45

. 

Bu atasözü Türkçe asıllı kelime ―teneble‖dir. Aslı tembeldir. Mısır halk diline 

geçince ―tenbel‖ olmuĢtur. Bunun yanında ―tenbel‘e‖ Arapça çoğul eki eklenince 

―teneble‖ olmuĢtur. Bu ―Teneble‖ sözü baĢka bir atasözü de Ģöyle geçmiĢtir: 

ث١ىٍٛا فٟ أرّٗ ِذٌٍٛٗ" انحنابهة"سٞ  -  
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44

 Ahmed Teymur PaĢa, A.g.e., s. 852. 
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―Tembeller gibi mahlul bir ette yiyorlar.‖ 

“Tembeller gibi sahipsiz bir ette yerler.‖ 

Bu atasözünde Türkçe üç kelime 

bulunmaktadır. Birincisi daha önce anlattığımız 

―tenbel‖dir. Ġkincisi ―ette‖ sözüdür. Mısır halk 

dilinde ―ette‖ kelimesinin lafzı ―kısa لثبء”  kelimesin 

lafzına benzer. ―Kısa لثبء” , hıyar ve salatalık 

demektedir. Hâlbuki ―kısa لثبء”  sözü, halk 

atasözlerinde ― ”ِمبرٗ  olarak geçer. O zaman ―ٗار‖ 

kelimesi ne demektir? O ―ette‖ hıyar değil ettir. 

―Mahlule‖ sözü Arapçada bağsız veya çözülmüĢ 

manaları, atasözüyle bağdaĢmıyor. Çünkü bağlı veya 

bağsız hıyar veya et diye bir Ģey yoktur. Ama 

―Mahlûl‖ sözü Osmanlıcada sahipsiz yer (tımar ve zeamet), ve sahipsiz para (dirlik veya 

vazife) manaları
46

, atasözüyle bağdaĢmaktadır. O zaman bu atasözünün tam manası 

―Tembeller gibi sahipsiz ette yiyorlar. Sultanın tembelleri deyimi Mısır bir film adı 

olarak kullanılmıĢtır. 

.انحخحودجخ اٌج١ٍذ ِسخ 
47

 

―Tembel (öğrencinin) bahanesi tahta silmesidir.‖ 

Osmanlı zamanında öğrencilerin ödevi yapmama en yayığın bahane tahta 

silinmesidir. Tahta, Mısır halk dilinde öğrencilere mahsus sandalyeli masa demektedir. 

Ama burada Türkçe manasıyla kullanılmıĢtır. BaĢarısızlık ve tembelliğin nedenleri 

baĢkaya yükleyenler için kullanır.
48

 

.ِب ٌُٙ رخٛد  انبخوتثٕبد 
49

 

―Bahtlı kızlar tahtları yoktur.‖ 

Taht, Türkçede hükümdarlık koltuğu veya makamı ve tahta balkon veya çardak, 

Arapçada müzisyenlerin oturdukları kanepe veya sandalyeye manaları taĢımaktadır.
50

 

Burada ―Taht‖ sözünün Arapça da çoğunu ―خوت  .tuhut yanı tahtalar kullanılmıĢtır ‖ت

Burada Ģanslı olan kızlar müzisyen olarak çalıĢmaz. 

ِٓ سجذبْ هللا ". ٌطظ " ِب ٠عزفص -  

―Tuzu, ‗suphanallah‘tan bilmez‖ 

Bununla iyi sözü kötü sözden ayırtmayan 

cahil veya aptal için söylenir
51

. Bu atasözünde 

manası değiĢen Türkçe tuz kelimesi ile Arapça 

suphanallah sözü bulunmaktadır. 

Türkçeden Mısır lehçesine geçen ―Tuz‖ 

kelimesinin manası tamamen değiĢmiĢtir. Tuz 

kelimesi Mısır halk dilinde önemli değil, değersiz ve 

boĢ ver manaları taĢıyıp karĢısındakini küçümsemek 
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veya ondan korkmadığını belli etmek için de kullanılır.
52

 ―Tuz‖ Türkçede manası 

besbelli iken Mısır halk diline nasıl bu manalarla girmiĢtir. Bu manaların kaynağı nedir? 

Aslında Osmanlı zamanında ―Tuz‖, gümrük vergisinden muaftı. Tacirler veya hamallar, 

gümrükten geçerken muayene memuruna: ―Tuz‖ derlerdi. Gümrük dairelerde fazla vakit 

kayıp etmemek için taĢıdığı yükün tuzdan oluĢtuğunu belirtmeye çalıĢırlardı. Gümrük 

memuru da taĢınan yükün tuz olduğunu anlayınca ödemeden iĢlem yapmadan ve hatta 

bazen muayene etmeden geçmelerine izin verirmiĢ. Hatta bazıları bundan faydalanarak 

çuvallarının altına buğday üstüne tuz koyup memura ―tuz‖ deyip gümrükten kolayca ve 

para ödemeden geçerlerdi. Vergi ödememe sır kelimesi ―tuz‖ olmuĢtur. Senelerce 

devam eden ―tuz‖ ve ―geç‖ diyalogu, geçen manaları üretip asıl manayı tamamen 

unutturmuĢtur. 

Suphanallah ise ―Tanrı'yı her türlü kusur, ayıp ve eksiklikten, insanlığa özgü 

niteliklerden uzak tutarım‖ anlamında ĢaĢkınlık bildiren bir sözdür. Rasulullah 

sallallahu aleyhi ve sellem ĢaĢırtıcı (garip ve acâip) bir olayla karĢılaĢınca: 

―Sübhânallâh‖ (Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim) derdi.
53

 Bunun için bu atasözü 

―ilgilenmeme zamanı ve ĢaĢırma zamanından ayırtmama‖ manası da taĢımaktadır. 

٠ب عبضٛر." ُطظ –
54

 

―Tuz ya AĢur.‖ 

AĢur, Muharremin onuncu günü ve erkek 

çocuk adıdır. Kahire‘de kabadayılıkla meĢhur 

AĢur biri vardır. Bunun dıĢında vergi memurun 

adıdır Tuz muafiyetini kullanıp vergiden kaçan 

tacirler AĢur adlı vergi sorumlusunu hareket 

ettirdi. Çünkü ticaret devam ediyor, ama vergiyi 

toplanmıyor. Kahire‘nin bütün kapıları kapatıp ve 

gözetiminde tek bir kapıyı açık bırakmıĢtır. Artık 

Kahire‘ye giren bütün malları gözetiminden 

geçecektir. Bıçağıyla turbalarının üst çeyreğini 

keserdi. Milet, çuvallarının altına buğday üstüne tuz koyup ona ―Tuz ya AĢur‖ derlerdi. 

Yüküm tuzdur. Sana vergi yoktur. 

Manası yaptığının faydasız olmasıdır. Gene alay etmek için kullanır.
55

 Ey 

kabadayı AĢur senden korkmuyorum. Ey vergi memuru benden bir pul almayacaksın. 

Bu atasözü ve ―tuz‖ sözü bir kitabın baĢlığı olarak kullanılmıĢtır. 

".فٝ رجٍٟ صرمة" إٌٍٟ ِب ٠بخذٟٔ ُوذً فٝ ع١ٕٗ ِب آخذٖ  -
56

 

―Beni gözünde sürme saymayan ayağımda sarma (ayakkabı) saymam.‖ 

Türkçede, Saran, içine alan Ģey, zarf, Lahana ve üzüm yaprağının hazırlanan içle 

sarısıyla yapılan yemek ve askerlikte çevirme manaları taĢıyan ―sarma‖ Mısır halk 

dilinde ayakkabı manası taĢmaktadır. Türklerin kibri, Mısır halka derin izi bırakan bir 

sıfattı. Ağa, PaĢa, kaymakam, sancakbeyi ve askerlerin kibri, Mısır halk atasözlerinde 

dile getirilmiĢtir. Tabiî ki bu kadar kibri, Mısırlıların tahammülünden fazla olduğu için 
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kendilerine kati bir kuralı koyup bu atasözünde dile getirmiĢler. Bana saygı 

göstermeyene bende göstermem. Gururlanma padiĢahım senden büyük Allah var.
57

 

. صرموجًّ ٚفٟ رلجزٗ 
58

 

―Devedir boyunda sarma ‗ayakkabı‘ vardır.‖ 

Deve büyüktür. Göz değmemek için boynunda sarma ―ayakkabı‖ takılıdır. 

".٠ذزبَر َعذُٚن ْ ف١ه  دُغرً " إِطٟ –
59

 

―Doğru yürü, düĢmanın ĢaĢar.‖ 

Bu atasözü de ―doğru‖ sözü, akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun, 

yanlıĢsız, eksiksiz bir biçimde, yasa, yöntem ve ahlaka bağlı bir tavır alırsan düĢmanın 

nereden zarar vereceğini ĢaĢırıp kalır. 

".إرّزغ فٟ رزاثٗ انمَرً" إْ فبره  -
60

 

―Miri geçse toprağına sürünün.‖ 

Miri veya amir devlete mensup toprak veya hazine istihdam edilmezsen orada iĢ 

istemekten vaz geçme. Çünkü bolluk oradadır. 

األث١ض ٠ٕفع فٝ إٌٙبر األسٛد " انجذٍذ " –  

―Beyaz cedid kara gün içindir.‖ 

Cedid, bir gümüĢ paradır. Bu atasözü de ―Beyaz cedid‖ yerine ―beyaz kuruĢ‖ ve 

―beyaz dirhem‖ geçmektedir. Bu atasözü, bollukta tasarruf etmeye teĢvik etmek için 

kullanır.  

"." ٠ب خجز ثجذ٠ذ لبي ثىزٖ ٠جمٝ ثالش –
61

 

―Bugün bir cedidle alınan haber yarın beleĢ olur.‖ 

".ثىزٖ ٠جمٝ ثالش بشرٍفٌ" ٠ب ضبرٞ اٌخجز  -
62

 

―Ey bir Ģerifiyle haberi alan yarın beleĢ olur.‖ 

Bu iki atasözünde ―Cedid ve ġerifi‖ Osmanlı zamanında kullanılan maden para 

adlarıdır. Bunlar kullanımdan kaldırılıp ama Mısır halk atasözlerinde hala 

kullanmaktadır. Bunun manası: merak edilen haberler yarın belli olacaktır.
63

 Bu 

atasözü, Osmanlı zamanında kullanılan paraya iĢaret eder. Bunu gibi aĢağıdaki 

atasözler. 

".انبنذلٌ "إٌعت ثبٌّجز ٌّب ٠ج١ه -
64

 

―Fındıkı altını gelene kadar Mecar altını kullan.‖ 

". انذٍوانٌ"إٌعت ثبٌّمصٛظ ٌّب ٠ج١ه  -
65

 

―Divani gelene kadar eksik ayarlı kullan.‖ 
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Bunlar ―kısmete razı ol, darlığa sabret. Bir gün bolluk olacaktır‖ anlamındadır. 

".ٌّب ٠جٟ اٌٍٟ ٠طزز٠ٕٟ نَِني نَنٌ"اٌذبجخ فٝ اٌسٛق رمٛي  –
66

 

―Pazardaki eĢya, alıcısı gelene kadar ‗ninni ninni‘ diyor.‖ 

Pazarda kalan malı 'sabret. Satmaya acele etme. Alıcı gelecektir‖ der. Burada 

―ninni ninni‖ sözü çocukları avutmak için söylenen Ģarkılar. Yanı mal alıcısı alana 

kadar satıcıyı avutur. 

". بمشَش " اٌٍٟ ٠جٟ فٝ اٌز٠ص –
67

 

―Tüylülerde gelen zarar bahĢiĢtir.‖ 

Tavuk, kaz ve ördek gibi tüylülere gelen ziyan bahĢiĢtir. Yani mala gelsin cana 

gelmesin. BahĢiĢ anlamı, yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan 

verilen paradır. Bu manayla mısır halk dilinde kullanmaktadır. 

"." ض١عذ جبٟٔ ٠جج١ت َجبِٟٔ ، َراح َجبِٟٔ ٚال َجبٟٔ -
68

 

―Canımı, canımı getirmek için gönderdim. Canım gitti ve gelmedi.‖ 

Bir kiĢi baĢka biri hızlı bir Ģekilde getirmek için gönderdim. O da gitti ve 

dönmedi. 

".ٚفٝ دشاِٗ سى١ٕٗ  انحَنو" عز٠بْ  –
69

 

―Teni çıplak kayıĢında bıçak.‖ 

Burada ―Et-tine‖ ten‘den geliyor. Ten, insan 

vücudunun dıĢ yüzü, cilt ve vücut manaları taĢır. Mısır Halk 

dilinde de ―et-tine‖ cilt ve vücut manaları yanında insan 

arkası manası taĢır. Fakirliğinden dolayı vücuduna bir 

giysiyle kapamadığı halde ululuk ve cesareti göstermek için 

kayıĢı üstüne bıçak takıyor. Gücünden büyük bir Ģeyi 

göstermeye çalıĢanlar için kullanır. 

ًِ  شُوبَش"  – ١خب١ِ٠ ِِ ".٠ب َدّٕب ُدظ إٌمًٛط ٠ب 
70

 

―ġubeĢ ya Hene parayı ver ey Mihail.‖ 

Mısır halk dilinde, düğünlerde davulcu para toplarken ―ĢubeĢ‖ sözü 

kullanmaktadır.
71

 Davulcu, düğün sahiplerinden ve davetliden para aldıktan sonra 

―ĢubeĢ ya fılan ve darısı baĢınıza‖ der. Burada ―ĢubeĢ‖ sözü, aslı ―Ģu bağıĢ‖ veya ―Ģu 

beĢlik‖ veya davulcu davetlinin adını bilmediği için ―Ģu baĢ‖ olabilir. Manası ―ġu 

beĢliğe‖ daha yakındır. Çünkü davulcuya verilen para, bir olsa az olur, on olsa çok olur. 

BeĢ ise normaldir. ĠĢini baĢkaları yaptırıp ün alan beceriksiz veya iĢsizler için kullanır.  
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"." اٌذ١ٔب دٚالة دا٠ز - 
72

 

―Dünya dönme dolaptır.‖ Dolap, Arapçada 

―Genellikle tahtadan yapılmıĢ, bölme veya çekmelerine 

eĢya konulan kapaklı mobilya‖ manasıyla kullanır. 

Dönerek çalıĢan ve özellikle su çeken düzen ve dönme 

dolap manası sadece halk atasözlerinde kullanılmaktadır. 

"." أٔب ف١ه ثَذَاِدٞ ٚأَِذ ثِزمطع أٚرَبدٞ
73

 

―Ben sana dadılık ediyorum sende (çadırımın) 

direkleri kesiyorsun.‖ 

Ben sana dadı gibi bakıp avuturken sen çadırımın 

direkleri kesiyorsun. Yanı çocuklarıma zarar veriyorsun. 

Ġyiliği karĢısında zarar görenlerden kullanılmaktadır. 

Dadı: Türkçe de çocuğa bakımı ile görevli kadın, Mısır 

halk dilinde de aynı manayı taĢıyıp bunun yanında babaya 

söylenir. Bu kelime (ٞداد) erkeklere ait olduğunu için 

babalara söylenir. Bunu yanında çocuğa bakımı ile görevli kadına (ٖداد) dede sözü 

kullanılmaktadır. Bu atasözünde de (ذادى  be- dedi‖ dadılık ediyorum manası― (ب

taĢımaktadır. Böylece bu kelimeden fiil türemiĢler. Hatta ―Dadı Dudi‖ adlı filminde yer 

almaktadır. Ayanı söz baĢka bir atasözünde söyle kullanılmıĢtır: 

".ٚاجعً ع١بٌه عج١ذٖ ِٚٓ عبدان عبد٠خ رٚده ِص فٟ ا٠ذٖ دادان دادٍو"ِٓ -
74 

―Kim sana dadılık ederse sen de ona dadılık et ve çocuklarınız kollarını yap. 

Kim sana düĢmanlık ederse sen de düĢmanı ol çünkü ruhun onun elinde değil. Yani 

iyiliği ve düĢmanlığı misliyle karĢıla.‖ 

".فٟ رج١ٍٓ عٛج بابوج"خف ٚ-
75

 

―Ġki eğri ayakta bir huf ve papuç.‖ 

Pabuç, Türkçede ve mısır halk dilinde terlik ve ayakkabı manaları taĢır. Sakatı 

güzelleĢtirme haline kullanılmaktadır.  

."ِب ٠ِٕزٍمٍص ٌٍشثْٛنْخَواجو ا
76

-. 

―Hoca, müĢteriye geçmez.‖ 

Satıcı, dükkânında oturur. MüĢteri ise dükkâna gelip istediğini alır. Geleneğe 

uygun olamayan harekette bulunanlar için kullanır. 

Hoca: efendi, Müslümanlıkta din görevlisi, öğretmen, akıl öğreten ve öğüt veren 

manaları taĢımaktadır. Ahmed Teymur PaĢaya göre bu atasözünde ―hoca‖ tüccar manası 

taĢımaktadır. Buradaki (ٗخٛاج) ―hoca‖ sözün asılını ―tüccar‖ manası taĢıyan Hocagı 

 .sözü olabilir (خٛاجىٟ)

َُ َع١ٍُِىُ "." أٌف َطْمَطْك ٚالَ سال
77

 

―Bin tak tak bir selamünaleyküm‘den (daha iyidir).‖ 
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Tak tak, Türkçede kapı gibi Ģeyler vurma veya çalma sırasında çıkan sesi Mısır 

halk dilinde kapı çalma, burada da izin alma manası taĢımaktadır.
78

 Yani, bin kere kapı 

çalma veya izin isteme, selamünaleyküm diyerek izinsiz veya birdenbire girmekten 

daha iyidir. Bin kere geleceğini haber vermeyi selem vererek birdenbire habersiz ve 

izinsiz gelmekten daha iyidir. Türkçede tak tak, iki ayrı kelime yazılırken Mısır‘da tek 

kelime halinde yazılır. Burada misafir bulunduğu müddetteki bütün olayları, baĢtan 

sona kadar anlattım. 

".ٌٍسالَ ع١ٍىُ طمطك" ِٓ 
79

 

―Tak tak‘tan selamünaleyküme (kadar her Ģeyi anlattı).‖ 

Tak tak, Türkçede kapı gibi Ģeyler vurma veya çalma sırasında çıkan sesi Mısır 

halk dilinde kapı çalma, gelme ve bu atasözünde de Ģeyin baĢlığı manaları taĢımaktadır. 

―Selamünaleyküm‖ ise vedalaĢma ve gitme sırasında söylendiği için burada da Ģeyin 

sonu demektedir. A‘den Z‘ye kadar manası taĢımaktadır. 

". بابا" إٌٍٟ َعَطبن ٠ِعِط١َٕب ٠ب -
80

 

―Sana veren bize verir ya baba.‖ 

Baba, Arapça ve Türkçede peder manasıyla kullanır. Bu atasözü de soylu sözlü 

yaĢlı Türk büyüğü manası taĢımaktadır.
81

 Baba Ey soylu Türk, paranla gururlanma sana 

her Ģeyi veren Allah bize de verir. Soyu ve parasıyla kibirlenenler için kullanır. 

.ٚاٌّغزفخ رب٠ٙخ " نذِّسث" ٔب٠جه فٝ ا-
82

 

―Payın testide kepçe ise kayıptır.‖ 

Burada ―dist‖ sözü, ―testi‖ veya ―tist‖den gelmektedir. Testi, Türkçede geniĢ 

gövdeli, dar boğazlı, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabıdır. Tist sözü 

ise yarım küre biçiminde büyük kazan. Mısır halk dilinde kazan veya yemek kabıdır. Bu 

atasözü baĢaklarının haklarını vermemek için bahanelere arayanlar için kullanır.  

سث " اٌٍٟ فٝ ا – .رَِطٍعُٗ اٌّغَزفَٗ "نذِّ
83

 

―Kepçe, testtekini çıkarır.‖ 

Kepçe, kazandaki bulunan yemeği çıkarır. Körle yatan ĢaĢı kalkar  

.ٌسٗ جبٞ ِٓ ... أِٗ" طازه"والَ 
84

 

―Taze kelamdır Annesinden yeni gelmiĢtir.‖ 

Bu haberler taze ve yepyenidir. Kaynağından yeni gelmiĢtir. Taze sözü iki dilde 

aynı manayı taĢımaktadır.
85

 

.٠ٚمٛي ِب وٌٛطٟ" انطرشٌ"ع١ٕٗ فٟ -
86

 

―TurĢuya gözü vardır ve yemem diyor.‖ 

TurĢu sözü iki dilde aynı manayı taĢmaktadır. 
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٠بجّبعخ ") "دسحور-
87

.٠ب س١بدٔب " دسحور( "
88

 

―Destur ey cemaat. Destur ey beylerimiz.‖ 

Destur sözü iki dilde izin ve müsaade ve karanlık, ıssız yerlere pis veya atık su 

dökerken cin çarpmasın diye yüksek sesle söylenen bir söz. 

." خاُشو"ٌعٓ أثٛ -
89

 

Onun haçının babasını lanet etmiĢler.‖ ―HaĢu‖ sözü ―Haç‖tan gelmektedir. 

Farsçada ―pislik‖ demektedir.
90

 

ٍََ٘عجٗ عٍٝ - ." انشَّناكم"
91

 

―Çengellerde oynatacağım.‖ 

Çengel Parmak uçlarında bulunan keskin kıvrık tırnaklar.
92

. Burada ―Ģenekil‖ 

sözü Arapça çengel çoğuludur. 

." انكازوزه "را ح فٟ-
93

 

―Gazozda gitti.‖ 

Gazoz, meyve esansı, Ģeker ve karbon asidi ile yapılan, basınçlı hava ile ĢiĢelere 

doldurularak hazırlanan içecektir. ĠĢi veya parasını boĢuna harcandı demektir. 

.اٌسىخ ثالط " حهَاط"٠ب -
94

 

―Ey haylaz bu yol döĢemelidir.‖ (açık, doğru) 

Haylaz HoĢa gitmeyen davranıĢlarda bulunan (kimse), hayta ve çalıĢma gücü 

varken çalıĢmayan, aylaklık eden, yaramaz kimsedir. Yanı haylazlığın faydasız 

olacaktır.  

." األونطة" أوٍٗ -
95

 

―Ona avantayı yedirdi.‖ 

Aldatıp söz verdikten sonra ahdi yerine getirmedi. Avanta bir kimsenin emek 

vermeden sağladığı kazançtır. Avare, iĢsiz, aylak, kötü kimse veya hile kimsedir. Ġki 

dilde aynı manayı taĢımaktadır. 

".اونظة"ث١بوً -
96

 

―Avantayla yer.‖ 

Hileyle kazanır. Bedava beleĢle yer.  
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Halk Atasözlerinde Türkçe Dilbilgisi Etkisi 

".ٍَأ َجانَمِذى" ٍَا َجأْل  –
97

 

“Ya geldi ya gelmedi” 

 Bu atasözü de Türkçeye ait ―ya…ya‖ bağlacı kullanılmıĢtır. Bir olayın vuku 

Ģüphelendiği zaman kullanır. 

.ضبعذ ٌذبٔب" حانو ومانو" ث١ٓ  – 
98

 

―Hana ile mana arasında sakallarımız kayıp 

olmuĢ.‖ 

Bu atasözünün manasını bilmeyen halk Ģöyle 

uydurmuĢtur: Elli yaĢ civarında genç kızla evlenen 

adamın iki karısı oldu. Birincisi Hane, ikincisi ise 

Mane‘dir. Adam yaĢlı eĢi ―Hane‖nin evinde kaldığı 

müddetçe onun gibi yaĢlı görünsün diye sakalından 

siyah kılları, Mane ise genç görünsün diye sakalından 

beyaz kılları çekerlermiĢ. Çeke çeke adamın sakalı 

kaybolmaya baĢlamıĢtır. Bu hikâyenin uydurma 

olduğu bellidir. Hane veya Mane adlı bir kadın görünmemiĢtir. Burada Türkçe 

dilbilgisine göre, ―M‖le ikileme yapılmıĢtır. Bunun ve onun arasında yani Hane ve 

Mane arasında sakalımız gitti. Hana, meyhane demektir. Büyük ve küçük meyhanelere 

gidip gelmemizi, sakalımızı yanı itibarımız gitti 

. ْٖ زٌّ َِ ْٖ ٠َب َ٘زَّ ٠َب
99

   

―Ya Herre ya marra.‖ 

Halk Atasözleri Sözlüğü yazarı Ahmed Teymur PaĢa bu atasözünden bir anlam 

çıkaramadığını belirtmiĢtir.  

Burada da, ―M‖le ikileme yapılmıĢ olabilir. ―Herre‖ sözü ―kedi‖ manasıyla 

kullanılırsa manası ―Ya kedi ya da küçük kedi‖ olur. Bunun dıĢında ―Marra‖ sözü 

Arapçada ―bir defa‖ demektedir. Ondan dolayı bu atasözü manası ―Ya her defa ya bir 

defa‖ olabilir 

عَٕجٟ ثٕٝ ٌٗ ث١ْذ فٍََسٕجٟ ِسِىٓ ٌُٗ ف١ِٗ، طّعٕجٟ عبٚس أجزٖ فٍسٕجٟ ١ِٕٓ ٠ذ٠ٗ َّ .ط
100

 

―(Tamahinci) Tamahkâr kendisi için bir evi kurmuĢ (felsenci) iflas eden onda 

oturmuĢ. Tamahkâr kirayı isteyip Ġflas eden, nerden verecek kirayı.‖ 

BoĢuna çok emek veren açgözlüler için kullanır. Burada ―tamah‖ açgözlü ve 

―Felis‖ müflis Arapça asıllı sözlere Türkçedeki –ci eki eklenip yeni kelime üretilmiĢtir. 

Bu Türkçe eki burada pekiĢtirmeyi ifade etmektedir. Bu kelimeler Türkçe veya Arapça 

sözlüklerde ararsın bulunamazken halk dilinde bulunmaktadır.  

.ف١ٓ" انبُوىَجٌ "عز٠بْ اٌزج١ٍٓ ٠ٚمٛي :
101

 

―Ayakkabısız ve boyacı nerede der.‖ Burada da -cI eki kullanılmıĢtır. 

اَرْنذني اثٓ
102
.  
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―Arendeli oğuldur.‖ 

Çok zeki, baĢarılı, becerikli ve hileli demektir. ―Arendeli‖ aslı Darendeli veya La 

rendelidir. Burada -lI eki kullanılmıĢtır. 

Mısır Halk atasözlerinin elliden fazla Osmanlıca asıllı sözler bulabildik. Bu 

sözleri dört bölüme ayırabiliriz.  

1. Manası ve lafzı değiĢmeyen sözler  

Bu tür, iki bölümden oluĢmaktadır.  

1.1. Manası ve lafzı değiĢmeyen ama yazılıĢı değiĢen sözler 

Atasözünde YazılıĢı Osmanlıcada 

YazıĢı 

Atasözünde 

Lafzı 

Atasözünde Manası 

 Geldi Geldi وٍذٞ جبٌذٞ

 Gelmedi Gelmedi وٍّذٞ جبٌّذٞ

 Tatar Tatar رزبر ططز

 Kavuk Kavuk لبٚق لبٚٚق

 Kaymakam Kaymakam لبئّمبَ لب٠ّمبَ

1.2. Manası, lafzı ve yazılıĢı değiĢmeyen sözler 

Atasözünde 

yazılıĢı 

Osmanlıcada yazılıĢı Atasözünde Lafzı Atasözünde Manası 

 Cedid Cedid جذ٠ذ جذ٠ذ

 Divani Divani د٠ٛأٟ د٠ٛأٟ

 Dolab Dolap دٚالة دٚالة

 Siktir Siktir سىزز سىزز

 ġerifi ġerifi ضز٠فٟ ضز٠فٟ

 Fındıki Fındıki فٕذ٠مٟ فٕذ٠مٟ

 Kaymakam Kaymakam لب٠ّمبَ لب٠ّمبَ

 MaĢa MaĢa ِبضٗ ِبضٗ

 Mehlul ÇözülmüĢ ِذٍٛي ِذٍٛي

 Miri Devlete ait ١ِزٞ ١ِزٞ

ٟٕ١ٕٟٔ ١ٕٟٔ ١ٕٟٔ ١ٔ Ninni ninni Avutmak 

 taktak Tak Tak طبق طبق طمطك

 Tahta Tahta رخزٗ رخزٗ

 Taht Taht رخذ رخذ

  Destur دسزٛر دسزٛر

 KarakuĢ KarakuĢ لزٖ لٛش لزٖ لٛش

 Avanta Avanta اٚٔطٗ اٚٔطٗ

 Taze Taza طبسٖ طبسٖ
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1.3. Manası ve lafzı değiĢen sözler  

Atasözünde 

yazılıĢı 

Atasözünde 

Lafzı 

Atasözünde 

Manası 

Osmanlıcada 

lafzı 

Osmanlıcada 

yazılıĢı 

Osmanlıcada 

Manası 

 ten رٓ Tine Ten-göt Ten ر١ٕٗ

 ĢubeĢ ġu baĢ ضٛثبش

 

ġu bağıĢ ضٛ ثبش ġu bağıĢ 

 Hoca خٛاجٗ havace Tüccar Hoca خٛاجٗ

1.4. Manası değiĢmeyen ve lafzı ve yazılıĢı değiĢen sözler  

Atasözünde YazılıĢı Osmanlıcada 

YazılıĢı 

Atasözünde Lafzı Atasözünde ve 

Osmanlıcada Manası 

 Ğuz Oğuz أغٛس غش

 Tenebl Tembel رّجً رٕجً

 Doğri Doğru دغزٜ دغزٞ

 Be‘ĢiĢ bakĢiĢ BahĢiĢ ثخط١ص ثمط١ص

 beĢe PaĢa ثبضب ثبضب

 Doleb Dolap دٚالة دٚالة

 dedeh Dadı دادٜ دادٖ

چـب٠ٛپ ثبثٛج  bebuc Pabuç 

پدٚال دٚالة  Dolab Dolap 

 Ģenkel Çengel ضٕىً ضٕىً

چ، ٘بچ خب خبش  haĢ Haç 

 Bohyaci Boyacı ث٠ٛٗ جٟ ث١٘ٛجٟ

 hilyat Haylaz ٘ب٠الس ، خ١الس د١ٍبط

2. Manası değiĢen ve lafzı değiĢmeyen sözler  

 Bu tür de iki bölümden oluĢmaktadır 

2.1. YazılıĢı değiĢen  

Atasözünde 

YazılıĢı 

Osmanlıcada 

YazılıĢı 

Atasözünde 

Lafzı 

Atasözünde 

Manası 

Osmanlıcada 

Manası 

 Tuz Değersiz Tuz طٛس طظ

 Ette Hiyar Bir et içinde ارذٖ ارٗ

2.2. YazılıĢı değiĢmeyen 

Atasözünde 

yazılıĢı 

Osmanlıcada  

YazılıĢı  

Atasözünde 

Lafzı 

Atasözünde 

Manası 

Osmanlıcada 

Manası 

  Sarma Ayakkabı Yemek türü صزِٗ صزِٗ

 Hene mene Kadın adları Büyük ve küçük دبٔٗ ِبٔٗ دبٔٗ ِبٔٗ 

meyhane  
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Sonuç 

Yüzyıllardan beri Mısır‘da yaĢayan Türkler hakkında birden çok atasözü vardır. 

Ama Mısır halk atasözlerinde Türkler hakkında ―Türk‖ kelimesinden çok ―El-ğuz‖ 

oğuzlar ve ―Cinidi‖ askercik olarak adlandırılmıĢtır. Bundan baĢka paĢa ve sancak beyi 

ve kaymakam gibi yüksek rütbeleri elde edenlerin çoğu Türk olduğundan dolayı bu 

sözleri kullanılırken Türkleri daha çok kast edilmektedir.  

Mısır halk atasözlerinde Türklerin imajı olumsuz ve olumlu iki yanı vardır. 

Türklerin olumlu imajı, fakir olsa bile çok gururlu, hakem olsa adaletli ve askerse hafif 

ve cesurdur. Olumsuz imajı ise hakem olsa kibirli veya askerse kaba olmasıdır. Kabalığı 

bir atasözünde kibri ise geri kalan atasözlerinde görülmektedir. Kabalığı katlanmak 

mümkündür. Ama kibrin bir azı bile dayanamayan Mısırlıların uysal tabiatının en 

belirgin vasıflardır. 

Türkçe, Mısır halk dilinde çok büyük bir etkisi vardır. Bu etkiyi Mısır halk 

atasözlerinde görmek mümkündür. Türkçe asıllı sözler ihtiva eden bulabildiğimiz Mısır 

halk atasözlerinin sayısı elliden fazladır. Tabi bunlardan baĢka rastlamadığımız birçok 

atasözü vardır. Bu atasözlerinin sayısı küçük veya büyük olsa da fark etmez. Tek bir 

atasözü olsa bile kâfidir. Mısır–Türk ortak tarihine ve medeniyetine ve kültür birliğine 

Ģahittir. 

Mısır halk atasözlerinde Türkçe sözler, manası ve lafzı değiĢen, manası ve lafzı 

değiĢmeyen, manası değiĢmeyen ve lafzı değiĢen ve manası değiĢen ve lafzı 

değiĢmeyen dört bölüme ayrılmaktadır. 

Bunun dıĢında Türkçe sözlerinin bazıları, Arapça dil bilgisine göre çoğul olup 

bazılarından da fiil türetilmiĢtir. Bunun Mısır halk atasözlerinin sözlerinin bazında 

Osmanlıca dil bilgisinin bazı kuralları uygulanmıĢtı. 

Mısır halk atasözlerinde Türkçe sözlerin bazıları, bu günkü Mısır‘da yazılan 

kitapların baĢlıklarında ve oynanan filmlerin afiĢlerinde ve adlarında görülmektedir. Bu 

da bizlere, Ģu mesajı apaçık bir Ģekilde vermektedir: Bu iki milletin arasındaki kültür 

bağları hiçbir zaman kesilmemiĢ ve kesilmeyecektir. Bu iki milletin ortak kültürünün 

ektiği ve zamanlar içinde kökleri uzanan medeniyetin kocaman ağacından isterlerse 

veya istemezlerse bile beslenecektir.  
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ĠRAN VE TÜRKĠYE ÖRNEKLEMĠ BAĞLAMINDA 

ULUSLAġMA SÜRECĠNDE DĠLĠN BĠR ĠNġA ARACI OLARAK 

YENĠDEN KURGULANMASI 

 

Ġsmail SÖYLEMEZ

 

Özet 

Bir düĢünce, iletiĢim ve etkileĢim aracı ve ürünü olarak dil ile uluslaĢma süreci arasında sıkı bir 

iliĢki bulunmaktadır. Dil ile ulus inĢası arasındaki bu zorunlu iliĢkiden hareketle iktidarlar ilkin dile, dil 

üzerinden de düĢünceye egemen olmak istemiĢlerdir. Haliyle iktidar kendisini de var eden bu sahayı var 

olma gayreti ve tasavvuru üzerinden Ģekillendirmek istemiĢtir. Bunun sonucunda tarihin çeĢitli 

evrelerinde muhtelif coğrafyalarda istendik kültürel yapının oluĢturulması ve ulus inĢası için dile ve 

sanata müdahalelerde bulunulmuĢtur. Ulus devletler süreci ile birlikte üst dil kurumları kurulmuĢ ve bu 

müdahaleler daha sistematik bir üst evreye taĢınmıĢtır. Dilin bir inĢa aracı olarak yeniden kurgulanması 

durumu Türkiye ve Ġran‘da da Türkçe ve Farsça üzerinden hemen hemen eĢ zamanlı olarak yaĢanmıĢtır. 

Her iki ülkede de Türk/Fars Dil Kurumları kurulmuĢ ve ulusal kimliğin inĢası sürecinde iktidarın ulusal 

amaçları doğrultusunda dile müdahil olmuĢlardır. Bu çalıĢmada Türkiye ve Ġran‘da dilin (Türkçe ve 

Farsça) bir inĢa aracı olarak yeniden kurgulanması örneklendirilerek anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ġran, Türkiye, Dil, UluslaĢma Süreci. 

THE RECONSTRUCTION OF LANGUAGE AS A MEANS OF 

BUILDING IN THE PROCESS OF NATIONALIZATION IN IRAN AND 

TURKEY 

Abstract 

Language is a means of thought and communication. There is an intense relationship between 

language and nationalization. Because of this connection between language and nation building, 

governments want to dominate language. At the same time, they want to dominate the thought through 

language. So, the government wants to shape this area that will shape them. For this reason, they have 

intervened in language and art to form a culture as they have wanted. Nation states have also intervened 

more systematic and regular interventions by establishing higher language institutions. The reconstruction 

of the language has been experienced in Turkey and Iran at the same time. In both countries Turkish 

Language Institute and Persian Language Institute were established. In the process of nationalization, 

these institutions intervened to form a national identity in the direction of national aims. In this article, it 

is explained In the context of nation-building how to construct the language (Turkish and Persian) in 

Turkey and Iran in terns of nationalization. 

Keywords: Iran, Turkey, Language, Nation Building Process.  

                                                           

 Okutman, Ġnönü Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Farsça Birimi, 

ismail.soylemez@inonu.edu.tr 



 

404 

GiriĢ 

Dil, ulus ve ulusçuluk iliĢkisi özellikle dil bilimciler olmak üzere sosyal bilimler 

alanında çalıĢmakta olan birçok araĢtırmacının ilgisini çekmiĢtir. AraĢtırmacılar 

genellikle dilin uluslaĢma ve uluslaĢtırma süreçlerindeki iĢlevi üzerinde 

yoğunlaĢmıĢlardır. Türkiye ve Ġran‘daki uluslaĢma/uluslaĢtırma süreçlerinde de dil en 

önemli rolü oynamıĢtır. Bu sürecin en yoğun yaĢandığı zaman dilimi her iki ülkede de 

1900‘lerde baĢlayıp 1950‘lerde iyice Ģekillenen yaklaĢık yarım asırlık dönemdir.  

Bu çalıĢmada da esas olarak bu 50 yıllık süreç içerisindeki ulusçu dil planlaması 

üzerinde durulacaktır. Lakin tarihsel süreçlerin sürekliliği açısından bakıldığında bu 

zaman diliminin öncesi ve sonrası ile de ilintili olduğu bir gerçektir. Bu süreç daha 

erken dönemde baĢlamıĢ ve günümüze kadar devam edegelmiĢtir. Bu nedenle de bu 

çalıĢmada zamansal olarak biraz daha geriye gidilerek modernleĢme giriĢimlerinin 

görünür olmaya baĢladığı 1839/1852 tarihleri baĢlangıç noktası olarak seçilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada Türkiye‘de Tanzimat‘la (1839) baĢlayan ve Atatürk/Tek Parti (1921–1950) 

döneminin sonuna kadar uzanan ve Ġran‘da da Kacarlar dönemi (1852) /MeĢrutiyet 

(1906) ile baĢlayıp Rıza ġah (1923–1941) yönetiminin sonuna dek uzanan zaman dilimi 

içerisinde, yani cumhuriyet ve Ģahlık dönemindeki ulusçuluk-ulus-ulus devlet-dil iliĢkisi 

bağlamında bu süreçte dilin bir inĢa aracı olarak yeniden kurgulanması yani her iki ulus 

devletin dil planlaması (language planning) incelenecektir. BaĢka bir ifadeyle bu 

çalıĢmada anılan tarihsel süreçteki dilsel dönüĢüm ulusçu saikler açısından 

incelenecektir. 

Seçilen baĢlangıç tarihleri her iki ülkenin modernleĢme macerasının baĢlangıç 

dönemleri olması yönüyle bir örtüĢme göstermektedir. Bu örtüĢmenin esas yoğunluğu 

ve inceleme konumuz olan dil planlamasının da en yoğunlaĢtığı dönem 1920 sonrası 

dönemdir. ModernleĢme süreciyle beraber, baĢka bir ifadeyle modernleĢme sürecinin 

bir süreği olarak baĢlayan ulusçuluk da her iki ülkede anılan dönemde hemen hemen eĢ 

zamanlı olarak baĢlamıĢ, gitgide yoğunlaĢarak yine eĢ zamanlı olarak Atatürk-Rıza ġah 

dönemlerinde zirveye ulaĢmıĢtır. 

Her iki ülkedeki anılan dönemler eski ile yeni çatıĢması yönünden ve bakiye 

nüfusun ve kültürün dil aracılığıyla dönüĢtürülmesi/uluslaĢtırılması 

çabaları/uygulamaları yönünden örtüĢmektedir. Türkiye ve Ġran‘ın dil politikalarının 

ulusal bütünleĢ(tir)me sürecinde oynadığı rol incelendiğinde uluslaĢtırma sürecinin 

Türkiye‘de TürkleĢtirme giriĢimi olarak uygulamaya konulurken Ġran‘da da FarslaĢtırma 

giriĢimi olarak uygulamaya konulduğu görülmektedir. UluslaĢtırma süreci Türkiye ve 

Ġran‘da genellikle birebir örtüĢürken yer yer Fransa ve Almanya ulusçuluğu kaynaklı 

birtakım ayrıĢmalar da göstermiĢtir. Bu iki farklı ulus tasarımı arsındaki ayrım, dile 

yapılan vurgu ile değil, dilin bu tasarım içerisindeki iĢlevi ile ilgilidir. Siyasal 

ulusçuluğun dil konusundaki duyarlığı, romantik ulusçuluğunkinden daha az değildir 

ancak sivil bir ulus inĢasının temel dayanağı olarak dil ile bir uluslaĢtırma aracı olarak 

dilin fonksiyonuna yönelik bir ayrımdır bu.
1
 Türkiye‘de Tanzimat ilanından bir süre 

sonra baĢlayan yazıda sadeleĢtirme eğilimi hemen hemen eĢ zamanlı olarak (yahut kısa 

bir süre sonra) Ġran‘da Kacarlar döneminde baĢlamıĢtır ve MeĢrutiyet döneminde 

giderek yoğunlaĢmıĢtır. Her iki ülkede de dilde sadeleĢme tartıĢmalarını/çabalarını 

alfabe tartıĢmaları takip etmiĢtir. 

                                                           
1
 Hüseyin Sadoğlu, Türkiye‟de Ulusçuluk ve Dil Politikaları, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

Ġstanbul, 2003, s. 215.  
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Anılan bu ve benzeri örtüĢme ve benzeĢmelerden hareketle bu çalıĢmada 

Türkiye/Ġran örneklemi inceleme konusu olarak seçilmiĢtir. Dilin bir uluslaĢtırma aracı 

olarak kullanılması bir devlet politikası olarak uygulamaya konulması, istendik amaçlar 

doğrultusunda bir dil planlamasının yapılmasının Türkiye ve Ġran‘a özgü bir politika 

olmadığı aksine bunun Batı Avrupa modernleĢmesinin bir sonucu olarak her iki ülke 

tarafından kopyalandığı görülmektedir. Bu nedenle de çalıĢma boyunca öncelikle bu 

sürecin Fransa ve Almanya‘daki baĢlangıcı verildikten sonra Türkiye ve Ġran‘daki 

uygulamalar sunulacaktır. Zira Batı Avrupa merkezli baĢlayan modernleĢme sürecinin 

Yunanistan‘ın gecikmiĢ modernleĢmesinin
2
 ardından üçüncü dünya ülkelerine de aynen 

yansıdığı yahut götürüldüğü bilinmektedir.  

Dil planlaması, modernleĢme sürecinin süreği olarak ortaya çıkan ulusçu bir 

uygulamadır. Yeni dönemde iki ulus-devlet olarak Türkiye ve Ġran‘ın modernleĢme 

sürecinin örtüĢme yoğunluğu dikkatle incelendiğinde iki ulus-devletin dil 

planlamasındaki bu örtüĢme daha rahat anlaĢılabilecektir. Anılan süreçte Atatürk ve 

Rıza ġah‘ın yakın iliĢkisinin her iki ülke politikalarını da temelden etkilediği 

görülmektedir. Atatürk'ün ve Rıza ġah dönemindeki Türkiye ve Ġran‘ın devrim sürecine 

birlikte bakıldığında ve bu devrimler tarihleri ve içerikleriyle beraber 

karĢılaĢtırıldıklarında bu örtüĢme açık olarak görülebilmektedir. Bu devrimlerden öne 

çıkanlar Ģunlardır: 

1. Atatürk‘ün Medeni kanunu 1926‘da yayınlandı, Rıza ġah‘ın Medeni 

kanununun ilk kısmı 1928'de ortaya çıktı. 

2. Atatürk'ün ceza yasası (Ġtalyan ceza kanununu esas alan) 1926'da yayınlandı, 

Rıza ġah'ın ceza yasası taslağı (Ġtalyan ceza hukukundan etkilenen) da aynı 

yıl ortaya çıktı.  

3. Türkiye‘de laik mahkemeler ilk kez 1924'de kuruldu, bunların Ġran'daki ilk 

kuruluĢ tarihi 1936'dadır. 

4. Türkiye kapitülasyonları 1923'de kaldırdı, Ġran 1928‘de kaldırdı.  

5. Türk Dil Kurumu 1935'de kuruldu, Fars dil kurumu olan Ferhengistan 1935 

yılında açıldı.  

6. Türkiye‘de bütün geleneksel unvan ve lâkaplar 1934'de yasaklanırken, 

Ġran‘da 1935'de yasaklandı.  

7. Atatürk'ün Ģapka kanunu 1926'da çıkarıldı, Ġran‘daki Pehlevi BaĢlığı (Kolah-é 

Pehlevi) 1928'de mecburi tutuldu.  

8. Türkiye'de peçe giyilmesinden vazgeçirme çabaları 1925‘de baĢlatıldı, Ġran'da 

peçenin yasaklanmasına yönelik ilk adımlar 1928'de atıldı.
3
 

Buradan da görüldüğü üzere Ġran ve Türkiye modernleĢme sürecindeki göreceli 

aynılık aynı Ģekilde her iki ulus-devletin dil politikalarına da yansımıĢtır. Her iki 

ülkenin de dil politikalarında dili bir inĢa aracı olarak kullanmak üzere daha çok dil 

planlamasına gittikleri, burada da hem içsel planlama uygulamasında hem de dıĢsal 

planlama uygulamasında örtüĢtükleri ve politikalarının aynılaĢtığı görülmektedir. Bu 

çalıĢmada da bu ortaklık ve örtüĢme üzerinde durulacaktır. 

1. UluslaĢma ve UluslaĢtırma Süreci 

Ulus-devlet baĢlangıçta sınırları belirlenmiĢ bir toprak parçası içinde yasal güç 

kullanma tekeline sahip ve yönetimi altındaki halkı/halkları türdeĢleĢtirerek, ortak 

kültür, simgeler, değerler yaratarak, üyelerini birleĢtirmeyi amaçlayan bir devlet 

                                                           
2
 Gregory Jusdanis, GecikmiĢ Modernlik ve Estetik Kültür, Metis Yayınları, Ġstanbul, 1998.  

3
 Pierre Oberling, ―Atatürk ve Rıza ġah‖, I. Uluslararası Atatürk Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Eylül 

1987, Ankara 1994, s. 651-659. 



 

406 

yapılanması
4
 Ģeklinde tanımlanmıĢken sonradan egemen bir siyasal iktidar olarak 

nüfusunun tamamının yaĢamını organize etme kapasitesine sahip bir siyasal birim
5
 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Tanımlardaki kapsam yeterliliği sorunundan hareketle zaman 

zaman ulusal devlet ve ulus devlet ayrımına da gidilmiĢtir. Ulusal devletin ön plana 

çıkan özelliği merkezi sistem iken ulus devlette ön plana çıkan ise merkezi otoritenin 

tebaayı dönüĢtürme amaçlılığıdır.  

Ulus fikri, Batı Avrupa‘da (Fransa) siyasal bir durumdur ve yurttaĢlığa dayalıdır, 

Doğu Avrupa‘da (Almanya) ise ortak bir soy, kültür ve dil inancı üzerine kurulu etnik 

bir yaklaĢımdır.
6
 Fransa ve Almanya‘da uygulamaya konulan bu planlamaların ardından 

da etnik ve dilsel kanıtlardan hareketle ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı gündeme 

gelmiĢtir.
7
 Brubaker‘in ifadesiyle söylenirse eğer, Fransa modeli, ütopyanın tüm 

vatandaĢlarının ütopya dilini konuĢmalarını istemektir. Almanya modeli ise ütopyanın 

dilini konuĢan herkesi ütopyanın vatandaĢı yapmaktır.
8
 

Dolayısıyla ulus belli bir siyasi amaç etrafında oluĢan örgütlü siyasal birliktelik 

ile ortaya çıkan otorite, ulusçuluk bu ulusu belli siyasal amaçlar doğrultusunda organize 

ederek toplumu dönüĢtürmeyi ve ulus devlete ulaĢmayı amaçlayan siyasal akım/giriĢim, 

ulus-devlet de ulusçu bir amaçla kurulmuĢ tek tipçi, dayatmacı, dönüĢtürücü ve 

ötekileĢtirici merkezi bir devletsel yapıdır denilebilir. 

Atatürk ve Rıza ġah tarafından yönetilen Ġran ve Türkiye, BatılılaĢma projesiyle 

toplumsal dokuyu derinden etkileyen bir değiĢim sürecine girerler. ModernleĢme projesi 

geleneksel tarıma dayalı durağan sosyo-ekonomik iliĢkilerin endüstrileĢme, teknolojik 

değiĢim ve araçsal rasyonalite ile yer değiĢtirmesi olarak algılandığından sarsıcı bir 

toplumsal değiĢime iĢaret eder. Modern Türkiye/Ġran kimliğinin oluĢturulmasından 

devletin merkezileĢtirilmesine, laik eğitim sisteminin kurulmasına, kılık-kıyafet 

yasasına uzanan bir değiĢimdir bu. Üçüncü dünya ülkelerinin genelinde uygulanan 

devlet öncülüğünde orta sınıfın oluĢturulması, devletin milli kimliği belirlemesi ve 

geleneksel iktidar aygıtlarının modern devlet tarafından yok edilmesi gerçekleĢtirilir 

gibi uygulamalar Cumhuriyet ve ġahlık döneminde Türkiye ve Ġran‘da aynen 

uygulanmıĢtır.
9
 

1.1. Ulus ĠnĢası, Hâkim Dil ve Ulusal Dil 

Ortak dil/geçer dil/hâkim dil (lingua franca), farklı ağızları, lehçeleri ve sınıf 

dillerini daha üst bir birimde birleĢtiren, herkesin kullandığı dildir.
10

 Geçer dil, sadece 

bir ulusun zorunlu ortak iletiĢim dili olarak kullanılmasıyla da artık ulusal dil olarak 

anılır. Ulusal dil, ulusal kültür ve ulusal benliğin en esaslı bileĢenidir. Zira ulusal dil 

hem istendik yaratım bağlamında hem de istendik aktarım bağlamında ulusun 

vazgeçilmezidir. Ortak bir dil hem ulusun varlığını kanıtlar hem de ulusal birliğini 

sembolize eder. Alman ulusçu Herder‘e göre ulusal dilin diğer komĢu dillerden 

                                                           
4
 Montserrat Guibernau, Milliyetçilikler, Sarmal Yayınları, Ġstanbul, 1997, s. 94., Hüseyin Sadoğlu, 

a.g.e., s.8. 
5
 Süleyman Seyfi Öğün, ―Türk Milliyetçiliğinde Hâkim Millet Kodunun DönüĢümü‖, Türkiye Günlüğü, 

S.50, 1998, s. 18., Hüseyin Sadoğlu, a.g.e., s.8. 
6
 Dominique Schnapper, YurttaĢlar Cemaati: Modern Ulus Fikrine Dair, Kesit Yayıncılık, Ġstanbul, 

1995, s.167., Anthony D. Smith, Ulusların Etnik Kökeni, Dost Kitabevi, Ankara, 2002, s. 34.  
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 Dominique Schnapper, a.g.e., s. 171. 

8
 AyĢe Kadıoğlu, VatandaĢlığın DönüĢümü, Metis Yayınları, Ġstanbul, 2012, Hüseyin Sadoğlu, a.g.e., 

s.215. 
9
 Bkz. Cengiz Sürücü, ―Otokrasi, Modernite, Devrim: Ġran‘ın En Uzun Yılı‖, Avrasya Dosyası, Ankara, 

1999, C.5, S.3, s. 35.  
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 Kamile Ġmer, Dil ve Toplum, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990, s. 167. 
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farklılığı önemlidir zira bu farklılık öteki karĢıtlığı üzerinden biz duygusunu 

oluĢtururken aynı zamanda dıĢ kültürel etkilerin de önüne geçer.
11

 

Batı Avrupa‘da dinin, siyasal alanın dıĢına itilmesi, din üzerinden ortak dil 

olarak kullanılan Latincenin de geriletilmesi sonucunu ortaya çıkardı. Monarklar hem 

bölgesel dil ve lehçelere karĢı hem de Latinceye karĢı ortak idari bir dil arayıĢına 

giriĢtiler. Fransa ve Ġngiltere‘de Fransızca ve Ġngilizce ön plana çıkarken, Bask, Breton, 

Kelt, Provens dilleri yüzyıllar sürecek bir aĢındırılmaya tabi tutuldu.
12

 Bu ülkelerde 

akademiler kurularak ulusal dil olarak seçilen Fransızca ve Ġngilizce güçlendirilmeye ve 

sadeleĢtirilmeye çalıĢıldı. Fransa‘da Fransızcayı zenginleĢtirmeyi, sadeleĢtirmeyi ve 

ince, kibar bir dil haline getirmeyi amaçlayan Fransa akademisi adlı kurum bir yüksek 

kültür dili oluĢturmayı hedefledi.
13

 Almanya‘da ise 1617 yılında kurulan Genel Alman 

Dil Birliği Derneği ortak bir dil oluĢturmak üzere dili Latince ve Fransızca sözcüklerden 

temizlemeye baĢlamıĢtır. Bu amaç doğrultusunda daha sonra ĠçiĢleri Bakanlığı‘na bağlı 

Dil Terbiyesi Bürosu kurulmuĢtur.
14

 Her iki kurumsal yapının da ulusçu amaçlar 

doğrultusunda ihdas edildiği ve ulusçu amaçlar doğrultusunda istendik sonuçlara ulaĢma 

amacıyla dil planlaması yaptıkları bilinmektedir. 

Fransa‘da devrim yurttaĢı için dilsel birlik, her Ģeyden önce ruhlardaki birlik 

anlamına geliyordu. Devrim sırasında Fransa‘da Fransızca dıĢında çok sayıda dil ve 

otuz civarında ayrı lehçe kullanılmaktaydı. Fransız ulusçularına göre dil birliği 

sağlanmazsa ulusal bilinç oluĢturmak imkânsızdı. Zira onlara göre otuz ayrı dil otuz ayrı 

devlet demekti. Fransızcanın ulusal dil olarak benimsetilmesi için eğitim sürecindeki tek 

dil haline getirildi. 6 Haziran 1794‘te TaĢra Ağzını Yok Etmenin ve Fransız Dilini 

EvrenselleĢtirmenin Gerekliliği baĢlıklı rapor yayımlanır. 20 Temmuz 1794‘te bütün 

kamu iĢlerinde ve hatta özel iĢ yerlerinde Fransızca dıĢındaki dillerin kullanılmasını 

yasaklayan bir yasa çıkarılır.
15

 

Ulus-devlet modelinin öncüsü Fransa‘da, yerel dil ve lehçelerin gözden 

düĢürülmesi amacıyla okul ortamlarında bu dilleri konuĢan çocuklarla alay etmek ve 

birtakım sembolleri takmaya zorlamak sıkça baĢvurulan yöntemlerdi. Yabancı bir dili 

konuĢan çocukların boyunlarına bir kart asılır yahut baĢlarına özel bir kasket takılırdı. 

Fransa‘da bölgesel dil ve yerel lehçelerin yerine Fransızcanın ikame edilmesi projesi 

Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekteydi.
16

 1951‘de ise yasak kısmen gevĢetilerek 

Baskça, Bretonca, Katalanca ve Oksitanca yasak kapsamı dıĢına çıkartılmıĢ ama taĢra 

ağzı Ģeklinde nitelendirilen Almanca, Flamanca ve Korsikaca için yasak devam etti.  

Diğer dillere haftada bir saatle sınırlı eğitim izni verildi.
17

 

Buradan hareketle Türkiye ve Ġran örneğine geldiğimizde Türkiye tarafında 

Tanzimat‘la baĢlayan bir tartıĢmayla karĢılaĢırız. Tanzimat döneminde üst değiĢkenin 

karĢısında alt değiĢke olarak yer alan sınıf lehçeleri, taĢra ağızları ve diğer azınlık 

dillerinin standart bir ulus dili oluĢturmanın önünde engel teĢkil ettiği görüldü. Çok dilli 

ve çok etnili bir imparatorluk coğrafyasında çözüm için bir statü planlaması gerektiren 

bu engeli aĢamayan Tanzimat aydını içsel planlama yoluna giderek konuĢma dilini yazı 

diliyle uyumlu hale getirmeye çalıĢtı. Arapça ve Farsça sözcükleri dilden temizleyerek, 
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 Hüseyin Sadoğlu, a.g.e., s. 27-28. 
12

 Hüseyin Sadoğlu, a.g.e., s.10. 
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 Hüseyin Sadoğlu, a.g.e., s. 15.  
14

 Hüseyin Sadoğlu, a.g.e., s. 15.  
15

 Hüseyin Sadoğlu, a.g.e., s32 
16

 Hüseyin Sadoğlu, a.g.e., s. 33.  
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alt ve üst değiĢkeyi (high variety-low variety) aynılaĢtırmaya çalıĢtı.
18

 Farklı dil ve lehçe 

sorunu için de Tanzimatçılar mevcut hâkim dili alt kültür grupların da içine alabilecek 

geniĢ bir Ģekilde Osmanlıca olarak adlandırmak gibi bir çözüm bulmuĢlardır. Farklı 

etnik grupların ve dil topluluklarının bir araya gelerek oluĢturduğu yapı Osmanlı idi ve 

bu yapının dili de Osmanlıca idi. MeĢrutiyet döneminde de Meclis-i Mebusan‘da yerel 

diller konusu tartıĢılmıĢtır. Resmi tek dilliliği savunan meclis baĢkanı bu dillerin var 

olmaya hakkı olmadığını ve nihayetinde yok olmaya mahkûm olacaklarını ifade 

etmiĢti.
19

 

Ġran‘da da aynı süreçte benzer bir Ģekilde milli birlik din vasıtasıyla kurulamaz, 

Ġran‟da dini farklılıklar fazladır. Bu yüzden milli birlik ancak dil birliği ile olabilir 

Ģeklinde bir görüĢ tartıĢılmıĢtır. Ġran‘ın Demokrat Partisi de Ġran feodalizmden 

kapitalizme geçmek zorundadır. Merkeziyetçi devlet kurmak için de bütün din ve dil 

farklıklarını yadsımak gerekir, tek bir olmak gerekir
20

 görüĢünü savunmaktadır. Bu 

görüĢe göre tek çare Ġran‘da batı toplumlarına benzer bir toplum kurmaktır. Ancak bu 

yolla Fars ve Türk farklılıkları unutturularak bir Ġranlı kimliği ortaya çıkarılabilecektir. 

Ġranlılık kimliği bütün farklılıkları kendinde eritmeyi amaçlamıĢtır. Ġran‘da, Müslüman, 

ZerdüĢt, Ermeni, Yahudi, Fars, Türk olmazdı, Ġran‘da sadece Ġranlı olurdu.
21

 Fars 

milliyetçiliği temelde Türk, Arap ve Ġslam karĢıtlığı üzerine kuruludur. Ġran‘ı tehlikeden 

korumak için ĠranlılaĢmak gerekir. Bunun için de merkeziyetçi bir ulus-devlet kurmak, 

Fars olmayanlar arasında Fars dilini yaymak, Türkleri ve Arapları sınır bölgelerinden iç 

bölgelere göç ettirmek gerekir.
22

 

Milliyetçilikle baĢlayan, toprak, aile ve dil bağlılıkları gibi süreçlerin ardından 

bu bağlılığın bir üst evreye taĢınmasıyla baĢlayan ötekileĢtirme sonucunda 

milliyetçilikler ulusçuluğa evrilmiĢlerdir. En temel anlamıyla milliyetçiliklerde farklı 

hassasiyetler ve farkındalıklar ön planda iken ulusçulukta ötekileĢtirme ve dönüĢtürme 

ön plana çıkmaktadır. Buradan bakılınca milli kültürün oluĢturulması süreci Jusdanis‘in 

de belirttiği gibi bir imalat, icat ve inĢa
23

 sürecidir. 

UluslaĢma sürecinin merkezi ve temsili sembolü konumundaki Fransa‘da etnik 

köken, dini inanıĢ, dil ve toplumsal statüye bakılmaksızın Fransız toprağı üzerinde 

yaĢayan tüm halk, aynı politik oluĢuma dâhil edilerek yurttaĢ statüsüyle tanımlanır.
24

 

Ulus inĢası, ulusal paradigma içerisinde amacı, sosyal, bölgesel hatta siyasal ve 

kurumsal açıdan farklı bölümlere ayrılan toplumu bütünleĢtirmek ve uyumlu hale 

getirmek olan bir türdeĢleĢtirme süreci olarak tanımlanabilir. Ulusal bir dil, ortak bir 

eğitim sistemi, zorunlu askerlik gibi uygulamalarla nüfus türdeĢleĢtirilir. 

UluslaĢtırmanın amacı, sosyal, siyasal ve bölgesel bölünmüĢlüğü ortadan kaldırmaktır.
25

 

Birçok örnekte görüldüğü gibi önce ulus-devlet kurulur ve sonrasında da bir ulus 

yaratılır. ĠnĢa edilen ulusa bir ulusal kimlik verilir. Ulusal kimlik, bireyin ait olduğu 

ulusa göre kendini tanımlamasıdır. Bu tanımlama da temelde biz ve öteki ayrımına 
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 Kamile Ġmer, a.g.e., s. 153. 
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 FeriĢte-yi Nurayi, Tehkik der Efkar-i Mirza Melkom Han, Tehran, 1352., Emre Bayır, ―Fars 
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23
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dayanır. Ulusal kimlik baĢkasından farklılaĢmakla ya da baĢkasına karĢı olmakla anlam 

kazanır.
26

 Bu süreçte okul, ordu ve siyasal katılım ile de biz ve öteki oluĢturulur. Öteki 

imajı üzerinden bizin sürekliliği sağlanır.
27

 Siyasal katılım da biz bilinci oluĢturmaya 

yönelik bir katılımcılık pratiğidir. Tarihsel olarak zorunlu eğitim, özellikle de tarih ve 

coğrafya dersleri ve ortak dilin yaygınlaĢtırılması ulusal bilinç kazandırma giriĢimleri 

olarak ön plana çıkmıĢlardır. Tevhid-i tedrisat kanunu her iki ülkede bu bağlamdaki 

giriĢimlerdendir. Tek tipleĢtirilen eğitim süreçlerinde ulusal dil, ulusal kimliğin garantisi 

olarak görülmüĢ ve bu amaçla düzenli ve sistemli bir Ģekilde güçlendirilmiĢtir.
28

 Bir 

uluslaĢtırma hamlesi olarak yani coğrafyadaki unsurları tek bir potada eritmek için 

birtakım araçlar kullanmak ihtiyacını hissetmiĢlerdir. 

Türkiye ve Ġran‘da ulus inĢası amacına dönük dil planlaması çalıĢmaları 

doğrultusunda soyadı kanunu çıkartılmıĢ, soyadlarının yabancı ırk ve millet isimleri 

olmaması Ģartı koĢulmuĢtu, yeni takılan soyadları ulusal dilden alınacaktı.  Örnek olarak 

Mustafa Kemal de Atatürk soyadını alacaktı. Bununla amaç tek bir ulusal kimliğin 

edinilmesini sağlamaktı. KiĢi isimleri öztürkçe isimlerle değiĢtirildi yüzyıllardır Türklük 

bilincini baskı altında tutan Arap ve Fars adlarından kurtulmanın zamanı gelmiĢti. 

Mehmedler, Aliler ölürken, Bozkurtlar, Alp‟lar doğmalı ve çoğalmalıydı.
29

 Türkiye 

tarafındaki bu geliĢmeye karĢın Ġran‘da soyadı kanunu çıkarılmıĢ ve benzer ulusçu 

saiklerle uygulamaya konulmuĢtu. Rıza ġah da artık kendisine Ġslam öncesi Ġran ile bir 

bağ kurma imkânı tanıyacak olan Pehlevi soyadını taĢıyacaktı.
30

 Ġran‘da da baĢta ordu 

mensupları Milli Eğitim bakanlığı bürokratları olmak üzere tüm bürokratlar resmi 

yazıĢmaları özfarsça ile yapmaya baĢlamıĢlar ve Arapça kökenli isimlerinden 

vazgeçerek isimlerini özfarsça isimlerle değiĢtirmiĢlerdi.
31

 VatandaĢa yönelik bir 

örneklik ve aynı zamanda bir çağrı olan bu uygulama için uluslaĢtırma sürecinde önemli 

bir rol üstlenen gazeteler de propaganda yapmıĢlar, kampanyalar düzenlemiĢler. 

Türkiye‘de, 1944‘te TeĢkilât-ı Esasiye Kanunu‘nun dilinin öztürkçeleĢtirilmesi 

kararı alındı. Osmanlı döneminde kullanılan mevcut takvimdeki ay isimleri de bu 

süreçte değiĢtirildi. Bakanlık adları ve Meclis iç tüzüğü de 1945‘te öztürkçeleĢtirildi.  

Aynı süreçte Ġran‘da, kullanımda olan ay takviminin yerine ilkbaharın ilk günü 

olan 21 Mart‘ı (Novruz) baĢlangıç kabul eden eski Pers güneĢ takvimi getirildi. Mevcut 

kullanımda olan takvim aylarının isimleri de Xordad, Tir, ġehriver, Méhr, Azer gibi 

ZerdüĢti terimleriyle değiĢtirildi. Standart saat seçilirken komĢu zaman dilimlerine göre 

yarım saat fark olması bilinçli olarak tercih edilmiĢti.
32

 Türkiye tarafında da 

uygulamaya baĢlanan yaz-kız saati uygulamalarıyla bu fark zaman zaman 2,5 saate 

kadar çıkıyordu. Hafta tatili farklılığını da bağlama hatırlamakta fayda var.  
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2. Dilin Yeniden Kurgulanması Yahut Bir UluslaĢtırma Aracı Olarak Dil 

(Türkçe ve Farsça) 

2.1. Ulus Devlet ve Dil Planlaması 

Nüfusunun tamamını organize etmeyi, yeniden düzenlemeyi hedefleyen siyasal 

otorite, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel yaĢamın sürdürülebileceği ortak-

standart bir dil oluĢturmak zorunda hisseder kendisini. Ulus-devletler, siyasal 

bütünleĢme süreçlerinin ortaya çıkardığı ulusal dil-yerel diller, resmi iliĢkilerin 

belirlediği üst değiĢke-alt değiĢke
33

 ve modernleĢmenin belirginleĢtirdiği eski dil-yeni 

dil ayrımlarından kaynaklanan sorunları giderebilmek için yerel lehçelere karĢı ulusal 

dili, alt değiĢkeye karĢı üst değiĢkeyi ve eski dile karĢı yeni dili öne çıkararak bir dil 

planlamasına giderler.
34

 Fishman, dil planlamasını ulusal alanda bulunan dil 

sorunlarına örgütlü bir biçimde çözüm arama Ģeklinde tanımlar.
35

 Dil planlaması 

genelde dilin değiĢim sürecine amaçlı ve planlı müdahale
36

 olarak tanımlanmıĢtır. Bu 

müdahale ile hedef coğrafyada bulunan farklı değiĢkeler arasından belli bir dil yahut 

lehçenin, kimi zaman bir Ģive veya ağzın ayrıcalıklı, saygın duruma getirilerek 

yüceltilmesi ve bakiyenin ötekileĢtirilerek yok olmaya mahkûm edilmesi, yok edilmeye 

çalıĢılması Ģeklinde gerçekleĢir.  

Dil planlaması (Language Planning), dil standartlaĢmasından (Language 

standardization) farklıdır. Dil standartlaĢtırması, daha çok terimlerde standartlaĢtırmayı 

hedefleyen alt ve üst değiĢkelerin birleĢtirilmesi gibi yeni bir normun seçimi, 

değiĢtirilmesi, geliĢtirilmesi ve benimsetilmesi süreçlerini kapsar.
37

 Ulus-devlet, ulusal 

kimlik duygusunu güçlendirmek yahut değiĢtirmek için maddi planlama (Corpus 

Planning), ve Statü Planlaması (Status Planning) ya da Ġçsel Planlama (Ġnternal 

Planning) ile DıĢsal Planlama (External Planning) seçimlerinden birini veya her ikisini 

bir arada uygulamaya koyar.
38

  

2. 1. 1. Türkiye ve Ġran‟da Dil Planlamasının Tarihsel Süreci 

Türk ve Ġran dil reformlarının düĢünsel temellerini daha 11. yüzyılda, ilhamını 

Ģuubiyeci
39

 tepkiden alan Firdevsi‘nin ġehnamesi‘nde, KâĢgarlı Mahmut‘un Divanü 

Lügâti‟t-Türk‘ünde ve Yusuf Has Hacip‘in Kutadgu Bilig‘inde bulmak mümkündür. 

Firdevsî, çok az sayıda Arapça sözcük kullandığı ġehname‘yi yazmak için otuz yıl 

zahmet çektiğini, ancak bu Farsça ile Acemleri dirilttiğini, kendisinin de söz 

tohumlarını saçarak ölümsüzleĢtiğini söylüyordu. ÇağdaĢı Ġbni Sina ve El-Birunî 

bilimsel ve felsefi çalıĢmalarında bireysel olarak bir reform çabasına giriĢiyor ve Arapça 

terimler yerine Farsça karĢılıklarını kullanıyorlardı. Örneğin, Arapça zuhur, Farsça 

peydâ ile Arapça müselles, Farsça sesu ile karĢılanmıĢtı. YaklaĢık yarım yüzyıl sonra 

KâĢgarlı bir yandan Türkçenin yozlaĢmasına, yabancı dillerin etkisinde kalmasına 

Ģiddetle karĢı çıkarken, bir yandan da Ġslam halklarına Türkçe öğrenmenin dinin ve 
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aklın bir gereği olduğunu haber veriyor, bu öngörüsünü hadisler aracılığıyla 

destekliyordu. KâĢgarlı ve diğer ilk Ġslami bilim ve sanat öncüleri de Fars modelini 

benimsemiĢlerdi. KâĢgarlı, Arapça fitneye karĢılık, Türkçe bulgak sözünü gösteriyordu. 

Özellikle ilk Kur‘an tercümelerinde ve Kutadgu Bilig‘de konuyla ilgili sayısız çarpıcı 

örnek vardı.
40

 

Türkiye tarafında Tanzimat döneminde baĢlayan arayıĢlar, Ġran tarafında 

Kacarlar/MeĢrutiyet dönemine denk düĢüyordu. Bu dönemde Ġstanbul‘da yoğun bir Ġran 

diasporası oluĢmuĢ, Ġstanbul‘da Farsça gazeteler, dergiler yayımlanıyordu.
41

 Haliyle 

Osmanlı payitahtındaki her türlü geliĢme ve değiĢim de yakından izleniyor bazen de 

aynen kopyalanıyordu. Bu bağlamda BatılılaĢmayla birlikte gelen kurumlar için 

Türkçede üretilen ve Farsçaya aktarılan çok sayıda kelime vardır. Bunlar arasında 

istatistik anlamında ihsâiyyat, ham madde anlamında mevâd-ı evveliye, güvenlik 

anlamında emniyet, savcı anlamında modde-i omumi ve itfaiye, milliyet gibi teknik ve 

siyasi-idari terimler hatta -iye(t) gibi ekler bulunuyordu. Bu süreçte Farsçada, Arapça 

kökenli adliyye yerine, dadgosteri, belediye yerine Ģehrdarî, nazmiyye yerine Ģehrbanî 

gibi özfarsça kelimeler kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
42

 ModernleĢme sürecindeki Osmanlı 

etkisine bir diğer örnek de basım sektörü ile ilgilidir. Bu süreçte ilk defa matbaa ile 

tanıĢan Ġran, bu teknolojinin terimlerini de baĢlangıçta Türkçe ve Hintçeden 

ödünleĢmiĢti. BaĢlangıçta matbaa için basmexane kelimesi kullanılırken sonraki süreçte 

Osmanlı üzerinden Türkçeye karĢı geliĢen tepki doğrultusunda bu kelime Hintçeden 

ödünçlenen çapxane ile değiĢtirildi.
43

 

Biraz daha yakın döneme gelindiğinde ise Türkiye‘de Genç Kalemler‘in 

1911‘deki Yeni Lisan bildirisinden birkaç yıl önce 1906–1908 yılları arasında Ġran‘ın 

ilk özfarsçacı dergisi Nâme-yi Farsî yayımlandı.
44

 Arı dil projesi, her iki dil üzerinden 

eĢ zamanlı olarak baĢlıyordu.  

2.1.2. Ġmparatorluktan Devlete ya da Hâkim Dilden Ulusal Dile GeçiĢ 

Süreci 

19 Mayıs 1919‘da Mustafa Kemal, Samsun‘dan KurtuluĢ savaĢını baĢlatıyordu. 

Ocak 1921‘de ise Rıza Han Tahran‘a hareket ederek Kacar Hanını kansız bir darbe ile 

devirerek kendisini Savunma Bakanı ilan ettirerek aslında yönetimi ele geçiriyordu.
45

 

Her iki ülkedeki iktidar el değiĢtirmeye baĢlamıĢtı. Gelecekteki Cumhuriyet ve ġahlığın 

temeli atılıyordu. Türkiye ve Ġran‘ın modernleĢmesi eĢ zamanlı olarak iki asker eliyle 

gerçekleĢtirilecekti. Mustafa Kemal PaĢa ve Serdar-i Sepah Rıza Han yeni dönemin iki 

kudretli ismi olacaktı. Her iki isim de politik mücadelelerine asker olarak baĢlamıĢlar ve 

birisi CumhurbaĢkanı olarak diğeri de ġah olarak ülke yönetimlerinin baĢına 

geçmiĢlerdi. Her ikisi de ulusçu bir söylem geliĢtirerek Batı Avrupa modernleĢmesini 

taklit etmiĢtir. Her iki isim de soyadı kullanmayı zorunlu hale getirdiklerinde kendileri 

de bu ulusçu söylemlerinin etkisiyle olsa gerek etnik vurgulu soyadları seçmiĢlerdi. 

Mustafa Kemal, Atatürk soyadını alırken, Rıza Han da Pehlevi soyadını alıyordu. 

Açıktır ki bu tercihleriyle de ulusçu bir örneklik sergilemek istiyordular. Soyadı 
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seçimindeki ikinci bir ortaklık da her iki ismin Ġslami dönemi atlayarak Ġslam öncesi 

döneme uzanması, Türklük ve Pehlevilik vurgusu yapmasıydı. 

1930‘lu yıllarda Kemalist ulusçuluk, dil ile ulusu eĢitlemiĢtir. Nitekim dil 

milletin kalbidir diyen Atatürk, Adana Türk Ocağı ziyaretinde de Türk demek, dil 

demektir demiĢti.
46

 Türkçe bu dönemde Türk ulusu inĢa etme amacıyla Fransa ve 

Almanya örnekliğinden hareketle bir TükleĢtirme aracı olarak kullanılmıĢtır. Ġran‘da da 

Kacar hanedanına son verilmesiyle Fars ulusçuluğu iktidara gelmiĢti. Rıza Han da Ġslam 

öncesi Partların dili Pehleviceden esinleniyordu. ÇağdaĢlaĢma ve sekülerleĢme hedefine 

inĢa edeceği yeni ulusuyla varacaktı. Ġran‘da da Farsça bu dönemde Ġran ulusu inĢa 

etme amacıyla bir FarslaĢtırma aracı olarak kullanılmıĢtır. Her iki projenin de amacı 

kendilerince Türklerin ve Ġranlıların uygar olmadıklarına yönelik haksız batı algısını 

tarih ve dil aracılığıyla yok etmekti. Bu haksız batı algısını yok etmek, yeni ulus inĢası 

için düĢünsel alt yapı hazırlamak ve BatılılaĢmayı mümkün kılmak amacıyla Atatürk 

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu‘nu kurarken Rıza ġah da anılan amaç 

doğrultusunda Ferhengistan-i Zeban o Edeb-i Farsi‘yi (Fars Dili ve Edebiyatı Kurumu) 

ve Sazman-i PerveriĢ-i Efkâr‘ı (DüĢünce GeliĢtirme Kurumu) kuruyordu.
47

 

2.1.3. Ġçsel/Maddi Planlama (Ġnternal/Corpus Planning) 

Dil mühendisliği (language engineering) olarak da adlandırılan içsel/maddi 

planlama daha çok iletiĢim kaynaklı sorunları, sözcük üretimi, dili kimi sözcüklerden 

arındırma, özleĢtirme, standart bir lehçe seçimi, alfabe seçimi, imlâ, gramer gibi alanlara 

yoğunlaĢarak ve dili modernize ederek gidermeye çalıĢır. Sözcük üretimi veya karĢılık 

sözcük bulma sürecinde çoğunlukla dilsel tarihi mirasa gidilir, oradan sözcük ya da ek 

aktarımı yapılır. Bu bazen ölü bir dilin diriltilmesi giriĢimine kadar uzanır. 

2.1.3.1. Türkiye ve Ġran‟da Ġçsel Dil Planlaması 

Maddi planlamanın temel hedeflerinden birisi olan dilin yabancı unsurlardan 

arındırılması yani arı dil giriĢimi bütün ulus-devletlerde olduğu gibi Türkiye ve Ġran‘da 

da uzun bir dönem gündemi meĢgul etmiĢtir. Ancak Atatürk ve Rıza ġah döneminde 

ulusçu dürtüler doğrultusunda uygulanan dil planlaması bir dilsel dönüĢümünün 

ötesinde bir zihniyet değiĢimini hedeflemektedir. Bu dönemde dil planlaması dili 

BatılılaĢmanın aracı olarak görmekte ve kullanmaktadır. 

Her iki ülkedeki arı dil politikaları eskiden kurtulmayı kolaylaĢtıracak ve Batı ile 

kültürel bütünleĢmeyi sağlayacaktır. Arı dilcilerin hedefinde klasik dil vardı. Klasik 

dilden kasıt Arapça, Farsça ve Türkçe‘nin yoğun olarak etkili olduğu eski dildir. 

Örneğin Alfabe değiĢikliği, Atatürk‘ün deyimiyle mazinin hatalarını kökünden 

temizlemek ve âlem-i medeniyetin yanında olmanın
48

 bir gereğiydi. Çünkü bu yeni 

dönemde amaç yeni bir kafa
49

 yaratmaktır. Atatürk‘ün Latin alfabesine geçilmesi 

yönündeki ısrarının nedeni Batıya dönük yahut Batılı anlamda yeni fikirler geliĢtirilmesi 

için ulusun eskinin kültürel miras ve baskısından kurtarılması gerektiğine inanmasıydı. 

Alfabe değiĢikliğinden baĢka hiçbir araç Türk toplumunu yüzyıllardır birlikte yaĢadığı 

Ġslâm kaynaklarından ve Arap dindaĢlarından bu denli kopartıp farklılaĢtıramazdı. Zira 

Türkçe ve Farsçanın, Arapçanın etkisine girmesi, Arapçadan kelime almasının ve 

Arapçanın bu iki dilin doğal coğrafyasında hâkim dil olmasının asıl sebebi Ġslam dini 
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idi. Türkiye ve Ġran‘da Arapça, Kur‘an dili olması nedeniyle halkın yoğun ilgisine 

muhataptı. Arapça etkisi, her iki toplumun ĠslamlaĢma süreciyle eĢ zamanlıdır. 

Farsçadaki Arapça kelime yoğunluğunun bir diğer sebebi de Safeviler döneminde 

ġiiliğin Sünni Osmanlılara karĢı ulusal kimliğin esası kabul edilmesiyle birlikte Arapça 

anadilli ġii ulemanın saray himayesine girmesi ve bu coğrafyada eser vermesiyle 

olmuĢtur.
50

 Farsçanın Türkçenin etkisine girmesi de yine bu dönemde gerçekleĢmiĢtir. 

Safeviler döneminde lingua turcica agemica (Acem Türk dili) adı verilen Türkçe, 

yüksek statülü bir devlet ve askerlik dili haline gelmiĢ, Farsçayı bürokraside ikinci plana 

itmiĢti.
51

 Bu durum da özellikle ordu üzerinden bir dilsel etkileĢime yol açmıĢtı. 

Alfabe değiĢikliğine dair öneriler Tanzimat döneminde ortaya çıkmıĢtır. 

Encümen-i DâniĢ, konuyu gündeme getirmiĢtir. Bu dönemde Azerbaycan Türklerinden 

Mirza Fethâli Ahundzâde‘nin 1863‘te Ġstanbul‘a gelerek Cemiyet-i Ġlmiye-yi 

Osmaniye‘de alfabe değiĢikliği önerisini anlatan bir konuĢma yapması
52

 dikkat 

çekicidir. MeĢrutiyet döneminde bu tartıĢmalar daha da yoğunlaĢmıĢtır. 1911‘de Islah-ı 

Huruf Cemiyeti kurulmuĢ ve Yeni Yazı adlı bir dergi çıkarmıĢtır. 1928‘de Maarif 

Vekâleti bünyesinde Dil Encümeni kurulmuĢ ve encümen latin esaslı alfabenin Ġstanbul 

konuĢma diline uygulanabileceği yönünde bir karar almıĢtır. Ardından 3 Kasım 1928‘de 

yeni alfabe kabul edilerek yürürlüğe girmiĢtir. Ġfade edildiği üzere dilde Arap ve Fars 

etkisinin kırılması, yeni alfabeyi hazırlayan komisyonun amaçlarından birisiydi. Yeni 

alfabenin Arapça ve Farsça kelimelerin telaffuzunu doğru yansıtmadığı yönündeki 

eleĢtirilere cevaben zaten Encümen‟in amacının Türk dilindeki yabancı kelimeleri 

kökenlerinden koparmak olduğu söyleniyordu.
53

 Yani amaç nesiller arası bellek 

aktarımını engellemekti. 

Her iki ülkede birbirine benzer yakın tarihlerde baĢlayan devrim vitrininde 

görülenler aslında, uygarlık rotasındaki yeni yönelimlerinin Batı normlarını ve 

formlarını esas alan modern devlet ve ulus yaratma sürecindeki uygulamalarıydı.
54

 Her 

iki proje de dilin, algılama ve düĢünme eylemleri üzerindeki doğrudan etkisinden 

hareketle Osmanlıya ait Ġslâmî kavramları hedef almıĢtır. Nitekim Atatürk, kaza ve 

kader ile talih ve Ģans kelimeleri arasındaki farkın sadece etimolojik olmadığını bunun 

ötesinde aralarında açık bir anlam farkı olduğunu
55

 söylüyordu. Ġslam‘daki kader 

anlayıĢının birer sembolü olan bu kelimeler Atatürk‘ün hedeflediği dünya görüĢüne 

yabancıydı. 

Ulus dil politikaları hem sözcük, hem de kavram itibariyle Türkçeyi ve Farsçayı 

geçmiĢin etkilerinden temizleme giriĢimi olarak kültürel alandaki diğer 

devrimlere/amaçlara da destek olacak, alt yapı oluĢturacaktı. Yeni dönemde yaratılacak 

yeni dil, hem Türk ve Fars ulusunu ve Türkiye ve Ġran ulus-devletlerini Ġslam 

dünyasından uzaklaĢtıracak, farklılaĢtıracak hem de daha hızlı bir Ģekilde 

BatılılaĢtıracaktı. Atatürk ve Rıza ġah dönemindeki dil devrimi sürecinde batı kökenli 

sözcüklerin bu arındırma, daha doğrusu tasfiye hareketinden fazla etkilenmemesinin 

sebebi de bu anılan bu amaçlar olsa gerektir. Zira her dil, o dili kullananlara önceden 

biçimlendirilmiĢ bir düĢünceyi hazır olarak sunar. Türkiye ve Ġran‘daki dil planlaması, 
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dilin de ötesinde bir anlayıĢ, bir dünya görüĢü planlaması olduğu burada da 

görülmektedir. 

2.1.3.2. Ġçsel/Maddi Planlama ve Akademi Örnekli Dil-Tarih Kurumları ve 

Teorileri 

Dil planlamalarının kuramsal kaynağı ve uygulama organı genellikle dil 

akademileridir. Bu anlamdaki en ünlü örnek 1635‘te kurulan Academie Française‘dir. 

(Fransız Akademisi) Akademinin kuruluĢ amacı Fransızcanın özellikle Ġngilizceye karĢı 

korunması ve geliĢtirilmesidir. Fransızca Akademisinin ve Almanca Akademisinin 

çalıĢmaları Türkiye ve Ġran projesine de örneklik teĢkil edecektir. 

Türkiye‘de dil reformu 1928‘deki harf darbesi
56

 ile baĢlamıĢtı. Pehleviler böyle 

bir alfabe değiĢikliğine gitmediler. Atatürk ve Rıza ġah‘ın ikisi de dile dayanan Avrupa 

tarzı bir ulusçuluğu savundular. Ancak, Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin 

getirilmesinde ayrıldılar. Rıza ġah Arap alfabesinin kalmasından yanaydı. Zira Rıza 

ġah, ulusçuluk fikrine esas aldığı ve mevcut Arap alfabesiyle üretilmiĢ olan o bin yıllık 

tarihî dilsel mirasından vazgeçemezdi. Rıza ġah‘ın ulus inĢası için ön gördüğü Fars 

Ģovenizminin dayandığı Firdevsî, Hâfız, Nizamî ve Ömer Hayyam‘ın eserleri gibi 

klasikler de bu alfabede üretilmiĢti. Bu nedenle o alfabe Ġranlıların kendi kültürleriyle 

Ģeref kazanmalarını sağlayacaktı.
57

 Bu tercih farklılığının önemli bir nedeni de bu 

dönemde Ġranistik çalıĢmaları ve bulguları sonucunda Ġran kültürel mirasının ve 

Farsçanın Aryanizm üzerinden baĢta Almanya olmak üzere Avrupayla bağlantısının 

kurulmuĢ olmasıydı. Ama Türkiye tarafındaki Osmanlı geleneğinin ve Türkçe algısının 

ise Avrupalılar zihninde Ġslam ile özdeĢleĢmiĢ olmasıydı. 

Atatürk ulus inĢa sürecinde ihtiyaç duyduğu düĢünce sistemini oluĢturmak ve 

yaymak amacı doğrultusunda Türk Tarih Kurumunu kurarken Ģah da ulusal birliği 

sağlama sürecinde gençlere rehberlik etmesi amacıyla 1938‘de Sazman-i PerveriĢ-i 

Efkâr‘ı (DüĢünceyi GeliĢtirme Kurumu) kuruyordu.
58

 Bu kurumun görevi kültürel 

farklılıkları ortadan kaldırmak ve türdeĢ bir milli kimlik oluĢturmaktır. Bu yüzden de 

Farslar dıĢındaki kimlikler yok sayılmıĢ, inkâr edilmiĢtir.
59

 

On dokuzuncu yüzyılın karĢılaĢtırmalı dilbilim çalıĢmaları sonucunda Hint-

Avrupa dilleri ailesinin varlığı keĢfedilmiĢ, Asya ve Avrupa‘da konuĢulan pek çok dilin, 

ĢaĢırtıcı biçimde Aryanca kökenden türediği, yani birbiriyle akraba olduğu ileri 

sürülmüĢtü. 20. Yüzyılın baĢından itibaren Ġran‘da da Fars dili ve edebiyatı araĢtırmaları 

geliĢmeye baĢlamıĢtı. Ġranistiğin bulguları Farsçaya da aktarılmaya baĢlamıĢtı. 

Ferhengistan‘ın sitesinde de ifade edildiği gibi Ġslam dünyasının ikinci dili konumunda 

olan Farsça artık Batı dilleriyle ve üstün aryan ırkıyla akraba oluyordu. Rıza ġah da çok 

hızlı bir Ģekilde bu Aryanizmi kabul edecek ve savunacaktı.
60

 Rıza Ģah bu düĢüncelerini 

halka yaymak ve ideolojisinin meĢruiyetini sağlamak için 1317 tarihinde Sazman-i 

PerveriĢ-i Efkâr‟ı kurmuĢtu. Rıza ġah bu kurumu kurarken Hitler‘in Almanya‘da 
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kurduğu DüĢünce Odası‟nı örnek olarak alıyordu. Bu örneklik de Rıza ġah‘ın 

fikirlerinin kaynağını açık ediyordu.
61

 

Üstün ırk bir ortak imgesi olarak Atatürk ulusçuluğunda da kendisine yer 

buluyordu. Atatürk bu bağlamda düĢünce üretmek ve ulusa yaymak için Türk Dil ve 

Tarih kurumlarını kurmuĢtu. Üretilen bu düĢüncelerden biri de Türk dil teorisiydi. 

Türkçenin özleĢtirilmesiyle baĢlayan çalıĢmalar GüneĢ Dil Teorisi ile zirveye çıkıyordu. 

GüneĢ Dil Teorisi de Aryanizm‘e paralel bir Ģekilde bütün dünya dillerinin Türkçeden 

türediğini savunuyordu. Türkçe tüm dillere kaynaklık eden bir anadil konumuna 

yükseltiliyordu. Ferhengistan‘ın faaliyetleri 1938‘de ġah tarafından bir süreliğine 

durduruldu. Bu da Türk Dil Kurumu çalıĢmalarının GüneĢ Dil Teorisi döneminde bir 

süre durdurulmasıyla birebir örtüĢmektedir. Her iki projedeki bu duraksamasının 

sebebinin yine her iki projenin de aĢırıya kaçması ve halk tarafından çok tepki almıĢ 

olmasıyla alakalıdır. Nitekim Atatürk‘ün özel sohbetlerinden birinde Türkçedeki 

özleĢtirmeyle ilgili Atay‘a böyle bir yakınmada bulunduğu da aktarılmaktadır.
62

 Daha 

sonra tekrar çalıĢmaya baĢlayan her iki kurum, faaliyetlerini günümüzde de benzer 

amaçlar doğrultusunda faaliyet alanlarını daha da geliĢtirerek sürdürmektedirler.
63

 

2.1.3.3. Maddi Planlama ve Türk Dil Kurumu 

Türkiye‘de alfabe değiĢikliği ile uygulamaya baĢlanılan maddi dil planlaması 

yazılaĢtırma aĢamasını geride bırakmıĢ artık dilbilgisileĢtirme ve sözcükleĢtirme 

aĢamasına geçecekti.
64

 1 Eylül 1929 tarihinde Arapça ve Farsça derslerin kaldırılması 

da bu amaca hizmet edecekti. Dil Encümeni de çalıĢmalarına devam ediyor sözcükler 

bağlamında TürkleĢtirme hedefini uyguluyordu. Bu amaçla Söz Derleme Heyeti ve 

Istılahât-ı Ġlmiye Komisyonu de kurulmuĢtu. Daha sonra kurulan Dil Heyeti ilk iĢ olarak 

Arapça ve Farsça kelimeleri dıĢarda tutan bir sözlük hazırlanması yönünde çalıĢmalara 

baĢladı.  Amaç, dilimizi lüzumsuz ecnebi kelimelerden temizlemek, dilimizi ilerlemiĢ bir 

Avrupa dilindeki bütün kelimelerin ve ıstılahların delâlet ettikleri mefhumları istifadeye 

kabiliyetli olacak dereceye eriĢtirmek için o kelimelere yeni karĢılıklar bularak 

zenginleĢtirmek
65

 idi. Bunun için de söz derleme ve söz üretme yöntemleri Ģeklinde iki 

yöntem takip ediliyordu. Alman ulusçuluğundan esinlenilmiĢ ve Alman dil özleĢmesi 

örnek alınıyordu. Atatürk çalıĢmaların verimli yürümediğini görünce bir heyeti 

görevlendirerek verdiği talimat neticesinde 12 Temmuz 1932‘de Türk dili hakkında 

tetkikat ve neĢriyatta bulunmak maksadiyle Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu.
66

 

Atatürk, Cemiyet için iki temel faaliyet alanı belirlemiĢtir. Bu alanların iki temel 

amacı vardı. Ġlki, konuĢma diliyle yazı dili arasındaki birliğin sağlanması, Türk dilinin 

kurallarının tespiti, Türkçenin söz ve terim hazinesinin güçlendirilmesi için halk 

ağzından ve eski yazılı metinlerden tarama ve derleme yapmak, ikincisi ise Türkçenin 

diğer dillerle iliĢkisinin tespiti için genel dilbilim çalıĢmaları yapmak.
67

 Dil planlaması 

çalıĢmalarına Halkevleri ve Halkodaları da ciddi destek veriyordu. Her yıl dil bayramı 
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düzenleniyordu. Türkçe kursları düzenliyordu.
68

 1934‘te özleĢtirme çalıĢmaları artık 

ciddi anlamda sonuç vermiĢ olacak ki tetkik yerine araĢtırma, cemiyet yerine de kurum 

kelimeleri konularak cemiyetin adı Türk Dil Kurumu olarak yeniden düzenleniyordu. 

Türk Dil Kurumu‘nun düzenlediği kurultayların üçüncüsünde artık resmileĢen 

GüneĢ Dil Teorisi ise bu dönemde ulusçuluğun zirve giriĢimidir. GüneĢ dil teorisi 

esasında yine ileri derecede ulusçu Türk Tarih Tezine dayanıyordu. Zira Türk ırkının 

yaratımı olan kültür nasıl modern dünya uygarlığına kaynaklık etmiĢse, tüm kültür 

dilleri de kök dil olarak Türkçeden türemiĢti.
69

 Nitekim GüneĢ Dil Teorisi‘nin bir 

getirisi olarak Mustafa Kemal‘in adı da Mustafa Kamal oluyordu. Kemalizm de 

Kamalizm oluyordu. 
70

 

2.1.3.4. Maddi Planlama ve Fars Dil Kurumu (Ferhengistan) 

Türkiye‘de 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumunun muadili olarak Ġran‘da 29 

OrdibihiĢt 1314/19 Mayıs 1935‘te Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi (Ferhengistan-i 

Zeban o Edeb-i Farsi) kurulmuĢtur. Ferhengistan‟ın kuruluĢ amacı Rıza ġah‘ın, Ġran 

dilinin, kültürünün ve kimliğinin korunması yönündeki emriydi. Dilbilimciler, 

edebiyatçılar, eğitimciler, bürokratlar, gibi farklı uzmanlık alanlarına mensup 24 asıl 

üyeden ve alt kuruluĢlardan oluĢan Ferhengistan, Türk dil kurumundan üç yıl sonra 

kurulmuĢ ve çalıĢmalara baĢlamıĢtı. Bu çalıĢmaların temel amacı yabancı kökenli 

kelimelere Farsça karĢılıklar bulmak üzere son kararı vermek idi. Ferhengistan‘ın 

kuruluĢ amacı kurum tüzüğünde, Fars dilinin korunması, geniĢletilmesi ve geliĢtirilmesi 

olarak belirtilmiĢti. Klasik kelimelerin, diyalekt sözcüklerinin derlenmesi, sözlük 

yayımlanması, yeni terim üretmek, yeni kelime üretmek ve önermek, uygun görülmeyen 

sözcüklerin tasfiyesi de amaçlar arasındaydı. Bütün bunların Türk Dil Kurumu‘nun 

Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuz gibi çalıĢmalarla birebir uyumlu olması da son 

derece ilgi çekicidir.
71

 Ferhengistan‘ın özellikle Pehlevi döneminde üretilen kelimelerin 

kullanımları polis gözetim ve kontrolü altındaki basında, gazete içerikleri özleĢtirme 

faaliyetleri açısından denetleniyordu.
72

 Bu süreçte bütün yayınlarda Arapça terimlerin 

yerine Farsça karĢılıkları üretilerek kullanılmaya baĢlandı. 

Pehlevi döneminde Ferhengistan büyük çoğunluğu günümüzde de kullanılan 

yaklaĢık 1500 kelime üreterek Farsçanın söz varlığına eklemiĢtir. Bu kelimelerden bir 

bölümü Ģunlardır: Ostan/vilayet, fermandar/kaymakam, bexĢdar/nahiye müdürü, 

danéĢgah/üniversite, danéĢkedé/fakülte, dadgosteri/adliye, dadsétani/savcılık, 

Ģénasnamé/nüfus cüzdanı, Ģehrbani/emniyet dairesi, béhdari/sağlık, 

bimaréstan/hastane, Ģehrdar/belediye baĢkanı, Ģehréstan/ilçe, bastanĢénasi/arkeoloji, 

govahinamé/belge, agehi/ilan, bexĢnamé/genelge, danéĢ/bilgi, danéĢcu/üniversite 

öğrencisi, danéĢgah/ünivesite, danéĢpejuh/aratırmacı, danéĢkedé/fakülte, 

danéĢmend/bilgin, danéĢname/diploma, danéĢperver/bilimsever, danéĢsera/öğretmen 

okulu, danéĢver/bilin, danéĢyar/doçent. Bu kelimeler günümüzde de birer neolojizm 

olduğu fark edilmeden kullanılmaktadır. Fars Dili Akademisi,1935-1941 yılları arasında 

2400'den fazla kelimeye Farsça karĢılık bulmuĢtur.
73
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Ġran‘da uluslaĢma sürecinde sözcük üretimiyle meĢgul olan tek kurum 

Ferhengistan değildi. 1933 yılında Darulmoellimin bünyesinde kurulan encümen de 

3000‘den fazla sözcük üretmiĢti. 1934‘te Eğitim Bakanlığı ve Bilim Bakanlığı iĢ birliği 

ile tıp terminolojisini özfarsçalaĢtırılmak üzere çalıĢmalar baĢlatıldı.  Arapça kökenli 

meriz yerine bimar, merizxane yerine bimaristan bu çalıĢmanın ürünlerine örnektir.
74

 

Ġran dil devrimi, Ġslam sonrası kimlik ile Ġslam öncesi kimlik arasındaki 

çatıĢmanın bir parçasıydı. Ġslam‘ın karĢısında Aryanizm vardı.
75

 Bu devrim aslında 

Arapçaya, Arapça kökenli sözcüklere karĢı yapılmadığı Arapça kelimeler üzerinden 

Ġslam‘la giriĢilen bir mücadele olduğu açıktı. ÖzleĢtirmeci hareketlerin ve devlet eliyle 

yürütülen dil planlamalarının baĢlıca hedefi daima dilde leksikal morfoloji (kelime 

Ģekilbilim) ve etimoloji (kökenbilim) olmuĢtur.
76

 ġah siyasi kültürel yapıyı değiĢtirmek 

için, Farsçayı Ġslami sembol ve izlerden kurtarmak için Ġslam öncesi arkaik kültürel 

simgelerin canlandırarak modern döneme taĢıyan bir yöntem izliyordu. Bunun için 

baĢlatacağı Farsça dil devrimi için gidilecek tarihsel dil mirası da aslında Farsçadan 

bambaĢka bir dil olan Farsi-yi Bastanın söz varlığı idi.
77

 

2.1.3.5. Dil Planlaması: Ulusu ĠnĢa Aracı Olarak Ordu ve Eğitim Sistemi 

2.1.3.5.1. Dil Planlaması ve Ordu 

Bütün uluslaĢma süreçlerinde olduğu gibi özleĢtirme giriĢimleri orduda 

baĢlıyordu. Gerekli emir ve yasaklar için açık ve anlaĢılır, sade bir dile ihtiyaç duyan 

askeri terminoloji bu nedenle ilk sadeleĢtirilen terminoloji oluyordu. 19. Yüzyılda 

Almanya‘da, 20. Yüzyılda Ġsrail‘de olduğu gibi Osmanlı‘da bu giriĢim Enver PaĢa 

tarafından gündeme getirilmiĢ ancak Atatürk harp zamanı, harf zamanı değildir diyerek 

bu reformu ertelemiĢti. UluslaĢma sürecinde Türkiye ve Ġran‘da da ilk sadeleĢme ve 

özleĢtirme devrimleri orduda gerçekleĢecekti. 

Rıza Han SavaĢ ve Eğitim bakanı iken 1924–25 arasında bir yeni sözcük listesi 

yayımlamıĢtı. Bu liste techizat/besic, techiz kerden/besiciden, teyyare/hevapéyma, 

meydan-i teyyare/forudgah, attaché militaire/vabesté-yé nézami gibi yaklaĢık 300 

Arapça ve Fransızca sözcüğe özfarsça karĢılık öneriyordu.
78

 Rıza ġah, kurduğu 

Ferhengistan bünyesinde askeri terimleri özfarçalaĢtırılması için ayrı bir komisyon 

kurulmasına da bizzat öncülük etmiĢtir. Her iki proje bir kez daha örtüĢüyordu. Bu kez 

ortaklık yönleri ordu isimlerinin özleĢtirilmesi oluyordu. QoĢun yerine erteĢ kelimesi de 

bu dönemde geliyordu. Sotvan/teğmen, servan/yüzbaĢı, serheng/binbaĢı, sertip/general, 

serleĢker/tümgeneral, sepahbod/orgeneral gibi rütbelerin özfarsçalaĢtırılması da da bu 

dönemde vuku bulmuĢtur.
79

 Atatürk de ordudaki rütbe ve birlik isimleri üzerinde bizzat 

kendisi çalıĢıyor ve öztürkçeleĢtiriyordu. Ürettiği askeri terimleri Sakman alayında 

deniyordu. Subay, astsubay, yarbay, albay, takım, bölük, tabur, tugay gibi 50 den fazla 

terim bizzat Atatürk‘ün öztürkleĢtirmesiydi.
80

 

Temel argümanları ve ortak yönleri batılılaĢma olan Ġran ve Türkiye 

modernleĢme projeleri, dil özleĢtirmesi noktasında da batıya karĢı derin bir özenti 

içerisindeydi. Bu özenti, kelime üretimine dahi benzeĢmeler üzerinden yansıyordu. 

Nitekim efser kelimesi Farsça gramer kurallarının aksine Ġngilizce officer kelimesine 
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benzeĢtirilerek üretilmiĢ, Türkçedeki komutan kelimesi de yine Türkçe gramer 

kurallarının aksine Fransızcadaki commandant kelimesine benzeĢtirilerek üretilmiĢtir. 

Atatürk üretilen öztürkçe kelimeleri öncelikle kendisi nutuklarında kullanıyordu. 

Ġsveç prensi Altes Ruayal‘ı kabulünde yaptığı konuĢma bu bağlamda önemli bir 

örnektir.
81

 Rıza ġah da tıpkı Atatürk gibi ürettiği kelimeleri nutuklarında kullanıyor ve 

bu Ģekilde yeni kelimelerin Farsçanın söz varlığına katılmasını sağlıyordu. ġah‘ın üretip 

kullandığı kelimeler baĢta Ġttilaat gazetesi olmak üzere birçok gazetede yayımlanıyor ve 

yaygınlaĢıyordu. ġah‘ın bir akĢam yemeğinde subaylarına yönelik efseran-i men tabirini 

kullanması bu bağlamda önemli bir örnektir. Efser kelimesi subay anlamındaki Arapça 

kökenli sahibmenseb kelimesine karĢılık ilk defa kullanılıyordu. Ġtilaat gazetesi de ertesi 

gün soxen-i Ģah, Ģahsoxen est
82

 diyerek bu kelimeyi halka duyurmuĢtu.
83

 

2.1.3.5.2. Dil Planlaması ve Eğitim 

Maarif Vekâleti bünyesinde Dil Encümeni‘nin kurulmasıyla baĢlayan ve yine 

aynı kurumda Söz Derleme Heyeti‘nin kurulmasıyla yoğunlaĢan öztürkçeleĢtirme 

çabalarına doğrudan katkı ve destek sunan Maarif vekaleti uygulamada da ön plana 

çıkıyordu. Üretilen öztürkçe kelimeler 1940 yılından baĢlayarak okul kitaplarına 

girmiĢtir. Bu çalıĢmaların ulusal boyuta taĢınması da Maarif Vekâleti‘nin 

çalıĢmalarından olan Millet Mektepleri ile olmuĢtur. Millet Mektepleri Talimatnamesi 

1928‘de yayımlandı, 1 Ocak 1929‘da kurulan Millet Mekteplerine16–40 yaĢ arası 

herkes için kayıt olma zorunluluğu getirildi ve kısa süre içinde 900.000 kiĢiye okuma-

yazma öğretildi.
84

 Öte yandan zorunlu askerlik hizmeti süresinde de okuma yazma 

bilmeyenlere Ali Okulu‘nda okuma yazma öğrenme zorunluluğu getirildi. 

Rıza ġah döneminde ülke genelindeki farklı konumdaki bütün okullar 1940 

yılında tamamen hükümete devredilmiĢtir. Ġlköğretim zorunlu hale getirildi. Farsça 

yoğunluklu bu müfredeta 1930 yılında yurttaĢlık bilgisi ve beden eğitimi dersleri de 

dâhil edildi.  Devletin eğitim sistemi Fransızların modeli örnek alınarak hazırlanmıĢtı. 

Ülke genelinde tevhid-i tedrisat ilan edilmiĢ, aynı müfredat takip edilmeye baĢlanmıĢ ve 

Farsça zorunlu ve tek dil olmuĢtur. Daha önceden dini cemaat okullarında izin verilen 

diğer diller artık yasaktı. Ġzlenen politika azınlıkların dilini de FarsçalaĢtırmaktaydı. 

1928 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, FarsçalaĢtırma çabaları doğrultusunda hazırlanmıĢ 

ders kitapları yayınlamaya baĢladı.
85

 

1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda akĢam okullarında on 

sekiz ile kırk yaĢ arası okuma yazma bilmeyen vatandaĢlara okuma yazma ve matematik 

kursları verildi. Bu eğitime katılmak zorunlu tutuldu. Askerlik hizmeti boyunca da 

Farsça kursları düzenlenerek bütün askerlere devam zorunluğu getirildi. Ana dili Farsça 

olmayanlara Farsça öğretildi. 1938 yılında Tahran Belediyesinin yayınladığı 

kararnameyle kasap, restoran, fırıncı, otel vb. alanlarda istihdam edilecekler için okuma 

yazma Ģartı aranmaya baĢlandı.
86

 Günümüzde de Ġran‘da özfarsça dıĢındaki tabelalara 

izin verilmezken Türkiye‘de de zaman zaman öztürkçe olmayan tabelalara yasaklamalar 

getirilmektedir. 
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2.1.4. DıĢsal/Statü Planlama (Status/External Planning) 

Statü planlaması olarak da adlandırılan dıĢsal dil planlaması ise aynı sınırlar 

içindeki farklı dillerin statüsünü düzenlemeye yönelik müdahaleyi ifade eder. Resmi dil, 

eğitim dili, basın dilinin seçimi dıĢsal planlamanın alanına girer. Bu açıdan dilsel 

azınlıklar ve göçmenler dıĢsal planlamanın muhatabıdırlar.
87

 

DıĢsal dil planlaması doğrultusunda asimilasyonist stratejiler resmi dilin alt 

kültür gruplarınca benimsenmemesi durumunda ya özendirici tedbirler alırlar yahut dil 

yasaklarını devreye sokarlar. 19. Yüzyılda Fransa‘da Breton dilini konuĢmanın 

yasaklanması bu uygulamaya bir örnektir. Okullarda Bretonca konuĢan öğrenciler 

cezalandırılmıĢtır.
88

 

Ġran‘da Türk dili ve kültürünü ortadan kaldırmaya yönelik bir proje olarak 

algılanan ama aslında ulus devletin devreye koyduğu dil planlamasının doğal bir süreği 

olan yer adlarının Farsçaları ile değiĢtirilmesine yönelik uygulama bu Rıza ġah 

döneminde uygulamaya baĢlandı.
89

 Aynı dönemde Türkiye‘de Türkçe olmayan yer 

isimlerinin Türkçe karĢılıklarıyla değiĢtirilmesi projesi uygulamaya konulmuĢtur. Her 

dil reformunun temel hedeflerinden birisi ulusal diller dıĢındaki alt kültür dillerinin 

önünü kesmek, onları ötekileĢtirerek sosyal hayatın dıĢına itmek ve yok olmaya 

mahkûm etmektir. Zira Ġran‘daki uygulama sadece Türkçeye yönelik değildi aksine 

Farsça dıĢındaki tüm dillerin yasaklanması idi. Projenin Türkiye tarafında ise Türkçe 

olmayan yer adlarının TürkçeleĢtirilmesine yönelik ilk giriĢimler Ġttihâd ve Terakkî 

iktidarı döneminde Muhacirin Nizamnamesi ile gündeme gelmiĢti. Cumhuriyet 

döneminde de binlerce yer ismi öztürkçe kelimeler ile değiĢtirildi.
90

 Rıza ġah‘ın Türkçe 

konuĢma yasağı, yas meclislerinde Türkçe ağıt söylemenin yasaklanmasına kadar 

varmıĢtır.
91

 

Statü planlaması, Türkiye‘de de benzer Ģekilde Türkçe dıĢındaki dillerin 

yasaklanması Ģeklinde uygulandı. 1930‘lu yıllarda Ġran‘da halk konuĢtuğu Türkçe 

kelime baĢına para cezası öderken Türkiye‘de de halk Arapça, Kürtçe, Zazaca gibi 

dillerde konuĢtuğunda kelime baĢına para cezası ödüyordu.
92

 Bu uygulamalar 

Türkiye‘de Kürtçe ıslık çalmanın, Kürtçe halay çekmenin yasaklanmasına kadar 

varmıĢtır. Her iki uluslaĢma projesinin amacı Türkçe ve Farsça dıĢındaki yerel dillerin 

yasaklanarak kamusal alandan uzaklaĢtırılması idi. Tek ülke, tek dil sloganı ile baĢlayan 

bu proje her iki ülkede yakın dönemlere kadar devam ede gelmiĢtir. 

Her iki ülkede de nazi fantezileri
93

 ile desteklenen, dilden sanat ve edebiyata, 

mimariden takvime yaĢamın her alanında esinini Ġslam öncesi dönemlerden alan 

projenin Ġran ayağında Rıza ġah‘a göre Ġran‘da Fars‘tan ve Farsçadan gayrısı yoktu, 

Türkiye ayağında ise Türk‘ten ve Türkçeden gayrısı yoktu. Ġran‘da Azeriler, sonradan 

TürkleĢtirilmiĢ Farslar iken, Kürtler de zaten öz Fars idi. Türkiye‘de de Kürtler aslen 

Türk iken kart-kurt ile Kürt olmuĢlardı. Bu ulusçu politikalardan her iki ülkenin ismi de 
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nasibini alıyordu. Osmanlıların ve Kacarların çöküĢüyle biten, cumhuriyetin ve Ģahlığın 

ilanıyla baĢlayan süreçte Osmanlı‘nın yerine kurulan devletin ismi Türk etnisite 

vurgusuyla 1923‘te Türkiye olurken Persia‘nın yerine kurulan devletin ismi Aryan etnik 

vurgusuyla 1935‘te Ġran oluyordu. Ġran isminin seçiminde Almanların telkini önemli rol 

oynamıĢtı. Ġki etnik vurguya dayanmalarına karĢın Türkiye ismi daha daraltıcı iken Ġran 

ismi daha geniĢletici olmuĢtu.
94

 

Ulus-diller dıĢındaki alt değiĢke dillerinin yasaklandığı bu süreçte her iki ülkede 

de Rumca, Ermenice konuĢmak serbest idi. Rumların ve Ermenilerin kendi okulları 

vardı ve kendi dillerinde eğitime devam ediyordular. Örneğin o süreçte ve hatta 

günümüzde dahi Ġran‘ın Türk ve Kürt ağırlıklı (%90) bir nüfusa sahip Urumiye Ģehrinde 

dört tane Ermeni Okulu Ermenice eğitim ve öğretime devam ediyorken Türkçe veya 

Kürtçe eğitim veren veya bu dillerin öğretildiği bir eğitim-öğretim kurumu yoktur. 

Sonuç 

Ġmparatorluktan ulus-devlete yani çok dilli ve çok etnili bir yapıdan tek dilli ve 

tek etnili bir devlete geçiĢ sürecinde imparatorluk dilleri olan ve Ġslâmî bir hafızaya 

sahip olan Türkçe ve Farsça da taĢıdıkları anlam dağarcığı itibariyle ve özellikle de 

Ġslami sembol ve simgeler nedeniyle hedef alınmıĢ ve yeni süreçte oluĢan ulus-devlet 

paradigmaları doğrultusunda bir ulus inĢası için yeniden kurgulanarak inĢa aracı olarak 

kullanılmıĢlardır. Yeni ulus-devletler için yeni ulus, yeni ulus inĢası için de yeni dil 

ihtiyacı vardı. Coğrafya halen çok dilli ve çok etnili olduğu için de bu yeni ulus-

devletler, yeni ulus inĢası için sert bir dil planlamasına ihtiyaç duydular. Bu süreçte 

Türkiye ve Ġran‘da uygulanan her iki dil planlaması da ulusçudur ve ulus-devletin 

getirdiği uluslaĢtırmanın devamı niteliğindedir. Her iki ülkede de dil planlamasının 

sağlıklı yürütülebilmesi için üst kurumlar kurulmuĢtur. Türkiye‘de Türkçe dil kurumu 

(Türk Dil Kurumu) ve Ġran‘da Farsça dil kurumu (Ferhengistan-i Zebân o Edeb-i Farsî) 

kurulmuĢ ve benzer amaçlar doğrultusunda dile müdahil olmuĢlardır. 

Her iki ülkede de üst sosyo-ekonomik sınıfın dili, üst kültür dili olan 

Ġstanbul/Tahran ağızları standart dil olarak kabul edilmiĢ, alt kültür ağızları/dilleri ve 

alt etnisite dilleri ötekileĢtirilmiĢ, yok sayılmıĢ hatta yasaklanmıĢtır. Merkez ve taĢra 

iletiĢilemez hale getirilmiĢtir. UluslaĢma sürecinin tipik bir sonucu olarak vatandaĢlar 

tek tip konuĢmaya, giyinmeye ve davranmaya zorlanmıĢ, düzgün giyinmeyenler ve 

düzgün konuĢmayanlar merkezin dıĢına itilmiĢ ve ötekileĢtirilmiĢlerdir, para ve hapis 

cezasına maruz bırakılmıĢlardır. 

Her iki dilde de sadeleĢme hamleleri baĢlatılmıĢ, eskiye ait yazı diline özellikle 

din dili/imparatorluk dili denilerek karĢı çıkılırken bunun karĢısına arı dil, halkın dili 

denilerek konuĢma dili konulmuĢ, konuĢma dilinin yazı dili/resmi dil olması 

hedeflenmiĢ ancak bu hedef sadece Ġstanbul ve Tahran ağızlarının ulusal dil olması 

Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Diğer dil, lehçe ve ağızlar ötekileĢtirilmiĢtir. Arı dil oluĢturma 

sürecinde yeni sözlükler yazılmıĢ, eski kelimeler bu sözlüklerden kovulmuĢtur. 

Türkiye‘de bu sözlükten kelime kovma hareketinin muhatabı Arapça ve Farsça 

olurken, Ġran‘da da bu hareketin muhatabı Arapça ve Türkçe olmuĢtur. Zira Türkiye‘de 

Arapça ve Farsça imparatorluk dili iken, Ġran‘da da Arapça ve Türkçe eskiyle 

bağlantılarını andıran diller olarak modern ulus devlet kültüründen ve bu dillere ait 

kelimeler de modern ulus dilinden kovulmuĢlardır. Her iki ülkede de kendi yakın 

eskilerine karĢı böylesine bir kavga baĢlamıĢ ve kelimeler lügatlerden kovulurken 
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batıdan gelen kelimelere karĢı bir direnç gösterilmediği görülmektedir. Her iki 

uluslaĢma tecrübesinde de Ġslami kültüre mensup isimler Arapça kökenli, Arap isimleri 

denilerek ötekileĢtirilmiĢtir. Ġsim seçiminde giderek Dede Korkut metinlerinde geçen 

isimler buna karĢın da ġehname metinlerinde geçen isimler, ulusal isimler olarak tercih 

edilmiĢtir. Bunun için dönemin gazeteleri kampanyalar düzenlemiĢtir. Zaman zaman 

çocuklara Türkçe ve Farsça kökenli isimler koyma zorunluğu uygulanmıĢ ve Türkçe ve 

Farsça kökenli olmayan isimler yasaklanmıĢtır. 

UluslaĢma süreci her iki ülkede de batı tarzı modern kurumların kurulmasıyla bu 

kurumlar üzerinden planlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Her iki ülkede de 

modernleĢme/uluslaĢma orduda baĢlamıĢtır. Orduda baĢlayan uluslaĢma süreci eğitim 

sistemi üzerinden olgunlaĢtırılarak halka yansıtılmıĢtır. Her iki ülkede de dilde 

sadeleĢme çabası doğrultusunda gazeteler önemli rol oynamıĢtır, gazetelerde 

yayımlanacak yazıların dili için halkın anlayabileceği dil olması Ģartı getirilmiĢtir. 

Yazıların uygunluğun denetlemek ve eski kelimelerin yerine yeni üretilmiĢ kelimeleri 

yerleĢtirmek üzere ikameciler istihdam edilmiĢtir. Her iki ülkenin 

modernleĢmesi/uluslaĢması bir sonraki aĢamada roman türü üzerinden görünür kılınarak 

topluma benimsetilmeye çalıĢılmıĢtır. Roman türü baĢlangıçta baĢta Fransızca olmak 

üzere Batı Avrupa dillerinden arı dil ile yapılan çeviriler ile bu kültürlere dâhil 

olmuĢtur. Bunu da arı/öz dilde kaleme alınmıĢ telif tarihî romanlar takip etmiĢtir. 

Her iki ülkenin de uluslaĢma süreci baĢlangıç dönemi ve yoğunlaĢma dönemi 

Ģeklinde iki ayrı dönem halinde ama her iki dönemi de eĢ zamanlı olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Türkiye‘de Tanzimat‘la baĢlayan uluslaĢma süreci Cumhuriyet 

döneminde Atatürk ile zirveye çıkmıĢtır. Ġran‘da da MeĢrutiyet ile baĢlayan bu süreç 

Ģahlık döneminde Rıza ġah ile zirveye ulaĢmıĢtır. Yeni dönemde Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin resmi dili Türkçe olurken, Ġran‘ın resmi dili de Farsça olmuĢtur. 

Her iki ülkenin modernleĢme projesi gelenekle karĢı karĢıya gelmiĢ sert 

çatıĢmalara sebebiyet vermiĢtir. Çünkü modern, özü itibariyle geleneği yadsır ve yok 

eder. Her iki ülkede de bu modernleĢme/uluslaĢma çabaları kısmen farklı itkilerle olsa 

da yoğun bir direniĢle karĢılanmıĢtır. Eski ile yeni kavgası yaĢanmıĢtır. Her iki ülkede 

de nispeten dengeli bir tutum takınarak orta yolu savunanlar da olmuĢtur ancak her iki 

ülkede de arı dilciler çağın getirdiği imkânlardan da faydalanarak klasik dilcilere karĢı 

galebe çalmıĢtır. 

Türkiye ve Ġran‘daki uluslaĢtırma sürecindeki dil devrimleri gelinen nokta 

itibariyle büyük oranda baĢarılı olmuĢtur. Günümüzde de her iki ülke dil konusunda 

benzer bir süreci yaĢamakta, üst kurulları benzer amaçlar doğrultusunda benzer 

çalıĢmalara devam etmektedirler. Her iki akademi de çalıĢtay, kongre ve sempozyum ve 

çeĢitli yayınlarla akraba topluluklara ulaĢmakta ve akraba topluluk dilleriyle ilgili 

çalıĢmalar yürütmektedirler. Ferhengistan yönetim kurulunda Tacikistan, Afganistan ve 

Özbekistan‘dan akademisyenler bulunmaktadır. Her iki ülke akademilerinin üreterek 

kamuoyuna önerdikleri kelimelerde zaman zaman aĢırıya kaçtıkları görülmekte bunlar 

da her iki ülkede de mizaha dönüĢebilmektedir. 

Sonuç itibariyle tam da burada Leibniz‘in haklılığını teslim etmek 

durumundayız. Leibnz diyordu ki; bana güzel bir alfabe veriniz size aynı güzellikte bir 

dil ve aynı güzellikte bir ulus yapayım.  
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DĠLĠN VE KĠMLĠĞĠN ġEKĠLLENMESĠNDE ULUS DEVLET 

ANLAYIġININ ETKĠSĠ: VAROLUġSAL BĠR YAKLAġIM 

 

Kasım TATLILIOĞLU

 

Özet 

Dil; sembol sistemleri temelinde, sözel, yazılı ya da iĢaretli olabilen iletiĢim formudur. Dil bize 

bilgileri bir kuĢaktan diğerine aktarmamıza ve zengin bir kültürel miras oluĢturmamıza izin verir. Dilin 

sosyal-kültürel ve biliĢsel iĢlevlerinin haricinde; dil, kimlik ve siyaset arasında oldukça yakın iliĢki vardır. 

Özellikle, dilin nüfuz edilebilen ve kolayca etki altına alınabilen açık bir yapısı vardır. Bir toplumun 

dilbilim dağarcığının geniĢ bir Ģekilde kullanılması ancak dil uygulamaları ile mümkündür. Dil ideolojisi, 

dil ve kullanımı bakımından algı ve ifadelerin tümüdür. Dil politikaları ise hükümetlerin kullandığı siyasi 

bir argüman olup, politik ve idari giriĢimlerle dili Ģekillendirmeyi ve biçimlendirmeyi amaçlar. Dil 

politikaları; anayasa, dil kanunu veya benzeri yönetmeliklerin sağladığı hukuki araçlarla toplumsal hayata 

etki eder. Modern ulus-devlet sisteminde çok-dillilik toplumsal bütünleĢmenin önündeki en büyük 

engeldir. Ulus–devlet anlayıĢında; ortak tarih, din, dil ve kültürle yoğrulan bir kimliğin inĢa edilmesi 

esastır. Bu bağlamda, ulus-devlet sisteminde toplumsal homojenleĢmeyi ve bütünleĢmeyi yakalamak için 

dil sosyal hayatı etkiyen önemli bir öğedir. Ortak bir kimlik inĢası, bu kimliğin korunması ve 

güvenliğinin sağlanması için gerçekçi resmi dil politikaları önemlidir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, yeni 

bir ulusun inĢa edilmesinin kolay olmayacağının farkında olan o dönemin politikacıları, yazarları, 

aydınları, Türk ulusu ve Türk kimliği oluĢturulması için radikal reformlar devreye sokarak her alanda 

olduğu gibi dil politikalarında bir takım köklü tedbirler almıĢtır. Bu bağlamda da, toplumsal bir 

mühendislik projesiyle yeni bir ―Ulus‖ ve ―Ulus kimliği‖ yaratmak için sosyal bütünleĢmeyi 

sağlayabilmek amacıyla Modern Türkiye Cumhuriyeti‘nde Türkçe resmi dil kabul edilmiĢtir. Türkiye‘ye 

Avrupa Birliğine tam üyelik için aday statüsü verilmesi, Türkiye‘nin “ulusculuk” anlayıĢını ve “dil 

politikalarını‖ derinden etkiledi. Bu bildiride, dilin ve kimliğin Ģekillenmesinde ulus devlet politikalarının 

etkisi ve dil kimlik iliĢkisi ele alınmıĢtır. Bu bağlamda, alanyazın taraması yapılarak özgün bir sonuca 

ulaĢılması amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Dil Politikaları, Ulusal Kimlik, Kimlik Krizi, Ulus Devlet, VaroluĢsal 

YaklaĢım. 

 

THE EFFECT OF NATION STATE ON CONFIGURATION OF 

LANGUAGE AND IDENTITY: AN EXISTENTIAL APPROACHMENT 

Abstract 

Language, under the skin of symbol systems, is a communication form that can be verbal, 

written or signed. The language allows us to transfer information to other generations and also allows us 

to create a rich cultural heritage. Besides the social-cultural and cognitive functions of the language, there 

is a close relationship among language, identity and politics. In particular, the language has an open 

structure that can be penetrated and easily influenced. The widespread use of a society's linguistic 

repertoire is only possible with language applications. Language ideology is all about perception and 

expression in terms of language and its use. Language policy is a political argument used by governments 

and it aims to formalizing and shaping the language with political and administrative initiatives. The 

language policy effects on social life by the constitution, language law or similar regulations. In the 

modern nation-state system, multilingualism is the greatest obstacle in front of social integration. In 

nation-state understanding; it is the essential to build an identity which is shaped by common history, 

religion, language and culture. In this context, in order to provide social homogenization and integration 

in the nation-state system, the language is an important factor affecting social life. Realistic official 

language policies are essential for the creation of a common identity, to provide the protection and the 

security of this identity. With the proclamation of the Republic, politicians of that period, writers and 

intellectuals knew that building a new nation would not be that easy. These people took essential 
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measures in language policy as well as every other areas by introducing radical reforms for the creation of 

the Turkish nation and identity. In this context, in order to provide social integration to create a new 

―Nation‖ and ―National identity‖ with a social engineering project, Turkish was accepted as official 

language in the Modern Republic of Turkey.  Giving candidacy status to Turkey for membership in the 

European Union deeply effected Turkey‘s conception of nationalism and language policies. This report 

addresses the effect of nation state policies on the configuration of language and identity also language -

identity relationship. In this context, it is aimed to reach a unique result by the literature scanning. 

Keywords: Language, Language Policies, National Identity, Identity Crisis, National State, 

Existential Approachment. 

 

GiriĢ 

Anadolu, sosyal, kültürel, dini ve dil bakımından birbirinden farklı özelliklere 

sahip birden çok topluluğu içinde barındırmaktadır. Birden çok etnik topluluğa ev 

sahipliği yapan ulus-devlet modeli üzerine kurulmuĢ ülkelerde, ulus ve kimlik inĢa 

süreçleri çeĢitli politikalarla idare edilmek zorundadır (Barut, www.academia.edu). 

Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluĢ felsefesi, Batılı siyasi hareketlerden etkilenen Türk 

modernist ve reformcu aydınların ulus-devlet ve laik sistemi benimsemeleri üzerine 

Anadolu‘daki Türk kimliğinden yola çıkılarak ĢekillenmiĢtir. Cumhuriyetle birlikte 

modernist dil politikaları ulusu tanımlama da yukarıdan aĢağı hareketle devletten 

vatandaĢa doğru inen ve yurttaĢlık bağlarını yeniden tanımlayarak kurumsal hale 

getirmeyi amaçlayan siyasi bir projenin parçasıdır. Modernistlerin dil politikasındaki 

temel davranıĢ biçimleri batılılaĢmayı esas alan modernleĢme, Anadolu Türklüğüne 

dayalı uluslaĢma, Latin alfabesinin kabul edilerek, dilin özleĢtirilmesini içeren dil 

reformlarına dayanmaktadır (Özdoğan, 2015). 

Türkçe‘ye ulusal ve uluslararası çapta yeni bir kapsam ve derinlik kazandırmak 

adına Atatürk‘ün de fikir öncülüğünde ―GüneĢ Dil Teorisi‖ modernist Türk 

dilbilimcileri tarafından akademik camiada epeyce kabul ettirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Türkçülük de temelde bütün Türk milletini ortak bir din, dil, kültür ve medeniyet 

ölçütünde buluĢturmayı hedefleyen çabaları içerir. 19. yüzyılın baĢında özellikle Ziya 

Gökalp‘ın katkılarıyla Türkçülük fikri Türkçe dil politikalarına iliĢkin tutumunu 

―Türkler için ortak ve umumi bir edebiyat ve bilim dili olarak Türkçe‖ söylemiyle 

gösterir. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti‘ndeki kimlik inĢası için en önemli 

unsurlardan birisi resmi dil politikasıdır. Batı model ulus-devletlerin dil politikaları 

çoğunlukla resmi tek-dillilik üzerine kurulmaktadır. Tek-dillilik politikası uygulanırken 

toplumda en yaygın kullanılan dil devletin resmi dili olarak seçilir. Fransa ve Türkiye 

resmi tek dillilik uygulanan ulus-devlet örneklerinin baĢında gelmektedir. Türkiye‘nin 

kuruluĢunda kimlik inĢasındaki temel kaygılar birleĢtirme ve uluslaĢtırma eksenli 

olmuĢtur. Cumhuriyetin kurucularına göre haklı olarak, bu kaygıların ortadan 

kaldırılması için toplumda dil birliğinin sağlanması Ģarttır (SalihpaĢaoğlu, 2007). 

1. ÇalıĢmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalıĢmada, dilin ve kimliğin Ģekillenmesinde ulus devlet politikalarının etkisi 

ve dil kimlik iliĢkisi ele alınmıĢtır. Ulusal bir kimliğin inĢasında bilgi ile birlikte dil, 

temel belirleyicisidir. Ġlk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte kimlik ve dil 

arasındaki bağlantı hep tartıĢılmıĢtır. Milli devlet inĢa etmede ve kimlik kazanmada 

dilin belirleyici bir unsur olduğu vurgulanmıĢtır. 20. yüzyılda korkunç savaĢ felaketleri 

ve ardından yeni ulus devletlerin meydana çıkma süreçleri sonucunda ulusal dil 

seçiminin önemi daha da artmıĢtır. Sağlam, güçlü, bilinçli ve çelik gibi bir neslin ve 
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ulusal kimliğin inĢası için dil politikaları öncelikli bir mesele haline gelmiĢtir. Öz-

değerlerinden gittikçe uzaklaĢan bireylerin sayısının günümüzde hızla artması, ulusal 

bünyemizi, sosyal dokumuzu ve geleceğimizi tehdit eder bir hale gelmiĢtir.  Bu 

bağlamda; dil sosyalleĢme, bireyselleĢme ve kolektif davranıĢ bakımından önemli bir 

unsurdur. 

2. ÇalıĢmanın Kavramsal Çerçevesi 

2.1. Ulus ve UluslaĢtırma Kavramı 

Ulus, ―bazı konularda birbirinden farklı olmalarına rağmen çoğu zaman yoğun 

ve koĢulsuz biçimde kendilerini toplumdaki çoğunluk olarak gören insan topluluğu‖ 

Ģeklinde tanımlanmaktadır.  Ġnsan topluluklarının birbirinden farkını yansıtan en önemli 

öznel unsurlardan birisi de o topluluğun dilidir. Dil ulusal kimliğin en belirgin 

özelliklerindendir. Ulus temelli bir toplumda dil yalnızca bir iletiĢim aracı olmaktan 

çıkar ve bireyler arasında bağlayıcı ve birleĢtirici bir görev üstlenir. Modern ulus-devlet 

sisteminde çok-dillilik toplumsal bütünleĢmenin önündeki en büyük engeldir. 

“Romantik ulusculuk” akımının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen 

Alman yazar Johann Gottfried von Herder ulusu, ―aynı dili konuĢan toplum kesimi‖ 

olarak tanımlayarak, ulus ile dili özdeĢleĢtirmiĢtir. Ulusu organizmaya benzeten bu 

anlayıĢa göre, aynı dili konuĢan ulusun kendine özgü bir duyuĢ ve düĢünüĢ atmosferi 

vardır (Doğan, 2008). Atatürk‘e göre, Türk Ulusu‘ndan anlaĢılması gereken Ģey, ―baĢka 

hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti‘ni kuran Türkiye halkıdır. Bu 

anlamda yurttaĢ olma iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlılığını tescil etmiĢ 

herkesi ―Türk‖ saymak gerekir‖ (Ġnan, 1988). Gözler‘e (2007) göre, ulusun 

tanımlanmasında esas alınması gereken ölçütler; ―ırk birliği, dil birliği, din birliği ve 

kültür birliğidir‖. 

Ulus, uluslaĢma, devlet, dil, din, kültür, kimlik, etnisite ve daha birçok kavram 

ve konuyla karmaĢık bir iliĢkisi bulunan ulusçuluk olgusunun da çok yoğun 

tartıĢılmasından ve farklı kavranmasından dolayı ortaya çıkıĢına iliĢkin değiĢik 

yaklaĢımlar bulunmaktadır (Özdoğan, 2015). Durgun‘a (2014) göre, ulus-devletin temel 

hedefi, sınırlar içinde homojenleĢerek, sınırlar dıĢındaki unsurlarla ise bir Ģekilde 

birleĢerek bütünleĢmektir. 

Sadoğlu‘na (2010) göre yeni bir siyasal organizasyon biçimi olarak ulus-devlet, 

ulusçuluk aracılığıyla ortak bir ideolojik kimliği bütün topluma yaygınlaĢtırarak 

bütünleĢmeyi korumayı amaçlamaktadır. Özellikle dil, tarih, vatan, halk kültürü ve din 

standartlaĢtırılarak ulusal bütünlük sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Ulusal farklılıkları 

yansıtan en önemli objektif öğelerden biri olarak vazgeçilmez öneme sahip olan dil ile 

ulus da ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlıdır. Bu açıdan bakılınca dilin bir iletiĢim 

sistemi olmasının dıĢında bir ulusun bireylerini yabancılaĢtırmak ve birleĢtirmek gücü 

de vardır.  Ona göre uluslaĢtırma ise, ―türdeĢ olmayan bireyleri türdeĢ kılma ve türdeĢ 

bir bütün içinde olduklarına inandırma çabasıdır‖.  TürdeĢleĢmenin ise üç temel aracı 

vardır: Bu araçlar; ―okul (eğitim), ordu (zorunlu askerlik) ve sandıktır (siyasi katılım)‖. 

Ulus inĢası ya da uluslaĢtırma, siyasal birliğin takviyesi için sıkça baĢvurulan bir araçtır. 

Sosyal, siyasal ve bölgesel bölünmüĢlüğü ortadan kaldırmayı hedefleyen 

uluslaĢtırmanın temeldeki gerekçesi ise kültürel ulus ile politik ulus arasındaki uyumu 

sağlamaktır.  Modern ulus-devletin unsurları olan ortak kültür ve resmi dil, kurulan ulus 

devletlerin güçlü ulusal denetimi sağlaması açısından önemli araçlardır. Ulus-devlet, 

bireyin yaĢamındaki hemen her alanı ulusal bir ruhla yeniden Ģekillendirmeye 

baĢlamasıyla, yurttaĢı en üst aidiyet biçimi olarak ―ulus‖a bağlı kılmayı amaçlamıĢtır. 

Bu bağlamda dil, en etkili uluslaĢtırma araçlarından biri olarak kabul edilmiĢtir. 
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Ġtalyan birliği hareketi Risorgimento‘nun önde gelen liderlerinden 

Piyomente‘nin eski BaĢbakanı Massimo d‘Azeglio‘nun ―Ġtalya‟yı oluĢturduk, Ģimdi de 

Ġtalyanları oluĢturmalıyız‖ Ģeklindeki ünlü sözünün ardında, siyasi bir hareket 

sonucunda yeni bir devlet kurularak ulus-devlet oluĢturulduktan sonra, uluslaĢtırma 

süreci iĢletilmek suretiyle, ulus yaratılmaya çalıĢılması yatmaktadır (Erözden, 

2008:126). 

2.2. UluslaĢma Süreci ve Dil 

TürdeĢ olmayan bireyleri türdeĢ kılma ve türdeĢ bir bütün içinde olduklarına 

inandırma çabası olarak tanımlanan ulus inĢası ya da uluslaĢtırma, siyasal birliğin 

takviyesi için sıkça baĢvurulan bir araç olmuĢtur. Sosyal, siyasal ve bölgesel 

bölünmüĢlüğü ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslaĢtırmanın temeldeki gerekçesi ise 

kültürel ulus ile politik ulus arasındaki uyumu sağlamaktır (Sadoğlu, 2010). Ulusçuluk 

kuramcılarından olan Hayes de ulus olmanın en temel koĢulunun ortak bir dil olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre, bir ulusun geçmiĢi ile geleceği arasında açık bir bağlantı 

kuran, düzyazı ve Ģiirdeki kullanımıyla ulusun üyelerini duyguda ve düĢüncede bir kılan 

tek Ģey dildir (Hayes, 1995; akt: SalihpaĢaoğlu, 2007:1035). 

UluslaĢmanın dil birliği ile gerçekleĢeceği düĢüncesinde olan Atatürk, bu 

sebeple ulus olmanın gereğini ortak bir dile sahip olmakta görmüĢtür.  17 ġubat 1931 

yılında Adana Türk Ocağını ziyarette yaptığı konuĢmada bu düĢüncesini Ģöyle dile 

getirmiĢtir:  

“Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dilidir. Türk 

milletindenim diyen insanlar, her Ģeyden önce ve behemehâl Türkçe konuĢmalıdır. 

Türkçe konuĢmayan bir insan Türk harsına ve camiasına mensubiyetini iddia ederse 

buna inanmak doğru olmaz…” Atatürk‘e göre “Türk Ulusu”ndan anlaĢılması gereken 

sey, baĢka hiçbir ayrıma tâbi tutulmaksızın “Türkiye Cumhuriyeti‟ni kuran Turkiye 

halkı”dır. Bu anlayıs 1924 Anayasasına da yansımıstır. 1924 Anayasasının 88. 

maddesine göre, “Türkiye‟de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaĢlık bakımından 

herkese „Türk‟ denir.” 1961 ve 1982 Anayasaları da “Türk Devletine vatandaĢlık bağı 

ile bağlı olan herkes Türktür”diyerek bu anlayıĢı devam ettirmiĢtir. Mustafa Kemal 

Atatürk, kendi yazdığı ―Medeni Bilgiler‖ kitabında ulusal birliği güçlendirmeye yarayan 

unsurlar arasında dil birliğini de saymaktadır (Ġnan, 1988; SalihpaĢaoğlu, 2007). 

Dilin iĢlevselliği dört kategoride sınıflandırılabilir: Bunlar; kiĢilerin entelektüel 

geliĢimine iliĢkin ―biliĢsel‖, maddi amaçlar için dil kullanımına iliĢkin ―araçsal‖, bir 

gruba aidiyet hissi duyulması için ―birleĢtirici‖ ve kültürel idrak ve anlayıĢ odaklı 

―kültürel‖ sınıflandırılmalar olarak sıralanabilir. Dil, tüm bu iĢlevsel vasıflarıyla bir 

ulusun inĢa, birleĢme ve korunma süreçlerinde siyasi ve sosyal bir unsur niteliğinde 

kullanılmakta ve ulusal kimliğin önemli bir unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Rekabet 

içinde olan etnik ve kültürel grupların arasında yeni bir milliyet oluĢturmak genellikle 

yeni bir ulusal kimlik iĢlemek suretiyle gerçekleĢebilir. Çoklu etnik ve kültürel yapıya 

sahip toplumlar için ulus inĢası ve kimlik oluĢturulmasında dil bütünleyici bir role 

sahiptir. Milliyetçi ve ulusların yükseliĢine iliĢkin yapılmıĢ birçok çalıĢma geniĢ çapta 

paylaĢılan dilin ulus inĢasının baĢarıya ulaĢmasında çok kritik bir önemi olduğu 

görüĢünde birleĢirler (Gill, 2015; akt: Barut, www.academia.edu). 

Modern dünyada ise, yurttaĢ olmanın en önemli göstergelerinden biri olarak, 

siyasal yaĢama katılmada, eğitim almada, kültürel değerleri öğrenmede, yaĢam 

süresince bilginin edinilmesinde, aidiyet duygusu kazanmada, düĢünceleri ifade 

edebilmede, bir ulusun dünyayı anlayıĢında, gerçeği yorumlayıĢında ve daha birçok 

alanda dilin iĢlevselliği görülebilir (Özdoğan, 2015: 233). Akarsu‘ya (1984) göre, 
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toplumun hemen her yönü bir Ģekilde dil ile iliĢkilidir. Söz gelimi edebiyatı, felsefesi, 

sanatı, tekniği ile birlikte bütün kültürü, düĢünceleri, kavrayıĢ biçimi, töre ve 

görenekleri dille bir iliĢki içindedir. DüĢünmemizi sağlayan da düĢündüğümüzü dıĢa 

vurmamıza yardımcı olan da dildir. Kültürel birikimin sonraki kuĢaklara aktarılmasını 

sağlayan köprü yine dildir. 

2.3. Kimlik ĠnĢası ve Dil 

Kimliğin literatürde birçok tanımı yapılmıĢtır. Bu tanımlardan biri de, ―benlik 

hissi” ve “değerler bütünü‖ olarak anlamına gelmektedir. Kimliklere iliĢkin aidiyet 

hissi, gücünü bireylerin diğerleri ile arasındaki farklılıklarından alır. Ġnsanlara sunulan 

sosyal, ekonomik, eğitim ve kültürel eksende yapılan kiĢisel tercihler, kimliğin 

oluĢmasında önemli etkenlerdendir. Kimlik kavramı, bir kiĢinin ya da topluluğun kendi 

niteliklerine, değerlerine, konumuna ve kökenine iliĢkin bilinçli kavrayıĢ olarak 

tanımlanabilir. Ġnsanların ortak bir ulusal kimlik altında toplanma aracı ise ulusal dil ve 

kültürdür (Aydın, 2013: 52). 

Psikolojiden sosyolojiye, tarihten siyasete varan geniĢ bir alanın tartıĢma konusu 

olan ―kimlik‖ için net ve üzerinde herkesin anlaĢabileceği bir tanım yapmak kolay 

değildir (Fearon, 2008). Yine de bu kavram için, en azından basit ve üzerinde 

çoğunluğun hemfikir olabileceği bir tanım yapmak gerekirse, kimliğe ―benlik duygusu‖ 

ya da ―değerler bütünü‖ demek yerinde olacaktır. Toplum ya da toplulukların 

―kimsiniz?‖ ya da ―kimlerdensiniz?‖ sorusuna verdikleri cevap kimliğin en basit 

karĢılıklarından biri sayılmaktadır (Akdemir, 2009). Alexander Wendt‘e göre kimlik, 

―ben‖ ve ―öteki‖ arasındaki karĢılıklı etkileĢimden beslenir. Philip Gleason, Latince 

kökenli ―idem‖ (aynı) kelimesinden türeyen ―kimlik‖ (identity) kelimesinin ilk kez, 

John Locke ve David Hume tarafından, ―öz‖ (self) ile ilgili tartıĢmalarda kullanıldığını, 

sonraki yıllarda ise biraz daralarak ―kiĢilik‖ (personality) anlamına gelmeye baĢladığını 

hatırlatmaktadır. Kimliğin sosyal bilimlerde yoğun olarak kullanılması ilk kez 1950‘li 

yıllara rastlamıĢ, 1970‘li yıllara gelindiğinde ―kimlik‖ ve ―kimlik krizi‖ne (identity 

crisis) atıf yapılan eserlerin sayısında hızlı bir artıĢ gözlenmistir. 1950‘li ve 1960‘lı 

yıllarda, baĢta E. Erikson olmak üzere (Norton, 1994) psikoloji alanında çalıĢan pek çok 

araĢtırmacının bireyin kimlik yapısı ve bunun toplumsal yansımaları üzerine çalıĢmalar 

yapmıĢlardır. Virtanen‘e (2003) göre, dil, hem bireyin kimliğinin biçimlenmesinde 

önemli bir role sahiptir, hem de toplumsal bütünleĢmenin –olumlu ya da olumsuz 

yönde– Ģekillenmesinde önemli iĢlevler üstlenir. 

Mole‘e (2007: 3) göre kimlik, ―birey ya da grup olarak kendimizi ve diğerlerini 

etrafımızı saran sosyal çevre içinde nereye, nasıl yerleĢtirdiğimizle ilgilidir‖ (Akt: Sarı-

Ertem, 2012: 191-192). Psikoloji ve Uluslararası iliĢkiler disiplinleri arasında ilgi çekici 

bağlar kuran William Bloom, bireysel tüm psikolojik özelliklerin önce uluslar, ardından 

da ulus-devletlere atfedilmeye baĢlandığına vurgu yapmaktadır (Akt: Sarı-Ertem, 2012: 

196). 

Herder, milletin esas olarak dili ve kültürüyle oluĢtuğunu ifade eder. Gündelik 

yaĢamdaki ritüeller, gelenekler, pratiklerin ve insanların yaĢamı anlamlandırdıkları 

hikâyelerin, halk inançlarının ve mitlerin önemini vurgular. Kültür ve daha özel olarak 

da dil bir milleti benzersiz kılmaktadır. Devletin güvende olması yalnızca fiziki savaĢ 

ortamı ve askeri konjonktürde düĢünülmemelidir, ulusal kimliğin güvenliği de devletin 

olmazsa olmaz güvenlik tedbirleri arasındadır. ―Bireyin, toplumların ya da devletlerin, 

içinde bulundukları sistem ile karĢılıklı etkileĢimi‖, göz ardı edilmesi değil, önemle 

üzerinde durulması gereken bir meseledir. Bu bağlamda, aktörlerin sahip oldukları 

kimlik özellikleri ile eylemleri arasında incelenmesi gereken bir iliĢki vardır. 
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Bünye sağlamsa, kimlik bilinci yeterince geliĢmiĢse, baĢka kimliklerle iliĢkiye 

girmek, bireyi de, toplumu da zenginleĢtirerek daha güçlü kılıyor. Kimlik zayıfsa, 

bunalım kaçınılmaz oluyor. Bir baĢka kimlikle karĢılaĢtığımızda, onun bizden daha 

güçlü olduğunu fark ettiğimiz anda, ona imreniyor, onun bizden niye daha iyi durumda 

olduğunu sormaya baĢlıyoruz ve onunla baĢ etmek için onun gibi olmaya karar 

veriyoruz. Çağımızda bireylerin ve toplumların birbiriyle iliĢkileri o kadar iç içe, 

öylesine karmaĢık ki, bu durum, kimliği silip yok edebileceği gibi, etkin ve egemen 

davranarak çok geliĢmiĢ, üst düzeyde kimlikler de oluĢturulabilir. Her kuĢak kendi 

çağının koĢullarından yararlanarak, bu koĢulların içerdiği gizli olanakları kullanarak 

kendi kimliğine biçim vermek, kimliğini kurmak zorundadır. 

Bireysel kimlik ulusal kimlikten ayrılamaz; ulusal kimlikse, tarih bilinciyle 

derinden derine ilgilidir. Ulusal bilinç yetersizse, bireysel kimlikte tutarsızlıklar baĢ 

gösterir. Kimlik, bilinçten ayrılamaz; kimlik, kim olduğunu bilmek, kim olduğunu 

unutmamak, bunu sürekli yaĢamak demektir. Türkçeyi ihmal etmemizin nedenlerinden 

biri de, dil bilincimizin doğru dürüst oluĢmamasıdır. Biz sanıyoruz ki, dil de öbür 

araçlar gibi bir araçtır, hayır! Dil araçsa, araçlar aracıdır. Kültürü oluĢturan, insanı insan 

yapan bütün etkinliklerin, baĢarıların kökeninde dil vardır. Çünkü kiĢinin mutlak 

varlıkla iliĢkiler kurması dil yordamıyladır. Ġnsan için her Ģey dilden ibarettir, dille 

yaĢıyoruz, dilde yaĢıyoruz. Ġçimizde, dıĢımızda ne varsa, ancak adlandırdığımız zaman 

var oluyor bizim için; yaĢadığımız dünyayı da kendimizi de dille tanıyoruz; 

düĢünmemizi, duymamızı dil belirtiyor, doğrudan doğruya, ya da dolaylı olarak. 

Kutadgu Bilig‘de ―Mavi gökten indi yağız yere söz‖ deniyor. Bu, ―karanlık yeryüzü 

dille aydınlandı‖ demektir. Yahya Kemal gibi bir Ģair "Türkçe ağzımda annemin 

sütüdür‖, ―Beni yaĢatan Türkçedir, ben Türkçeyle varım‖ demektir bu (Oflazoğu, 

2009). Atatürk, büyük nutkunda aynen Ģunları söylemektedir: “Ulusal bilincin ayakta 

kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalıĢmaya mecburuz. Türk 

çocuğu ecdadını tanıdıkça büyük iĢler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” 

(http://kutuphane.atam.gov.tr). 

Türk Dünyasının ünlü düĢünürü Ġsmail Bey Gaspıralı bu durumu, “Dilde, 

Fikirde, ĠĢte Birlik” düĢüncesi ile; Türk Dünyası‟nın diğer bir devlet adamı ve düĢünürü 

Mehmet Emin Rasulzade ise ―yıkıcı ve çökertici enternasyonalist ve kozmopolit 

fikirlerin önüne ancak milli bünyeyi kuvvetlendirmek ve sağlamlaĢtırmak suretiyle 

geçilebilir” sözleriyle ifade etmiĢlerdir (Toksoy, 2001: 45). Aksan da (2000). “Ulusun 

dili ruhudur; ruhu da dili” sözüyle dilin önemine vurgu yapmaktadır. Türk Dünyasının 

ünlü Ģairlerinden Kırgız yazar Cengiz Aytmatov “Gün Uzar Yüzyıl Olur” adlı eserinde, 

dilinden, kimliğinden, öz-değerlerinden, tarihinden, kültüründen kopartılmıĢ bireyleri 

“mankurtlaĢtırılmıĢ” (belleği temizlenmiĢ, amaçsız, hedefsiz, boĢaltılmıĢ) beyinler 

olarak tarif etmektedir. Ulusal değerlerinden uzak kalanların geleceğini emperyalist 

kültürler belirler. Öz benliğinden kopanlar bir daha kiĢiliklerini bulamamakta ve tarih 

sahnesinden silinip gitmektedirler. 

2.4. VaroluĢçuluk Nedir? 

Genel olarak varoluĢçuluk, ―dünyada insan olarak var olmanın ne olduğunu‖ 

açıklama amacındadır. VaroluĢçuluk, insanın evrendeki yerini, var olmanın niteliklerini, 

varlığın etki ve tepkilerini soruĢturur. Bireyin yaĢamına odaklanır. Evrendeki yeri, 

benliği ve var olma nedenini sorgular. VaroluĢçuluk çoğunlukla bireysel sorgulamaya 

bağlıdır. Bireyin hayat boyunca yaptığı seçimler, zorunluluklar ve sorumluluk kendi 

içinde muhasebeyi getirir. Bunalıma sürüklenen birey özünden git gide uzaklaĢarak 

kendine yabancılaĢır. VaroluĢçu felsefenin de üstünde derinlemesine durduğu konu 
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yabancılaĢmadır. Ġnsan varoluĢsal açıdan bir amaca, bir anlama sahip değildir. Dünyaya 

fırlatılmıĢ bir nesne gibidir. Birey baĢka insanlarda yalnızca kendi olumsuz tavrını, 

tepkisini görür. J. P. Sartre‘a göre; varoluĢ özden önce gelir ve her bir kimseye bir öz 

kazandırmayı sağlayacak özgürlükle özdeĢtir; insan ne ise o değildir ne olmuĢsa odur. 

Ġnsan kendini kendi yapar, daha önce kazandığı bazı belirlenimlerin elverdiği ölçüde 

kendine biçim verir, kendini oluĢturur (www.felsefe.gen.tr; www.fenomen.org). 

Heidegger‘e göre ―Ġnsanın özü varoluĢundadır‖ yani ―dünyada olmasındadır‖. Yalnızca 

insan ―gerçek var oluĢ‖tur. Çünkü yalnız insan var olanın (kendisinin) sınırlarını aĢıp 

varlığa adım atabilir. Yalnız, insan var olan olarak kalmaz, kendini var olan olarak 

anlayabilir; bütün öteki Ģeyleri anlayabilmesinin temeli de budur. Varlığın (Sein) 

araĢtırılması gereken yer varoluĢtur (Existenz). Ġnsanın özü varoluĢunda olduğuna göre, 

varoluĢtan kalkarak varlık sorusu yeniden düzenlenmelidir (http://nedir.ileilgili.org/). 

2.5. Dil ve VaroluĢ 

Biz birey olarak da toplumsal olarak da, kendimizi baĢkalarına kapayamayız; 

çünkü biz baĢkalarıyla birlikte olduğumuz için biziz. ―Ben‖ dediğim anda, baĢkalarının 

varlığını da kabul etmiĢ oluyorum, dahası, onlar olmasaydı, ―Ben‖ diyemezdim bile. 

Kendimizi baĢkalarına kapamak Ģöyle dursun, bütün kapılarımızı, pencerelerimizi 

açarak onlarla bilinçli iliĢkiye girmeliyiz, çünkü kimliğimiz ancak bu Ģekilde oluĢup 

geliĢebilir. Yalnız, bu iliĢkiler sırasında kendimizden kopmamamız, kim olduğumuzu 

unutmamamız, kimliğimizde ısrar etmemiz gerekir. Her iĢimizde kendimizi kollamak, 

kimliğimize bekçilik etmek, kiĢiliğimiz üstüne titremek zorundayız. BaĢkalarına, bütün 

insanlığa, tüm evrene açılabilmenin ilk koĢulu budur. ĠliĢkiler sırasında uyanık ve etkin 

olmazsak, dıĢarıdan gelen, kendine benzetir bizi. 

Kimlik, dil yordamıyla varlık kazanıyor, dille bilinçleniyoruz. Dili ne kadar 

baĢarılı kullanırsak, kimliğimizi de o kadar sağlıklı kurarız. Bütün varlık dildir aslında 

ve biz bu dili konuĢmayı öğrendiğimiz ölçüde insan oluruz. Dil, zamana karĢı, ölüme, 

yokluğa karĢı güvencemizdir; insan bireyinin de insan türünün de zaman içinde 

devamını dil sağlamakta. YaĢam, birey düzeyinde olsun, toplum düzeyinde olsun, 

kimlikler arası karĢılaĢmalar, çatıĢmalar, alıĢveriĢlerdir. ĠĢte bu alıĢveriĢler sırasında 

oluyor ne oluyorsa. Bünye sağlamsa, kimlik bilinci yeterince geliĢmiĢse, baĢka 

kimliklerle iliĢkiye girmek, bireyi de toplumu da zenginleĢtirerek daha güçlü kılıyor. 

Kimlik zayıfsa, bunalım kaçınılmaz oluyor. Bir baĢka kimlikle karĢılaĢtığımızda, onun 

bizden daha güçlü olduğunu fark ettiğimiz anda, ona imreniyor, onun bizden niye daha 

iyi durumda olduğunu sormaya baĢlıyoruz ve onunla baĢ etmek için onun gibi olmaya 

karar veriyoruz; onun gibi davranırsak, örneğin onun gibi giyinir, onun gibi konuĢur, 

onun yediğini yersek, onun gibi olacağımıza inanıyoruz. Artık gündemimizde yalnızca 

o vardır. Peki, sonunda ne oluyor? BaĢkasına öykünürken, baĢkası gibi olmaya 

çalıĢırken, kendimizi unutuyor, kendimizden uzaklaĢıyoruz; bizi biz olarak geliĢtirecek 

iç güçlerin uyanmasına engel oluyor, kendimizi körleĢtiriyoruz (Oflazoğlu, 1994). 

Kendisi olmaktan korkmak, kendinden kaçmak, kendinden saklanmak, bir çeĢit 

intihardır. Biz kendimiz olmayı göze alamazsak, at oynatmamız gereken meydanı boĢ 

bırakırsak, bizim yerimizi baĢka kimlikler alacaktır. YaĢam sorunları karĢısında nasıl 

davrandığımız bizim kimliğimizi ve kim olduğumuzu açığa vurur. Çağın yeni bir 

düĢünce akımını, ya da yabancıdan gelen yeni bir nesneyi adlandırırken, kendi dili-

mizden bir karĢılık bulacağımız yerde, yabancının hazır sözünü kullanırsak, dilimiz 

nasıl geliĢir? Dilimiz geliĢmeyince, biz nasıl geliĢiriz? Dilimizi iĢlemek, kendimizi 

iĢlemektir. Türkçeyi ihmal etmemizin nedenlerinden biri de, dil bilincimizin doğru 

dürüst oluĢmamasıdır. Biz sanıyoruz ki, dil de öbür araçlar gibi bir araçtır, hayır! Dil 

http://www.fenomen.org/
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araçsa, araçlar aracıdır. Kültürü oluĢturan, insanı insan yapan bütün etkinliklerin, 

baĢarıların kökeninde dil vardır. Dil olmasa, din olmazdı; çünkü kiĢinin mutlak varlıkla 

iliĢkiler kurması dil yordamıyladır. Dil olmasa, bilim de olmazdı; çünkü doğa olaylarını 

belli kurallara, ilkelere, yasalara göre açıklamak dilsiz gerçekleĢemezdi. Dil olmasa, 

sanat da yalnız söz sanatları değil, öbür sanatlar da olmazdı. Ġnsan için her Ģey dilden 

ibarettir, dille yaĢıyoruz, dilde yaĢıyoruz. Ġçimizde, dıĢımızda ne varsa, ancak 

adlandırdığımız zaman var oluyor bizim için; yaĢadığımız dünyayı da kendimizi de dille 

tanıyoruz; düĢünmemizi, duymamızı dil belirtiyor, doğrudan doğruya, ya da dolaylı 

olarak. Birey de toplum da, kendisini oluĢturan özelliklerle donanmıĢtır. Ben, seninle 

aynı olamam; Türk toplumu da Çin ya da Amerikan toplumuyla aynı olamaz, çünkü 

coğrafyasından, hele tarihinden öyle Ģeyler almıĢtır ki, o istese de istemese de kendisidir 

ve kendisi olmak zorundadır. Bu böyleyken, niye baĢkası gibi olmaya çalıĢıyoruz? 

Bunun temelinde, sanırım, tembellik var; çünkü baĢkasına öykünmek, onun yaptığını 

yapmak, onun kullandığını kullanmak, hazıra konmaktır. Kendince davranmaksa, 

yaratıcı çabayı gerektirir. Oysa kim olduğumuzu unutmadan yeterli çabayı gösterirsek, 

özendiğimiz kiĢi ya da toplum kadar güçlü ve güzel olmayabiliriz, ama hiç değilse 

kendimiz oluruz. Bu yolda harcanan çabamız, dünyayı kalabalıklaĢtırmaktan baĢka 

hiçbir sonuç doğuramaz. Her bağımsız birey nasıl öz toplumuna kendince bir renk, 

kendince bir çeĢni katıyorsa, kimliğine bağlı kalan her ulus da insanlığı kendince 

zenginleĢtirir; zaten ulusçuluk, bilinçli, sağlıklı ulusçuluk, insanlık içinde iĢ bölümüdür. 

Dünyada yaĢamak, birliktelik cümbüĢü olmalıdır ve bu cümbüĢe herkes kendi sesi, 

kendi ezgisiyle katılmalıdır. BaĢkalarından alabildiğimiz kadar, daha doğrusu ne kadar 

gerekiyorsa o kadar alalım, ama baĢkaları gibi olmak için değil, kendimizi onarmak, 

düzeltmek, daha iyi duruma getirmek, daha kendimiz olmak için alalım. Küçük bir 

Amerika olacağımıza, daha kendisi olan, küçük bir Türkiye olalım. O zaman büyük 

Türkiye olma Ģansımız daha da artar. Yeterince bilinçli, yeterince özgür ruhlu olmamak 

da bizi baĢkalarına öykünmeye zorluyor; çünkü baĢkasına öykünen, kendini unutandır, 

baĢkasının çekimine kapılarak kendinden uzaklaĢandır; baĢkasının sultasına giren, ona 

tutsak olandır. Bilinçli ve özgür olansa, kimliğini koruyandır, kendisi olmakta ayak 

direyendir. Bunu baĢardık mı, Türklükten, Türkçülükten söz etmenin gereği kalmaz. 

Türkçe davranmak yeter. Büyük Ģairimiz Nedim' in Ģu soylu övünmesi hepimizin 

kulağına altın küpe olmalı: ―Ma‟lumdur benim sühanım mahlas istemez‖. Kendi 

kendisiyle tutarlı, kendisiyle uyumlu her bireyin, her toplumun benimseyeceği bir 

yaĢam ilkesidir bu (Oflazoğlu, 1994).  

2.6. Türkiye‟de Ulusçuluk ve Dil Politikaları 

Türkiye‘ye Avrupa Birliğine tam üyelik için aday statüsü verilmesi, Türkiye‘nin 

“ulusculuk” anlayıĢını ve “dil politikaları”nı derinden etkiledi. Önce Anayasanın 26. 

ve 28. maddelerinde yer alan dil yasakları kaldırıldı, sonra yasalar değiĢtirildi. Daha çok 

federal yapıya sahip devletler tarafından benimsenen “resmi çok-dillilik”, bir devletin 

siyasal sınırları içerisinde kullanılan birden fazla dile resmî statü tanıyarak, o dillerin 

eğitimde, iĢ dünyasında ve devletin bazı fonksiyonlarında kullanılmasını ifade eder. Tek 

yapılı (unitaire) “Ulus devletler‖in genellikle tercih ettiği seçenek “resmi tek-dillilik”tir 

(SalihpaĢaoğlu, 2007: 1033-1036). Bir dil planlamasının iki ayağı vardır: Bunlardan biri 

maddi planlamadır ve bir dilin fonetiğinin, gramerinin, imlasının, söz diziminin 

sabitlenmesi veya değiĢtirilmesini ifade eder. Diğeri ise statü planlamasıdır; yani 

mevcut bir dil normunun o dili az veya hiç bilmeyen kesimler üzerinde 

yaygınlaĢtırılmasını anlatır (Sadoğlu ve Toprak, 2009: 16). 

17 Ekim 1932 tarihinde Atatürk baĢkanlığında yapılan Türk Dil Kurumu 

toplantısında dil devriminin amaçları aĢağıdaki gibi sıralanır: 
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“1. Türk dilini ulusal kültürümüzün eksiksiz bir anlatım aracı haline getirmek 

2. Türkçeyi çağdaĢ uygarlığımızın önümüze koyduğu gereksinmeleri 

karĢılayacak bir güce ulaĢtırmak 

3. Bunun için Türkçeye yabancı kalmıĢ öğeleri yazı dilinden atmak, halkçı bir 

yönetimin istediği biçimde halk ile aydınlar arasında nitelikçe iki dil varlığını ortadan 

kaldırmak ve ana öğeleri Türkçe olan ulusal bir dil yaratmak…” Ģeklinde sıralanmıĢtır. 

Türkiye‘deki düĢünce hareketleri, düĢünce eksenli kimlik grupları ve bu 

grupların dil politikalarındaki davranıĢ biçimleri aĢağıda Tablo 1‘de gösterilmiĢtir 

(Barut, www.academia.edu). 

Tablo1. DüĢünce Eksenli Kimlik Gruplarının Dil Politikaları 

DüĢünce Hareketi 

 

Kimlik Eksenli Elit 

Grup 

Dil Politikalarında DavranıĢ Biçimleri 

1.MODERNĠST KEMALĠSTLER • ModernleĢme/BatılılaĢma 

• UluslaĢma (Anadolu Türklüğüne dayalı) 

• Latin alfabesi 

• Dilin özleĢtirilmesi 

• Eski veya yeni türetilmiĢ Türkçe 

kelimelere taraflar 

• Arapça ve Farsça kökenli kelimelere 

karĢı 

• Batı kökenli kelimelere kayıtsız 

2. GELENEKÇĠ 

 

TÜRKÇÜLER 

(TURANCILAR) 

• TürkleĢme 

• UluslaĢma (DıĢ Türkleri de kapsayıcı 

irredantizm) 

• Arap alfabesi/Latin alfabesi (DıĢ 

Türklerin tutumuna bağlı değiĢken) 

• Dilin sadeleĢtirilmesi 

• DıĢ Türkler tarafından da kullanılan 

Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli 

kelimelere taraftar 

• DıĢ Türkler tarafından 

kullanılmayan/bilinmeyen yeni türetilmiĢ 

kelimelere karĢı 

• Batı kökenli kelimelere karĢı 

ĠSLAMCILAR • ĠslamlaĢma 

• Ümmetin korunması 

• Arap alfabesi 

• Dilin sadeleĢtirilmesi 

• Ġslam dünyasında da kullanılagelen 

Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin 

korunmasına taraftar 

• Yeni türetilmiĢ Türkçe kelimelere karĢı 

• Batı kökenli kelimelere karĢı 

http://www.academia.edu/
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3.POST MODERNĠST 

 

ILIMLI GRUPLAR 

 

• AB Uyum Süreci Hedefleri 

• Toplumsal BütünleĢme 

• Yeni Osmanlıcılık Hareketi 

•VatandaĢlık Bağının Türkiyelilik ile 

kurulmas 

•Dil politikalarında Yasakçı Devlet 

zihniyetinin ortadan kalkması, Devlet 

eliyle farklı Dilde yayın  

•Türkiye‘de konuĢulan Farklı Dil ve 

Lehçelerin ülkenin zenginliği ve toplumsal 

mozaik olarak kabul edilmesi 

• Gelenekçi ve Modernist düĢünceler 

arasında köprü kuran dil politikası 

faaliyetleri 

Sonuç ve Değerlendirme 

Bir ulusun varlığını sürdürmesi ve milli devlet statüsünü sürdürebilmesi için 

bireylerinin aynı dili konuĢması oldukça önemlidir. Modern ulus-devletlerin ortaya 

çıkıĢı dünya tarihinde önemli etkiler oluĢturmuĢ ve modern öncesi döneme egemen olan 

siyasi ve toplumsal yapılar kökten değiĢikliğe uğramıĢtır. Devletler artık kendi 

meĢruiyetinin kaynağını ulusa dayandırmaya çalıĢırken, yurttaĢlar da kendi 

aidiyetlerinin ön planına ulusu ve onu sembolize eden ulus-devleti yerleĢtirmeye 

baĢlamıĢlardır. 

Modernist kuramcıların belirttiği gibi Türkiye‘nin ulus-devlet yapısının yeni 

oluĢturulduğu bu yıllarda milliyetçilik, milleti ĢekillendirmiĢ, Türk kimliğinin 

tanımlanmasının bir aracı olmuĢtur. Milletin yoktan var edilmesi söz konusu olmasa da, 

Türk kimliği bir inĢa süreci geçirmiĢtir. Türkiye‘de ulus ve ulusçuluğun doğuĢunu, 

sanayi devriminin beraberinde getirmiĢ olduğu toplumsal değiĢimlerin bir zorunluluğu 

olmaktan ziyade kendi Ģartları içerisinde değerlendirilmesi gereken bir tarihsel 

süreklilik ile okumak yerinde olacaktır (Özdoğan, 2015: 256). Türkiye‘de ulus 

kimliğinin oluĢmasında edebiyat ve dil alanında her ne kadar gerilere gidebilirsek de, 

olaya kitlelerin mobilizasyonu açısından baktığımızda aslında o mobilizasyonu da 

Balkan Harbi sağlamıĢtır. Atatürk‘ün, gerek yönetici elitin dil ile zihniyet arasında çok 

yakın bir bağlantı kurması ve sadece sözcükleri değil kavramları da çağdaĢ, Batılı, 

seküler bir dünya görüĢüne uydurma çabası bugün birçoğumuzun farkında olmadığı bir 

tutumdur. Türkiye‘de aslında dilde çatıĢma zihniyeti, demokratikleĢme sürecinde de bir 

ölçüde ağırlığını korumuĢ durumdadır. Demokrasiler uzlaĢma politikalarıdır, uzlaĢırlar; 

ama Türkiye‘nin art arda bir dizi askeri müdahale yaĢamasının geri planında 

demokratikleĢme sürecindeki bu çatıĢma anlayıĢı önemli bir rol oynadı (Sadoğlu ve 

Toprak, 2009: 16). Buna göre, birey ve ulus-devlet, genetik ya da mistik olarak birbiri 

ile iliĢkilendirilmekte; ulus-devletler, bireye özgü Ģahsiyetlere sahipmiĢ gibi kabul 

edilerek iliĢkileri, insanların birbirleri ile olan iliĢkileri çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti‘nin ulus inĢa sürecinde Avrupa modeli 

etkili olmuĢtur. 

Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluĢ döneminde Osmanlı mirası Ġslami ve doğu 

kültürü toplumsal unsurlardan oluĢan sosyal yapı, Anadolu Türklüğüne dayalı bir ulus 

devlet inĢa etmek amacıyla hızlı bir dönüĢüm sürecine girmiĢtir. Bu dönüĢüm sürecinde 
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Milli Mücadelede etkin rol oynayan Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Modernist elit 

etkin rol oynamıĢtır. Mevcut toplumun sahip olduğu sosyo-kültürel kimlik 

çeĢitliliğinden ―Türk kimliği‖ yaratmak suretiyle birçok alandaki önemli reformlarla 

ulus kimliğine dönüĢüm hedeflenmiĢtir. Erken Cumhuriyet dönemindeki ulus inĢa 

sürecinde Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiĢtir (Barut, www.academia.edu). 

Cumhuriyetin ilanından sonra Kemalist modernist hareketin ulus-devletten 

esinlenen Türk kimliğinden hareketle benimsediği dil politikaları ile gelenekçi hareketin 

Osmanlıcılık, Ġslam ve doğu kültüründen esinlenerek benimsediği dil anlayıĢı arasında 

sürekli bir çatıĢma süregelmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dil politikalarının 

Ģekillenmesinde, baĢlangıçta “uluslaĢma” ve “batılılaĢma” kaygıları, 80‘li yıllarda 

“bölünme” korkuları, son yıllarda ise “Avrupa Birliği Ġdeali” belirleyici olmuĢtur. 

“UluslaĢma”, “batılılaĢma” kaygıları ve “bölünme” korkuları altında Ģekillenen dil 

politikaları, Devletin kurulusunda benimsenen ve günümüze kadar sürdürülen “resmi 

tek-dillilik” ve “ulus devlet” anlayıĢıyla uyumlu bir nitelik göstermekteydi. Ancak 

“Avrupa Birliği Ġdeali”nin Ģekillendirdiği dil politikaları, Türkiye‘nin baĢlangıçtan 

itibaren sürdürdüğü “ulusçuluk” ve “resmi tek-dillilik” anlayıĢında ciddî bir kırılmaya 

yol açmıĢtır. Bunun en açık göstergesi, önce Anayasada daha sonra yasalarda 

değiĢikliklere gidilmesi ve bu değiĢikliklere uygun olarak çıkarılan yönetmelikle yerel 

dilde yayımcılığın önündeki engellerin kaldırılması ve 1 Ocak 2009 tarihinde Devlet 

Televizyonu olan TRT 6 kurulmasıdır (SalihpaĢaoğlu, 2007: 1045). 

1990‘lı yıllarda Sovyetler Birliğinin çöküĢ sürecine geçmesi sonucunda Türkiye 

ve Orta Asya Türki Cumhuriyetleri arasındaki münasebetlerde hızlı bir artıĢ 

görülmektedir. Gelenekçi kanadın Türkçü-Turancı eğilim gösteren elit kesimi bu 

dönemde dil politikalarında da belirleyici olmuĢtur. DıĢ Türklerle bağlantının 

arttırılması ilkesini benimseyen Turancı elit dıĢ Türkler tarafından kullanılan dil ve 

lehçelerin de Türkçe ile uyumlu hale getirilmesi ve Türki Cumhuriyetler ile ortak bir 

Türkçe oluĢturulması için yoğun bir çaba göstermiĢtir. 

Bireyin kiĢilik geliĢiminin temelleri büyük oranda 0-5 yaĢ döneminde yani ilk 

çocukluk döneminde atılmaktadır. Bu dönemden baĢlayarak, bireylerin sağlıklı bir 

kimlik geliĢtirmelerini önemsemeliyiz. Ulusal değerlerin kazanılması, çocuğun ruhsal 

geliĢmesi, kiĢiliğin ve kimliğinin oluĢumu, zihinsel geliĢimi vs. dil geliĢimi ile doğrusal 

bir iliĢki olduğunu söyleyebiliriz. Bir toplumun geleceği, iyi yetiĢmiĢ, yetenekli, 

donanımlı ve sağlam karakterli ve kiĢilik sahibi gençlerin varlığı ile mümkündür. Bu 

doğrultuda, 21. Asrın Türk Dünyasının asrı olmasını istiyorsak, en baĢta Türk dilini 

etkili kullanarak ve koruyarak Türk kültür ve tarihi gelecek kuĢaklara ve nesillere doğru 

bir Ģekilde aktarılmalıyız.  

https://www.academia.edu/
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ALMANYA ĠġGÜCÜ TOPLUMUNUN MUHALĠF SESĠ 

KÖLNLÜ ÂġIK METĠN TÜRKÖZ 

 

Mehmet Akif KORKMAZ

 

Özet 

Türk sözlü kültürü ve onun verimleri, Türkiye‘den Almanya‘ya iĢçilerle beraber göç etmiĢtir. 

Almanya‘daki müzikal teknoloji ve sosyal imkânlar geleneksel icracılara elektronik âĢıklık zeminini 

hazırlamıĢtır. ÂĢıklıkta Almanya‘ya ait temalar böylelikle ortaya çıkmıĢtır. Almanya âĢıkları, eserlerinde 

Almanya‘daki Türk toplumunu ve Almanya‘yı eleĢtirmiĢlerdir. Almanya iĢgücü göçünün rotasyondan 

kalıcı topluma dönüĢme sürecini ve yaĢama biçimlerini konu edinen muhalif bir sestir ÂĢık Metin Türköz. 

Almanya‘daki Türk kültürü, sosyal eleĢtirmen ve iĢçi kökenli bu âĢık tarafından Anadolu‘dan daha farklı, 

yeni temalar ve üsluplarla temsil edilmiĢtir. ÂĢıklık kültüründeki değiĢiklikler, bu geleneğin modern 

dünyadaki problemlere karĢı yumuĢak ve etkili bir protestosu olurken, bireylere kendilerini yabancı 

toplumun aynasında göstermiĢ, öteki olanla bağ kurmuĢ, yeni yurdun benimsenmesine yardımcı olmuĢtur. 

Geleneğin modernle uyum yeteneği, müzikal kültürel üretimin devamını sağlamıĢ, bu sayede hem âĢıklar 

hem de piyasa için gerekli olan kültürel bir pazar ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢmada Almanya Türk âĢıklık 

icra sanatının muhalif tarafı, folklorun toplumsal iĢlevleri ve gelenekle olan iliĢkileri analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Almanya ÂĢıklık Ġcraları, Kültürel EtkileĢim ve ÇatıĢma, ÂĢık Metin 

Türköz. 

 

MINSTREL (ÂġIK) METĠN TÜRKÖZ FROM KÖLN, AN OPPONENT VOICE 

OF TURKISH LABOR FORCE IN GERMANY 

Abstract 

Turkish verbal culture and its thruput have been transferred from Turkey to Germany by Turkish 

workers. Musical technologies and social means in Germany have set the stage for electronic minstrelsy 

for traditional performers. The themes belonging to Germany in minstrelsy have emerged in this manner. 

Minstrels in Germany have criticised Turkish soceity and Germany in their songs.  Minstrel (ÂĢık) Metin 

Türköz is an opponet voice obtaining subject of lifesytles and the transition process of labor force from 

rotation to permanant society. Turkish culture in Germany is represented differently than Anatolia by this 

social critic and worker-origin minstrel with new themes and genre. While changes in minstrelsy culture 

has been a soft and efficient protest againts problems of modern world, it has also shown individuals 

themselves on the mirror of foreign society, set connections with others and helped to adapt new 

homeland. The adaptation ability of tradition to modernity provides continuous production in musical 

culture, so it succeeded to establish cultural bazaar necessary to both minstrels and market. In this study, 

opponent sides of Turkish minstrelsy performance art, public functions of folklore and the relationship 

between tradition and folkore have been analyzed. 

Keywords: Minstrelsy Performance in Germany, Cultural Interaction and Conflict, Minstrel 

Metin Türköz.  

                                                           

 Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, 

korkmazmakif@hotmail.com 

mailto:korkmazmakif@hotmail.com


 

438 

―Sirkeci‟den tren gider  

Varım yoğum törem gider‖ 

YetmiĢlerin baĢında folklor, folklor mahsulleri ve iĢlevleri performans 

teorisyenlerince yeniden tanımlanmıĢtır. Böylelikle halk sanatı yaratıları geleneksel 

yaklaĢımlardan tamamen farklı biçimlerde değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Halk 

yaratıları ve kültür ürünleri sosyal çevrelerindeki Ģartlara göre doğmakta, uzun süre 

yaĢayabilmekte, bir yerden öteki yere taĢınabilmekte, farklı Ģekiller alarak yeniden 

yaratılabilmekte, karĢılaĢtıkları kültürle etkileĢime geçip yeniden doğabilmektedir. 

Böylelikle gelenekselci folklor anlayıĢındaki gibi insandan ve yaĢam tecrübesinden 

soyut ―emsalsiz ve eĢsiz bir olgu‖ Ģeklinde ele alınmaktan uzaklaĢılmıĢtır.
1
 Bildiride 

Türklerin Almanya‘ya emek göçüyle ilgili ortaya çıkmıĢ müzikal yaratılarının öncü 

aĢığını bu geliĢmelerin ıĢığı altında ele almaya çalıĢacağız. 

Türklerin Almanya‘ya emek göçünün üzerinden on yıl geçtiği esnada, 1973 

yılında basılacak olan, ―Türk Folkloru El Kitabı‖ Fransa‘da yazılmaktadır. Türk 

folklorist Pertev Naili Boratav‘ın aklını kurcalayan Ģey gurbet temalı ürünler üzerinde 

iĢgücü göçünün etkilerinin ne olacağıdır. 

Birçok asır boyunca geliĢerek biçimlenmiĢ, yeni Ģekiller ve türler oraya koymuĢ 

halk Ģair ve âĢıkları baĢlı baĢına bir Türk edebiyatı mektebi yaratmıĢlardır. Bu kültüre 

ait bazıları evden ve memleketten ayrılık temalarıyla yoğrulmuĢtur. ÂĢıklık geleneğine 

benzer biçimde ortaya çıkmıĢ türkü parçaları, imparatorluğun içine düĢtüğü savaĢ, cephe 

ve iĢgal Ģartları içinde zamanın ruhuna uyarak soyut ve duygusal bir ifade kazanmıĢtır. 

Asırlarca birikip derinleĢen bu trajik yaĢanmıĢlıklardan beslenen Türk romantizm 

geleneği aynı Ģiddetle ve son defa Cumhuriyet döneminde devam etmiĢ ve popüler 

çağdaĢ ortamlarda egemen icra biçimlerini, ezgilerini ve temalarını oluĢturmuĢtur. 

Sulh döneminde köylerden Ģehirlere doğru baĢlayan mevsimlik veya daimî insan 

hareketliliği ve iç göçler eski ayrılık temalarının soyut kalıplarını sürdürmüĢtür. Bir 

yandan da Büyük Cihan Harbi‘nin sonrasında bireysel ve sosyal (toplumcu) konular 

batıyı yakından takip eden Türk edebiyatında belirginleĢmeye baĢlamıĢ ve bu ürünler 

hakkında değerlendirmeler yapılmaya baĢlanmıĢtır.
2
 

Hikâye ve romanlardaki insanın sosyal problemleriyle gerçekçi tarzda 

sergilenme tarzı, gecekondulaĢma, kentleĢme ve iĢçi hakları gibi yeni temalar daha 

sonra halk ozanı diye adlandırılan Ģairlerce dillendirmiĢtir. Ancak yetmiĢlerin halk ozanı 

tarzından daha önce insana bağlı somut temaların dillendirildiği bir baĢka göçün 

yaĢandığı o yıllarda P. Naili Boratav‘ın dikkatini çekmiĢtir. DeğiĢmenin belirtilerini 

yazısına Eğin‘den aldığı ―Gurbet icad eden görmesin Cennet!‖ parçasıyla Almanya‘daki 

iĢçinin ―Alamanya Alamanya! Ben gibi sağmal bulaman ya!‖ türküleriyle açık biçimde 

dile getirmekte ve bu değiĢimin süreceğini söylemektedir. Bu mukayeseye temel olan 

taĢlama parçası, anonim bir eser halinde yayılmıĢ Almanya‘da iĢçilerin durumunu 

anlatan yeni eserlerin habercisidir. 

Boratav‘ın o yıllardaki projeksiyonuna göre edebiyatımızdaki ―asıl büyük 

‗gurbet‘i Almanya somutlaĢtırıyor‖dur, bu duruma verdiği örnek Türkiye‘den alınmıĢ 

                                                           
1
 Performans teorinin halk ve folklor kavramlarına dair görüĢleri ile bu sayede folklor mahsullerine olan 

yeni yaklaĢım hakkında geniĢ değerlendirmeler için özellikle Ö. Çobanoğlu‘nun (2002: 292) halkbilimi 

kuramlarıyla ilgili eserine bakınız.   
2
 Ellilerden itibaren toplumsal konuların hikâye ve roman gibi anlatı edebiyatında giderek ağırlık 

kazanması hakkında K. Karpat‘a (1971) bakınız.  
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bir ürün değildir.
3
 ―Alamanya Alamanya! / Ben gibi sağmal bulaman ya!‖

4
 diye 

yıllardan beri Kölnlü ÂĢık Metin Türköz‘ün çalıp söylediği bilinen taĢlama (destan) 

üzerinden bahsedilen değerlendirmeyi yapmıĢtır. Bunu çalıp söyleyen âĢık, üretim 

iliĢkileri ve insani bir meseleyi sazından okuyarak ve Köln‘de plaklara kaydederek iĢçi 

kardeĢlerini buradaki kültürel ortama yaklaĢtırmaktadır. Sosyal içerikleriyle muhalif bir 

sesi isim vermeden Türk Folkloru eserine kaydeden Boratav‘dan yarım asır sonra aĢığın 

ismiyle zikretme fırsatını bulmuĢ olduk. 

P. N. Boratav‘ın o yıllarda Avrupa‘da, Almanya ve Fransa gibi değiĢik 

ülkelerde, yaĢadığı için bu sözlü ürünleri dinlemiĢ ve hatta icralarını gözlemlemiĢtir 

diyebiliriz. YetmiĢlere kadar olan yıllarda iĢçiler çalıĢmaya geldiği ülkelere yerleĢmeye 

baĢlamıĢ ve Almanya‘ya yerleĢmek için bir hayat kurmaktadırlar. O da bu yıllarda 

iĢgücü toplumunu, kültürel ihtiyaçlarını yerinde tanıma avantajını yakalamıĢtır. Onun 

bu eserinden anladığımız kadarıyla halk Ģiirindeki tecrübesi âĢık kültüründe göçle 

ortaya çıkan yeni konu ve göç edilen yurtta üretilen müzikle ortaya çıkan sosyal içerikli, 

gerçek hayatın sorunlarıyla doğrudan ilgilidir.  Adını zikretmese de verdiği iki dizeden 

anlaĢıldığı gibi Köln‘ün muhalif sesi olan âĢık ve benzer âĢıkların yeni iĢlevi üzerinedir. 

Boratav‘ın isim vermeden zikrettiği gibi Almanyalı âĢık Metin Türköz‘ün sözlü 

ortamlarda ve elektronik ortamdaki icraları, Bascom‘un ve BaĢgöz‘ün (1996) folklor 

ürünlerinin ya da kültürün beĢ iĢlevine dair analizlerine dayanak olacak yaratılardandır. 

Zaten ÂĢık Türköz‘ün amacı yeni yerleĢilen mekân Almanya‘da insanları eğlendirmek, 

kendi törelerine destek olmak, çalıĢma hayatında ve sosyal hayatta problemleri dile 

getirmek ve bu konuda insanları eğitmek, kültürel devamlılık, Alman toplumunun 

baskılarından kurtulmak, bu ve bunun gibi tüm baskıları protesto etmektir. 

Folkloristlerin aĢağıda sıraladığı kültürel olguların üretiliĢ, icra ve tüketiliĢ iĢlevlerinde 

en temel fonksiyonlarını bu Kölnlü (Kayserili) âĢık tüm yönleriyle sergilemektedir. 

Kültürün iĢlevleri arasında en tanınmıĢ olan beĢ iĢlev BaĢgöz‘e göre Ģunlardır. 

1. HoĢ vakit geçirme, eğlenme, eğlendirme 

2. Değerlere toplum kurumlarına ve törelere destek verme 

3. Kültürü gelecek kuĢaklara aktarma ve eğitim 

4. Toplumsal, kiĢisel baskılardan kaçıp kurtulma aracı 

5. BeĢinci iĢlev: ―protesto iĢlevi‖.
5
 

Elektronik ortamda okuduğu yüzlerce ürünle ve diğer icralarındaki 

performanslarıyla iki folkloristin yetmiĢlerde toplumsal değiĢmelere dayanarak ortaya 

                                                           
3
 Kemal Karpat‘ın sosyal yapıda görülen değiĢmenin edebiyata yansıması, muhalif ve eleĢtirel (protest dil 

ve konular) konuları tartıĢtığı Türk Edebiyatında Sosyal Konular‘da (1962/1971: 68-69) zamanın 

söylemine uygun olarak halk hikâye ve destanlarındaki eĢkıyalığa yapmıĢ olduğu vurgu bir yana, dipnot 

41‘de sosyal Ģartların etkisiyle Ģehirlere yapılan göç ve gurbet temalarının Eğin gibi türkülerde ortaya 

çıkmasını bir yenilik olarak aktarmaktadır. Hem Karpat hem Boratav‘ı aynı noktada birleĢtiren yukarıdaki 

―Almanya‖ ifade ve vurgusu yalnızca Boratav‘a aittir, bakınız (1973:231-232).  
4
 Onun en tanınmıĢ bu taĢlaması sonraki varyantında Alamanaya Destanı adını alacak plak, meĢhur 

olduktan sonra Köln‘deki Türkofon firmasından çıkmıĢtır. Eldeki 45‘liklerin pazara çıktığı tarih hakkında 

bilgi sahibi değiliz. 
5
 BaĢgöz‘ün iĢlev tanımına dair yorum olduğu gibi alınmıĢtır (Oğuz vd. 2013: 89). BaĢgöz, tek yanlı iĢlev 

teorisini hayatın gerçeklerine ters olduğu gerekçesiyle yetersiz bulur. Folklorcuların ellerindeki verileri 

ezberden değerlendirdikleri ve görmezden geldikleri bu saye de birçok unsuru kaçırdığımıza dikkatleri 

çeker. BeĢinci iĢlevi de kendisi bu yüzden iĢlev teorisine eklemiĢtir: ―… ÇatıĢmaları büyütmek, 

baĢkaldırmalara destek olmak, kurulu düzene ve değerlere direnmeleri arkalamak, onları yıkmağa 

kalkıĢanlara güç vermek gibi bir iĢlevi daha görülüyor.‖ (BaĢgöz 1996: 2).  



 

440 

koyduğu tezlerine somut örnek olacak ―Alamanya Alamanya! Ben gibi sağmal bulaman 

ya!‖ adlı taĢlamayı Köln‘de çalıp söyleyen önceleri ―Kayserili‖ olduğunu plak 

yazılarında vurgulayan ―Kölnlü‖ ÂĢık Metin Türköz‘dür. 

Onun Almanya‘da ürettiği eserlerindeki hiciv ve yergi zenginliği, kıvrak 

müzikal yapı ve didaktik öğeler yukarıdaki iĢlevlere ait destek olarak yorumlanmıĢtır. 

Mesela ―Kendileri domuz yerler/ Biz su içsek inek derler…‖ (Almanya‘da Balayı 

taĢlaması), Meister Rock (UstabaĢı TaĢlaması), Almanya‘da Karneval Var, Kabahat 

Tercümanda gibi destan ve taĢlamalar burada ilk akla gelen parçalarıdır. Bütününde 

iĢgücü göçünün tarihi ve süreçleri, gümrükleme, vize iĢlemleri, sosyal güvenlik gibi 

didaktik unsurlar belirgindir. 

Ezgilerin çoğu oynak ve kıvraktır. Ġğneleyici sözler ve kinayeli, imalı ifadeler 

yurt ve kahvehanelerde dinlenen iĢçilerin gönlüne ve aklına ezgilerin cazibesiyle hitap 

eder. Onların gelenek ve göreneklerine ters olan veya uygunsuz davranıĢlarından haber 

verir, baĢlarına geleceklere dair uyarılar taĢır.  

Böylelikle göç kökenli bireyler arasında kültürel birlikteliğe zemin olacak ortak 

değerleri yaĢatmaya çalıĢır. Gurbetçiden Alamancılığa kadar çeĢitli safhalardan sonra 

Almanya Türkleri kimliğinin oluĢmasına eserleriyle tanıklık eder. Göçle ortaya çıkmıĢ 

bu olguların hikâyesini çalan bu müziklerin protesto iĢlevi çok belirgin bir Ģekildedir. 

Göç süreciyle baĢlayan yozlaĢmayı ve kültürel Ģoku hem Türk hem Alman kimlikleri 

nezdinde çok sert biçimde dile getirmiĢtir.   

Almanya‘daki Türk iĢçilerinin kalıcı olmaya baĢlamaları beraberinde birçok 

meseleye kapı aralamıĢtır. Bu durum geziler, sivil toplantılar ve tatil günlerindeki 

birliktelikler olmak üzere sazlı sözlü eğlencelerle ilk olarak sözlü kültür ortamında dile 

getirilmeye baĢlanmıĢtır. ÇalıĢma raporları ve ülkeler arası anlaĢmalar dıĢında bu büyük 

göçün insanlar ve ülkeler üzerinde yarattığı tesirler bir yandan da akademik 

projeksiyonlara dair kültürel uyarıcıları harekete geçirmektedir. Boratav‘ın Fransa‘daki 

gurbetinden 100 Soruda Türk Folkloru‘nun (1973) çıktığı gibi, N. Abadan–Unat, N. 

Gözaydın, O. Türkdoğan ve Nermi Uygur gibi akademisyenlerin çalıĢmaları gibi nice 

eserler çıkmıĢtır. 

Tarihi göç süreçleriyle beraber ortaya çıkan iĢgücü toplumunun ve göçe tanık 

olan Almanların sosyal meseleleri Türköz gibi seslendirenlerden biri de Cem 

Karaca‘nın gurbetidir ki Almanya müzikleri hakkında henüz bir Ģeyler ortaya 

konmamıĢtır. Yeri geldiğinde çeĢitli müzisyenlerle mukayese edeceğimizden C. 

Karaca‘nın Kölndeki faaliyetlerini biraz daha erteleyip müzik kültürünü doğuran 

ortamın dinamiklerine değinmek istiyorum. DıĢ göçle baĢlayan ve Türk tipi 

―uluslararası yurttaĢlığa‖ dönüĢen bu yeni süreci Kölnlü Metin Türköz‘ün kültürel 

yaratmalarının zaviyesinden izlemeye çalıĢalım. 

Türk sözlü kültürünün verimleri, Türkiye‘den Almanya‘ya iĢçilerle beraber göç 

etmiĢtir. Almanya‘daki müzikal teknoloji ve diğer yeni imkânlar geleneksel icracılara 

elektronik âĢıklık dönemini açmıĢ ve Almanya‘ya ait temalar kolaylıkla ulus ötesi 

alanda yaygınlaĢmıĢtır. Doksanların yurt içindeki müzik piyasasındaki popüler seslerin 

birçoğu bu etkilerle doğmuĢtur. 

Anadolu‘nun toplumcu ve muhalif müzikal yaratılarıyla teknolojik imkânları 

birleĢtiren Almanya âĢıklarından çok azı sosyal eleĢtirilere yer vermiĢtir. Gurbet 

çerçevesinde evden aileden ayrılık, memleket özlemi, geriye dönme zorluğu gibi 

geleneksel temalar çoğu icralarda ve yaratmalarda iĢlenmektedir. Ancak yabancılarla 

evlilikler gibi Türk bürokrasisi, kültür karmaĢası, iĢçi sorunları ve uyum problemlerine 
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dair yeni temalar Almanya göçüyle beraber ortaya çıkmıĢtır. Ancak bu yenileĢmenin 

bütün dıĢ göçe tanıklık etmiĢ, göç etmiĢ ve edecek sanatkârda etkili olduğunu 

söyleyemeyiz. 

Anadolu‘dayken müzikleriyle tanınmıĢ olan bazı sanatkârlar yurt dıĢına göç 

etmiĢlerdir. Göç edilen yerlerin baĢında ise Almanya gelmektedir. NeĢet ErtaĢ, Mahsuni 

ġerif ve Cem Karaca gibi ustalar hayatlarının belli dönemlerini Almanya‘da geçirmek 

durumunda kalmıĢlar ve Almanya‘daki göç kökenli toplumun meselelerini 

dillendirmiĢlerdir. Yine Ruhi Su ve Erkan Ocaklı gibi birçok sanatkâr ise, göç edenlerin 

geride bıraktıklarının, Türkiye‘de kalanların, sesi olan parçaları icra etmiĢlerdir. Ancak 

daha üzerinde durulmamıĢ Cem Karaca‘nın Die Kanaken (1984, Köln) LP albümü ÂĢık 

Metin Türköz‘le paralellikleri bağlamında yukarıdaki isimler içinde konu bakımından 

önemli bir istisnadır. 

Geleneksel bir tarza sahip sanatkârın dile getirdiği soyut gurbet konuları Ģairler 

ve âĢıklar arasında Almanya için de temelde değiĢmeden sürmüĢtür.
6
 Birçoğunun 

sesinde ve sazında gurbetçi ve gurbet destanı biçimde popüler olmuĢ ―Almanya Acı 

Vatan‖ bu klasik anlayıĢın bir örneğidir. Ayrılık, hasret, özlem ve çaresizlik gibi soyut 

geleneksel vurgular bu eserlerin yaygınlaĢmasında önemli bir rol oynamıĢtır. Boratav‘ın 

soyut ve somut gurbet kavramıyla farkını göstermeye çalıĢtığı türkülerdeki geleneksel 

yaklaĢıma örnek olabilecek varyantlardan üçü aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Erkan Ocaklı Varyantı 

Almanya acı vatan 

Adama hiç gülmeyi 

Nedendir bilemedim 

Bazıları gelmeyi 

 

Üçü kız iki oğlan 

Kime bırakıp gittin 

Böyle güzel yuvayı 

AteĢe yakıp gittin 

 

Almanya'ya gitmiĢsin 

Orada evlenmiĢsin 

Tam yedi sene oldu 

Evine gelmemiĢsin 

 

Az çok para yollarsın 

Bu para neye yarar 

Ruhi Su ve Selda Varyantları 

Almanya gemileri 

Almanya gemileri 

Bir ileri bir geri 

Bir ileri bir geri 

Dul koydun gelinleri 

 

Kör olsun Alamanya 

Kör olsun Alamanya 

Ağlattın gelinleri 

Ağlattı gelinleri 

… 

 

                                                           
6
 Nevzat Gözaydın‘ın Federal Almanya‘da Türk ġiiri (1996: 700) makalesi yanında Almanya türkülerinde 

konular ve üsluplara, kiĢi tipolojisine ait bir kronolojik tablolar için A. Osman Öztürk‘ün Alamanya 

Türküleri eserinin özellikle sayfa (2001: 92 ve 121) ve ilgili bölümlerine bakınız. 
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BeĢ çocukla ailen 

Hepisi seni arar… 

Güfte: Haydar Gedikoğlu (?) 

Erkan Ocaklı, Selda ve Ruhi Su‘lar bahse konu olan Kölnlü âĢık gibi 

söylememiĢtir. Yalnız Cem Karaca‘nın Köln‘de çıkardığı o uzunçaları tematik olarak 

bir istisnadır. Aslında yurt ve sevdiklerine dair özlem dolu parçalar onun da gurbet 

eserlerinde sıklıkla yer bulmuĢtur. Bir grup Alman müzisyen ve söz yazarıyla 1984‘te 

yaptığı Die Kanaken albümünde ise yabancı (Türk) iĢçilerin aĢağılanması, Alman 

toplumundan dıĢlanma ve iĢsizlik gibi insani sorunlara dair müzikleriyle diğerlerinden 

ayrılmıĢtır. Onun bu eserindeki tarzı sosyal probleme ait sözlerle oluĢmuĢ somut 

yaklaĢımlara sahiptir. Uyum sürecinde bireyin üzerine çöken ağırlık, toplumsallaĢma 

sorunu, dil bariyeri, kabul edilmeme ve iĢsizlik gibi fikri altyapısı olan bir müziktir 

Karaca‘nınki. 

Onun diğer parçaları eskilerin devamı biçiminde trajik ve ağır hikâyeler 

üzerinedir. Bu albüm hem geleneksel hem tarz olarak farklıdır. Kölnlü âĢık gibi o da 

Türkçe ve Almanca söyleyerek iki kesime de seslenmiĢtir. Bu uzunçaları sözü ve 

ezgileriyle birlikte Almanlarla ortak üretmiĢtir. Cem Karaca‘nın M. Türköz‘den farklı 

yanı Türk kimliği meselesinden çok Almanların bizden farklı olan arkadaĢlık, dostluk, 

özveri gibi farklı kültüre ait davranıĢları sosyal psikolojik açıdan daha detaylı biçimde 

iĢlemesindendir.
7
 Bu yüzden onun eserindeki Almanlar, bizimkilerle kahve içmeye veya 

insanca davranmaya davetlidirler. Bu yönüyle Die Kanaken kültürlerarası iletiĢimde 

kalıplaĢan konulara dair yeterli ipuçlarına sahiptir.
8
 Bu eserde Alman kamuoyunun 

―çokkültürlülük‖ tartıĢmalarından etkilendiği de söylenebilir. 

Bu bildirideki asıl konumuz iĢgücü göçüyle Almanya‘ya gelmiĢ ve 

Almanya‘dayken âĢıklığa meyletmiĢ Metin Türköz‘dür. Bu tecrübe onu diğer 

Almanyalı Ģair ve müzisyenlerden ayırmaktadır. Bu yönüyle bile Almanya‘da yazan 

veya söyleyen grubun içinde hem popüler hem de tam manasıyla özgün bir Ģahsiyettir. 

Onun müziklerinin çoğu Türk âĢıklık geleneği içinde sosyal-kültürel çevreyle ilgili 

problemleri dile getiren göç destanı veya kısaca taĢlama türü olarak tasnif edilmelidir.
9
 

Almanya‘da yapılan müziklerin adlarına dair çeĢitli denemeler yapılmıĢtır. 

Gurbetçi müzikleri, gurbetçi Ģarkıları, gurbetçi türküleri, Almanyalı Türk Ģairler, 

Almanya halk Ģiiri vb. yanında etnomüzikolog U. Reinhart‘ın âĢıklık geleneğinin 

Almanya‘daki değiĢimine bağlı yaptığı Gastarbeiterproblemlieder (misafir/geçici iĢçi 

sorunlarına dair türküler)
10

 diğerleri içinde dikkat çekmektedir. 

Konularındaki özgünlüğe yaĢantısı kaynaklık etmiĢ denilebilir. Çünkü Türköz, 

müzikal sözlü kültür geleneğindekilerle beraber aynı geleneği ve kökeni paylaĢan ancak 

                                                           
7
 Almanya türkülerindeki Türk ve Alman kiĢi tipolojisine ait detaylı bir tablo için Öztürk‘e (2001: 121) 

bakınız. 
8
 A. Osman Öztürk‘e (2001) ait eserin 121. sayfasındaki Türk ve Alman kiĢi tipolojisindeki Almanlara ait 

göçmenlerin gözündeki olumsuz yargılar bize H. Bausinger‘in (2000) Typisch deutsch Wie deutsch sind 

die Deutschen? eseriyle karĢılaĢtırmalı okumak değiĢen konulara dair önemlidir. Alman Halkbilimcinin 

bu eserinde çalıĢma, düzen, kalite ve üretim gibi olumlu kliĢelerle (2000: 30) beraber sonradan ortaya 

çıkan ve içinde bir Ģekilde doğruluk payı olan olumsuz karakter tiplerine dair geniĢ tartıĢmalar 

yapılmaktadır. Almanyadaki Türk müzik kültürüne son yıllara uzak duran Alman aydınlarının yanı sıra 

Bausinger‘in de bu tartıĢmalarının Almanların gözüyle yapıldığı unutulmalıdır. 
9
 Buradaki tipoloji ve tasniflemenin yapıldığı âĢık geleneği destan türü çalıĢması için Ö. Çobanoğlu‘na 

(2000: 75) bakınız. 
10

 Bu terimin yer aldığı eser için A. O. Öztürk‘e (2001: 13) bakınız. 
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bu değerlere bu yaĢantısı sayesinde yenilikler katan bir âĢıktır. Alman toplumu 

karĢısındaki açık muhalif duruĢu sergileyen biridir. Kendi çevresinde göçle beraber 

ortaya çıkan problemlerin özlem ve ayrılık gibi soyut Ģekillerinden çok, gerçek 

yaĢantıların içinde bulunduğu durumları seslendirmiĢtir. 

Almanya‘yı yeni yurt edinme sürecinde üretilmiĢ müziklerin sosyal ortamları 

Anadolu‘dan farklıdır. Anadolu gurbet türküleri geçici ayrılıklara dayanan hasret ve 

özlem gibi giderek soyutlaĢmıĢ bir geleneğin ürünüdür. Göç kökenli sanatkârlar ise yeni 

bir göçmenlik karĢısında yabancı bir ülkeye yerleĢmeye çalıĢmaktadırlar. Yerli toplumla 

karĢılaĢma, tümüyle farklı kültürden olan yabancılarla beraber yaĢamak, Almanya‘ya 

yerleĢmek… gibi kimlik ve yurt edinme süreci onların arasından çıkmıĢ bu sanatkârı o 

günün Ģartlarına dair güncel ve gerçekçi konularda çalıp söylemeye sevk etmiĢtir. Onun 

içinde yetiĢtiği sosyal ortam bu yeni tarz eserlerinin habercisidir. 

Ġlk gönderilenler bekâr iĢçi yurtları olan Heim‘lerde kalıyordu. ĠĢten sonra 

dinlendikleri, yemek piĢirdikleri uyudukları bazen ayrı bir mutfağı olan koğuĢlar vardı. 

Bu yurtlar aile birleĢimi izni ile eĢ ve çocukların Almanya‘ya gelmesiyle iĢlevini 

tamamlıyordu. Evleri dahi ilk baĢlarda yoktu. Sosyal kültürel ihtiyaçlar için kahve, 

kahve-gazino ve ibadethaneler de ilk yıllarda yoktu. Bu yüzden iĢçiler çalıĢmadıkları 

gün ve saatlerde tren istasyonlarının ana kapılarının önünde ve avlularında bekleĢip 

görüĢürlerdi. 

ĠĢte bu yıllarda, 1962 yılında, Kayseri 1937‘de doğan ve Almanya‘ya vasıflı isçi 

olarak gelen Metin Türköz, bir yandan Ford otomobil fabrikasında çalıĢtı bir yandan da 

müzikle uğraĢtı. Kayseri‘den çıkmadan önce orada lazım olur diye yanına bir bağlama 

almıĢtır. ―BaĢlarda halkımızın tutunacak bir dalı yoktu. Radyo yok, teyp yok, kaset 

yok… Herkes müziği özlüyordu. Sadece ben biraz bağlama çalabiliyordum…‖ (Greve 

2006: 37) dediği gibi biraz çalabilenlere duyulan ihtiyaç onu plak ve kasetleriyle 

ünlenecek Kölnlü ÂĢık Metin yapacaktır. Eğlenmeye olan ihtiyaç, onu hüzünlü ve en 

sert parçalarında bile kıvrak müziklerle popülerleĢtirmiĢtir. 

Almanya‘da çaldığı ezgiler kıvrak, Ģen Ģakrak Anadolu havalarından 

oluĢmaktadır. Bu onun geleneksel kültürel geçmiĢiyle olan tek bağı değildir. Bu 

havaları çaldığı saz da onu geleneğe bağlayan somut müzik aracıdır. 

Çalmayı bilecek kadar hâkim olduğu sazını kiĢisel eĢyalarıyla beraber yanında 

getirmiĢtir. Sazın telinden çıkan geleneksel ezgilere çok geçmeden yeni konular eĢlik 

etmeye baĢlamıĢtır. Onun bu ―Almanya Destanı‖, iĢçi göçünü ve iĢçilerin ilk zamanlar 

nelerle karĢı karĢıya geldiğini anlatan ilk eserdir. Ġlk günler dini ve milli toplantılarda 

söyledim dediği ―Alamanya Alamanya‖ ―Almanya‘da Neler Var?‖ parçaları adeta 

iĢçilerin milli parçası olarak kabul görüp de plaklarla piyasaya sürüldüğünde çok satmıĢ 

ve sonra kendi düzenlemesiyle beraber baĢkaları tarafından da okunmuĢ birçok varyant 

oluĢmuĢtur. AĢağıya alınmıĢ on dört müzikal eserin içerikleri de bu özgünlüğünün 

devamı olmuĢlardır.  
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ÂġIK METĠN TÜRKÖZ‘ÜN TÜRKÜLERĠ KONULARI 

1. Köyümden Ayırdın Beni Ġlk gurbet ve memleket özlemi 

2. Alamanya Alamanya
11

 

3. (varyantı Alamanya Destanı)  

Almanya‘ya gönderilenlerin ilk yol ve Almanya 

tecrübeleri 

4. Nasıl Methedeyim Almanya Seni Tariz, taĢlama  

5. Gastarbeiter Raus Türk düĢmanlığı 

6. ġirin‘in Düğünü (birçok kiĢilerden varyantı 

var) 

Almanya‘da Türk kadınlarının olumsuz imajı 

hakkındaki filmin eleĢtirisi ve ġirin olayı 

7. Almanya Attı Bize ġutu Almanya‘da dıĢlamacılık ve Türkiye‘nin sahip 

çıkmadığı toplumun durumu 

8. Köln Meyhaneleri Türk erkeklerinin Alman kadınlarla iliĢkileri 

9. Meister Rock (UstabaĢı TaĢlaması) Almanya‘nın çalıĢma hayatı yozlaĢan 

ustabaĢılar vb. 

10. Almanya‘da Karneval Var Kadınların karneval boyunca içki tüketmeleri 

ve toplumun serbest eğlenme kültürüne 

taĢlamadır 

11. Kabahat Tercümanda Almanya hakkında ön bilgi olmadan gelenlerin 

yaĢadığı hoĢnutsuzluk, piĢmanlıklar 

12. Almanya‘da Neler Var? 

(1., 2. ve Hüseyin Can varyantı) 

Alman toplumu ve kültürü hakkında bütüncül 

bir taĢlamadır 

13. Hasan Abi Recep Usta  80‘li yıllarda Örsan Öymen ve Lütfi Renda 

Köln Radyosunda gurbetçilerin sorularını 

yanıtlıyor ve onlara yardımcı oluyorlardı. 

Birbirilerine Hasan Abi ve Recep Usta diye 

hitap ediyorlardı. ÂĢık Metin Türköz‘ün bu 

destanında vize, gümrük iĢlemleri, permi, 

çalıĢma izni gibi bürokratik konular yer 

almıĢtır.  

14. Almanya‘da Balayı Almanya‘ya geleceklere uyarı biçiminde 

Almanya‘nın gerçek arka yüzüne ayna 

tutulmuĢtur  

15. ġu Yedigi Boha Bak ĠĢçi erkeklerin yozlaĢan Almanya yaĢantısı 

taĢlanmıĢtır.  

Tablo 1: ÂĢık Metin Türköz‟ün bazı eserlerinin içerik analizi. 

ÂĢık Türköz, Almanya'daki Türkiyeli isçilerin sorunlarını Türkçe Almanca 

karıĢık biçimde ―Türkmanca‖ dile getirmiĢtir. ĠĢçi göçüyle ilgili her konuda müzikler 

üretti. Alman Etnomüzikologu M. Greve‘nin (Greve 2006: 40) aktardığına göre 30 

kaset, 72 kırkbeĢliği (single) 60 ile 70‘ler arasında on yılda çıkarmıĢtır. Bu uğurda 

iĢinden ayrılmıĢ, Türküola müzik Ģirketinde Yüksel Özkasap ile birlikte en çok satan 

türkücü unvanını hak etmiĢtir. 

EĢiyle birlikte hayatını geçirdiği Köln‘de bir kızı ve bir oğlu ve torunları 

olmuĢtur. Gelini Almandır, göçün ellinci yılı belgeselinde onun Türkçeyi 
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 Kendine yaĢantısından Almanya iç gücü göçünün destanı biçimindedir. Almanya‘ya iĢçi alım bürosu, 

Sirkeci‘den baĢlayan yolculuk, aile birleĢimi, konsolosluk iĢlemleri, ev kiralama problemi motiflerine 

sahip uzun bir anlatıdır. Buradaki tipoloji ve tasniflemenin yapıldığı âĢık geleneği destan türü çalıĢması 

için ayrıca Ö. Çobanoğlu‘nun monografik eserindeki destan tasnifine (2000: 75) bakınız. 
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öğrenmediğinden yakınır. O yıl, sembolik 2011 yılında, Alman vatandaĢlığına geçer, 

elli yıl sonra gelen onun bu inanılmaz tercihi Alman basınında yer uzun uzun bulur.
12

 

Metin Türköz‘ün eserleri daha sonra Türkiye‘de popülerleĢecek hicvi anlatımlı 

kıvrak ezgili Ankara Ģehir türkülerine ilk örnektir. Bu müzikler küfürlü, açık seçik 

ibarelerle komik dili süslenmiĢ, cinselliği görsellikle yarıĢan, hızlı yaĢam biçimiyle 

değiĢen teknik karĢısında Ģehirdeki uyumsuzluklarla alay eden eğlencelik bir müzik 

türüdür. AltmıĢlı yıllarda ortaya çıkan bu müzikal protest ideolojik dil, kâh arabesk 

tarzda kâh protest tarzda istenirse de Ģehirli âĢıklık geleneği
13

 tarzında olabilmektedir. 

Köln ve Berlin gibi büyük kentlerde göçün ilk yılları 60‘ların baĢında müzik 

evleri, bir müzik piyasası ve icracı ozanlar görülmektedir. Yükse Özkasap ile birlikte M. 

Türköz bu dönemde ortaya çıkmıĢ ve kalıcı olmuĢ iĢçi kökenli iki türkücüdür. Türküola, 

Türkofon, Kervan, Minareci, AkbaĢ gibi müzik yapım Ģirketleri plak ve kaset üretimi 

yapan onlarca firmadan bazılarıdır. Bu yıllarda göçmen sanat ve edebiyatı ortamı salt 

buradaki müzik kültüründen oluĢmaktadır. Yazarlık, Ģairlik, tiyatro, sinema ve sahne 

Ģovu gibi kültürel faaliyetler için dil bariyerlerinin aĢılması dıĢında uzun zamana 

dağılan dil ve gibi farklı entelektüel birikimlere ihtiyaç duyuyordu. Ancak âĢıklar için 

daha uygun bir ortam sağlamaktaydı. 

Köken yurttaki hayat Ģartlarına ve siyasal ortama göre burası sözlü-elektronik 

kültür ortamı yaratıcılığına çok daha uygun hale gelmiĢtir. Müzik aletlerine ulaĢmaları 

pazar niteliği sayesinde de kolaylaĢmıĢtır. Burada üretilen kayıt ve yapım iĢleri hızla 

organize olmuĢtur. Tüketicilerin alabileceği teyp, pikap ve radyolar Almanya icadı 

―Export‖ adlı mağazalarda kolaylıkla bulunabilir hale gelmiĢtir. Seksenlerde ve 

doksanlarda cami, kahvehane, seyahat acentesi, dönerci, manav, bakkal ve fırınların 

bulunduğu ve bu yüzden adına Türk mahallesi denen sokaklarda kasetçiler de yerini 

almıĢtır. Pazar ve piyasadaki Ģartlar müzik piyasasını büyütmüĢ, bu piyasa için üreten 

müzisyenleri doğurmuĢtur. 

BaĢından beri göç kökenlilerin kültür ve sanatı ya yok sayılmıĢ ya da 

köylü/taĢralılık sebebiyle her iki toplumun bürokrasisi ve aydınları tarafından 

aĢağılanmıĢtır. Bunlara rağmen tarz ve ürünlerde çeĢitlilik ve sayıda artıĢ olmuĢtur. 

Almanca arabeskten hip hopa, klasik Türk ve Alman müziklerinin, türkülerinin 

operalarda icra edilmesine kadar yeni sentezler bile denenmektedir. Ancak hızlı 

baĢlangıcına nazaran bir iki akademik yayın hariç, okullarda ve dergilerde göçmen 

kökenlilerin müzikleri görünmez olmuĢtur. Festivaller ve Ģenliklerde, yaygın TV ve 

radyo yayınlarında onlara yer yoktur. Müzik kültürü evde, arabada, iĢ yerinde ve cep 

telefonlarının bellekleriyle düğün salonlarına sıkıĢık yaĢamaya çabalamaktadır. 

90‘lardan beri Türkiye‘ye ithal edilen popçular hariç tutulursa Türkiye‘den de bu 

ilgisizlik devam etmektedir. 

Almanya‘da Türk kültürünün baĢlangıcına dair çalıĢmaların çok azı müzikleri 

üzerine olmuĢtur. YetmiĢlerdeki plakların tarihi hakkında bilgi yoktur, plak discogları 

son derece yetersizdir. Kasetçilik, plak, kaset gibi müzik yapımcıları üzerine 

çalıĢılmamıĢtır. Almanya Türk müziği arĢivi çıkarılmamıĢtır. Etnomüzikolog Ursula 

                                                           
12

 Bunlardan en geniĢi A. Kemper imzalı Die Zeit (18.08.2011) gazetesindeki ―Gastarbeiter: Familie 

Türköz wird deutsch‖ baĢlıklı röportaj haberdir. 
13

 ġehirli âĢıklık ―Ankaralı‖ sıfatıyla ünlenen birçok türkücüde sergilenmektedir. Bunların sözleri 

kahvelerde vakit geçirirken dolmuĢlarda iĢe gidip gelirken doğmaktadır. Müzikleri gelenekseldir, ancak 

hayatın ritmi gibi hızlı biçimde elektronik ve teknik vasıtalarla süslenmektedir. Ezgilerin söyleyiĢin 

formları eski kasaba gelenekleri formundan çıkmıĢ, komik gündelik olaylar üzerine yeniden inĢa 

olunmuĢtur. 
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Reinhart‘ın seksenlerde Almanya‘daki Anadolu halk müziği üzerine makaleleri 

akademik incelemelerin baĢlangıcı olmuĢtur. Yine Dortmund‘da Dr. Sabri Uysal‘ın 

KRW eyaletindeki müzik kültürü tezi (1999) önemlidir. 2000‘lerin baĢında Germanist 

Doç. Dr. Ali Osman Öztürk Almanya türkü metinleri hakkındaki eseri ile Martin 

Greve‘nin Almanya‘daki Türk müziği üzerine olan eseri bu alanda yapılmıĢ en önemli 

dört çalıĢmadır. 

Almanya iĢgücü göçünün rotasyondan kalıcı topluma doğru yaĢanan sürecine ve 

Türklerin toplumsal yaĢam biçimine gösterilen eleĢtirilerinde Türk âĢıklık geleneğinden 

bir sestir Metin Türköz‘ü. Ülke değiĢtirme, Türk-Alman iliĢikleri, kültürel Ģok, iĢçi 

sorunları, sosyal ve kültürel meseleler, ahlaki erozyon gibi konular etrafındaki yaratıları 

bu süreçte ortaya çıkmıĢtır. 

Bu çalıĢma Almanya Türk âĢıklık icraları muhalif sanat, folklorun toplumsal 

iĢlevleri ve gelenek bağlamında yeni bir denemedir. Almanya‘da ortaya çıkan bu Türk 

halk kültürü, sosyal eleĢtirmen iĢçi kökenli bu âĢık tarafından Anadolu‘dan çok farklı 

yeni temalar ve üsluplarla temsil edilmiĢtir. ÂĢıklık kültüründeki bu değiĢme ve 

geliĢmeler, Almanya‘ya yerleĢme ve kültürlenme sürecinde bir geleneğin modern 

ortamda meydana gelen problemlere karĢı yumuĢak ve etkili bir protestosu olurken 

bireylere yabancı toplumu göstererek onunla bağ kurmuĢ, onu içselleĢtirmiĢtir. 

Geleneğin bu yeteneği kendinden olan müzikal kültürel üretimi hem âĢıklar hem de 

piyasaya için baĢka bir yerde ve modern kültürel bir ortamda pazarlamayı baĢarmıĢtır. 

Burada yarım asırdan beri değiĢmeyen tek unsur Almanya‘nın yabancı iĢçi 

toplumunu kabul etmeyiĢine karĢı protestodur. Kurulu düzenin göç kökenliler için 

yabancı ve var olan hayat tecrübelerinin karĢısında aĢığın muhalifliği kaçınılmazdır. 

Hem Kayserili hem Kölnlü Metin Türköz‘ün destanları, taĢlamaları ve türküleri Türkçe 

ve Almanca her iki dilden konuĢmaktadır. Onun eserleri bir yandan Türkiye ve aynı 

zamanda Almanya bürokrasisine yazılmıĢ dilekçeler gibidir. Ġçerdiği sosyal, kültürel ve 

siyasi temaları yaĢadığı zamana ve yere göre anlatmaktadır. Eserleri eğlendiricidir ve 

anlatıları türküleĢmiĢlerdir. Bu sayede popüler olmuĢlar, varyantları oluĢmuĢ, diğer 

icracılar vasıtasıyla yeniden yayılmıĢlardır. 

Ġlk neslin dil bariyerini ortadan kaldıran bu popüler sözlü metinler elektronik 

ortamda ve ulus ötesine kolaylıkla yayılmıĢtır. Göç süreçlerinin ve yerleĢme 

problemlerin aĢılamadığı bir dönemde, 1960-1990 arasında geleneğin gücüyle Almanya 

Türklerine ait bir yaĢam biçimi olarak âĢıklık misyonunu tamamlamıĢtır. 

Göçün ilk on yılı her bakımdan bir yokluk dönemidir. Onun müzik kültürü 

Anadolu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bu yokluğun doğurduğu bir müziktir. Temalarını 

ana vatandan ayrılık ve gurbetin hüznünden çok gerçek hayatın tecrübeleri oluĢturur. 

Ezgileri ise mahalli çalgılar ve havalardır. Ġcra ortamı bekâr yurtların odaları veya 

kahvelerdeki iĢçi topluluklarıdır. Aktarma dili de mahalli söyleyiĢleriyle beraber 

Almanca karıĢık bir Türkçedir. O dönemlerin Almanya halk müziği kültürü kendi içinde 

kapalı bir kültür ortamında, son derece yalıtılmıĢ Ģekilde Türk ve Alman kültürünün 

birbiriyle karıĢmasından doğmuĢtur. 

Burada Köln Ford Fabrikası iĢçisi bir halk sanatçısının müzikal üretimleriyle 

ortaya çıkan âĢıklık geleneğinin kültürel yenilenme ve devamlılığının izlerini gördük. 

Almanya‘daki Türk halk müziği, perfonmans teorisi ve folklordaki yeni yaklaĢımlar ile 

aynı yıllarda doğmuĢtur. Bunların yanı sıra, Türk iĢçilerinden biri olan ÂĢık Metin 

Türköz‘ü, P. N. Boratav ve Ö. Çobanoğlu‘nun halk sanatı ürünlerindeki göçe bağlı 

ortaya çıkmıĢ sosyo-kültürel çevredeki problemlerin dile getiriliĢine dair yaptıkları 

tespitlerle örtüĢmekte ve benzer görüĢler için de ilk kaynak teĢkil etmektedir. Türköz‘ün 
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Almanya‘daki hayat tecrübesi, buna bağlı yaptığı müzikal üretimler ve bu müziklerin 

tüketicileri olan ―gurbetçilerin‖ hayatı, tarihî yaklaĢımlardan uzak dönemin kültür 

kuramlarıyla açıklanmalıdır. Almanya göçüyle ilgili dönemin insan tecrübeleri somut ve 

gerçekçidir. Bu türküler ana yurttan iĢçilerle beraber göç eden ezgi, icra ve müzik aleti 

gibi geleneksel yapıya bağlılığını da devam ettirir. Eski olan yapılar yeniden 

yaratılmakla kalmamıĢ, bu sayede yeni bir toprağı yurt edinerek yeni bir toplumla 

beraber yaĢamanın ve dil bariyerinin hayatî olduğu döneminde birbirine yabancı 

insanlarla ve topluluklarla iletiĢimin sağlayıcısı olmuĢtur. Almancanın en önemli 

gündelik problem olduğu ve daha yazınsal-entelektüel iletiĢim araçlarından önce Türk 

kültürünün erken ikinci sözlü kültür ortamını yaratan Almanya âĢıklık geleneği, 

bugünkü diasporik kimliğin kurucusu olmuĢtur.  
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28 ġUBAT DARBESĠNE GĠDEN SÜRECĠ YAĞMURDAN 

SONRA ROMANINDAN OKUMAK 

 

Mehmet GÜNEġ

 

Özet 

Ahmet Kekeç‘in Yağmurdan Sonra romanı 28 ġubat darbesine giden süreci konu alır. Kendisi de 

28 ġubat mağduru olan Kekeç, romanında bu süreçte en etkin rolü TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ile 

medyanın üstlendiğine dikkat çeker. Bu süreçte TSK, kendisini ülkenin tek sahibi görürken, tamamen 

yanlı bir tutum sergileyen bazı medya organları da hükümetin uygulamalarını hep olumsuz bakıĢla 

yansıtır. Yağmurdan Sonra romanında darbe yanlısı medya organlarını izleyen halkın birçoğunun, durum 

ve geliĢmeler hakkında çok fazla düĢünmeden, derinlemesine/çok yönlü bir sorgulama yapmaksızın 

durum ve olayları kendilerine telkin/dikte edildiği Ģekilde algıladıkları görülür; Hürriyet gazetesi, 28 

ġubat zihniyetinin simgesi olarak sunulur. Yine romanda 28 ġubat sürecinde en büyük hukuksuzluğu 

yapanların baĢında hukukçuların geldiğine de dikkat çekilir. Yazar; roman kiĢisi Murat‘ın dilinden ait 

olduğu (dindar/muhafazakâr) kesime de eleĢtirel bir bakıĢ yöneltir. Bu bildiri metninde Yağmurdan Sonra 

romanı, döneme özgü Ģartlar ve yazarın biyografisi de dikkate alınarak incelenmektedir. Ġnceleme 

esnasında döneme iliĢkin siyasi-sosyolojik yazı/kitaplar, özellikle de gazeteler dikkatle gözden 

geçirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Roman, 28 ġubat Darbesi, Medya, Askeriye, Siyaset, Hukuk, Cunta. 

 

READING THE PROCESS LEADING TO FEBRURARY 28 FROM 

YAĞMURDAN SONRA 

Abstract 

Ahmet Kekeç‘s novel named Yağmurdan Sonra (After The Rain) contents the process leading to 

the February 28 coup d'état. Kekeç, who was also the victim of the February 28, points out that the media 

played the most active role in the novel in this process. In this process, while the TSK sees itself as the 

sole proprietor of the country, some media organs, which exhibit a completely biased attitude, always 

reflect negatively the practices of the government. Ġn the novel, a large number of people, who follow the 

media organizations of the coup, do not think too much about situations and developments, They perceive 

the situation and events as being inspired / dictated without questioning; The Hürriyet newspaper is 

presented as a symbol of the February 28th mentality. Again in the novel February 28 in the beginning of 

the most serious of the lawlessness of the lawyers are attracted attention. (Religious/conservative) that the 

novel person belongs to Murat's language leads a critical view. In the text of this paper, Yağmurdan Sonra 

(After The Rain) is examined by taking into consideration the novel, turn-specific conditions and the 

biography of the author. Political-sociological writings / books related to the turn during the examination, 

especially the newspapers, have been carefully observed. 

Keywords: Novel, February 28 Coup d‘état, Media, Military, Policy, Law, Junta.  
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GiriĢ 

28 ġubat 1997, Türkiye tarihinde kara bir gündür. O gün toplanan Milli 

Güvenlik Kurulunda alınan kararlar, ülke ve milletin kaderini ciddi biçimde etkiler. O 

tarihe kadar hükümete karĢı, sürekli yıldırma politikası güden odak/yapılar, hükümetin 

bazı uygulamalarını oldukça çarpıtarak ülkede rejim değiĢikliği olacağı yaygarası 

koparırlar. Bu süreçte en etkin olan kurumsal yapı, Türk Silahlı Kuvvetleri iken, onların 

en büyük destekçisi de -baĢta Hürriyet gazetesi olmak üzere- medya organlarıdır. Bu 

tarihten sonra hükümeti devirmek için her türlü hukuksuz uygulama yapılırken, tam 

teĢekküllü bir darbe yapmak için iftira, tuzak, Ģantaj vb. birçok ahlak karĢıtı yol da 

denenir. 28 ġubat sürecinde Ġslami kesime karĢı ciddi bir sindirme ve yıldırma 

politikası, tasfiye hareketi baĢlar. 

Ahmet Kekeç‘in Yağmurdan Sonra romanında 28 ġubat sürecine/darbesine 

giden yol iĢlenir. Eserin adı her ne kadar Yağmurdan Sonra olsa da eserde yoğun olarak 

―yağmur‖/darbe öncesi iĢlenir. Pusuda bekleyen darbeci zihniyet ve odaklar, 

bilinçaltlarındaki kin ve nefreti dıĢa vurmak için ufak bir hareket/hatalı eylem ve söz 

beklerken; halk ise ya rehavet içinde ya da olası tehlikenin farkında değildir. Romanın 

kiĢisi Murat‘ın ifadesiyle ―kötülük her taraftadır‖.
1
 Yağmurdan Sonra romanının 

geçiĢ/―ara dönemde Ġslâmî kesimlerde gözlenen bir evrilmeyi konu edin[diğine‖ dikkat 

çeken Ahmet Rıdvan, bu eserin Ġslami/muhafazakar kesimin bazısının ihtiyaç duyduğu 

―özeleĢtiri‖ bazısının da ―keskin bir viraj alıĢ ve ideallerdeki bir pörsüme‖ olarak 

okunabileceğini, herkesin kendisiyle ilintili bazı hususiyetleri bulacağını ifade eder.
2
 

Yağmurdan Sonra romanını önemli kılan, 28 ġubat sürecinin hemen baĢlarında 

yazılması, yazarın oldukça cesur duruĢ ve tavrıdır. Bu bağlamda Yağmurdan Sonra bir 

öncü roman olmakla birlikte, ardılları ne yazık ki yıllar sonra yazılabilecektir. 1997 

yılında yayınlanan Halkaların Ezgisi (Halime Toros) romanı da 28 ġubat romanları 

arasında anılmakla birlikte,
3
 bu romanın doğrudan 28 ġubat eleĢtirisi olduğunu 

söylemek zordur. 

Yağmurdan Sonra romanının ana kiĢisi Murat ile eserin yazarı Ahmet Kekeç 

arasında bazı yönlerden benzerlik kurulsa da kurgusal varlık olan Murat, gerçek 

hayattaki tek bir kiĢiyi temsil etmekten çok, yaĢadığı iç çatıĢmalar, ailesel sorunlar, 

geliĢmeler karĢısındaki tavrıyla bir nesli sembolize eder. Eserde bir dönemin 

panoraması çizilir. 28 ġubat sürecinde roman yazarı Ahmet Kekeç ―yazı yasağı‖ 

cezasına çarpıtılırken, roman kiĢisi Murat ise yayınevinde basılan bir kitap yüzünden 

hapis cezasına çarpıtılır; bu süreçte ―Ġstanbul sokaklarında adeta bir flaneur gibi 

dolaĢır‖.
4
 Murat‘ın kimlik bunalımı yaĢadığı söylenememekle birlikte, 

dindar/muhafazakâr bir kiĢi olarak kendi Ģahsiyetini tam olarak ortaya koyduğu 

görülmez. Örneğin (Çorlulu Ali PaĢa) Medrese(sin)de tanıĢtığı Müge‘ye alkollü içki 

içmeyiĢ nedenini inancı gereği değil, doktorun yasakladığı Ģeklinde açıklar.
5
 Düzenli bir 

aile hayatı sürdür(e)mez; eĢi Rana ile iliĢkisi sorunludur. 
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Murat‘ın yaĢadığı bu çatıĢmalar, 1980 hatta 1970 sonrası dindar eğitimli aydın 

olma yolunda ilerleyen neslin trajedisidir. Muhafazakâr, yoksul Anadolu çocuklarının 

bu trajedisi daha önce Mustafa Miyasoğlu tarafından KaybolmuĢ Günler ve Bir AĢk 

Serüveni romanlarında, Rasim Özdenören tarafından Ansızın Yola Çıkmak kitabındaki 

hikâyelerde iĢlenmiĢtir. Kekeç, Yağmurdan Sonra romanında yer yer öz eleĢtiri yapsa 

da aydın/entelektüel olma yolunda ilerleyen ve metropolde kabul görmeye/yer 

edinmeye çalıĢan Anadolu çocuklarının yaĢadıkları trajedi/travmanın sosyolojik 

boyutunu gözler önüne serer; romanda ―yağmur altında ıslanan farklı insanların 

coğrafyası söz konusudur‖.
6
 

28 ġubat Darbesinde Medyanın Rolü 

Kendisi de 28 ġubat mağduru olan Kekeç, romanında bu süreçte en etkin rolü 

medyanın üstlendiğine dikkat çeker. Bu süreçte tamamen yanlı bir tutum sergileyen bazı 

medya organları, hükümetin uygulamalarını hep olumsuz bakıĢla yansıtır. ―O dönem 

Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gibi çok satılan veya etkili gazetelerin Erbakan ve 

baĢında bulunduğu hükümete karĢı bakıĢları da olumsuz yöndedir.‖
7
 Gerçekten de 28 

ġubat‘a giden süreçte bu gazetelerin yayınlarına bakıldığında,
8
 Refahyol hükümeti 

BaĢbakanı Necmettin Erbakan‘ın uygulamalarının medya tarafından oldukça abartılarak 

halkın ona ve dindarlara karĢı kıĢkırtıldıkları görülür. Yapay gündemler yaratılarak, 

―irticanın hortlayacağı‖, ülkeye Ģeriatı esas alan bir yönetim biçiminin egemen olacağı 

Ģeklinde yaygaralar koparılır. Kekeç; adeta cuntanın hizmetindeymiĢ gibi yayın yapan, 

darbeye zemin hazırlamak için özel bir görev üstlenmiĢ izlenimi veren medyanın bu 

tutumunu romanına canlı biçimde yansıtır. Ancak Kekeç, 28 ġubat‘ın simgesel yayın 

organı olarak Hürriyet gazetesini gösterir. Onun medya eleĢtirisini, özellikle Hürriyet 

gazetesi üzerinden yansıtmak istemesi, gazete yönetiminin tamamen darbeci tutumu, 

gazetenin baĢyazarı Oktay EkĢi‘nin ve gazetenin diğer bir yazarı Emin ÇölaĢan‘ın 

darbenin en önde giden sözcülerinden biri olmasıyla ilintilidir. 

Hürriyet gazetesinin 28 ġubat sürecindeki manĢetleri incelendiğinde, gazete 

baĢyazarı Oktay EkĢi‘nin ve Emin ÇölaĢan‘ın 28 ġubat sürecindeki yazıları 

okunduğunda tamamen hükümet karĢıtı, Türk Silahlı Kuvvetleri‘ni darbeye davet edici 

yazılar yazıldığı; sözün bir Ģekilde Refahyol hükümetini suçlamaya/aĢağılamaya 

getirildiği görülür. Özellikle hedef aldıkları arasında da BaĢbakan Erbakan ile birlikte 

Adalet Bakanı ġevket Kazan vardır. Zaten Hürriyet gazetesinin 27 ġubat 1997 

tarihindeki manĢeti ―ġok Mektup‖ Ģeklinde olup, dönemin CumhurbaĢkanı Süleyman 

Demirel‘in BaĢbakan Necmettin Erbakan‘a ―tarihi bir mektup‖ yazarak rejime iliĢkin 

sözde endiĢelerini dile getirdiğini ilan etmenin mutluluğu hissettirilir. Emin ÇölaĢan‘ın 

28 ġubat 1997 tarihli ―Hükümet Komedisi‖ yazısında ―Neresinden bakarsak bakalım, 

bu hükümet gidicidir.‖
9
 Ģeklindeki ifadeyle içindeki nefreti dıĢa vurduğu görülür. 

Hürriyet gazetesinin 1 Mart 1997 (28 ġubat Muhtırasından bir gün sonra) tarihli 
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sayısında ―Tarihî Karar‖ Ģeklindeki manĢetin altında, bir gün önceki MGK kararları 

ayrıntılı olarak sunulurken Oktay EkĢi ―Yaptığı demagoji bile değil…‖ baĢlıklı 

yazısında dönemin BaĢbakan‘ı Necmettin Erbakan‘ı hedef alır; 28 ġubat kararlarından 

duyduğu mutluluğu hissettirir.
10

  Oktay EkĢi‘nin Hürriyet gazetesinin 2 Mart 1997 

tarihli ―Etme bulma dünyası‖ yazısı ve aynı sayıda Emin ÇölaĢan‘ın ―Din Ticareti-din 

sömürüsü‖ yazısı benzer bakıĢ açısı ve niyetle yazılmıĢtır. Refahyol hükümetinin görev 

süresi bitene kadar oldukça sert biçimde süren bu üslup, uzun süre devam edecektir. Ne 

yazık ki gazete yönetiminin ve birçok yazarın da tavrı onlardan farksızdır. Nitekim 

Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi‘nin oğlu ve Hürriyet gazetesinin ―bir 

medya imparatorluğuna dönüĢtüğü yıllardaki patronu‖ olan Erol Simavi, medyanın 

Türkiye‘deki yerini ve orduyla arasındaki iliĢkiyi Ģu Ģekilde anlatır: 

―Basın için dünyada ‗BeĢ büyük kuvvetten biridir… Dördüncü kuvvettir‘, derler. 

Bu söz, Türkiye için geçerli değil… Hâkimiyet, elbette ‗Kayıtsız Ģartsız milletindir‘… 

O, baĢka… Ama birinci kuvvet, Türkiye‘de ordu mu? Hayır… Basındır… Ġkincisi 

ordudur… Çünkü orduyu, ihtilallere basın hazırlar…‖
11

 

GeçmiĢten bugüne, Türkiye tarihindeki siyasi geliĢmelere bakıldığında, 

basın/medyanın bu rolü bariz biçimde görülür; süreçlerin yönetilmesinde medya hep 

etkin rol oynar. 

Yağmurdan Sonra romanında darbe yanlısı medya organlarını izleyen/takip eden 

halkın birçoğunun, durum ve geliĢmeler hakkında çok fazla düĢünmeden, 

derinlemesine/çok yönlü bir sorgulama yapmaksızın durum ve olayları kendilerine 

telkin/dikte edildiği Ģekilde algıladıkları görülür. Romanda Hürriyet gazetesi, 28 

ġubatçı zihniyetin simgesi olarak sunulur. Murat; gündeme iliĢkin olumsuz bakıĢları ve 

haberleri hep Hürriyet gazetesinden takip eder. Tarihî gerçekliğe bakıldığında da 

Hürriyet gazetesinin, özellikle de gazetenin baĢyazarının, o dönemde demokrasi 

karĢıtlığıyla öne çıktığı, zaten yönetime el koymak için pusuda bekleyen odakları daha 

da kıĢkırttığı görülür. Örneğin Murat kendisinin beraat kararının bozulduğunu öğrenince 

Hürriyet gazetesine baktığında ―Dinci kalkıĢma.‖
12

 ifadesini görür. Yine Avukat 

ġeref‘ten, kendi mahkemesine iliĢkin durumun oldukça olumsuz bir yöne evrildiğini 

öğrendikten sonra Hürriyet gazetesine baktığında ―Sultanahmet‘te on binlerin 

katılımıyla Ģeriatçı bir gösteri gerçekleĢtirilmiĢ. Genelkurmay BaĢkanı bazı 

milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmuĢ. Fatih‘teki sarık operasyonunda 

yakalanan bazı çağdıĢı kıyafetli vatandaĢlar cezaevine konmuĢ.‖
13

 Ģeklindeki iktidarı 

devirmek için kurgulanan oyunları ve tezgâhları aktaran haberleri okur, ancak 

haberlerin tamamına bakmaya tahammül edemez. 28 ġubat sürecinde birçok gazete ve 

gazetecinin halkı bu Ģekilde asılsız haber ve iddialarla kıĢkırttığı halde hiçbir hukuki 

iĢleme tabi tutulmamasına karĢın, kendisinin ―Halkı sınıf ve din farkı gözeterek açıkça 

düĢmanlığa tahrik etme[k]‖
14

 suçuyla yargılanması Murat‘ı kahreder. 

Yağmurdan Sonra romanında medyanın bu tür olumsuz yönlendirmelerinin 

tesirinde kalanlardan biri de Murat‘ın üst kat komĢularından Mahmut Bey‘dir. Murat‘ın 

düĢünce yapısının, siyasi tavrının farkında olmadığı için Refahyol hükümetine ve 

BaĢbakan‘a olan sert bakıĢını son derece rahat bir biçimde dillendirir: 
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―-ġu adamın yaptıkları… Sen git çöl bedevisinin çadırında ağız dolusu hakaret 

iĢit, ulusal marĢına saygısızlık yapsınlar, sonra dön, hiçbir Ģey olmamıĢ gibi kös kös 

makamında otur. Korkutuyor bunlar insanı azizim. O kara kara kadınları gördünüz mü 

Sultanahmet‘te… Hükümetten cesaret alıyorlar bunlar. Ben Ģahsen çok ürküyorum. 

(…) 

Siz bunları tanımıyorsunuz Muratçığım, (…), oruç tutmuyor diye o zavallı 

öğrenciyi öldürmediler mi üçüncü kattan atıp? 

(…) 

-Rezalet canım! Bunlar geldikten sonra Milli Eğitim‘in de tadı tuzu kalmadı. 

Rengimizi öğrenseler bizi de sürecekler bu yaĢtan sonra. Yakında bir darbeyle defolup 

gidecekler ya, durun bakalım.‖
15

 

Murat, öfkesini kontrol etmekte zorlanır; Mahmut Bey‘in bakıĢının son derece 

yüzeysel ve yönlendirilmeye müsait olduğunu fark ettiği için onunla tartıĢmak istemez. 

Mahmut Bey, medyanın yönlendirmeleriyle hareket eden yüzeysel kiĢileri/yığınları 

temsil eder. Refahyol Hükümeti BaĢbakan‘ı Necmettin Erbakan‘ın Libya gezisi 

esnasında maruz kaldığı eylem/tavırlar, Türkiye medyasında geniĢ akis bulur; hükümete 

muhalif medya organları bu hadiseyi oldukça çarpıtır. Libya lideri Muammer 

Kaddafi‘nin, Türkiye BaĢbakanı‘nı çadırda ağırlaması, BaĢbakanı ve ülkesini 

aĢağıladığı/küçümsediği Ģeklinde yorumlanmasına neden olur; Kaddafi‘nin yaptığı 

konuĢmada ―Türkiye‘yi küçümseyici ve terör örgütlerine destek verici ifadeler 

kullanması Erbakan‘ı ve partisini sonraki günlerde çok sıkıntıya sok[ar]‖.
16

 Medyanın 

haberi yansıtma biçimi, hükümet karĢıtı ya da olaylara belirli kalıplarla bakan kitleyi 

hükümete karĢı kıĢkırtır. Murat da Mahmut Bey‘in tepkilerini ―Basın biraz abartıyor‖ 

diyerek geçiĢtirir; ancak özellikle de darbe tehdidi onu rahatsız ve tedirgin eder. 12 

Eylül‘de kendisi herhangi bir mahkûmiyet yaĢamasa ya da iĢkenceye tabi tutulmasa da, 

yaĢanan vahĢeti bilmektedir. Özellikle de Üsküdar‘da ikamet ettiği evin hemen 

yanındaki ToptaĢı Cezaevi‘nde mahkûmlara nasıl/insanlık dıĢı iĢkencelerin yapıldığını 

duyduğu için o günlerin benzerinin yaĢanmasından, bir neslin ―heba‖ olmasından endiĢe 

eder. 

Murat, bir gün sol zihniyete mensup YaĢar ve Müge adlı kiĢilerle (Çorlulu Ali 

PaĢa) Medrese(sin)de otururken televizyondaki bir programda ―Türkiye Cumhuriyeti 

BaĢbakanının rejimin temeline dinamit koymakla suçlan‖dığı Ģeklinde ifade geçince 

―Bunlar anamızı belleyecek bizim‖ Ģeklinde ani tepki gösteren YaĢar, BaĢbakan 

Necmettin Erbakan‘ın BaĢbakanlıkta tarikatçıları ağırlamasını Ģeriatı esas alan bir 

yönetimin habercisi olarak yorumlar. Orada bulunan Oktay adlı kiĢi ise bu duruma 

ordunun izin vermeyeceğini söyler. YaĢar ve Oktay‘ın tamamen medyanın 

yönlendirmeleriyle hareket etmelerine karĢın, liberal bir bakıĢ açısına, son derece 

demokrat bir kiĢiliğe sahip Müge‘nin tepkisi ise ―Rejime bir Ģey olduğu yok. Bırakın bu 

paranoyayı.‖ Ģeklinde olur. Ancak YaĢar ve Oktay ısrarla Refahyol hükümetinin 

kendilerinin hayat biçimlerini/laik düzeni değiĢtireceğini iddia ederler.
17

 Etrafında olup 

bitenleri sessizce seyreden Murat, her ne kadar o kiĢilerle tartıĢmasa da biraz üst kat 

komĢusu Mahmut Bey‘in ―Bir darbeyle def olup gidecekler‖ Ģeklindeki tehdit içerikli 

cümlesini hatırlayıp biraz da avukat ġeref Bey‘in hukuka olan güvensizliğini ifade 
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ederken kullandığı ―hoĢuma gitmiyor‖ sözünü düĢünerek tedirgin olur. Zaten kendisi de 

―Halkı sınıf ve din farkı gözeterek bölmek‖le suçlanmaktadır.
18

 Tüm bu olup bitenler 

Murat‘ı ülkenin ve milletin geleceğinden endiĢelendirir. 

Murat yine bir gün Taksim anıtının önünde bir grubun ―tencere tava çalarak 

protesto gösterisi yapt[tıklarına]‖ tanık olur. Bu kiĢilerin ellerinde ―Susurluk‘un hesabı 

sorulsun katil Ģeriatçılardan‖ yazılı bir pankart vardır.
19

 Çocukları da aralarına alan 

çoğunluğu kadınlardan oluĢan bu kitle/yığının, medyanın yönlendirmeleriyle çetelerin 

hesabını sormak görüntüsü altında Refahyol hükümetini devirmeye çalıĢtıklarını fark 

eder. Refahyol hükümeti döneminde dinî içerikli eylem ve oluĢumlar, Refah Partisi 

mensuplarını zora sokarken; daha çok milliyetçi kesimin adının anıldığı ―Susurluk 

Skandalı‖ ise Doğru Yol Partisi mensuplarının baĢını ağrıtır.
20

 Kurgu ürünü olduğu 

iddia edilen bu tür skandal ve yapılanmalar, art niyetli medya organları tarafından 

fırsata çevrilir. Roman kiĢisi Murat; uzun süre bu görüntünün tesirinden kurtulamaz, 

cuntacı zihniyetin büyük bir oyunun/darbenin peĢinde olduğunu anlar. 

O süreçte bazı gazeteler, kendilerince alıĢveriĢ yapılmaması gereken firma ve 

markaların listesini yayınlayarak onları hedef gösterirler. Bu liste Ankara‘daki ünlü bir 

kebapçıyı da yasaklılar arasına dâhil edecek kadar absürttür. Murat, ―Ġster misin, yarın 

‗dindar eğilimleri saptanan kırtasiyeciler‘ diye bir liste tutuĢtursunlar eline pasaja 

gelip…‖ diyerek bu uygulamanın komediyi andırdığını ironik bir dille ifade eder.
21

 

Murat; birçok kara haber gibi BaĢbakan‘ın istifa etmek zorunda kaldığını da 

Hürriyet gazetesinden öğrenir. Refahyol hükümetini sürekli taciz eden, kamuoyunu 

hükümete karĢı kıĢkırtan gazetenin ―Kurtulduk‖ Ģeklinde manĢet atması son derece 

ironiktir. Komutanlar ülkenin durumunu değerlendirmek, kendilerince çözümler 

üretmek için ―gizli bir zirve‖ yapınca, BaĢbakan istifa etmekten baĢka çözüm yolu 

bulamaz. Refahyol hükümetinin huzur ve sükûn içinde çalıĢmasına izin vermeyen Batı 

ÇalıĢma Gurubu,
22

 cuntacı zihniyet istifadan sonra da baskı ve zulümlere devam 

edecektir. ―Kansız‖/kan dökmeden gerçekleĢen post-modern darbe sonrasında BaĢbakan 

istifa edince, darbe heveslisi/sözcüsü gazeteler ―özlenen demokratikleĢme‖nin 

gerçekleĢeceği havası uyandırır.  Hürriyet gazetesi baĢyazarının yazısına bakınca ―[z]il 

takıp oynayacak‖ kadar zafer sarhoĢu olduğunu hisseden Murat, öfkesini kontrol 

etmekte zorlanır; bu yazarın Menderes‘in asılmasında da etkin rol oynayıĢını hatırlar.
23

 

Nitekim Oktay EkĢi‘nin Hürriyet gazetesindeki 24 Haziran 1997 tarihli sayısındaki 

―Önce iyi hâl kâğıdı al da…‖ baĢlıklı yazısında da Tansu Çiller‘in tepkilerine 

değinirken, hâlâ Adnan Menderes‘i hedef aldığı görülür.
24

 Zaten Hürriyet gazetesinin, 

yıllar sonra da çok konuĢulan manĢeti, ―Genelkurmay BaĢkanlığı ‗Türkiye 

Cumhuriyeti‘ni yıkmaya çalıĢan irticaya karĢı mücadelede gerekirse silah 
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kullanılacağını açıkladı.‖ Ģeklindedir.
25

 BaĢta Hürriyet gazetesi olmak üzere, 

Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinin özellikle Haziran 1997 tarihli sayıları 

incelendiğinde Refahyol hükümetinin düĢüĢ sürecini, Doğru Yol Partisinden bazı 

milletvekillerinin istifa ediĢini nasıl bir mutlulukla karĢıladıkları görülür. Hürriyet 

gazetesi baĢyazarı Oktay EkĢi‘nin 2 Temmuz 1997 tarihli ―Ve bir Derin Nefes…‖ 

yazısında darbecilerin istedikleri/beklentileri doğrultusunda hükümet kurmanın 

mutluluğu okunur. 

Bununla birlikte gerek 28 ġubat günü toplanan MGK kararlarına tepkisi 

gösteren, gerekse hükümetin düĢürülmesini sert bir dil/üslupla eleĢtiren yazarlar da 

vardır.  Ali Bayramoğlu bunlardan biridir. ―Ve Muhtıra Verildi‖ (1 Mart 1997), ―28 

ġubat Muhtırası‖, ―Askerden Silah Tehdidi‖ (14 Haziran 1997), ―Refahyol‘un Sonu‖ 

(21 Haziran 1997), ―Ġlk Büyük 28 ġubat Operasyonu‖ (2 Nisan 1998), ―28 ġubat Çarkı 

Hızlanıyor‖ (23 Nisan 1998) ve daha birçok yazısı onun 28 ġubat darbesini yapan 

TSK‘ya ve ona alkıĢ tutan baĢta bazı medya organları mensupları olmak üzere, tüm 

darbe sözcülerine ve odaklaradır.
26

 Mustafa Karaalioğlu Erbakan‘ın darbeciler 

karĢısında çaresizce direniĢi, Türk siyasetinin MGK‘ya nasıl bağlı/bağımlı hâle 

getirildiğini eleĢtirel bir bakıĢla dillendirir.
27

 Yine Ahmet TaĢgetiren o süreçte Yeni 

ġafak gazetesindeki yazılarında, 28 ġubat darbesini yürüten ve destek olanlara oldukça 

sert bir üslupla tepki gösterir. 

Türkiye‟de 28 ġubat Süreci ve Hukuk(suzluk) 

Türkiye Cumhuriyeti‘nin ordu mensupları tarafından kurulması, zaten 

varolagelen ordu-devlet, ordu-millet anlayıĢını daha da güçlendirir. ―Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin kuruluĢ aĢamasında ordunun içinde bulunduğu konum, kendisini 

Cumhuriyet‘in sahibi, koruyucusu olarak görmesini sağla[r]‖. Bu nedenle de Türk 

Silahlı Kuvvetleri, kendi bakıĢ açılarına göre ―Cumhuriyet‘in ‗temel nitelikleri‘nin 

tehlikede olduğunu düĢündüğü zamanlarda müdahale etmeyi adeta hak olarak 

görmektedir‖. Halkın belirli kesiminden de destek gören TSK, daha önceki 

darbe/muhtıralara halkın çoğunluğu tarafından karĢı konulmayıĢından da cesaret alarak 

―28 ġubat sürecinde de RP‘nin oluĢturduğu koalisyon hükümetini benimsediği değerler 

için bir tehlike olarak görünce duruma müdahale etmeyi görev bil[ir]‖. 28 ġubat 

sürecinde daha önceki darbe/muhtıralardaki yöntemini değiĢtirir; ―doğrudan silahlı 

müdahale yerine daha uzun bir zamana yayılmıĢ, psikolojik savaĢ tekniklerinin 

kullanıldığı etkili bir yöntemi tercih etmiĢtir‖.
28

  

Yağmurdan Sonra romanında Murat‘ın çevresindekiler ya da onu yakından 

tanıyanlar, her ne kadar Murat çok fazla dindar bir yaĢama biçimine sahip olmasa da, 

Refahyol hükümetinden ―sizinkiler‖ Ģeklinde söz eder; Murat da bu aidiyeti 

kabullenmiĢ olmalı ki onlara çok fazla tepki göstermez. Bunlardan biri Murat‘ın 

bacanağı Remzi‘dir. Murat‘ın Aksaray‘daki kitapçı dükkânı zaman içinde kitaba ilginin 

azalması ve baĢka nedenler dolayısıyla oyuncakçı-kırtasiye karıĢımı bir dükkâna 

dönüĢür. Murat bu durumdan çok rahatsız gibi görünmese de kitaba ilginin azalması, 

onu üzer. O, iktidara yakın bir düĢünce yapısında olsa da bu durumu fırsata çevirme 

planları yapmazken, bacanağı Remzi ise onun siyasi duruĢundan yararlanarak rant elde 

etmek peĢindedir. Murat‘ın eski dostlarından Ġbo/Ġbrahim Ankara‘da bir bakanın özel 
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kalemi olur. Remzi; Ġbo‘nun bürokrasideki konumundan/gücünden yararlanarak 

Pekmezci Hanını vakıflardan kiralamayı planlarken Murat ise ―üzerinden yirmi yıl 

geçmiĢ dostluğu kullan[mayı]‖, eski dostu da olsa baĢkasından ―Ģefaat dilen[meyi]‖ 

uygun bulmaz.
29

 Remzi büyük hesaplarla, Murat ise ilkeleriyle hareket eder. Remzi‘nin 

kendince makul açıklamaları vardır: 

―(…) Hırsızlık yapmıyoruz, pezevenklik yapmıyoruz. Düne kadar baĢkaları 

yiyordu, Ģimdi sıra bizde. Oyuncakçı dükkânında zıbarıp gitmekse niyetin, bir Ģey 

diyemem. Devleti de dolandırmıyoruz. Paramızla mülkün iĢletmesini alacağız. Hepsi 

hepsi bu.‖
30

 

Remzi‘nin ne bu açıklamaları ne de ona iflasın eĢiğinde olduğunu hatırlatması, 

Murat‘a hiçbir biçimde tesir etmez. Murat‘ın teklife karĢı çıkmasında, ilkeli davranmak 

istemesi ve Remzi‘ye olan güvensizliği etkili olmakla birlikte, yayınladığı kitaptan 

dolayı yargılanması nedeniyle zihninin karıĢık oluĢu, ülkenin geleceğinden duyduğu 

endiĢe de tesirlidir. 

Murat altı yıl önce yayınladığı kitabın bir hata sonucu baskı tarihinin 

belirtilmemesi nedeniyle yargılanmaktadır. Murat‘ın El-Ezher Üniversitesi mezunu bir 

tanıdığı çevirdiği kitabı yayımlatmak üzere ona getirir. Kendisi memur olan bu kiĢi 

eserde adının bulunmasını istemeyince, kitabı çeviren kısmına Murat kendi adını yazar; 

mürettip hatası yüzünden kitabın yayım tarihi kısmı boĢ kalır. BeĢ bin adet basılan kitap 

çok fazla satılmaz. Murat yayınevini tasfiye ederken kitabı ―hurda fiyatı‖yla bir 

dağıtımcıya devreder. Dağıtımcı da Murat‘tan habersiz, yeni bir kapak geçirip piyasaya 

sürer. Savcı bu eserin ―illegal bir yayın‖ olduğunu iddia eder. Eseri çeviren ve 

yayınlayan kiĢinin her ikisinin de Murat olması hem hapis hem de para cezasına 

çarpıtılmasına neden olacaktır. Bu cezaların ertelenmesi de çok zordur, üstelik ülkeyi de 

oldukça karanlık günler beklemektedir. Avukat ġeref Bey, davayla yakından ilgilense 

de umutsuzdur. Karamsar oluĢunun nedenini Murat‘a Ģu Ģekilde açıklar: 

―(…) Son aylarda girdiğimiz bütün siyasi davaları kaybettik. HoĢ, 

kazandıklarımız da üst mahkemeden dönüyor ya… Hukuk filan kalmadı. Adam 

BaĢbakan‘a küfrediyor, savcının verdiği karar takipsizlik. Askerin ağzına bakıyor hepsi. 

Hava çok bozuldu, hiç hoĢuma gitmiyor.‖
31

 

Ġki yıldır sürekli mahkemeye gidip gelen Murat, beraat kararı çıkınca sevinse de 

sevinci kısa sürer; o da avukat ġeref de davanın mahkûmiyetle sonuçlanmasından 

endiĢelenir. 28 ġubat sürecinde sık sık duyulan/tekrar edilen ―Halkı sınıf ve din farkı 

gözeterek açıkça düĢmanlığa tahrik‖le o da suçlanır. Bu ifade romanda laytmotif olarak 

kullanılarak, bu süreçteki suçlamaların ne kadar dayanaksız olduğu vurgulanır. Zaten bu 

tür söz ve eylemlerle darbeye meĢru zemin hazırlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Murat‘ın davasındaki bilirkiĢi, 68 kuĢağındandır. BilirkiĢinin kendisi de bir 

zamanlar büyük mağduriyet yaĢamasına karĢın, Murat‘ın aleyhinde rapor verir, 

mahkeme Murat‘ı yaklaĢık on sekiz ay hapse mahkûm eder.
32

 Türkiye Cumhuriyeti 

anayasasının 312. Maddesine muhalefetle yargılanan Murat, kendisinin de diğer 

312‘likler gibi büyük cezaevine atılacağını tahmin eder; vaktiyle ―özgürlük, demokrasi, 

bağımsızlık‖ mücadelesi veren 68 kuĢağının 28 ġubat sürecinde ―egemenlerle‖/egemen 
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sınıfla birlikte hareket etmesini anlamlandıramaz.
33

 Daha sonra arkadaĢı Müge‘nin bu 

bilirkiĢinin kızı olduğunu duyunca ĢaĢırır. Ancak Müge ile arkadaĢlığını niçin fırsata 

çevirmediği için hayıflandığı da söylenemez. Bu durum, Murat‘ın çıkarı değil de ilkeli 

davranmayı öncelemesiyle ilintilidir. 

Yağmurdan Sonra romanında 28 ġubat sürecinde en büyük hukuksuzluğu 

yapanların baĢında hukukçuların geldiğine de dikkat çekilir. Murat‘ın sol düĢünce 

eğilimli arkadaĢı Müge‘nin yüksek lisans tez danıĢmanı bunlardan biridir. Türkiye‘nin 

―demokrasi‖ ve ―hukuk‖la kurtulabileceğini iddia eden bu kiĢi/öğretim üyesi ve 

arkadaĢları, farkında olarak ya da olmayarak en büyük hukuksuzluğu ve demokrasi 

karĢıtlığını sergilemektedirler. Bu durumun farkında olan Müge, onlara bakıĢını Murat‘a 

Ģu Ģekilde anlatır: 

―(…) Nefret ederim bu familyadan. Bunu da bilirler üstelik. YaĢı gelmiĢ, içi boĢ 

herifler. (…) toplumsal taleplerle hiçbir zaman kesiĢmemiĢ adamlar utanmadan 

kendilerine aydın diyorlar.‖
34

 

Murat ―her fırsatta demokrat olduklarını söyl[eyen]‖
35

 bu kiĢilerin aslında 

demokrasi ve özgür düĢünce karĢıtı olduklarının hep farkında olmuĢtur. Onlardaki 

samimiyetsizliğin, ikiyüzlülüğün farkında olan Müge de Ģizofreni tedavisi görür; ancak 

zamanla zihnini bu kiĢilerle meĢgul etmek istemez. 

Murat bir gün evine geldiğinde komĢularından, apartmanlarındaki merdiven 

boĢluğunda saklandığı iddia edilen ―kara çarĢaflı‖ların polis tarafından yakalandığını 

öğrenir. Apartman sakinlerinden Mahmut Bey adlı kiĢinin ihbarı üzerine polis, ―kara 

çarĢaflı‖ kadınları tutuklar. Büyük bir iĢ baĢardığını düĢünen Mahmut Bey, yaptığı 

eylemi övüne övüne Murat‘a anlatır. Nitekim eserin sonunda Murat da tutuklanacaktır. 

Cuntacı Zihniyetin Siyasete Müdahalesi ve Tavrı 

Refahyol hükümeti Haziran 1996‘da kurulmadan önce ülkede oldukça gergin ve 

belirsiz bir ortam vardır. Haziran sonunda hükümet kurulduğunda iktidarda Refahyol 

hükümeti ve BaĢbakan Necmettin Erbakan, yardımcısı Tansu Çiller; karĢılarında da bu 

―iktidarı değiĢtirmek için güçlü bir koalisyon‖ vardır. Bu koalisyonun baĢındaki hiç 

Ģüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleridir. Hükümete karĢı ―[ü]lkenin yakın tarihinde benzeri 

görülmemiĢ bir psikolojik savaĢ planları‖ hazırlayan ―kendini hep geride tutan, ancak 

her konuda karar veren‖ Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Ġsmail Hakkı Karadayı ve ona 

tamamen destek olan kara-hava-deniz-jandarma kuvvet komutanları ile MGK genel 

sekreteridir. Refahyol hükümetini devirme kararı veren üst yapı, kendisini geride 

bırakırken, medya ve kamuoyunda en çok öne çıkan Genelkurmay Ġkinci BaĢkanı 

Orgeneral Çevik Bir ve Genel Sekreter Tümgeneral Erol Özkasnak‘tır; bu kadro/yapının 

beyni/yönlendiricisi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya‘dır.
36

 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan itibaren anayasada asker/Genelkurmay 

BaĢkanının BaĢbakan‘dan emir aldığı/alması gerektiği Ģeklinde bir yasa varken; Türkiye 

tarihine bakıldığında çoğu zaman bu yasanın tamamen aksi yönde hareket edildiği 

görülür. 28 ġubat darbesi öncesi ve sonrasındaki süreçte bu durum had safhaya ulaĢır. 

Dönemin aydın ve yazarları da bu uygulamadan oldukça rahatsız olmalarına karĢın, bu 

olumsuzluğu eleĢtirmeye cesaret edemezler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendilerinde bu 

yetkiyi görmelerinde halktan bazı kiĢilerin onlara bakıĢı ve bu kuruma yüklenen görev 
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de tesirlidir. 28 ġubat darbesinden kısa süre önce Refahyol Hükümeti BaĢbakanı 

Necmettin Erbakan, mecliste cemaat/tarikat liderlerine iftar yemeği verir; bu yemeğe 

katılan ―Ģeyhlerin sakallı, sarıklı görüntüleri‖ televizyonlara yansıdığı anda 

Genelkurmay BaĢkanlığının telefonu kilitlenir. ―Ġftar yemeğine katılan tarikat liderleri 

televizyonda görülünce vatandaĢların baĢka bir kurumun değil de Genelkurmay‘ın 

telefonlarını kilitlemesi, TSK‘nın halkın bir kesimi nezdinde nasıl algılandığına iliĢkin 

önemli bir göstergesidir.‖
37

 

Yağmurdan Sonra romanında Ġrfan Yüksel, hükümetin uygulamalarını 

eleĢtirerek askerin tavrının doğru olduğunu savunur: 

―Asker ġubat‘ta muhtıra vermiĢ; sendikalar, odalar, dernekler ayakta. Hükümet, 

bir taraftan devletin dıĢ siyaset tercihleriyle oynuyor, bir taraftan Batı‘yı bırakmıĢ 

Uzakdoğu‘dan, Mağrip‘ten ittifaklar arıyor. Müsaade etmezler.‖
38

 

Refahyol hükümeti BaĢbakanı Necmettin Erbakan‘ın kurulmasına öncülük ettiği 

D-8 organizasyonu, cuntacı zihniyetin 28 ġubat darbesini hızlandırmasındaki en önemli 

etkenlerdendir. Bu organizasyonun içinde Mısır, Nijerya gibi Afrika ülkeleriyle birlikte, 

Ġran, Pakistan gibi Ortadoğu ülkeleri, Endonezya, Malezya, BangladeĢ gibi Uzakdoğu 

ülkeleri olup bu ülkelerin nüfus yoğunluğunu Müslümanlar oluĢturur. Bu oluĢum, dıĢ 

güçleri rahatsız ettiği kadar, ülke içindeki bazı yapılarla birlikte TSK‘yı da rahatsız eder. 

Erbakan ―Batı‘nın G-7‘sine karĢılık 1,5 milyar Müslüman‘ı içine alan D-8‘ler grubunu 

kuracaklarını açıkla[r]‖.
39

 Yağmurdan Sonra romanında darbecilerin 

sözcüsü/savunucusu Ġrfan Bulut‘un ―Müsaade etmezler.‖ Ģeklindeki ifadeyle biten 

sözleri, Kemal Bey‘i rahatsız eder. Kemal Bey ―-Asker BaĢbakan‘dan emir alır benim 

bildiğim.‖
40

 Ģeklinde hukuki açıklama yapsa da hukukun hiçe sayıldığının farkındadır. 

Nitekim Ġrfan Bulut, kendisini ülkenin tek sahibi sanan (darbeci) Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin bakıĢını özetler: 

―-O dediğin kâğıt üzerinde geçerli. Ordunun temel refleksleri vardır; 

Atatürkçülük, laiklik dedin mi orada dur. Kadrolar değiĢir, ama refleksler değiĢmez. 

Kurumsal olarak da her zaman en güçlü ve tek belirleyici ordu. Ġmparatorluk batmıĢtır, 

ama ordunun yapısı değiĢmemiĢtir. Ġkinci Mahmut‘tan beri bu böyledir. Ordu, hassas 

olduğu konularda bir tavsama, bir geriye dönüĢ sezdi mi, iĢ bitmiĢtir. Her an müdahale 

eder.‖
41

 

Romanda Ġrfan Bulut‘un dilinden aktarılan bu bakıĢla, geçmiĢten bugüne 

ordunun asli iĢ ve görevini unutup sürekli devlet yönetimine müdahale ederek ülkenin 

geliĢmesine darbe indiriĢi eleĢtirilir. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yapay 

gerekçelerle, hukuku hiçe sayarak yapılan darbelerin her birinin ülkeyi her bakımdan en 

az onar yıl geçmiĢe götürdüğü bilinen bir gerçektir. Ġrfan Bulut‘un dilinden ordunun 

yönetime müdahale nedeninin Refahyol Hükümetinin ―geriye dönüĢ sezdir[mesi]‖ 

olarak belirtilmesi oldukça ironiktir. Modern/çağdaĢ dünya düzeninde askerî yönetim 

değil, demokratik bir yönetim hâkim olup ordu siyasetin tamamen dıĢındadır; 

Türkiye‘de ise uzun yıllar TSK siyasetin hep içinde olmuĢtur. 
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Askeri yönetimin ―ilericilik ve çağdaĢlık‖ adıyla yapıldığını söyleyen Ġrfan 

Bulut‘a Kemal Bey BaĢbakanı asmanın da ―ilericiliğin yordamlarından‖ olup 

olmadığını sorar; bu müdahalenin adının ―totalitarizm‖ olduğunu söyler. Kemal Bey‘e 

göre gazetelerin ―demokrasi elden gidiyor‖ Ģeklindeki yaygara koparan manĢet ve 

haberleri, çıkarlarını kaybetme endiĢeleriyle ilintilidir. Ġrfan Bulut; seçilmiĢ hükümetin 

değil de kendisini ülkenin tek/mutlak sahibi gören TSK‘nın yönetimini savunur; ona 

göre Refahyol hükümeti ―ellerindeki yarım-yamalak kadrolarla ülkeye nizamat 

verebileceklerini vehmed[erler]‖;
42

 Kemal Bey gibi demokrasiye umut bağlayanlar, 

halkın seçimine dayalı sistemi ciddiye alanlar gaflet içindedirler.  Kemal Bey‘in 

arkadaĢı, kendisi de cuntacı zihniyet mağduru Murat ise ona Kemal Bey‘in Ģahsında 

sembolleĢen Türk halkının ―siyasetçilik oyununu ciddiye almayı‖ Ġrfan Bulut gibi sözde 

aydın ve demokrat, özünde totaliter aydınlardan öğrendiğini, onların yalan vaatlerine 

kandığını söyler. 

Türkiye‘de 1997 yılının baĢlarından, hatta Haziran 1996‘da Refahyol hükümeti 

kurulduktan itibaren sürekli darbe olacağı söylentisi dolaĢır. 28 ġubat muhtırasının 

üzerinden aylar geçtiği halde darbe olacağı söylendiğinde, Avukat ġeref orada 

bulunanlara Ģubat ayındaki muhtırayla darbenin zaten gerçekleĢtiğini hatırlatır. 

Dönemin CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel, Dokuzuncu Senfoni‘yi baĢtan sona 

dinleyerek ―Bu muhteĢem tablo, çağdaĢ Türkiye tablosudur‖ diye bağırarak imajını 

tazeleyerek/değiĢtirerek ―kendisini kurtarmanın yolunu bul[ur]‖. Avukat ġeref de ―-

Zaten otuz yıldır kendisini kurtara kurtara geliyor adam. Bu badireyi de atlatır endiĢe 

etme, iĢini bilir o.‖
43

 diyerek bir siyasetçi olarak Süleyman Demirel‘in portresini çizer; 

daha o günlerde 28 ġubat sürecinde Demirel‘in nasıl bir politika izleyeceğini öngörür. 

Buna karĢın ―-BaĢbakan‘ın ondan öğreneceği daha çok Ģey var demek ki!‖ diyen Ġrfan 

Bulut ise, büyük yanılgıya düĢmüĢtür. Refahyol Hükümeti BaĢbakanı Necmettin 

Erbakan, ikiyüzlü bir siyaset izlemek, ülke ve millet adına oynanan oyunun bir parçası 

olmaktansa istifa etmeyi tercih etmiĢtir. 

28 ġubat sürecinin baĢlarında, Sivas davasında on beĢer yıl hüküm giyen otuz 

yedi kiĢiye idam cezası verilerek halka korku salınır.
44

 Murat bu süreçteki geliĢmeleri 

sağduyuyla, soğukkanlılıkla izlemeye çalıĢır. Bir zamanlar radikal açıklamalar yapan 

Ġrfan Bulut vb. kiĢilerin, 28 ġubat sürecinin baĢlarında sürekli ―Süreç sert iĢliyor‖ vb. 

korku ve endiĢe ifade eden sözleri tekrarlamasına tepki gösterir. Murat‘ın bilincinden 

yansıtılan Ģu ifadeler, 28 ġubat sürecinde radikal gurupların da -farkında olarak ya da 

farkında olmadan- nasıl rolleri olduğunu yansıtması bakımından çarpıcıdır: 

―Süreç sert iĢliyorsa, yalnızca süreci baĢlatanlar değil, senin gibi vaktiyle dindar 

çoğunluğu azdırıp bu sonucu hazırlayanlarda da aramak gerekir. (…) Geleneksel kültür 

verimlerini tanıyamadık sayende, ağız tadıyla oturup Ahmet Cevdet PaĢa‘yı, Yahya 

Kemal‘i, Tanpınar‘ı okuyamadık. Sonra gelsin, ‗evrensel devrimcilik‘ adına kıytırık 

Mısır, Pakistan, Afganistan uleması. Sahi, vaktiyle Necip Fazıl‘la Sezai Karakoç‘u da 

‗yetersiz‘ bulurdu bunlar; sağcı, gerici, intime… ‗Süreç iĢliyor‘, öyle mi? Generallerin 

ağzına bakıp evrensel demokrasi, çoğulculuk, hukuk diye kıç atmayı biliyorsunuz ama. 

‗Cık cık cık‘mıĢ… BeĢ para etmez hidayet öykülerini roman kılıfı geçirip satarken 

neden aklına gelmedi ‗cık cık cık?‘ Ġmam Gazali‘yi otuz ayrı parçaya bölüp, otuz ayrı 

kapak içinde sunup tatlı paralar kazanırken neden düĢünmedin?‖
45
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Murat, bu tepkilerini Ġrfan Bulut‘un yüzüne haykırmak ister; ―otuz yılını irfansız 

geçir[en]‖ bu kiĢi ―mütefekkir pozunda irfan pazarl[amaktadır]‖. Murat‘ın 

dilinden/bakıĢından yansıtılan bu eleĢtiriler, yazarın ait olduğu sınıf/kesime özeleĢtirisi 

olarak okunmalıdır. Romanda Murat, yazarın sözcüsü/‖ sözünü emanet ettiği kiĢi‖dir. 

Ahmet Kekeç‘in kendisi de ―-Üstadlar bize, Ģöyle rahat rahat ne Tanpınar‘ı ne Peyami 

Safa‘yı ne Tarık Buğra'yı ve ne de Cemil Meriç‘i okuma fırsatı verdiler. Hatta Necip 

Fazıl‘ı bile ön yargısız okuyamıyorduk.‖
46

 benzer özeleĢtiri yapar. Taha Kıvanç da 

Kekeç‘in Yağmurdan Sonra romanında son derece ustalıklı bir anlatımla ―köklü bir 

Ġslâmî geçmiĢe sahip‖ olan Murat‘ın ―özel hayatına projektör tutarak‖
47

 onun ait olduğu 

kesimin yansıtıldığını vurgular. Türkiye‘de radikal guruplar, uzun yıllar, Müslüman 

Türk halkını farkında olmadan milli ve yerli kaynaklarından uzaklaĢtırır. Murat‘ın 

Ģahsında somutlaĢan değerlerine sahip kiĢilere göre aslında radikal kesimin bakıĢıyla 

Batıcıların/Batıcı laik kesimin bakıĢı çok farklı değildir. Her ikisi de gayr-ı milli olup 

milli, yerli ve geleneksel olana düĢmandır.  

Romanda 28 ġubat sürecinde Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı Karadayı‘nın 

tavrı tarihî gerçeğe uygun olarak yansıtılmıĢtır. Dönemin Genelkurmay BaĢkanı, 

kendisini ülkenin hâkimi, yegâne sahibi olarak görür; Adalet Bakanı irtica brifingine 

katılması için hâkim ve savcılara izin vermeyince ona rest çeker; savcı ve hâkimlerden 

sonra medya mensuplarına da brifing verir. Bir tarafta bu olaylar gerçekleĢirken; diğer 

tarafta da BaĢbakan‘ın korumaları tutuklanır, iktidar partisinden bazı istifalar 

gerçekleĢir; öğlen saatlerinde Etimesgut‘taki zırhlı birliklerden hareket eden tankların 

Sincan‘a yürüdüğü söylentisi Ankara‘yı karıĢtırır. 28 ġubat darbesinin kısa süre 

öncesinde gerçekleĢen bu gece, Sincan Belediyesi ―Kudüs gecesi‖ adlı program 

düzenler; bu programın rejimi tehdit ettiği iddia edilir, tepki olarak Sincan‘dan tanklar 

yürür;
48

 Refahyol hükümetinden bazı bakan/yetkililer de tankların yürütülmesinin 

demokrasi karĢıtı/hukuk dıĢı olduğunu belirten açıklamalar yaparlar.
49

 Batı ÇalıĢma 

Gurubu ―Ġrticacıların yaptığı her Ģeyi izliyoruz‖ Ģeklinde açıklama yapar. Hukuka karĢıt 

uygulamaları gerçekleĢtiren cuntacı zihniyete tepki ABD DıĢiĢleri Bakanı Albright‘tan 

gelir. Albright‘a göre gerekçesi ne olursa olsun anayasa dıĢı, demokrasi karĢıtı 

uygulama yapılmamalıdır.
50

 Ancak uzun yıllar Türkiye‘de adı konmak istenmeyen ya 

da post-modern bir darbe gerçekleĢir, demokrasi ve hukuk çiğnenir. 

Murat ile Müge bir takside giderken, Müge‘nin ―Türkiye dünyadan, dünyadaki 

geliĢmelerden kopmuĢ bir ada‖ Ģeklindeki tanımlamasına mülkiyeli olarak söz edilen 

kiĢi ise ―(…) çağdaĢlaĢma çabamız bizi dünyadan koparacaksa, varsın kopalım…‖
51

 

Ģeklinde karĢılık verir. Bu bakıĢ, 28 ġubat sürecindeki tipik cuntacı zihniyetin 

yaklaĢımıdır. 

Esenler ilçesi Üçyüzlü semtinde ikamet eden, geleneksel Müslüman aileye örnek 

oluĢturan, sırdan bir hayat sürdüren Betül ile Ġsmail de 28 ġubat darbesinden etkilenir. 

Betül; oğullarını imam hatip ortaokuluna yazdıramayıĢ nedenini, ağabeyi Murat‘a 

―‗Ġmam Hatip‘e gönderecektim ama, güvenemedim. Asker istemiyormuĢ. Ben de tutup 
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kolundan orta mektebe yazdırdım.‖
52

 Ģeklinde açıklar. Yazar; Betül‘ün Ģahsında, 

ülkenin her meselesine müdahale eden TSK‘nın, darbeci komutanların yoksul 

mütedeyyin yurt insanında yarattığı korkuyu yansıtır. 

Sonuç 

Yıllardır susturulmaya çalıĢılan muhafazakâr/dindar kesim, uzun yıllar kimlik 

bunalımından kurtulamaz, toplum içinde kendisini tam olarak ifade edemez. Ahmet 

Kekeç Yağmurdan Sonra romanında bu durumu, Murat‘ın Ģahsında çarpıcı biçimde 

yansıtır. Romanda yer yer özeleĢtiri yapıldığı da gözden kaçmaz. Yazar; roman kiĢisi 

Murat‘ın dilinden ait olduğu (dindar/muhafazakâr) kesime de eleĢtirel bir bakıĢ yöneltir; 

muhafazakâr dindar kesimin roman kiĢisi Ġrfan Bulut vb. kiĢiler tarafından yanlıĢ 

yönlendirildiğine dikkat çeker. 

Ahmet Kekeç ―Ben bir roman yazmaya çabaladım, ama 28 ġubat‘ı anlatan bir 

roman değil bu. 28 ġubat sadece dekor olarak romanda yer alıyor‖.
53

 dese de onun 

Yağmurdan Sonra romanını, 28 ġubat rüzgârlarının oldukça sert biçimde estiği 1999 

yılında yayınlaması son derece cesur bir tavırdır. 28 ġubat sürecindeki tutum dikkate 

alındığında, kurgusal bir metinde bile bu kadar sert bir eleĢtiri yapmak, büyük cesaret 

gerektirmektedir. 28 ġubat sürecinin daha baĢlarında yazılan Yağmurdan Sonra 

kendisinden yıllar sonra yazılacak romanlara öncü olur. Türk romanı dikkatle 

izlendiğinde 28 ġubat sürecinde cuntacı ya da oligarĢik düzene eleĢtirel bir bakıĢı esas 

alan roman yazılmadığı gibi, süreç biraz yumuĢadıktan sonra da darbe eleĢtirisinin 12 

Mart, 12 Eylül üzerinden yapıldığı görülür. Gül Aslan‘ın 2000 yılında yayınlanan Bizi 

Ayıran Duvar adlı eseri, Sevgi Engin‘in 2004 yılında yayınlanan Bir Nehir Gibi adlı 

eserleri, 28 ġubat sürecindeki demokrasi ve insanlık dıĢı uygulamaları kadın 

duyarlılığını öne çıkararak anlatması bakımından önemli eserler olup ―28 ġubat‘a gelen 

sürecin hikâyeleri[dirler]‖.
54

 Türk romanında açıktan 28 ġubat eleĢtirisi 2010‘lardan 

sonra ağırlık kazanır. Saklı Kitap (Sibel Eraslan, 2013), Medya Senfoni (Fatma 

Barbarosoğlu, 2014), Öz Yurdunda Garipsin (Mehmet Zeren; 2014), Ġkna Odası (Yıldız 

Ramazanoğlu, 2014). Ancak Türk hikâyesinde 28 ġubat sürecinin bireyler ve aileler 

üzerinde yarattığı sarsıntıları, yine 28 ġubat rüzgârlarının oldukça sert estiği günlerde 

yazma cesaretini gösteren yazar, ―Kapanmayan Yaralar Antolojisi‖ hikâyesinin yazarı 

Fatma Barbarosoğlu‘dur.  
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ORHAN KEMAL‟DE ĠKTĠDARIN GÖRÜNME BĠÇĠMLERĠ 

 

Mehmet NARLI

 

Özet 

Bu yazıda Orhan Kemal‘in MüfettiĢler MüfettiĢi, Üç Kağıtçı, Murtaza, Kanlı Topraklar ve 

Tersine Dünya adlı romanlarında, siyasal, ekonomik, bürokratik ve kültürel olarak ―iktidarın‖ görünme 

biçimleri tespit edilmekte ve yorumlanmaktadır. Ġlk iki romana, ―devletin/siyasal iktidarın‖ taĢrada nasıl 

algılandığı; üçüncüsüne kapitalist sistem ve iktidar iliĢkileri, dördüncüsüne iktidar ve toprak iliĢkileri, 

sonuncusuna ise sosyokültürel iktidarın görünme biçimleri açısından bakılmaktadır. Seçilen romanlar, 

tarihsel olarak 1930-1950 arasını anlattıkları için, bu zaman diliminde cari olan uygulamalara, çatıĢmalı 

olan siyasal ve kültürel yapılara dair bilgilere ulaĢmak da gerekli görülmüĢtür. MüfettiĢler MüfettiĢi ve Üç 

Kağıtçı romanlarında siyasal iktidar ve taĢra iliĢkilerinin belirleyeni ―korku‖ olarak tespit edilmiĢtir. Bu 

tespitin açıklanabilmesi için devlet ile aynı anlama gelen siyasal iktidarın kendini taĢrada nasıl 

tanıttığının, tanımladığının, hedeflerini hangi ilkeler ve vasıtalar üzerinden nasıl gerçekleĢtirmeyi 

tasarladığının; taĢralıların, merkezden gelen/ yansıyan/ talep edilen uygulamaları nasıl algıladıklarının; bu 

algıları davranıĢlarına ve sözlerine nasıl yansıttıklarının ortaya çıkması gerekmektedir. Kanlı 

Topraklar‘da iktidar ve taĢra iliĢkilerinin esasını toprak düzeni belirlemektedir. Murtaza romanındaki 

Murtaza ise iktidarın ve kapitalizmin tipolojik çıktılarının öncülü olarak tespit edilmiĢtir. Bu tespitler 

düzleminde iktidar ve taĢra iliĢkileri, hükümet ve taĢra, vergi ve üretim, bürokrasi ve taĢra, kanun ve örf, 

itaat ve itaatsizlik, açıklık ve saklanma, iltimas ve hak Ģeklinde çeliĢik olarak kurulmaktadır. Bu 

çeliĢmenin zamanla her iki tarafta da bazı yozlaĢmalara sebep olduğu da görülmektedir. Roman ve iktidar 

bağlamından değerlendirilecek en farklı romanlardan biri de Tersine Dünya‘dır. Bu romanda iktidar, 

ailenin ve sosyal alanın muktediri olan erkekten alınıp kadına verilir. Son olarak romanlarda doğrudan 

görünmeyen ama satır aralarında, olayların fonunda görünen yazarın iktidar korkusuna da atıf yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Devlet, Ġktidar, Roman, Orhan Kemal. 

 

THE APPEARANCE STYLE OF THE POWER IN ORHAN KEMAL‟S 

WORKS 

Abstract 

In this article, the ways in which Orhan Kemal‘s political, economic, bureaucratic and cultural 

―appearances‖ are determined and interpreted in his works ―MüfettiĢler MüfettiĢi, Üç Kağıtçı, Murtaza, 

Kanlı Topraklar ve Tersine Dünya‖. In the first two romans, how the ―state / political power‖ is perceived 

in the provinces; capitalist system and power relations in the third; power relations and territorial relations 

in the fourth, and the way in which socio-cultural power appears in the last. Since the selected novels 

historically describe the time between 1930 and 1950, it was also deemed necessary to get information 

about the political, cultural, and conflicting practices of the current period. In the novels ―MüfettiĢler 

MüfettiĢi ve Üç Kağıtçı‖, political power and provincial relations were identified as ―fear‖. In order to 

explain this theory, it is necessary to understand how the political power, which has the same meaning as 

the state, describes how you introduce yourself in the provinces, what you define, and what principles and 

means of realizing your goals, how the locals perceive the applications that are received/reflected/ 

requested from the center; it is necessary to reveal how these perceptions reflect on their behavior and 

words. In ―Kanlı Topraklar‖, the basis of power and provincial relations is determined by the land order. 

―Murtaza‖ in his novel ―Murtaza‖ was identified as the predecessor of the typological outputs of power 

and capitalism. On the basis of these theories, power and provincial relations are established contradictory 

like government and provinces, taxes and production, bureaucracy and provinces, laws and customs, 

obedience and disobedience, openness and hiding, encouragement and right. It is also seen that this 

contradiction has caused some degenerations on both sides over time. One of the most diverse novels to 

be evaluated in terms of novels and power is the ―Tersine Dünya‖. In this novel, power is taken from the 

man who is the ruler of society and the social realm and given to the woman. Finally, there is also a 
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reference to the fear of power of the writer who appears in the background of the events, but which does 

not appear directly in the novels. 

 

1. Siyasal Ġktidar ve Korku: MüfettiĢler MüfettiĢi ve Üç Kağıtçı 

MüfettiĢler MüfettiĢi ve Üç Kağıtçı‘da korku ve güvensizlik olarak 

belirlediğimiz ruh hâli, bireyden topluma uzanan patolojik bir nitelik gösterecek 

belirgindir. Bu ruh halinin sebepleri:  

Romanlar Sosyal Çevrede OluĢanlar KiĢisel bağlamda oluĢanlar 

MüfettiĢler 

MüfettiĢi 

Devletin vatandaĢı denetlediği fikri, siyasi ve 

bürokratik nüfuz sahibi olanlardan çekinme, dedikodu 

çarkının içine düĢmek. 

Vergi kaçırmak, hırsızlık, bozuk 

mal idari nüfuzu çıkarı için 

kullanmak ve cehalet. 

 

Üç Kağıtçı 

Bazılarının halkın hükümete karĢı tutumunu rapor 

ettiğine inanmak. Muhaliflerin devlet/hükümet 

tarafından hizaya çekeceğini düĢünmek. Yalnız 

kalınacağından çekinmek. 

Suçun ortaya çıkacağını 

düĢünmek ve cehalet. 

MüfettiĢler MüfettiĢi‘nde, ġehir halkı, tüccara, alelade bir memura benzeyen 

Kudret Yanardağ‘ın ―el altından milleti dinleyip yukarıya‖ bildiren bir hükümet adamı 

olduğuna; Üç Kağıtçı‘da elleri kelepçeli trenden inen Kudret Yanardağ‘ın hâlâ devletin 

emrinde, yurttaĢların devlete, hükümete karĢı tutumunu ―Ģavulladığına‖ inanır. Çünkü 

devlet ―sırasında bir yumurtayı kırk kiĢiye taĢıtır, sırasında kırk kiĢiyi bir yumurtanın 

içine sokmaya çalıĢır‖.  Vali, korkar çünkü zenginleri emniyet müdürünün evinde topla 

makta; kumar partileri düzenlemektedir. Bu kumar partilerinde kaybedenler Ģehrin 

zenginleri kazananlar vali ve emniyet müdürüdür. Aslında bu kaybetme iĢi bir örtülü 

rüĢvettir çünkü Ģehrin varlıklıları, valinin ve müdürün idari nüfuzlarına muhtaçtır.  Üç 

Kağıtçı‘da bütün mahkûmların yanı sıra cezaevi müdürü bile Kudret Yanardağ‘da bir 

iktidar nüfuzu korkarlar. Kudret‘in ―Ankara bağlantısı‖, müdürün baĢında bir kılıç gibi 

sallanır. Bu yüzdendir ki müdür, Kudret‘in bazı geceleri dıĢarıda geçirmesine bile razı 

olur. 

KiĢilerin bireysel suçları da korkuyu besler. Bu kiĢiler, Kudret Yanardağ‘la 

karĢılaĢtıkları an, suçlarını hatırlarlar.  MüfettiĢler MüfettiĢi‘nde, Otel kâtibinin kaçak 

müĢterilerden aldığı paralar, valinin poker partileri, ihale iĢleri; lokantacının bozuk 

yemekleri gibi bir yığın suç. Üç Kağıtçı‘da ġarapçı, lokantacı, garson, Kel Mıstık gibi 

esnaftan oluĢan halkın, Kudret Yanardağ‘ı çürük domates yağmuruna tutmaktan 

vazgeçtikleri sahne insanların iç dünyalarındaki yakalanma korkusunu çok iyi yansıtan 

bir sahnedir. Herkes, önce kendi içinde suçunu düĢünür. Bu düĢünüĢ, onları birbirine 

göstermeden elindekileri gizlice bırakmaya götürür. Sonra davranıĢın meĢrulaĢması 

için, Kel Mıstık‘ın verdiği ―adamın hâlâ hükümetin adamı olduğu‖ haberi yeterli olur. 

Hapishanede cezaevi müdürünün korkusu ise yaptığı yolsuzluklara bağlıdır. Ġçeriye 

esrar, afyon gibi uyuĢturucular sokmanın yanında, mahkûmlara kumar partileri kurup, 

hisse almaktadır. Kudret kendi emrinde bir mahkûmdur ama çevredeki yayılan 

dedikodulara, herifin kılığı kıyafeti eklenince, tedbirli olmak gerekir. Kısa bir süre, 

müdür, Kudret Yanardağ‘a tamamen teslim olur, ne dese onu yapar. 

Korku ve güvensizliği besleyen unsurlardan biri de cehalettir. Cehalet dediğimiz 

Ģey, Ģehir halkının, korkusunun, telaĢının, kendi dedikodusundan kendisinin 

korkmasının, bilgi ve muhakemeden yoksun oluĢlarıyla ilgili olduğunu bilmemesidir. 

Kendisine benzemeyen her insanı bir hükümet adamı sanan, gelenin kim olduğunu açık 

açık konuĢarak öğrenmektense dedikodularla yetinir.  Ġki roman boyunca halk, hiçbir 

zaman bir Ģeyin görünmeyen yüzünü sormaz, araĢtırmaz, davranıĢlar arasındaki 
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boĢluklara dikkat etmez, bunları yapmadığı gibi, kendisinden biraz farklı konuĢanı alim 

zanneder. Üç Kağıtçı‘da, Kudret Yanardağ‘ın dinden, vatandan söz etmesi, bazı kalıp 

süslü cümleler kurması, bütün halkı peĢinden sürüklemeye yeter. Korku ve 

güvensizliğin davranıĢ biçimini, dile taĢınıĢ Ģeklini ve sebeplerin Ģöyle gösterebiliriz:  

Korkan Ģahıslar Korkuyu doğuran Korkulan nesne Dilde aldığı durum DavranıĢ 

Esnaf-halk ve 

bürokrat 

Yakalanmak, 

utanmak 

MüfettiĢ, devlet Genelde iç düĢünüĢ, 

bazen diyalog 

Korkulan nesneye 

teslim olmak veya 

ondan uzak durmak 

2. Kapitalizmin ve Ġktidarın Karikatürü: Murtaza 

Romanın merkez tipolojisi, ―vazife‖sini kutsallaĢtıran, mahalle ve fabrika 

bekçisi Murtaza olarak kurulmuĢtur.  Vazifesine aĢırı bağlılığı Murtaza‘nın olumlu bir 

tip olarak algılanmasını sağlamaz. Hatt kof ve bağnaz tutumunu abartılması, Ģiveli 

konuĢmaları onu mizahi bir tip yapar. Bu mizah, yüzey okumada romandaki kapitalizm 

ve vazife eleĢtirisini gölgeler.  Buna bağlı olarak mizaha bulanmıĢ sosyal yabancılaĢma 

ve zorbalık eleĢtirisi görünür. Ancak Orhan Kemal‘in Murtaza hakkındaki görüĢü bizi 

düĢündürüyor. Eğer yazar, sınıfına yabancılaĢmıĢ bir tipi karakterize etmek istiyorsa, 

toplumsal bir ahlâk ilkesi olan ―vazife‖yi neden seçmiĢ olsun? veya katı ve idealist bir 

vazife anlayıĢını yermek istiyorsa, kendi sınıfının bilincinde olmayan Murtaza‘yı niye 

seçsin? Ġnsani değerleri hiçe sayan bir vazife ahlâkını, ancak Murtaza gibi ―varlıklılara 

gönül veren‖ insanlar mı dayatır demek isteniliyor? 

―Bir vazife büyüktür bir namuzdan‖ diyen Murtaza, sadece kendisine verilen 

görevi dürüstlük ve fedakârlıkla yapan biri değildir. O, adeta yaptığı vazifeyi zihnindeki 

ideal topluma hizmet etmenin bir vasıtası sayar. O, gece geç yatan aile reisine ―devletin 

malıdır bu çocuklar. Yok hakkın uyutmamaya ciğerpârelerini vatanın! Hasan 

büyüyecek, kurĢun atacak düĢmana, kurĢun!‖ derken, hedef olarak sorumlu, güçlü bir 

―vatandaĢ‖ anlayıĢını ortaya koyar. Böyle bir vatandaĢ tipi ―devlet‖i koruyacak, 

düĢmanları korkutacaktır. Murtaza‘nın bu kiĢiliği, onun, Balkan SavaĢları‘ndan sonra 

Türkiye‘ye göç eden ―yenilmiĢ‖lerden olmasıyla yakından ilgilidir. Bu yanıyla, 

zorbalığa da baĢvurabilecek bir ―idealist‖tir. Bu idealizmin Murtaza gibi olumsuz 

Ģekilde karikatürize edilen bir tiple verilmesi, romancının ―idealizm‖ de eleĢtirmek 

istediğini düĢündürür. 

Vazife bir sırasında görmeyecek gözün dünyayı, demeyeceksin evlâdım 

ciğerpârem‖) diyen Murtaza, vazifeyi her ne sûretle olursa olsun ihmale sürükleyen bir 

merhameti, bir korumayı, memlekete ihânet sayar. Ġnsanı hiçe sayan bir anlayıĢtır bu. 

Ġnsanı bağlı olduğu otorite önünde bir makineye çeviren bu anlayıĢ için önemli olan, 

otoriteyi (devlet) memnun etmektir. Bu yönüyle Murtaza, vazifeyi en büyük değer 

hâline getiren bir ―sosyalist‖tir. Gece devriyelerinde tesadüfen yakaladığı bir hırsız, 

kendisini bırakması karĢılığında Murtaza‘ya çantadaki gömleklerden, kumaĢlardan 

vermeyi teklif eder. Bu durum Murtaza‘yı çileden çıkarır. ―Bu Murtaza eder mi rüĢvete 

tenezzül? Yerim diĢlerimi, tükürürüm kan, derim içtim kızılcık Ģerbeti. Etse idim 

tenezzül, kalır idim memleketimde, dinler idim çan sesleri‖ diye bağıran Murtaza, 

hırsızlıktan hâkim karĢısına çıkan küçük oğluna da sahip çıkmaz. Hâkimden oğlunu 

cezalandırmasını ister. Bu tavırlarıyla ortaya çıkan Murtaza, büyük bir ―ahlâkçı‖dır. 

Aynı zamanda ―iyi bir memurun vasfı etmektir memnun âmirini. Cahil halk ne anlar öz 

çıkarlarından Yukarıda Allah, Ankara‘da devlet, hem de hükümet, burada da ben‖ diye 

düĢünen Murtaza, ―elitist ve bürokratik‖ hiyerarĢiye teslim olan, onu yücelten bir 

memurdur. Fabrikada bekçi yardımcılığına baĢladığı gün, iĢçiler için ―yaramaz güler 

yüz bizim millete, yaramaz gevĢek muamele‖ diyen Murtaza ise bir ―kapitalist 
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iĢbirlikçi‖dir. Görüldüğü gibi Murtaza‘nın vazife anlayıĢı veya çizilen Murtaza 

tipolojisi belli bir karmaĢıklığı, bazı çeliĢkileri içermektedir. Bu yüzden Murtaza‘nın 

―vazife‖sinin sadece ―varlıklılara hizmet‖ maksadıyla yaptığı söylenemez. Bize kalırsa, 

Murtaza‘nın ―vazifesinin aslanı‖ olmak isteyiĢi daha çok ―kimlik bulma‖ mücadelesidir. 

Onun vazife Ģuuru büyük ölçüde düĢmana karĢı cesurca savaĢan, zâbit olan Kolağası 

Hasan Bey‘in yeğeni olmasıyla ilgilidir. Hatta bekçiliği büyük bir aĢkla benimsemesi, 

vazifesini bir amir gibi algılayıĢı, urba, kasket, çizme ve palaskadan oluĢan 

―üniforma‖ya bağlıdır. 

Mizahın içinde seyreden sosyalist eleĢtiri aslında sadece Murtaza‘nın vazifesini 

bir sınıfa ―kölelik‖ olarak algılamasına sıkı sıkıya bağlı değildir. Romanda sosyal 

yapının uyumunu tehdit eden, insani olanı dıĢlayan, hoĢgörüsüz ve zorba kuralları olan 

―vazife‖ anlayıĢının tümüne bir eleĢtiri vardır. Murtaza, vazifesini, yoksul mahallede 

geç uyuyanları uyumaya zorlamak olarak algılarken, varlıklı mahallede kedileri 

kovalamak, evlerden yükselen kahkahalara selam vermek olarak algılar. Bu yönüyle 

eleĢtirilen, sosyal hayatta cari olan bir‖ vazife‖ anlayıĢı değil, Murtaza‘nın kiĢiliğidir. 

Bunun yanında, bir toplumun genelini zorla hizaya sokmayı, vazifenin kutsallığı uğruna 

insanı sömürmeyi ve otoriteye karĢı teslimiyeti emreden vazife anlayıĢının topyekûn 

eleĢtirisi vardır. 

―Murtaza‘nın ödev ahlâkı, Kantçı bir ahlâktır‖ diyen Hilmi Yavuz, Murtaza‘nın 

bu ahlâk anlayıĢının tipik bir önericisi gibi göründüğünü (Yavuz, 1975: 177) belirtir. 

Kant‘ın, ahlâk sisteminde pratik aklın belirlediği ―vazife‖, insanı harekete geçiren 

kuvvettir (Topçu, 1998: 35). Murtaza‘da da temel hareket, vazife anlayıĢına dayanır. 

Fakat Orhan Kemal‘in, Kant‘ın vazife anlayıĢını eleĢtiren felsefî bir kaygı taĢımadığını 

biliyoruz. Ama bu, Murtaza‘nın vazife anlayıĢının, Kant‘taki gibi kendi kendine bağlı 

ve kendisini açıklayan bir kavrama benzemediği anlamına gelmez. Murtaza‘nın vazife 

karĢılığında hiçbir çıkar gözetmemesi, ama hayatın temel anlamı hâline getirmesi, 

gerçekten Kant‘ın vazife anlayıĢı sınırları içinde bir değer kazanabilir. Fakat Murtaza‘yı 

―Kant ahlâkının önericisi‖ olmaktan ayıran temel bir fark vardır. Murtaza, ―vazife‖yi 

diretirken ―kavrasınlar nedir vazife, mertlik, civanmertlik, olsunlar mütenebbih‖ der. 

Yâni vazife, insanların ―mütenebbih‖ olmaları yolunda bir vasıtadır. 

Orhan Kemal, insanların ihtiyaçlarını hiçe sayan, Ģartlarını görmeyen, vazife 

baĢında uyudu diye kızının ölümüne bile sebep olan, kızını ihbar etmedi diye Kontrol 

Nuh‘u Ģikâyet eden Murtaza‘yı, insâni değerlerden uzak, vazife anlayıĢıyla bir ―zorba‖, 

vazifesini yerine getirirken çeliĢkiye ve saçmalığa düĢmesiyle ―gülünç‖ bir adam olarak 

yansıtır. Ama yazar, Murtaza‘nın sadece bu iki sıfatla bilinmesini istemez. Yine 

―aydınlık gerçekçilik‖ açısından bakarak, Murtaza‘yı bağnaz, zorba ve gülünç gösteren 

maskeyi Ģöyle bir kaldırır ve Murtaza‘nın baĢka bir yüzünü de gösterir. Meselâ 

Murtaza‘yı ―vazife vazife diyerek vazifesi olmayan iĢlere de karıĢıyor‖ diye Ģikâyet 

eden mahalle halkının üyeleri, muteber insanlar değildirler. Murtaza‘dan rahatsız olan 

bu insanlardan biri sübyancı, biri yaĢlı kadınları ağına düĢürmek isteyen bir zampara, 

bir kaçak rakı satan lokantacıdır. Murtaza‘dan kurtulmak bu insanlar için gayrimeĢru 

yollarına rahatça devam etmeleri demektir. Bu insanlar aslında Murtaza‘nın iyi bir bekçi 

olarak bilindiğinin de farkındadırlar. Bu yüzden Murtaza‘yı ilk amiri karakol 

komiserine değil, Emniyet Müdürü‘ne Ģikâyet ederler. Çünkü komiser, Murtaza‘nın 

hırsızları, yankesicileri enselemesinden, mahallenin huzurunu kaçıranları 

engellemesinden memnundur. Emniyet Müdürü‘nün dostu olan fabrika fen müdürünün 

de Murtaza‘yı fabrikaya alıĢı, Murtaza‘nın iĢini dürüst ve disiplinli yapmasına bağlıdır. 
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Vazife anlayıĢıyla gülünç ama zaman zaman da yazarın art anlatımlarıyla 

acınılası bir tip olan ama neticede disiplinin, otoriteye bağlı vazife anlayıĢının 

savunucusu olan Murtaza‘nın Demokrat Parti ile Halk Partisi çatıĢmalarının baĢladığı 

süreçte Ġsmet PaĢa tarafında yer alması ĢaĢırtıcı değildir. Murtaza‘ya göre, fen 

müdürünün, artık eskisi gibi ihbarlarına kıymet vermemesi, iĢçilerini, ustaların ―vazife 

bir sırasında‖ iĢini gücünü bırakıp birtakım meydanlarda bayraklar, çiçekler dallarla 

donatılmıĢ kürsülerden Ġsmet PaĢa‘ya, onun partisine sövüp sayanlara alkıĢ tutmaları, 

hep yeni çıkan ―demokratçılık‖ yüzündendir. Serbest Fırka‘nın baĢına gelenlerin, 

Demokratların da baĢına geleceğinden emindir hatta bunu içten içe istemektedir. 

Murtaza, kendisi gibi Batı Trakya‘dan gelenlerin Demokratçı olmalarına daha fazla 

içerler. Ġsmet PaĢa, onları Yunan‘ın elinden kurtarıp yurda getirdiği hâlde, onlar 

nankörlük etmektedirler. Yazarın Murtaza etrafında hangi noktaları eleĢtirdiği yine sisli 

bir hal alır. Zorba ve akılsız vazife düĢkünlüğünden dolayı komik olan Murtaza‘nın 

Ġsmet PaĢa‘cılığı, sadâkat ve vefa borcu gibi görünse de, esasta bürokratizmin ve 

elitizmin yıkılacağı korkusuna dayandığına; Murtaza, sıradan insanların hürriyetinin 

memleketi parçalayacağına inandığına göre yazarın, Murtaza‘yı Ġsmet PaĢa‘cı yapması, 

doğal olarak Halk Partisi‘nin eleĢtirilmesi anlamına gelir. Fakat yazar nedense 

Murtaza‘nın tasvir ettiği kiĢiler üzerinden birden eleĢtirisini demokratlara çevirir: 

Murtaza‘nın karĢısında yer alan fabrika çalıĢanları, belli çıkarlar doğrultusunda yeni 

partide yer alırlar; Demokrat Parti‘nin vadettiği hürriyet havasını yanlıĢ teneffüs ederler; 

Murtaza‘dan rahatsız olan Azgın Ağa, ―memlekete demokratlık geldi, daha da gelecek, 

Ġsmet PaĢa mismet paĢa gitsinler, Anam avradım olsun vazife sırasında sabaha karĢı 

horlarım kafam kızarsa, kimse karıĢamaz, der. Esasen bütün bu eleĢtiri atmosferi içinde 

iktidar ve halk iliĢkileri çerçevesinde yazarın halka da güvenmediğine ve onları kendi 

çıkarları doğrultusunda hareket eden yığınlar olarak gördüğüne dair sonuçlar çıkarmak 

da mümkündür. 

3. Ġktidar ve Toprak ĠliĢkileri: Kanlı Topraklar  

Kanlı Topraklar‘da Ġktidar ve varlık iliĢkileri iki iliĢki kümesinde kendini 

gösterir. Nedim Ağa, Halk Parti‘lidir ama iktidarın nüfuzunu kullanan partililerden ve 

bürokratlardan da rahatsızdır.  Bir telefon görüĢmesinden sonra yanındakine ―kimbilir 

hangi hayır cemiyetinin tertiplediği balo için elli tane bilet sokmağa çalıĢıyor‖ demesi, 

politikacılar ve zenginler arasındaki çıkar iliĢkilerinin bir yönünü yansıttığı gibi bir 

dönemin baskıya dönüĢen sosyo-kültürel hareketlerini de iĢaret eder. Nedim Ağa‘nın bu 

istekleri reddetmesi de mümkün değildir çünkü Ģu anda sahibi olduğu fabrikayı aslında 

Ermeni tehcirinde bin bir dalavere ile ele geçirmiĢtir. Hükümet, tehcirden sonra kalan 

malları kamulaĢtırırken, bir Ģekilde özel mülkiyet altına alınanlara dokunamamıĢtır. 

Kanlı Topraklar‘da politika-halk iliĢkisinin yansıdığı diğer sahneler, köylülerin 

toprak mücadelelerinde görülür. Köylüler, yıllardır ekip biçtikleri toprakları tapu 

sahiplerine veya satın almak isteyenlere vermezler. Fakat kanunen satıĢlara engel de 

olamazlar. Ġçlerinde ağzı iyi laf yapan Sinan Efendi‘yi, satıĢı engellemek için 

görevlendirirler. Oysa Sinan Efendi ―solculuğun materyalizminden kaymıĢ, sağcılığın 

karanlık spritualizmine yuvarlanmıĢ‖ çıkarcı biridir. O, ara ara Ģehirdeki partililerle 

görüĢmekte ve bazı çıkarlar karĢılığında köylüyü Serbest Fırka düĢüncesinden 

vazgeçirip Halk Fırkası‘na kaydetmeye çalıĢır. Aslında bu roman ve Orhan Kemal‘in 

Çukurova topraklarını anlatan diğer romanları, toprak ağalığının en azından Cumhuriyet 

dönemindeki kökenlerine dair yığınla ipucuyla doludur.  Yazar toprak sahiplerinin 

iktidar iliĢkilerini gösterirken iktidar aygıtını eleĢtirir gibidir ama hemen ardından asıl 

fırıldaklıkların Demokratçılar tarafından yapıldığını da göstermeden edemez. 
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4. Erkekten Alınan Ġktidar: Tersine Dünya 

Tersine Dünya‘da sarhoĢ, zampara, uçkuruna düĢkün erkeklerin yerini kadınlar 

alır. Erkek ve kadının bütün fonksiyonları ile yer değiĢtirdiği romanda evini ve 

çocuklarını bekleyen, karısının namusunu kirletmekten kaçınan erkekler; evin geçimini 

sağlayan, namuslu olmayı sadece evdeki kocalarından bekleyenler ise kadınlardır. 

Serseri, sarhoĢ, sorumsuz ve zampara erkeklerin yaptıklarını, kadınlar yapmaktadır.  

Olay örgüsünde yer alan bütün kadınlar, mutlaka meĢru olmayan bir cinsel iliĢki 

içindedirler. Birçok kadın, beğendiği erkeğe para gösterir, öpücük yollar, fırsatını 

bulunca el atar. Bitirim Leyla, komĢusunun genç oğlu Yasin‘e tutkundur. Kocasını 

hesaba katmadan pencereden ona öpücük yollar, mektup atar. Beyazıt civarındaki 

meyhanelerde içip babalarıyla yürüyen oğlanlara laf atar, elle sarkıntılık eder 

Bu alıĢılmadık durumla mizâhi yapıyı kuran yazarın baĢka bir yorum 

hedeflediğini de düĢünmüyoruz. Tamamen popülist mizahi bir tefrika romanı gibi 

görünüyor. Sosyal hayatta kadınlarla erkeklerin yer değiĢtirmesi, erkeğe ve kadına kendi 

fonksiyonlarını düĢünme imkânı vermez. Çünkü gerçeğimsi olmayan komik bir 

romanın kiĢileri, insanları kendileriyle özdeĢleĢtirecek güce sahip olamazlar. 

5. Orhan Kemal‟de Ġktidar Korkusu 

Milli Mücadele‘de önemli görevler üstlenen, milletvekili ve kısa bir dönem 

bakan olan,1930‘da Ahali Fırkası‘nı kuran, partisini kapatmasını istenince direnen 

Suriye‘ye, Lübnan‘a kaçan, aftan sonra dönen ama bir türlü Adana‘daki varlıklı ve etkili 

kimliğine kavuĢamayan Abdülkadir Kemali Bey‘i anlatmak bu yazıya uygun değil. Bu 

iki satırlık bilgiyi Ģunun için verdim. Bazı tarihi kayıtlar, romanlardaki biyografik 

bilgilerin alt iĢaretleri incelendiğinde Orhan kemal‘in Adana‘da gençliği boyunca çok 

rahat yaĢamadığı anlaĢılacaktır. Ne yazık ki Ģu soruların cevapları da açık olarak hiçbir 

yerde olmadığı gibi yazarın romanlarında da net değildir. Bu kadar arazisi olan, 

milletvekilliği, bakanlık, avukatlık, hâkimlik yapan bir babanın oğlu niçin Adana‘da 

daima yoksul ve periĢan bir Ģekilde yaĢamıĢtır? Neden Adana‘da bulduğu iĢlerden kısa 

süre sonra ayrılmıĢtır? ―Küçük Adamın Notları‖ seri baĢlığıyla biyografik romanlar 

yazacak kadar kendi geçmiĢine yönelen romancı neden bunların cevaplarını açıkça 

belirtmemiĢtir? Acaba bunlar Orhan Kemal‘de de bir iktidar korkusu olduğunu 

göstermez mi?  
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MUHALĠFĠN DĠLĠ: BÜYÜK DOĞU DERGĠSĠNDE 

CUMHURĠYET DEVRĠ DĠL POLĠTĠKALARINA DAĠR 

DÜġÜNCELER 

 

Mesut KOÇAK

 

Özet 

Cumhuriyet döneminde kuvvetli bir iktidar ve buna bağlı politikalarla değiĢtirilip dönüĢtürülen 

dil, onun etrafındaki tartıĢmaları da beraberinde getirir. Özellikle 1940‘lardan itibaren ortaya çıkan nispi 

düĢünce serbestliği ile birlikte yeni bir muhalif ses olarak Ġslami hassasiyetli yayınlar ortaya çıkmaya 

baĢlar. Bu konuda en tipik yayın Necip Fazıl Kısakürek‘in Büyük Doğu dergisidir. Bu dergide baĢta Necip 

Fazıl‘ın kendisi olmak üzere birçok yazar harf inkılabını, dilde arılaĢmayı, dil kurultaylarında alınan 

kararları ve bunlara bağlı uygulamaları eleĢtirir.  1943 yılından 1978 yılına kadar ara ara kesintiye 

uğramakla birlikte 512 sayı çıkan dergi, Türk fikir, kültür ve sanat kanonunun dıĢında muhalif bir ses 

olarak belirirken, ―dil‖ tartıĢmalarına da katkı sunar. Bu çalıĢmada ―dil‖ konusu ile ilgili Büyük Doğu 

dergisinde yayımlanmıĢ yazılar taranmıĢ, yazılar konularına göre incelenmiĢtir. Kimliğin en önemli 

göstergelerinden biri olan dil konusunda Büyük Doğu dergisinin yayın faaliyetlerinin gerek kendi 

döneminde gerekse bugüne uzanan çizgide nasıl bir etkisinin olduğu tartıĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Büyük Doğu, Dil, Dil Politikaları, Kimlik. 

 

LANGUAGE OF THE OPPONENT: THOUGHTS ABOUT THE 

LANGUAGE POLITICS OF THE REPUBLIC PERIOD IN BÜYÜK DOĞU  

Abstract 

In the Republican era, the language, which was changed and transformed by the politics of 

robust ruling party, brings about the discussions around it. Especially with the relative freedom of thought 

that emerged from the 1940s, Islamic publications emerged as a new dissident voice. The most typical 

publication in this regard is Necip Fazıl Kısakürek‘s Büyük Doğu (Great East) magazine. In this 

magazine, many writers, especially Necip Fazıl himself, criticize alphabet reform, simplification in the 

language and decisions taken at language meetings and their applications. The periodical from 1943 to 

1978, with intermittent interruption, with 512 episodes, has also contributed to the discussion of 

―language‖, while it appears as an opposing voice outside the Turkish idea, culture and art canon. In this 

study, the articles published in Büyük Doğu magazine related to ―language‖ were determined and 

analyzed according to the their topics. The publication activities of the Büyük Doğu magazine on the 

language, one of the most important indicators of the identity, has been debated as to what effect it has in 

its own period and on the present line. 

Keywords: Büyük Doğu, Language, Language Policies, Identity.  
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GiriĢ 

Geleneğiyle bağını koparan her toplum gibi on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı 

toplumu da bir kriz yaĢamaya baĢlar. Bu kriz bazı farklılıklarla ve derinleĢerek 

Cumhuriyet Türkiye‘sine de taĢınır. Normatif değerler sistemi olan geleneğin yitimi, 

geçmiĢle gelecek arasındaki bağın yok olmasıdır ve bu bir kimlik krizini doğurur. Geç 

dönem Osmanlı‘dan günümüze Türkiye‘de bu kriz farklı cepheleriyle devam 

etmektedir. Bu cephelerden birisi de ―dil‖dir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 

güdümün hâkim olduğu alanlardan birisi olan ―dil‖in, üzerindeki tartıĢmalar her ne 

kadar çok daha eskilere dayansa da köklü bir değiĢime ve dönüĢüme kanalize edilmesi 

1920‘lerin sonuna rastlar. Tedrici olarak gerçekleĢtirilen inkılaplar/tedbirler zincirinin 

son büyük halkası olmakla kalmaz, üzerinde en çok durulan, tartıĢılan ve yüksek sesle 

konuĢulan bir inkılap olur bu. Ne gösterilen gerekçeler ne de ortaya çıkan sonuç 

içindekileri ya da dıĢındakileri tatmin etmemiĢtir. Dolayısıyla üzerinde konuĢmaya 

değerdir. Üstelik dilin kimlikle olan iliĢkisi, edebiyattan, musikiden, kıyafetten ya da 

muaĢeretten çok daha ötededir. Bunlardan ötede ve bunları da içine alan bir geniĢliğe, 

hâkimiyete sahiptir. Dolayısıyla her inkılap gibi kendi muhalefetini yaratmakla 

kalmamıĢ, bu muhalefeti besleyen bir güce de dönüĢebilmiĢtir. Edward Said‘i 

hatırlayarak söyleyecek olursak kültürel direnmenin en güçlü araçlarından biri bizatihi 

kendisi olan ender unsurlardan biridir dil. Bundan dolayı üzerindeki güdümü kabul etme 

ve reddetme özgürlüğüne sahip olmak da ona bahĢedilmiĢtir. ĠĢte bu verili değer, 

edebiyattan, musikiden, kıyafetten ve muaĢeretten farklı olarak güdüme direnen bir sesi 

doğurur. Geriye nerede konuĢacağı, hangi araçları kullanacağı kalmıĢtır. 

Burada yapılan Ģeyin dile tanrısallık atfetmek olmadığının altını çizmek gerekir. 

Zira dile tanrısallık atfetmek modern düĢüncenin de (Barthes‘i hatırlayalım) reddettiği 

bir tutumdur. Bununla birlikte dilin tanrılığı reddedilirken, onun tanrısal bir vergi 

oluĢuna dair görüĢler, düĢünceler ve inanıĢlar unutulmamalıdır. 

Bu sesin kendini bulduğu en güçlü mecra özellikle yayın hayatına 1940 sonrası 

baĢlayan ―Ġslamcı‖ ya da ―Ġslami hassasiyetli‖ dergiler olur. Cumhuriyet‘le birlikte inĢa 

edilmeye baĢlanan ulus-devlet yapısına koĢut ulus-kimlik inĢasında ―dil‖ dil 

devriminden baĢlamak üzere, kültür politikaları, eğitim politikaları ve bürokratik kurum 

ve uygulamalarla 1940‘ların sonuna kadar yoğun Ģekilde iktidarın güdümüne tabi olur. 

1940‘lardan 1990‘lara uzanan çizgide vurguları, hassasiyet noktaları, öncelikleri, 

benzerlik ve farklılıkları ile Ġslamcı dergiler dil meselesine kayıtsız kalmamıĢ, bu 

konuyu sayfalarına taĢımıĢtır. Kimi zaman özel sayılarla, kimi zaman müstakil yazılarla 

harf inkılabı, dil devrimi, dilde arılaĢma ve Türk Dil Kurumu gibi Cumhuriyet devri 

konularda çeĢitli düĢünce yazılarına ev sahipliği yapmıĢtır. 

Kuvvetli bir iktidar söylemi ve buna bağlı politikalarla değiĢtirilip dönüĢtürülen 

dil, onun etrafındaki tartıĢmaları da beraberinde getirirken özellikle 1940‘ların 

ortalarından itibaren ortaya çıkan nispi düĢünce serbestliği ile birlikte Ġslami hassasiyetli 

düĢünürler harf inkılabını, dilde arılaĢmayı, dil kurultaylarında alınan kararları, tarihsel 

uygulamaları ve giriĢimleri eleĢtirmeye, bir muhalif ses olarak ortaya çıkmaya baĢlarlar. 

Bu konuda en tipik yayın Necip Fazıl Kısakürek‘in Büyük Doğu dergisidir. 1943 

yılından 1978 yılına kadar ara ara kesintiye uğramakla birlikte 512 sayı çıkan dergi, 

Türk fikir, kültür ve sanat iktidarının, bir baĢka deyiĢle kanonunun dıĢında muhalif bir 

ses olarak belirir. Özellikle 1940‘ların sonlarından itibaren ciddi bir muhalif yayın 

organına dönüĢür. 1940‘tan 1980‘li yıllara kadar yayımlanan Hareket, DiriliĢ, Edebiyat, 

Mavera, Tohum, Ġslam, Ġslam DüĢüncesi, Fedai, Hilal, Sebil, Kriter, Nesil, Özlem, 

Sancak, Sebil, ġule, Yeniden Milli Mücadele gibi sayıları elliyi bulan Ġslamcı dergiler 
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içerisinde hem kendine özgü hem de kurucu/öncü bir rol üstlenir. Dil devrimi, dilde 

sadeleĢme/arılaĢma ve Türk Dil Kurumu gibi konularda da duyarlılığı en yüksek dergi 

Büyük Doğu olmuĢtur. Bu bağlamda taranan Büyük Doğu‘da mezkûr konularla ilgili elli 

üç doğrudan yazı tespit edilmiĢtir. Bu sayı örneğin Hareket, DiriliĢ, Edebiyat, Mavera 

gibi Ġslami çizgide yayımlanan dergilerin bu konulardaki yazı sayılarından bir hayli 

fazladır. Büyük Doğu dergisindeki bu elli üç müstakil yazıya karĢın örneğin Hareket 

dergisinde otuz, Mavera dergisinde altı yazı tespit edilmiĢ; DiriliĢ dergisinde ise dil 

meselesi ile ilgili yazı tespit edilememiĢtir. Bu örnekler de göstermektedir ki, Büyük 

Doğu dergisi konuyu bir muhalif ses olarak çok daha fazla dikkate alarak 1943‘ten 

1980‘lere uzanan çizgide gündemde tutmuĢ en önemli Ġslamcı dergi olmuĢtur. 

Dil Politikaları KarĢısında Büyük Doğu Dergisi 

Dil politikalarının çerçevelediği dil devrimi, dilde sadeleĢme ve Türk Dil 

Kurumu gibi konularla ilgili Büyük Doğu dergisinde yayımlanan yazıların birçoğu 

Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınmıĢtır. Bu konuda Necip Fazıl‘ı Behçet 

Bağdatlıoğlu, Rıza Çavdarlı, M. Raif Ogan ve Münir Süleyman Çapanoğlu gibi 

isimlerin yazıları takip eder. 

Necip Fazıl Kısakürek yazılarında ağırlıklı olarak öz Türkçe olarak adlandırılan 

dilde sadeleĢme hareketine karĢı bir muhalefet ortaya koyar. Ona göre ―Öz Türkçe 

“Kalu belâ”dan beri malımız olan ve elden ele bugüne kadar devrettiğimiz kelimelerle, 

kendi hançere ve lisan mimarîmize uydurulabilmiĢ yabancı dillerin kelimelerinden 

ibarettir. … cennet yerine uçmak bize ne kadar yabancı ise, „ulus‟ yerine „millet‟ de o 

kadar bizdendir.‖
1
 diyen Necip Fazıl, dil üzerindeki ―güdüm‖e karĢıdır. Dilin kendi 

mecrasında doğal bir akıĢ içinde olduğu görüĢüne yaslandığı görülen yazarın ―güdüm‖ 

karĢısında Türk aydınlarını da bu karĢı duruĢa davet ettiği görülür. Ona göre ―dilde 

arılaĢma ve saf Türkçe güdümüne karĢı Türk münevveri, Türk profesörü, Türk 

muharriri‖ ―bu iĢe inanmıyoruz, bu dünyanın yuvarlak değil düz olduğunu ispat etmeye 

çalıĢmakla eĢ bir teĢebbüstür‖ deme mükellefiyetini taĢıdığı halde bu reaksiyonun tam 

tersini yapmaktadır.
2
 Dolayısıyla Necip Fazıl‘ın eleĢtirisinin diğer ucunda bu ―güdüm‖ 

karĢısında önünü ilikleyip, ―Harika! Deha! KurtuluĢ! BuluĢ! ġahsiyet! Ġstiklal!‖ diyen 

Türk aydınları durur. 

Necip Fazıl‘ın dil konusunda doğallıktan, halk hançeresinin ürettiği ya da 

kendinin kılarak yaĢattığı kelimelerin sahiplenilmesinden yana bir tavır ortaya koyduğu 

görülür. Zira bu dil yapma ve uydurma değildir. Bu bağlamda 4 Ocak 1946 tarihli 

Büyük Doğu‘da yer alan ―Zavallı Türkçe‖ baĢlıklı köĢede ―Dilimiz hakiki Türkçedir. 

Hakiki Türkçe, yani annemizin, çocuğumuz veya kardeĢimizin bildiği ve konuĢtuğu, 

bütün yapma ve uydurma pilanlar dıĢındaki öz dil…‖ diye baĢlayan ve beĢ madde 

olarak sıralanan Türkçe ile ilgili kanunlarda uydurma dile, uydurma ve devĢirme 

kelimelere, Türkçenin sarf ve nahiv kurallarına aykırı zorlama uygulamalara karĢı çıkar. 

Zira güdümle saflaĢtırılıp, doğal seyrinden ve köklerinden uzaklaĢtırılmaya çalıĢıldığına 

inandığı dil, ona göre bir buhran içerisindedir ve dildeki buhran on sekiz milyon 

Anadolu Türkü‘nün trahom hastalığına yakalanmasından da yirmi tane Erzincan 

depreminden de yıkıcıdır.
3
 

Necip Fazıl‘a göre annesinin, dadısının, komĢusunun ve ağababasının bilmediği 

dil Türkçe değildir. Dil, yürekle ağız arasında bir iletkenlik belirtmeli, yüzyılların açtığı 

gizli ses ve anlam yivlerini törpülememeli, milli düĢünme ve söyleme verimini 
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2
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3
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korumalıdır. Zira her dili bir kâinat olarak görür Necip Fazıl. Ona göre kâinat nasıl 

taranır, incelenir fakat yeniden kurulamazsa bir dil de kâinatın bu hususiyetine benzer 

Ģekilde yeniden kurulamaz. Dolayısıyla ―güdüm‖ bu yasanın aksine bir zorlamadan 

baĢka bir Ģey değildir yazara göre. Bunları söyledikten sonra ―Benim için bu gerçeği 

belirtmek, bana kıvanç veren kutsal bir ödevdir. Arı us kurgul olunca böyle düĢünür. 

ġen ve esen kalınız! Efendiler artık yetmez mi bu hikâye?‖
4
 cümlelerinde kullandığı 

kelimeler vasıtasıyla öz Türkçecileri ironik Ģekilde eleĢtirir.  

Necip Fazıl, Büyük Doğu dergisindeki bu yazılarında sadece öz Türkçe 

hareketini ve dildeki güdümü eleĢtirmez. Aynı zamanda tekliflerini de ortaya koymak 

suretiyle çözüm önerileri geliĢtirir. 10 Aralık 1943 tarihli Büyük Doğu‘da yayımlanan 

bir yazısında Türkçenin dilbilgisi (sarf ne nahvi) içinde Ģekil almıĢ, asli kaynağı ile 

iliĢkisini kesmiĢ, ayrıca milli hançereye göre de ses değiĢtirmiĢ Arapça ve Farsça 

kökenli kelimelerin bizim öz malımız olduğunu söyler ve bunların Türkçeden 

atılmasının manevi bakımdan Türkiye‘nin bütün topraklarını bırakıp Haymana çölüne 

devlet kurması demek olacağını ifade eder.
5
 Yabancı dillerden alınan ıstılahlarda da bu 

ıstılahlar aynen alınıp kullanılacaksa muhakkak halk hançeresine uygun olarak milli bir 

damga vurmak gerekliliğine dikkat çeker.
6
 Necip Fazıl‘ın bu teklifi derginin birçok 

sayısında yinelenir. BaĢka yazarlar tarafından da desteklenip dillendirilir. Örneğin 

Behçet Bağdatlıoğlu, yabancı dillerden Türkçeye giren ıstılahlara yapma karĢılıklar 

üretme çabasının gereksiz ve boĢuna uğraĢ olduğunu belirtir. Ona göre Necip Fazıl 6-7 

yıldan beri ıstılah uygulamaları örnekleri ile bu sorunu halletmiĢtir. Bu bağlamda 

Bağdatlıoğlu Kısakürek‘in yabancı kaynaklardaki asıllarına sadık kalınarak alınacak 

ıstılahların milli hançereye uygun Ģekilde yerlileĢtirilmesi teklifini destekler.
7
 

Büyük Doğu dergisinde öz Türkçe hareketi, dilde güdüm ve yabancı dillerden 

giren ıstılahların TürkçeleĢtirilmesi konularının dıĢında üzerinde durulan bir diğer konu 

ise dil inkılabıdır. Rıza Çavdarlı imzası ile 30 Mayıs 1947 tarihli Büyü Doğu‘nun 65. 

sayısında yayımlanan mektupta Türk dil inkılabının gizli ajanlar ve Polit Biro 

vasıtasıyla dolaylı yoldan Rusya tarafından gerçekleĢtirildiği iddia edilir. Rıza Çavdarlı 

bu konuda elinde bulunan gizli belgeleri Türkiye‘nin Moskova büyükelçisi Zekâi 

Apaydın‘a elden verdiğini (bıraktığını) ve kendisinin son günlerde yurda dönmesiyle 

ondan geri aldığını belirtir. Polit Biro‘nun bu konuda aldığı kararı önce Hüseyin 

Semih‘ten daha sonra Polit Biro üyesi Aziz Bekof‘tan dinlediğini belirtir. Hüseyin 

Semih‘in kendisine ―Milliyetçiliği, bilhassa Türkçülüğü yok etmek, (Türk ocakları)nın 

propaganda faaliyetlerine nihayet vermek için, Türk zümreleri arasında bir ayrılık 

doğurmak lâzımdır.‖  dediğini, kendisinin bunun nasıl olacağını sorduğunda ―Türk 

dilleri arasında tam bir ayrılık icad edilecek!‖ cevabını verdiğini belirtir.  Böylece Türk 

dilleri arasındaki müĢtereklik ayrıĢtırılacak, birbirlerini anlamada güçlük çekmeden 

birbirlerinin neĢriyatını takip eden Tatar, BaĢkurd, Özbek, Türkmen, Kırgız, Yakut gibi 

Türk unsurları arasındaki ortak dil Moskova (Moskof) eliyle kaldırılmak istenmektedir. 

Üstelik bu ―ahmak milliyetçilerin‖ anlamayacakları kadar kolay bir iĢtir. Yapılması 

gereken eski dili, gerçek tarihi unutturmaktır. Zaten Polit Biro‘nun bu hususta verilmiĢ 

mühim bir kararı vardır. Dil ayrılığı Türkler arasında muhakkak olacaktır. ―Azizim‖ 

demiĢtir Hüseyin Semih, ―senin Dil ve Tarih Encümenlerin bilmeden bizim 

direktiflerimiz altında çalıĢırlar. Biz onların arasına, milliyetçilik kisvesi altında o kadar 

                                                           
4
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nüfuz etmiĢizdir ki, hemen hepsi bizim irâdemize tabidirler.‖
8
 Ancak Necip Fazıl bu 

iddiaya kendisi de inanmıĢtır. 1947 yılında yayımlanan bu mektuptan sonra dilde 

sadeleĢme/öz Türkçe hareketi ile Rusya/Komünizm arasında bir iliĢki kurulur sürekli. 

Bu mektup ve iddia dergide daha sonra da doğrudan ya da dolaylı olarak iĢlenir.
9
 

Mesela, 1 Kasım 1969 tarihli Büyük Doğu‘da Goethe‘den iktibasla ―Bir millete 

yapılacak en büyük mânevi suikast, onun diliyle oynamaktır!‖ ifadelerine yer verilir. 

Ayrıca Bousset‘nin ―Sabit olmayan ve her ân değiĢen dillere ölümsüz bir eser emanet 

edilemez!‖ sözlerinden hareketle özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı yılları ve sonrasında 

Moskova diktasıyla, uydurukça dilin bütün hesabının Türkün manevi göç yolunu 

kesmek, milleti söndürmeye matuf bir hareketi milleti diriltmeye yönelik bir hareket 

olarak göstermek olduğunu söyler.
10

 

Bununla birlikte dil inkılabına dair yoğun bir muhalefet dikkat çeker Büyü Doğu 

dergisinde. Bunun taĢıyıcısı elbette Necip Fazıl‘ın bizzat kendisidir. 12 Ocak 1951‘de 

Büyük Doğu‘nun 43. Sayısında yer verdiği Ġdeolocya Örgüsü‘nün ―BaĢyücelik Emirleri: 

Harf Devrimi‖ baĢlıklı yazısında Harf Devrimi sorgulaması ve eleĢtirisi yapar. Harf 

Ġnkılabının sadece bir harf değiĢimi değil, bir kültür kökü değiĢimi olduğunu, kavim 

üstü olan ve Ġslam harfleri diye adlandırdığı eski harflerin Arap Harfleri denilerek 

değiĢtirilip herkes tarafından Latin harfleri olduğu bilinen harflerin ise Türk harfleri 

olarak adlandırılmasının nasıl mümkün olduğunu, olabildiğini sorgular. Ġsmini Arap 

Harfleri denilerek kaldırılan Ġslam kültür dairesinin harflerinin tam on asır Türk 

medeniyet kadrosunun ifade unsurlarını teĢkil eden ve tam on asırlık milli irfanın temeli 

mevkiinde olan harfler olduğunu vurgular. Necip Fazıl‘ın Abdülhakim Arvasi‘nin 

etkisinde iyiden iyiye kaldığı yıllarıdır 1950‘ler artık ve bu düĢüncelerin arkasında 

Arvasi‘nin etkisinin görülmesi zor değildir. Derginin 1 Eylül 1969 tarihli 5. sayısında 

Abdülhakim Arvasi‘den aktarılan görüĢler bunu açık Ģekilde ortaya koyar. ġeyhin 

ağzından aktarılan görüĢlere göre ―Arap harfleri‖ olarak tavsif edilen ve bu 

vasıflandırma üzerinden ötekileĢtirilmeye çalıĢılan harfler Kuran harfleridir ve bu 

harflerin kökleri yüz binlerce sene öncesine, Hazret-i Âdem‘e kadar uzanmaktadır.
11

 

1950‘lerden itibaren Büyük Doğu‘nun muhalif sesinin daha sert çıktığı görülür. 

Bu ses 1960 askeri darbesine kadar devam edecektir. Bu sert muhalefet ve karĢı koyuĢ 

dil meselesinde de kendini gösterir ve belki de bugünkü Türkiye‘de bile söylenmesi çok 

güç ifadelerle dil devrimi eleĢtirilir. Derginin 8 Eylül 1950 tarihli 25. Sayısında Münir 

Süleyman Çapanoğlu imzasıyla yayımlanan ―Dil Faciamız‖ baĢlıklı yazıda Bir 

zamanlar, yeni Türkçe ve yeni terimler hakkında yazmanın yasak olduğu, böyle bir 

giriĢimin vatan hainliği olarak görüldüğü, yazılabilirse de bunları hiçbir gazete veya 

derginin neĢredemeyeceği söylenir. Yazar ―Bu, vatan ve milli varlık çapındaki 

mesuliyetin baĢ sorumlusu, daha birçok Ģeyle beraber, dil zaviyesinden de ne nispette 

kahraman ve ebedi Ģefliğe layıktır?‖ sorar ve ―Lisan inkılabı yüzde yüz öldürücü ve 

zehirleyicidir. Ancak göklere çıkarılmaktadır. Hakkında konuĢmak, yazmak tehlikelidir. 

Zira Abdülhamid‟e isnat edilen hafiyelik müessesesinin daniskası meclislerdedir.‖ der. 

Yazara göre yeni lisan diye ortaya atılan gülünç nesne her Ģeyden önce uydurmadır ve 

bu bilimsel olarak ispat edilmiĢtir. Çapanoğlu‘na göre bu inkılap, sadece bir nefsin, 

kendi kendisini ve kendi sakat idaresini putlaĢtırmak istemesi ve bu davaya da binlerce 

―Hû‖ diyen ucuz ve kolay sahtekâr ve mürai elde etmesi yüzünden hiçbir milletin 

baĢından geçmemiĢ bir felaket halinde meydana gelmiĢtir. Çapanoğlu, uydurma dil 
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belasının da bütün tarihi, mukaddesatı, maziyi, ruhu, benliği iptal gayesi ile ortaya 

çıkarıldığını iddia eder. 

Bu sert ifadelerin sahibi Büyük Doğu‘nun 25 Mayıs 1951 tarihli 57. sayısında 

―Vesika‖ baĢlıklı bir yazı daha kaleme alır. Bu yazıda da dil inkılabına hücum eden 

yazar, Halk Partisi rejiminin dil inkılabı yaftası altında Türk manevi bütünlüğüne 

vurduğu darbelerden birinin Ģefi mevkiinde bulunan Ahmet Cevat Emre‘yle beraber bu 

dil inkılabı hareketinin komünist davasına ne kadar destek olduğunu bir mektup vesikası 

ile ispat etmeye çalıĢır. Buna göre Ahmet Cevat Emre, Komünist Mustafa Suphi‘nin 

vaktiyle Trabzon‘da öldürülmesi ile ilgili olarak Komünist Ģeflerinden Pavloviç‘e ―Aziz 

yoldaĢım Pavloviç‖ hitabıyla baĢlayan bir mektup yazmıĢtır. Yazara göre, bu mektup 

Ahmet Cevat Emre‘nin Komünist olduğunu ispat etmekle kalmayıp aynı zamanda onun 

komünist davasını güdenlerin içinde faal ve etkin bir kiĢi olduğunu da göstermektedir. 

Çapanoğlu yazıyı ―Bu vesika karĢısında umarız ki dilleri ve dil marifetleri tutulur!‖ 

cümlesiyle noktalar. Yazıdaki iddialar derginin 11 Kasım 1964 tarihli 7. Sayısında da 

tekrarlanacaktır. 

Dil inkılabına dönük eleĢtirilerde odaklanılan bir diğer nokta ise bu inkılabın 

sadece dili değil, aynı zamanda edebiyatı da kısırlaĢtırdığı görüĢüdür. Necip Fazıl, 6 

Mart 1959 tarihli Büyük Doğu‘nun 1. sayısında Laedri müstearıyla yayımladığı yazıda 

―1928‘den buyana Ģimdi en büyükleri 30-35 en küçükleri 20-25 yaĢı arasındaki edebiyat 

nesli, görülmedik bir hızla kurudu, pörsüdü, döküldü ve babadan oğula müdevver büyük 

ruhi muhteva, ateĢte kalmıĢ bir yemek gibi yandı, kömürleĢti.‖ der.  Edebiyatın bir 

kısırlık içinde olduğunu ve bu kısırlığın sebebinin dil inkılabı olduğunu ifade eder. Ona 

göre bu inkılap yıktığı Ģeylerin yerine yenilerini koyamayan, gençlerin ruhunu bomboĢ 

bırakan ve tabular gibi kimseye yan baktırmayan bir vakıadır.
12

 Kısakürek bu yazının 

hemen hemen aynısını ―Aforizma‖ baĢlığı ile 1967 yılında derginin 13. Cilt, 5. 

sayısında da yayımlar. Yeni dille Türkçenin aralarını kapatılmayacak Ģekilde açmanın 

adıdır devrim ona göre.
13

 

Büyük Doğu dergisinin gündeminde ilki 1932 yılında yapılan dil kurultayları ile 

bu kurultayların 1936 yılında gerçekleĢtirilen üçüncüsünde alınan kararla kurulan Türk 

Dil Kurumu da vardır. Dil kurultayları ile ilgili yazılara hem eleĢtiri hem de beklenti 

hâkimdir. Bir yandan bu kurultayların içeriği, heyeti, güdüme tabi yapısı eleĢtirilirken 

diğer yandan ne olursa olsun bu kurultaylardaki tartıĢma ve görüĢmelerden dille ilgili 

içine düĢülen yanlıĢlardan dönmeyi sağlayacak birtakım kararlar çıkacağına dair umut 

da dile getirilir. EleĢtirilerde özellikle dikkati çeken husus kurultay heyetinin 

Cumhuriyet Halk Partisi‘nin güdümünde olması ve hükümetler ve bakanlar değiĢse de 

bu gerçeğin değiĢmemesi meselesidir. Yine kimi isimlerin Türkçenin Arap ve Fars 

kökenli kelimelerden arındırılması ya da gerçek BatılılaĢma için ortaöğretimde 

Latincenin öğretilmesi ile ilgili görüĢleri ve teklifleri tenkite uğrayan hususlar olarak 

dikkati çeker. 

Örneğin derginin 16 Aralık 1949 tarihli 10. sayısında yayımlanan ―Dil‖ baĢlıklı 

yazıda ―Dil Kurultayı toplanıyor. Haber muazzam: Uydurma dil faciası üzerinde bir 

karar verilecek ve bu cinnet hamlesinden dönülecekmiĢ…‖ denilerek ―garip ricatlara, 

muvazaalı hesaplara, itiraz ve karĢı itirazlara, Tanzimatçı kararlara‖ sahne olduğu 

söylenen kurultayın, sonuçta doğruyu bulacağına dair ümit dile getirilir.
14

 Büyük 

Doğu‘nun 1 Temmuz 1969 tarihli 3. sayısında ise 1951 yılında toplanan Dil 
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Kurultayında Nurullah Ataç‘ın orta tahsil müesseselerinde Yunanca ve Latince 

öğretilmesi hususunu savunması ve Cumhuriyet Gazetesi‘nin bu görüĢü destekler 

nitelikte neĢriyat yapması Nahit Sırrı Örik tarafından eleĢtirilir. Buna göre Arap ve Fars 

dillerinin bizim için artık tamamen yabancı olduğunun, Batı medeniyetine tamamen 

intisap için bu medeniyetin Yunan ve Latin dillerine dayanması gerekliliğinin 

savunulması tenkit edilir. Nahit Sırrı Örik Ataç‘ın bu konuĢma ve görüĢleri ile bunları 

destekleyen neĢriyatı eleĢtirir. Örik‘e göre Arap ve Fars dillerinin ―kapı dıĢarı 

edilmesinin‖ medenileĢme tekâmülünün bir göstergesi olarak sunulması yanlıĢtır. Yazar 

Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri atmakla medeniyetçe yükselmek arasında kurulan 

iliĢkiyi ―hikâye‖ olarak niteler. Bu temayül neticesinde gençler en basit sözleri bile 

anlayamaz, en basit meramlarını bile anlatamaz olmuĢtur. Örnek olarak hukuk fakültesi 

son sınıf öğrencisinin bile ―mecal ve takat‖ kelimelerini anlamamasını gösterir. Ona 

göre bu gibi teklifler Türk kültürünü ana kaynağından, yani Ġslamiyet‘ten büsbütün 

ayırmak hedefini taĢımakta ve Nurullah Ataç bu iĢin gönüllüsü olmaktadır. Yazıda Dil 

Kurultayları da tenkit edilir. Buna göre dil kurultayları Türk‘ün ana dili üzerindeki 

cellatlık vazifesinin iĢ bölümünün yapıldığı toplantılar olarak gösterilir.
15

 

Türk Dil Kurumu ile ilgili eleĢtirilerde ise kurumun dil inkılabını 

desteklemesinden, inkılabın ―izlal‖ ve ―ifsat‖ edici tesirinin devam etmesindeki 

rolünden söz edilir. EleĢtirilerde kurumun dil konusunda birlik sağlamakla 

yükümlüyken bunun hilafına milletin dil birliğini ve meramını anlatma kudretini yok 

edici faaliyetlerde bulunduğu, bu durumun bir Babil Kulesi sendromu meydana getirdiği 

görüĢlerine yer verilir. Ayrıca kurum üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 

hâkimiyeti/etkisi, bu baskıya koĢut olarak kurumun hazırladığı sözlüklerde bilimin ve 

objektifliğin esas alınmadığı, bu sebeple kimi kelimelerin bilinçli olarak anlam 

sapmalarına uğratıldığı suçlamalarına yer verilir. 

M. Raif Ogan‘ın 16 ġubat 1951 tarihli Büyük Doğu‘da ―Dil Kurumu Bir Ân 

Evvel Yıkılmalıdır!.. Hayırlı Ġnkılâp Ancak ve Ancak Budur!..‖ baĢlıklı yazısında dil 

inkılabının dozunun kaçtığı, uydurma dil inkılabının ―izlal‖ ve ―ifsat‖ edici tesirinin 

devam ettiği ve bunun milli varlığı, milli tarihi ve medeniyeti ciddi olarak tehdit ettiği 

üzerinde durulur. ġeflik istibdadının en zararlı ve sahte inkılabı tavsif edilen dil 

inkılabının Türkiye‘nin demokrasiye kavuĢtuğu yıllarda da devam ettirilmek istendiği 

vurgulanır. Bu durumun Türk milletinde bir Babil Kulesi sendromu meydana 

getirmesinin amaçlandığı söylenir. Ogan, okul kitaplarında ve resmi yayın organlarında 

zorla yer aldırılan uydurma dili dil kurumunun lügatine baĢvurmadan anlamanın 

imkânsızlığından bahseder. Bu tutum ve uygulamaların devam etmesi halinde Fuzulî bir 

yabancı, Bâkî bir muamma, Ruhî, Nedim, Fikret, HaĢim gibi Ģairlerin, hatta Necip 

Fazıl‘ın 1950‘lerdeki Ģiirlerinin yeni nesil için çözülemez olacağından bahseder. Yazar 

bu bağlamda ―Yazık oldu Süleyman Efendiye!‖ diye Ģiir yazan Orhan Veli‘yi de arı dil / 

saf Türkçe seferberliğinin savunucusu ve uygulayıcısı Nurullah Ataç‘ı da ağır bir dille 

tenkit eder. Mazi ile alakanın asla kesilmemesi gerektiği, aksi halde benliğin 

kaybedilerek baĢkasının kalıbına girmenin kaçınılmaz olduğu uyarılarında bulunur.  

Ogan yazısını ―Türk ve Ġslam medeniyetinden ayrılarak ne idüğü belirsiz dalkavuklar 

camiasına katılmayacağız ve uydurma inkılapların sahteliğini teĢhir edeceğiz‖ 

cümleleriyle sürdürür ve hayırlı ve hakiki inkılabın Dil Kurumunun bir an evvel 

kapatılması olacağını da vurgulayarak bitirir. 

M. Raif Ogan Büyük Doğu‘nun 16 Mart 1951 tarihli 52. Sayısında ―Ah, Ģu lisan 

dâvamız, ah!‖ baĢlıklı bir yazı kaleme alır ve Dil Kurumu‘na yüklenir. Buna göre Dil 
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Kurumu ―her boydan ve her soydan bir Babil Kulesi cemaati tarafından‖ meydana 

getirilmiĢtir. Bu haliyle ―Volter‘in Akademi tanımına‖ benzediğini söyler. Yazara göre 

―milletin dil birliğini ve meramını anlatma kudretini kökünden yok etmek üzere ağız ve 

gönül birliği yapmıĢlar, Halk Partisi kodamanları ve muvazaa kahramanları tarafından 

kurumun geçit yolları tutulmuĢ‖tur. 

Türk Dil Kurumu derginin sonraki yıllardaki sayılarında da tenkide uğramaya 

devam eder. Örneğin derginin 19 Kasım 1965 tarihli 9. sayısında Mustafa Yazgan 

―GörüĢler‖ köĢesinde ―Kemalizm Din Değildir‖ baĢlıklı bir yazı kaleme alır ve bu 

yazıda Türk Dil Kurumu‘nun neĢrettiği Türkçe sözlükten bir parçayı fotokopisinden 

okuduğunu söyleyerek sözlükte ―Din‖ kelimesinin izah edildiği parçayı tenkit eder. 

Buna göre sözlükte ―Din‖e ―1- Ġnsanların tanrıya inanıĢ ve bağlanıĢları… Din ve dünya 

iĢleri ayrıdır. 2- Bu konuda tutulan yollardan her biri… Müslüman dini, Hristiyan 

dini… 3- Ġnanılıp çok bağlanılan fikir veya ülkü… Kemalizm Türkün dinidir.‖ 

karĢılıkları verilmiĢtir ve yazara göre halkının yüzde doksan dokuzu hala Müslüman 

olan bir ülkede ―izm‖lerin halka din diye takdim edilmesi kabul edilemez bir 

ciddiyetsizliktir. Yazar, ülke çapında hizmet görmesi gereken kurumların bu konularda 

daha ciddi olmalarının gerekliliğine ve hislerin, Ģahsi kanaatlerin genelleĢtirilmemesine, 

ilmin ve objektifliğin bütün çalıĢmalarda esas tutulması lüzumuna inandığını vurgular.
16

 

Dilde sadeleĢme, dilin güdümü, yabancı dillerden Türkçeye giren kelime ve 

kavramların TürkçeleĢtirilmesi, dil inkılabı, dil kurultayları ve Türk Dil Kurumu gibi 

güncelliğini hala koruyan ve tartıĢılan konularda örneklerin sayısı bunlarla sınırlı değil 

Ģüphesiz. Bu örnekler derginin 1943‘ten 1978‘e kadar devam eden yayın macerası 

içinde konularla ilgili en dikkat çekici örnekler olarak görülmesi sebebiyle alınmıĢtır. 

Zira seçilen bu örnekler Büyük Doğu dergisinin bu konulara bakıĢını ve yaklaĢımını, bu 

konular karĢısındaki reaksiyonunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Örneklerden 

de anlaĢılacağı üzere dergide zamanın dil politikalarına ve uygulamalarına ciddi bir 

karĢı duruĢ söz konusudur. 

Sonuç 

Dil ile insan ve toplum arasında var olan sıkı bağa birçok düĢünürün atıf yaptığı 

görülür. Bir toplumda insanlar arasındaki iliĢkiler dil ile kaimdir. Toplumun ortak 

değerler manzumesi olarak adlandırılabilecek kültür de ancak dil vasıtasıyla sonraki 

nesillere aktarılabilir. Dolayısıyla dil hem insanlar arasındaki duygu ve düĢüncelerin 

aktarımında hem de o duygu ve düĢüncelerin arka planında yapıcı bir mevkiye sahip 

kültürün aktarımında en önemli vasıtadır. Dilsiz insan ve toplum olamayacağı gibi 

kültür de olamaz, taĢınamaz. Dilin doğal seyri bu bağlamda son derece önemli ve 

hayatidir. Dille arasına mesafe giren bir toplum ahengini, insicamını, yekpareliğini 

kaybedecektir. ―Dil düĢüncenin evi‖ ise ortak bir dil olmadan ortak bir düĢüncenin 

vücuda gelmesi mümkün olmayacak. Bir grubun, bir zümrenin meydana getirdiği 

düĢünce toplumun geneline yayılamayacaktır. 

Erken Cumhuriyet Türkiye‘sinde birçok mesele ile birlikte dil de bir mesele 

olmuĢ ve tarih, kültür, sanat ve edebiyat alanlarındaki güdümden nasibini almıĢtır. BaĢta 

harf inkılabı olmak üzere köklü değiĢiklikler kimlik sorununun önemli 

tetikleyicilerinden biri olarak kalmamıĢ, toplumsal ayrıĢma ve kutuplaĢmanın da ilk 

adımları olmuĢtur. Cumhuriyet devri dil politikalarının getirdikleri ve götürdükleri 

bugünkü Türkiye‘de hala tartıĢmalı bir konu olarak güncelliğini korumakta, toplumun 

bir kesimi bu politikalara eleĢtirel bir gözle bakmaya devam etmekte; bir baĢka kesimi 
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ise politikaları ateĢli bir Ģekilde savunmaktadır. Dil üzerindeki güdüm sadece erken 

Cumhuriyet dönemiyle sınırlı kalmamıĢ, sonraki yıllarda da devam ettirilmiĢtir. Arapça 

ve Farsça kökenli kelime ve kavramlara öz Türkçe karĢılıklar üretme seferberliği, 

müfredatların buna göre tanzimi, özellikle devlet tekelindeki neĢriyatın bu politikaların 

teorik ve pratik taĢıyıcılığını yapması bunlardan bazılarıdır. Bu güdümün neticelerinden 

biri de toplumda iki farklı dil ve anlam dünyasının ortaya çıkmasıdır. Millet ve ulus, 

medeniyet ve uygarlık, kâinat ve evren, Ģehir ve kent, istiklal ve bağımsızlık gibi aynı 

anlamı karĢılayan fakat kökenleri, çağrıĢımları ve anlam katmanları farklı olan 

kelimeler birlikte yaĢamaya baĢlamıĢtır. Ancak bu seferberlik tam manasıyla sonuca 

ulaĢmamıĢ, türetilen kelimelerin büyük çoğunluğu daha doğarken ölmüĢ, kalanlar da 

eskilerin yerini alma baĢarısını tam manasıyla gösteremeyerek onlarla birlikte 

kullanılmaya devam etmiĢtir. 

Bu örnekleri yine dille ilgili diğer uygulamalar üzerinden de sürdürmek 

mümkün. Dolayısıyla mesele sadece dille ilgili olmaktan çok ötede, bir kimlik ve 

kendini tanımlama meselesi olarak durmaktadır. Bu noktada Cumhuriyet Türkiye‘sinin 

Batı uygarlığını esas alan yeni ulus-kimlik inĢası karĢısında Büyük Doğu dergisinin -

Necip Fazıl‘ın fikir ve aksiyonuyla iliĢkili olarak- Türkiye‘de Ġslami kimliğin 

inĢası/direniĢi bağlamında bir iĢlevinin de olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Kimliğin en önemli göstergelerinden biri olan dil konusunda Necip Fazıl öncülüğündeki 

Büyük Doğu dergisinin yayın faaliyetleri, -aralıklarla kapansa, yayını dursa da- gerek 

1978 yılına kadar devam eden kendi döneminde gerekse bugüne uzanan çizgide 

Türkiye‘de ya toplumun en azından bir bölümünün dil konusundaki görüĢ, düĢünce ve 

yönelimlerinde etkili olmuĢ yahut bunların yansıtıcısı olarak iĢlev üstlenmiĢtir.  
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ġEHĠR VE ĠKTĠDAR 

 

Mustafa KARAOSMANOĞLU

 

Özet 

Her medeniyet kendi kodlarını oluĢtururken ilham aldığı toplumsal değerler gereği kendi 

Ģehirlerini ya kurar veya kurulmuĢ olan Ģehirleri kendi algı dünyasında yer eden model Ģehre doğru 

geliĢtirir. Bir Ģehri anladığınızda o Ģehrin nasıl bir medeniyet tarafından kurulmuĢ olduğunu da anlamıĢ 

olursunuz. Aslında bir iĢ, bir eylem veya bir eser her ne olursa olsun onu yapan kiĢinin izlerini taĢır. 

KonuĢtuğunuz dilden güzel bulduğunuz nesnelere kadar her Ģey aslında bu izin sizde bıraktığı etki 

sonucudur. Yoksa hiçbir Ģey öyle birdenbire oluĢmaz. Bu bağlamda geçen günlerin getirileri açısından 

değiĢimi ve dönüĢümü Ģehir üzerinden takip etmek yeni insanı algılamada yardımcı olurken karĢı taraftan 

da insanın temayüllerini an itibariyle hesap edip nasıl bir Ģehirde yaĢandığını çıkarsamak mümkün hale 

gelir. Elbette ki içinde yaĢadığımız medeniyetin eĢya ile kurduğu iliĢki türü eĢya insan ve Ģehir üçgeninde 

değiĢen oranlarda hangi faktörün ağırlık merkezini fazlaca etkimesi ile bağlantılı olarak bir değiĢiklik 

göstermiĢ ve neyin daha önemli ve baĢat olduğu dâhilinde belirgin ipuçları vermiĢtir. Bizim yaptığımız 

çalıĢma da günümüz Ģehrinin getirileri üzerinden yine Ģehre yönelik bir okumayı mümkün kılmak 

çabasıdır. 

Anahtar Kelimeler: ġehir ve Ġktidar, ġehir ve Yönetim, ġehir ve Tarih, ġehir ve Politika, ġehir 

ve Çevre, ġehir ve Yıkım. 

CITY AND POWER 

Abstract 

Every civilization, while creating their own codes, according to the social values that inspire 

them, either found their own cities or develop the already-existing cities into the model city in their 

perception of the world. When we understand a city, we can understand what kind of civilization founded 

it. Actually, an action or a work, whatever it is, carries the traces of its creator. From the language we 

speak to the objects we find beautiful, everything is the result of that trace. Otherwise, nothing happens 

overnight. In this regard, following the change and transformation in terms of the past days through the 

cities help understand the new people. Besides, it becomes possible to estimate the temptations of people 

instantly and to deduce how they live in a city. Of course, the relationship between the objects and the 

civilization in which we live has changed in connection with which factor is more dominant at varying 

rates in object, human and city triangle and also it give certain clues to understand what is important and 

primary. Our study is to understand the cities through the outcomes of today‘s cities. 

Keywords: City and Power, City and Administration, City and History, City and Politics, City 

and Environment, City and Destruction.  

                                                           

 Mimar-ġair. 
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ġehir ve UğraĢ Bağlamında Dil Merkezli Yeni Fark Edilen Bir Mekân 

Bir temaĢa veya tetkik gereği bir metin okunduğunda; bu metnin sizi, 

söylenmeye değer bir Ģeyler ifade eden cümlelerin ardından, kâğıda veya günümüzde 

olduğu gibi bilgisayar ekranına bağlı kalarak okumanın üzerinde gerçekleĢtiği bir 

mekâna davet eder. Metnin okuyucuya yönelik oluĢturduğu bu mekân, ilk önce yüzey 

olarak maddi bir unsur biçiminde kendini varlayan bir vasatta yer alır. Devamla okunan 

satırların itimi ve satır aralarının gizemli çekiciliğiyle zihinde daha muğlak ve daha 

okuyana özgü biçimlerde soyut bir mekân/lar/a geçiĢ yapar. Yani bir nevi iktidar olma 

biçiminin farklı görüntüler altında varlık sahnesinde mekân bulması olarak 

değerlendirebileceğimiz bu giriĢim, türleri somut olandan soyut olana ne kadar 

yaklaĢırsa, oluĢturmuĢ olduğu vasatın büyüklüğü ve geliĢmiĢliği adına bir tür yoklama 

faaliyetini de o kadar var kılıyor demektir. Metin, bir bakıma yeni bir iliĢkiler ağını da 

bu düzlem üzerinden kurarken belki de olmadık bir biçimde Ģehre yaklaĢmıĢ oluyor. 

Yani en yalın anlamıyla bir metin, Ģehir olmasa bile Ģehrin devamı veya yeni bir anlam 

katmanı altında Ģehrin yeniden okunması olarak hayatımızdaki gizli/l/ yerine yeni yeni 

alanlar katmakta bir beis görmez. Bu da Ģehri var olan bitenin somut bir mekâna 

yansıdığı ‗arazi‘ parçasından koparıp, merkezinde fonksiyonel olmanın yer aldığı 

iliĢkiler ağının yeni imkân alanlarına doğru çeker. Yani dıĢımızda binalarla, yollarla ve 

diğer Ģehir bileĢenleriyle madden kurulu devasa bir Ģehir varken ve duruyorken okuma 

dediğimiz eylemin içimizde veya hemen yanı baĢımızda aynı imkânların daha soyut 

bağlamda bir türevini sunmasıyla yine içimize Ģehir diye sokulduğunu hissetmiĢ 

bulunuruz. Bir de bakarız ki yanı baĢımızda olup biten her Ģeyle birlikte elde ettiğimiz 

iĢbu deneyim bizi olmaklığın zengin potansiyeliyle birlikte Ģehrin kucağına 

fırlatıvermiĢ. 

ġehre haksızlık etmeyelim; aslında içinde yer bulduğumuz bu mekâna varıncaya 

değin, üzerimizde kendini var kılan birçok unsurun iktidarı bizi bildiğimizin çok 

ötesinde bir yetkeyle yönetmektedirler. Eğer biz falanca Ģeyin iktidarı deyip de yalın bir 

iktidardan bahsedersek, gerçeği en azından saptırmakla kalmayıp, o gerçekten de hızla 

ayrılmıĢ sayılırız. Aslında bütün iktidar biçimleri, yönlendikleri nesne üzerinde (en 

azından bazen) birbirlerine yardım etmekte hiç de zorlanmazlar. Bir iktidar biçimi, 

bağlam gereği bir diğerinin elinden tutarak nesnesi olduğu vasat hakkında söz sahibi 

olmasını kolaylaĢtırır veya ona kendi açtığı iktidar alanı içinde bir yer vermekte fazlaca 

bir beis görmez. Bu dolayımda, dilden tutun da kullandığımız eĢyaya varıncaya değin 

geniĢ bir yelpazede hayatımızı kuĢatan unsurlarının birbirleriyle kurdukları etkileĢim 

alanları ve bu etkileĢim alanlarının bizim üzerimizde yansıması ile biz de bu iktidar 

biçimlerinden nasibimizi hak ettiğimiz oranda almıĢ oluruz. Yukarıda kurduğumuz 

cümlede Ģehre haksızlık etmeyelim demiĢtik, Ģimdi biraz da Ģehre haksızlık ederek 

iktidarın üzerine yürümeyi deneyelim. Aslında bu iliĢkiler ağını; bizi beĢerden insana 

varıncaya değin ‗bu günkü durumumuza gelmemiz sadedinde‘ Ģehrin oluĢturduğunu 

bilmekteyiz ve bu bilgiyle de Ģehri, baĢımıza bu iktidar ―belasını‖ sarmıĢ olmakla 

iliĢkilendirmekte yanlıĢ yapmıĢ olmayız. Kullanma ve kullanılmanın doğası gereği; 

Ģehir de bizim gibi birçok iktidar alanını kendi geliĢimi gereği kullanırken diğer birçok 

iktidar alanı tarafından da kullanılmaktan kaçamaz. Elbette diğer alanlarda da olduğu 

gibi, yüzde yüz kullanma veya yüzde yüz kullanılma kipi henüz görülmüĢ bir Ģey değil. 

En asgari düzeyde yüzde elli bir kullandığınız bir unsurun yüzde kırk dokuz sizi 

kullandığını bilirsiniz. Bu sınırların birbirine yakın düĢmesi hasebiyle iktidar yüksek 

düzeyde algılanacak bir noktada görülmese bile, kullanma ve kullanılma sınırlarının 

birbirinden uzaklaĢmasıyla birlikte algılama eĢiği de o oranda kendini belli eder. 

Tabiatın en temel kurallarından bir üzerinde söyleyeceksek eğer; yediğimiz yemek bizi 
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bilmem kaç oranında hayatta tutarken termodinamiğin ikinci yasası gereği ‗oran çok 

düĢük olsa bile‘ bilmem kaç oranında da ölüme gönderir. 

Bir hüküm bildirme veya bir soru sorarken ya da bir tasvirde bulunurken dilin, 

kullandığı bütün tabanlarla birlikte iktidar biçimlerinin en önemli taĢıyıcısı olduğunu 

görmekteyiz. Aslında dil, bir anlamda bu iktidar biçimlerini taĢıyarak iktidara aracı 

olurken en yoğun biçimde bir iktidar alanının sarmalına bağlam gereği Ģehri dâhil eder. 

DeğiĢen Ģartlar ve yeni ulaĢılan imkânlar gereği, en azından farklı bir Ģehir algısı 

üzerinden Ģehre yaklaĢmakta olduğumuzun farkındayız. Günümüz Ģartlarında birer 

insan olarak hızla kendine doğru yabancılaĢan bir sürecin içine girmiĢ bulunmakla 

birlikte, yaĢadığımız süre zarında elde edip dönüĢtürdüğümüz bütün gereçleri, 

kendimizin üzerine koyarak eskiye oranla artarak hızla farklılaĢıyoruz. Bir kopuĢu da 

ifade eden bu farklılık, hedeflediği insanla birlikte içinde yer aldığı mekânı da aynı 

oranda değiĢtirmektedir. Hatta insanla, çevresinde yer alan enstrümanlar; Ģehir ve 

mekân olarak birbirlerine karĢılıklı iz bırakarak hızla bir değiĢime uğramaktadırlar. Bu 

durumda tarihten günümüze gelen süreç içinde veya bir baĢka deyiĢle ilk insandan bu 

yana, zaman zaman artarak, zaman zaman da azalarak, dönüĢüp değiĢime uğrayan bir 

aksta hızla yabancılaĢıyoruz. ĠĢbu yabancılaĢma, bir yandan bizi varoluĢsal 

köklerimizden koparmak gibi bir taban oluĢtururken diğer yandan, daha soyut ve daha 

donanımlı baĢka bir taban üzerinde yükselmemizi vaat etmektedir. Buna mukabil 

‗iliĢkisel bağlamda‘ Ģehir insan karĢıtlığı gereği kurulmuĢ olan iliĢkiler ağının, zaman 

içinde gittikçe soyutlanması ile birlikte Ģehir, elde ettiği paralel kazanımlar sonucunda 

hızla bir soyutlanmaya doğru yol almaktadır. ġehrin gövdesine eklemlenen her unsur, 

insanı nispeten daha soyut, daha haraketli bir merkezin olduğu farklı bir alana doğru 

çekerken, aslında bütün bu uğraĢ alanları ile birlikte ‗insana‘ ve ‗Ģehre‘ ne yansıttıysa 

bunu bir dil üzerinden servis etmiĢlerdir. 

Kullanılan dil; Ģehirle insan arasında her geçen gün daha iĢlevsel bir hal alarak 

insanı baĢta da söylediğimiz gibi beylik ifadeyle yabancılaĢtırırken, Ģehre de var 

olandan farklı mekanlar katıp daha sofistike bir duruma getirerek anlaĢma ve iliĢkiler 

noktasında dilin ötesinde ulaĢılması imkânsız olan bir alana getirip dayamıĢtır. Yani 

Ģehirlerin artık klasik anlamda bizi barındırmanın ötesinde, bize bir dil bağıĢlayan 

devasa yapılar oldukları günümüzde yavaĢ yavaĢ da olsa belirginleĢmektedir. Bugünün 

dünyasında geliĢmiĢ ülkelere ait kültür üreten herhangi bir metropolde olup biteni, yine 

dünyanın herhangi bir taĢrasından izleyen biri, o metropoldeki insanla aynı müziği 

dinleyip, aynı kitapları okuyabildiği gibi, onun seyrettiği filmleri seyredip onun gibi 

davranabilmekle ve duyumsayabilmektedir. Hem de eski insanın yabancılaĢmayı fark 

edip bazı direnç noktaları oluĢturma gayreti güttüğü yerlerde entegre olmak gibi bir 

düzlemde, ötekine katılmanın kolaylığını kuĢanmakta herhangi bir beis görmemektedir. 

Bu durumda o metropoldeki insandan mekân ayrılığından baĢka herhangi bir farklılığa 

sahip olmayan bu insanın diğeri ile kurduğu bağ, dil üzerinden inĢa edildiğinden dolayı 

eski dönemlerde Ģehirde olmanın insana sağladıkları özellikleri bulunduğumuz bu 

zaman kesitinde ayniyle dil sağlamaktadır. ĠĢte bundan dolayı dil artık Ģehirdir 

diyebileceğimiz bir noktaya gelmiĢ bulunmaktayız. Bağlam gereği gelinen bu noktada 

Ģehrin iktidar anlayıĢının dilin iktidar anlayıĢıyla bazı kesiĢim kümeleri oluĢturduğunu 

yavaĢ yavaĢ anlamak durumundayız. Kısaca dil ne kadar oyun oynarsa artık Ģehir de en 

azından o kadar oyun oynar, dil ne kadar savurursa Ģehir de o kadar savurur, dil ne 

kadar dönüĢtürürse Ģehir de o kadar dönüĢtürür, dil ne kadar iktidar ederse Ģehir de o 

kadar iktidar eder deme noktasına gelmiĢ durumdayız. 

Dünya ölçeğinden ayrılıp kendi coğrafyamıza baktığımızda ise gördüklerimiz 

bazı kalemlerde farklılık arz etse bile, geliĢen teknik ve iletiĢim araçlarının verdiği 
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imkânlar dolayımında insanın kendini hemen kendi yanında inĢa etmesiyle baĢlayan 

yeni bir sürece doğru, bizim de kültür ve medeniyet temsilcileri olarak hızla yol almakta 

olduğumuz yadsınamaz bir gerçeklik olarak ortadadır. Daha önceki dönemlerde Ģehrin, 

ziyadesiyle mekân orjinli olarak insana sunduğu ve onu beĢer sınırlarından alıp insan 

olmaklığın vasatına eriĢtiren maddi yüzünün en azından insanın soyut kazanımları 

açısından artık çok ta fonksiyonel olmayacağını çıkarsayabilecek bir duruma 

geldiğimizden, yukarıda birkaç kelamla bahsettik. Ġslam‘da ilk Ģehrin adının 

Medine‘den baĢlaması, iĢbu tarihte yeni Ġslam insanının inĢası açısından elbette ki 

önemliydi. Aslında din bu bağlamda insana hedef olarak Ģehri ve Ģehirli olmayı iĢaret 

ediyordu. Lakin Ġbn Haldun‘un da değindiği Ģekliyle para ve riya orijinli bir Ģehre, 

konar-göçerliğin kesin hatlarla belirlediği insan olmaya, temiz ve doğal kılmaya 

yarayan bazı özellikleri de bedevi hayatın algı düzlemiyle Ģehrin içine yedirerek. Elbette 

ki Ģehir daha önce de değindiğimiz gibi belli bir iĢ bölümü altında gerçekleĢen karmaĢık 

bir iliĢkiler ağıdır. Aslında bu iliĢki düzlemini insana sağlayan yanıyla iĢin içinde bütün 

detaylarını içerecek bir vaziyette okuma faaliyeti girmektedir. Belki de Müslümanların 

ilk emre ‗oku‘ ayeti üzerinden muhatap olmaları, onları soyut düzlemde Ģehirle bir 

metin vasıtasıyla tanıĢtırmasıydı. Ġnsanın inkiĢaf etmesindeki diğer süreci ise Medineli 

olmak tamamlayacaktı. 

Medine‘den baĢlayıp medeniyete, civitas‘tan baĢlayıp civilication‘a varmak 

Ģehrin iliĢki düzeyi açısından okuma bazında önemli ipuçları vermekte olduğu gibi, bu 

iliĢki düzeyinin hâlihazırda var olanla sağlanması açısından tersine bir kurguyla, 

insanda mündemiç olan Ģehrin soyut düzlemde yakalanmasının yine bir tür okumakla 

gerçekleĢtiği bugün itibariyle bariz bir Ģekilde ortadadır. BaĢka bir deyiĢle bu iliĢkiler 

aksı üzerinden gidildiğinde Ģehir ve insan birlikteliğinin birbirini inĢa etme vasatının 

artık klasik mekândan ayrılması gerektiğini net bir Ģekilde söyleyebiliriz. 

ġimdi günümüze kadar gelen süreçte bizi besleyen Ģehir olgusu üzerinden 

üretilmiĢ olan Ģehir ve iktidar iliĢkilerine bakarsak eğer aynı Ģeyleri biraz daha farklı bir 

Ģekilde söylediğimizi göreceğiz. Bu aslında Ģehrin hâlihazırda bizi getirdiği yeni 

vasattan ancak anlaĢılabilecek bir durum olduğu için eskiye yönelik yargıların 

farkındalık eksikliğinden kaynaklandığını bariz bir dille ortaya koyabiliriz. Lakin bu 

baĢka bir zamanın tartıĢma konusu olduğundan burada üzerinde durma gereğini 

hissetmiyorum. 

Ġktidarın ġehrin Merkezine YürüyüĢü 

ġehir insanoğlunun hayatındaki en önemli kurgudur, bu aslında insanoğlu Ģehre 

olduğundan da fazla borçludur demekle aynı Ģey. BaĢlangıçta dil hariç her Ģey Ģehirle 

baĢlar. Dil belki baĢlangıç noktasını Ģehrin dıĢında bir yerlerde edinir lakin asıl 

geliĢimini Ģehirle tamamlamakla, o da Ģehre borçlu olanlar sınıfına katılır. Dilin varlık 

olarak Ģehri öncelemesi insan Ģehir iliĢkisinde de benzerlik arz eder. Her ikisi de 

varlıklarını Ģehrin dıĢında oluĢturmuĢ olmalarına rağmen varoluĢlarını Ģehrin geliĢim 

çizgisiyle paralel tutmuĢlardır. Aslında insanın Ģehre olan katkısı yanında, Ģehrin 

insanoğluna bahĢettikleri hesap edilirse, insan ve Ģehrin birbirlerinin doğasına ne denli 

müdahil olduğu açıkça görülecektir. 

Ġnsana dair her oluĢum, bedenleĢmek için, belki de en hafifinden kendine bir yer, 

bir mekân aramak için Ģehrin merkezine doğru yürüyerek bir tasarım olarak Ģehre iliĢir. 

Bağlam gereği Ģeyin kendi varlığına iliĢkin bir Ģey söylemek gerekirse; her nesnenin ve 

her sözün Ģehre dair bir izdüĢümü bulunur yargısını temel alıp yola koyulabiliriz. En 

soyutundan baĢlayarak en somut olana doğru geliĢen bir çizgide; varlığın kendini 

konumlandırması olarak tanımlayabileceğimiz bir uğraĢla; aslında bir yer kapma 
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mücadelesine mündemiç olarak iyiden kötüye, doğrudan yanlıĢa ve güzelden çirkine 

değin ikilikler arasında gider geliriz. ĠĢbu gidiĢ geliĢler esnasında kullandığımız dil, 

yaptığımız eylem, onayladığımız her karar ve bu dolayımda harcadığımız enerji, 

ucundan kıyısından iktidar ve mekân konusunda uygun eĢleĢme temrinleri olarak 

okunabilir. Bağlam gereği insani olan her bir Ģey, Ģehre dair bir iktidar giriĢimidir. Diğer 

bir deyiĢle insan oluĢumuna katkıda bulunan bütün Ģehir bileĢenleri, kendilerine 

pastadan bir pay almak umuduyla Ģehrin odağına doğru iktidar elde etmek için bir tür 

yürüyüĢe geçerler. 

ġehir için söylenebilecek farklı bir Ģeyde; bir Ģehirde oluĢan eylemlerin 

potansiyel olarak tersinebilir bir duruma sahip olmasıdır. ġehir istihdam ettiği insanların 

gruplar halinde iliĢkilendikleri bir yere iĢaret ettiği için bu gruplar arası çekiĢmelerin 

yaĢandığı zaman zarfında her değiĢikliği kendi bünyesinde hissedecektir. ġehrin etkili 

kiĢilerinin tavır alıĢlarından, o Ģehre ait belediye ve kent meclislerine varıncaya değin 

yönetimin değiĢmesi kentin de doğrudan değiĢmesi anlamına gelecektir. Bu durumda 

Ģehrin yapısının düzgün doğrusal bir çizgide geliĢtiğini söylemek doğru olmadığı gibi 

her geri dönüĢün zaman mekân matrisine bağlı olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. 

Dolayısıyla her geri dönüĢ aynı zaman ve mekân koordinatlarına olmayacağından Ģehir 

görece değiĢik bir geliĢim çizgisinde farklı bir biçimde beslenecek demektir. 

ġehre Dair Ġlk Yönetme GiriĢimi 

Genel anlamda iktidarı; Ģehre yönelen iktidar ve Ģehrin iktidarı ekseninde 

fatihlerin ve hâkimlerin yönetimi olarak iki ana kısma ayırabiliriz. Hâkimler, Ģehrin 

yürürlükteki yöneticileri olmakla beraber yerleĢik hükümler altında ellerinin altında 

bulunan tebaayı sevk ve idare ederler ve bu dolayımda bir durağanlığın ürünü olarak 

iktidara nispet edilebilirler. Fatihler ise hâkimler denen zümreye nispeten daha 

buyurgan ve bilinmezdirler; ilk defa Ģehrin yönetimini ele geçirmekle birlikte gücü 

kullanma açısından önceki yönetici olan hâkimlere nispetle daha serbest davranabilecek 

bir pozisyon elde etmiĢ olurlar. Eski hâkimler zümresini yerinden ederek ilk hâkimiyet 

alanlarını oluĢtururlar. Lakin ömürleri hâkimler dediğimiz yönetici zümreden daha 

kısadır. Bu kısalık yönetimi devretmelerinden değil fatihlikten hâkimliğe 

dönüĢmelerinden kaynaklanmaktadır. Tabiatı gereği Ģehri fetheden fatih ya da talancı 

zaman içinde birlikte yaĢadıkları seçkin zümrenin yürürlükte olan adet ve göreneklerine 

kısa zamanda benimseyerek dönüĢür ve onlar gibi olur. Yoksa yönetici olarak yerlerini 

bir baĢkalarına terk ettikleri için değil. Bu durumda iktidar yabancı bir buyruk olarak 

girdiği Ģehirde, tanıdık bir kurallar manzumesi olarak hayatını devam ettirir. Bu 

bağlamda iktidarın bir ucu Ģehri tehdit eder bir vaziyete kendini gözetirken diğer ucu ise 

Ģehrin buyruklarını Ģehirli olmaklık gereği oluĢan vasatın bütün kılcal damarlarına kadar 

taĢır. 

Yönetme, ġehir ve Tarih 

ġehrin neliğine ait oluĢturulan bahsi geçen iktidarların dıĢında kalan iktidar 

biçimleri vardır ve bu iktidarların da yaĢama pratikleri adına en azından diğerleri kadar 

hayati önemleri bulunmaktadır. ġehirde iktidar, yönetenlerle yönetilenlerin 

elindeliklerine göre değiĢim gösterir. Kimin elinde ne var ve eldeki bu malzeme karĢıda 

bulunan rakibi ne kadar geriletmeye yarar. Bu Ģehir tarihinin baĢlangıcından bugüne 

değin devam edegelen bir durumdur ve hiç de değiĢeceğe benzememektedir. Bu 

durumda değiĢkenlik arz eden eldeki malzemenin niteliğinden baĢka bir Ģey değildir, 

yoksa birbirine karĢı oluĢturulan pozisyon alma asla değiĢmemiĢtir. 

Neolitikte Ģehir, tarih sahnesine adım atmayla birlikte sadece kendini korunmaya 

değil, etrafını da gözetip sakınmaya ihtiyaç duydu ve bunun gerçekleĢtirmesi için de 
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düĢmanı geri püskürtecek silahları taĢın imkânını aĢacak bir kabiliyete sahip yeni bir 

gereç olan demirden seçti. Çünkü kent tanım gereği kendini besleyen çevreyle 

bütünleĢik bir vasatta vücut bulduğundan ötürü, sadece kendini korumakla yeterli 

olacak alanı çoktan taĢmıĢtı. Beslenmesi ve daha müreffeh yaĢayabilmesi için çevresini 

de gözetmesi onlara da yaĢanabilir imkânlar ve fırsat tanıyacak koruma alanları 

oluĢturması gerekliydi. Zaman içinde bu durumu fatihe sağlayan ve bir baĢka deyiĢle 

onu hemcinslerinin arasından alıp fatih durumuna getiren, metali incelikli bir biçimde 

iĢleyip baĢkalarına karĢı kullanılabilecek silah haline getirmesi olmuĢtur. 

Bu bağlamda; sertlik içeren en doğal madde olarak taĢın ve taĢın çeĢitli 

türevlerinin silah gibi kullanılmasının ardından, metalin iĢlenip kullanılmaya baĢlanması 

silah yapımına yansıyınca bu sefer Ģehrin de bu geliĢmeye ayak uyduracak yönetim 

tarzlarını tercih etme zorunluluğu doğmuĢtur. Bu zorunluluk geliĢimin öncülük ettiği, 

yeni buluĢların kesici ve delici silah hammaddesindeki bu farklılığa paralellik arz 

edecek bir Ģekilde Ģehre ve iktidara yönelik bağımlı bir değiĢkenlikten baĢka bir Ģey 

değildi. 

―Ġlk kentler metal çağında ortaya çıktı, muhtemelen de bu bir tesadüf değildir. 

Metalurjinin geliĢmesi, baĢka birçok Ģeyin yanında Margaret A. Murray‘nın değindiği 

bir sonucu da doğurmuĢtur. Murray, silah kullanan insanların, kaba taĢ kullananlar 

karĢısında askeri üstünlük sağladığını öne sürer. Bakır, tunç ya da demirden silah 

yapmasını bilmeyen neolitik çiftçiler, metal silahlarla donanmıĢ istilacılara kolaylıkla 

yem oluyordu. Saldırganlar, daha ilkel olan kurbanlarını korkutarak kendine boyun 

eğdiriyor, onların gözüne tanrı ya da yarı tanrı gibi görünüyordu.‖(1) Bu durumda 

önceleri içinde yer aldıkları topluluğun içinden çıkan fatih, belki biraz yer değiĢtirmeyle 

birlikte diğer hemcinslerinin gözünde kullandıkları eĢyayla birlikte değiĢik bir konuma 

tabi tutuluyordu. Buyurgan ile buyurulan arasında açılan bu makas sadece yapıp ettikleri 

iĢlerde farklılık göstermiyor yediklerinden içtiklerine, giydiklerinden davranıĢlarına 

değin oldukça geniĢ bir yelpazede kendini gösteriyordu. Daha ileri safhada yargılayıp 

yönetmede ve bu yargılayıp yönetmeyi ele geçirme veya oluĢturmada gösterdikleri 

baĢarı, korku unsurunun bütün detaylarıyla gizemle verilmesi sonucunda yönetilenler 

indinde mucizevi bir düzlemde karĢılanıyor, bunu yapanlar doğal olarak insan olmanın 

bir tık ötesine taĢınıyorlardı. 

―H. G. Creel, … ―Yönetici, savaĢçı bir sınıf zamanla kendini genel neolitik 

nüfustan ayırdı. SavaĢçılık daha yaygın bir uğraĢ olup da neolitik insanlar ile ilk Tunç 

Çağı insanları birbirine karĢı akınlar düzenlemeye baĢladıkça, her köyden bir kısım 

erkeğin savunma ve dövüĢme konularında uzmanlaĢması gerekti. Belki de bazen, 

tarlalarda çalıĢmaktansa savaĢçı olarak yaĢayıp etraflarındaki insanları çalıĢtırmak bütün 

bir nüfusun daha çok iĢine geliyordu. Reisler ile emirlerindeki savaĢçı grupları, çiftçiler 

istese de istemese de onlara ―koruma‖ sağlıyordu hiç kuĢkusuz; bu hizmet karĢılığında 

da çiftçinin ürününden pay alırlardı. Bu payın büyüklüğünü savaĢçı belirlerdi, çünkü 

onda belirleme gücü vardı, köylüler ise çaresizdi.‖ (2) Ġnsanların birbirlerine karĢı 

rekabet etme güdüsü onları ötekinin üzerinde tahakküm kurmaya kadar götürüyordu. 

Kendini güçlü bulandan aklı melekelerini diğerine karĢı daha incelikli kullanmayı 

becerene ve oradan da aleti silah haline getirip öldürmeyi çıkar amaçlı kullanmaya 

varıncaya değin oylumlu bir eksende bu tahakküm alanı geniĢledi. Maddeyi iĢlemek 

artık kendine yararlı bir alan açmanın ötesinde, ötekine ne gibi zarar veririm duygusuyla 

insanı hemcinslerine karĢı yabancılaĢtırıyordu. ĠĢbu farklılığın ve yabancılaĢmanın 

tarihine giriĢte, farkındalık bir tarafa yabancılaĢma kelimesinin etimolojisinde yer alan 

yaban kökünün ne denli iĢlevsel olduğu da gün gibi ortada duruyordu. Merkezinde belki 

tembellik ve aylaklık, belki ötekini tahakküm altına alma, belki de farklı olma 
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güdüsünün ortaya çıkardığı bu durum, insanlar arasında bir yarılmayı gerçekleĢtiriyor, 

üstelik bunu da statik bir hale getiriyordu. Bahsi geçen bu kitle, içlerinden çıktıkları 

diğer çift çubukla uğraĢan hemcinslerini (neolitikleri) kendilerinin geçinebilecekleri 

ürün karĢılığında, kendileri gibi olanlara (talancılara) karĢı koruma sağlıyorlardı. Elbette 

ki bu zümre kendi içlerinden çıkmıĢ olsalar bile çiftçi hemcinslerinden farklı olmayı 

mekânsal bir alana taĢıyarak Ģehri var kılmanın temellerini belki de hâlihazırda ‗salma‘ 

denilen verginin atası diye niteleyebileceğimiz haraçla atmıĢ oldular. SavaĢçının 

neolitikten ayrılması sadece yapıp ettiklerinin farklılaĢması olarak değil, bir yaĢam tarzı 

olarak farklılığı da zaman içinde mekâna yayarak Ģehir diye ete kemiğe bürünmesinde 

görünüyordu. 

Elbette Ģehrin ve farklılaĢan insan topluluklarının bu farklılaĢma ekseni altında 

birbirlerinden farklı konumlar edinmesi kaçınılmazdı. Zaman geçtikçe ve kullanılan 

karĢıt malzemeler değiĢtikçe bu değiĢiklik de kendini derinleĢtirip zenginleĢtirmekte 

herhangi bir beis görmüyordu. Bu durumda birbirine karĢı konum alma yolunda güce 

eĢlik edecek bir partner bulunmaktaydı; bu da akıldı ve bulduğu partner de siyasetten 

baĢkası değildi. Siyaset o güne değin eĢyanın ve hasımlığın yöneten ve yönetilen 

ekseninde tahakküm edici ve karĢıdan buyurgan bir unsur olmasının yerine anlaĢma 

vasatı arayan ötekiyle ‗arada‘ kullanılmaya değer bir dil olarak girdi. 

ġehirde Politika  

―Kentler, ehlileĢtirdikleri kendi toplumlarından değil de dıĢarıdan, ―yabancı‖ 

kültürlerden gelen iki büyük kuĢatmaya fizik olarak dayanamadılar. Ama çaresiz de 

kalmadılar. SavaĢların kaybedildiği, surların yıkıldığı, hendeklerin aĢıldığı, askeri 

önlemlerin artık yetersiz kaldığı noktada baĢka çözümler bulundu; devreye politika 

girdi. Yönetim uğraĢı ve bilimi olan politika da doğrudan kent yaĢamı sürdüren 

bireylerin geliĢtirdiği yeni bir olguydu: eski Yunancada kent anlamına gelen ―polis‖ 

kavramı, kentin idaresinde söz sahibi olmak isteyenlerin uğraĢlarının ifade bulduğu 

faaliyetin tamamlanmasında ―politikaya‖ya dönüĢmüĢtü. Kent hayatında uygulanan 

politika artık bölgesel ittifaklarda, uzun vadeli amaçlarda gündeme gelebilirdi. Geldi de; 

sanat düzeyine yetkinleĢen politika, ittifaklarıyla, tuzaklarıyla, entrikalarıyla, düĢmanın 

düĢmanıyla gerçekleĢen ince birliktelikleriyle, uzun vadeli bir satranç müsabakasını 

andıran hamleleriyle, bozkırların kazanmak veya kaybetmekten baĢka alternatifi 

bilmeyen savaĢkan halklarını ĢaĢkına çevirdi. Kentler, savaĢ meydanlarında kaybederek 

bile kazanmayı becerdiler.‖ (3) 

Elbette ki Ģehre politikanın girmesi Ģehir için kritik bir noktaya iĢaret ediyordu. 

Lakin bu Ģehrin asla o güne kadar yönetilmemesi anlamına gelmiyordu. Aksine Ģehir 

kurulduğu günden bu yana yönetim olgusunu çok iyi tanıyan bir yapıdır. Hatta Ģehrin 

ilk kurulma aĢamasında salt yönetimi sağlamak ve çevreyi denetim altına almak 

olduğunu vaaz eden Ģehir tarihçileri bulunmaktadır. Politika kelimesinin kökeninde 

bizatihi Ģehir yönetimi anlamının doğrudan var olduğunu biliyoruz. Yani yönetmek için 

bir toplum veya bir topluluk gerekmekte bu topluluk içinde barınabileceği bir mekâna 

ihtiyaç vardı. 

ġehir ve insanın doku benzerliği Ģehir ve insan eĢlenikliğinde bütün alanlarda 

bariz bir Ģekilde ortaya çıkar. ĠĢbu bağlamda insan, normal hayatında kendi iç 

bünyesinde bulunan farklılıklara yine kendi bünyesinde geliĢtirdiği birçok karĢıt unsur 

ile dengeleme giriĢiminde bulunur. Benzer durumun Ģehir düzleminde de aynıyla var 

olduğundan söz edebiliriz. ġehrin geliĢmesine yönelik haraketliliklerde bahsi geçen 

Ģehir bileĢenlerinin birbirine karĢıt pozisyonlar alması, bünyeye davet ettiği 

toplulukların pozisyonundan farklı değildir. ġehir içinde yaĢanan bütün bir muhalefetin 
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insani izdüĢümlerini sosyal hayatta da görmek mümkündür. Biz bunu Ģehrin insanın 

yapılanmasına katkı sunması bağlamında kabul ederken, bu durumun dönüĢümlü bir 

Ģekilde Ģehrin ve insanın birbirlerine karĢı birer ödevi olduğu noktasının da altını çizmiĢ 

oluruz. Meselenin bu Ģekilde kavranması bağlam gereği insanın kendi iktidar alanlarını 

Ģehre taĢıması olarak okunabilirken, diğer taraftan Ģehrin kurumsal yapısı gereği kendi 

iç kavgasına insanı dâhil etmesi olarak da okunabilir. Kısaca bütün bu söylenenlerin 

eĢiğinde Ģehir, insanın mekânsal yansıması olduğu gibi kullanılan dilin her konum ve 

biçim altında farklı renklerde bir kisveye büründüğünü görmemizden kaynaklı siyaset 

etme biçimidir diyebiliriz. 

ġehir kadar büyük bir yapıda kimin kimle ittifak kurduğu, kimin hangi konumu 

benimseyip kullandığı, kimin ne karĢısında nelere rıza gösterip nelerden kaçındığını 

karĢıdakine kaba bir Ģekilde söylemesi elbette birliği bozacak bir durum ve Ģehrin 

varlığına karĢı açık tehdit oluĢtururdu. Bunun yerine geliĢen ve keĢfedilen her alan için 

incelik içerek bir dille yapılan sunum gerekliydi ve çıkarları uzlaĢı vasatında 

değerlendiren bu dilin adı siyasetti. Ve siyaset dilini her alana sokmaktan çekinmeyen 

bir varlık olarak insanın ve Ģehrin hayatında vazgeçilmez bir alan ediniyordu.  Bundan 

sonra Ģehirde yapılan her etkinlik siyasetin bir fonksiyonu olarak kendini gösterebilirdi. 

Buna bizatihi Ģehrin gözetilip korunması da dâhildi. 

ġehir ve Korumacılık  

―Kentlerin ekonomik, sosyal ve entelektüel atılımı mimari etkinliği sivil 

projelere doğru kaydırır: gerçek anlamda etkisi XIV. yüzyılda görülen ve hem dinsel 

yapı Ģantiyelerinin yavaĢlamasını hem de özel ve yeni bir olgu olan kamusal sivil 

mimarlığın yoğunluğunu dikkate alan temel bir olgudur. Ortaçağ kenti sitenin sürekli 

biçimde büyümesiyle bağlantılı ve orantılı surlarla çevrilidir…‖ (4) ġehir her daim 

koruma altına alınmalıdır. Bu düĢünce Ģehrin yöneticileri indinde oldukça anlamlı ve 

bütün zamanlara Ģamil bir husustur. ġehrin korunması bazen koruyucular indinde o hale 

gelir ki bizatihi Ģehrin kendi dokusuna bile zarar verebilir. Aslında hiçbir koruma iĢlemi 

öyle göründüğü gibi basit ve tek yanlı değildir. Koruyanın korunan korunanın da 

koruyan durumuna geldiği birçok durum pekâlâ bir koruma iĢleminde içkin olabilir. 

ġehrin koruyucuları Ģehri korurken Ģehrin de onları yapısı gereği koruma altına aldıkları 

bilinir. Çünkü Ģehir bizatihi sosyal, ekonomik, kültürel bir havzadır ve mekânda sahne 

alıĢıyla hem bir özgünlüğe sahip olmasıyla farklı bir yöne doğru meyleder ve hem de 

konservatif bir özelliği üzerinde barındırır. 

―Ġnsanlar arası iliĢkinin ilk ve en alt düzeydeki biçimi bireysel savunma 

insiyakıdır. Kendini tehlikeye karĢı korumada, bir sonraki aĢama ise, kendini koruma 

için baĢkası ile hareket etmeyi gerekli kılan davranıĢtır. ġehirlerin de tarih boyunca bu 

ortak savunma ihtiyacı insanları bir araya getirdiğine dair pek çok örnek vardır.‖ (5) 

Ġnsan ilk etapta bir varlık olarak diğer varlıklar arasından kendine yer edinmesi için bir 

mücadeleye giriĢir. Aslında bu onun kendini ispat etme çabasından daha ziyade 

mekânda boyutlanıp, bedenlenme Ģeklidir diyebiliriz. Ġstesek de istemesek de varlığın 

gereği olarak, bir itiĢ kakıĢın baĢlangıç noktasında bir baĢka deyiĢle toprağımızın 

hamurunda irade belirlenir. Bu iradi duruĢun içinde ne gibi Ģeylerin yapılıp 

yapılmamasının yanında ötekinin ne olması gerektiğine dair de bir faaliyet biçimi ve bir 

mekân tasavvuru vardır. Yani denemiz o ki varlıktan varoluĢa ilk kanat çırpıĢta, 

baĢkasını kendimiz için gerekli kılan Ģeyin, onu da kendimizin karĢısında bir varlık 

olarak kabullenmemizle baĢlar. Ciddi anlamda bir Ģehirden bahsedebilmemiz için ilk 

olarak bir toplumun var kılınması gerekmektedir. Dolayısıyla Ģehir, insanın kendi 

tekilliğinden kalkıp topluluk ruhuna ulaĢtığında savunma refleksini gösterebileceği bir 
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yer olarak yüzünü çevirdiği tanımlı ilk mekândır. Köy veya diğer kırsal yerleĢim 

mahalleri Ģehrin insanı korumada gösterdiği gücü ve kararlılığı gösteremezler. 

Ġnsanın mekân içinde kendine yer bulması varlık mekân içindeki yapıp etmeleri 

de varoluĢa tekabül eder. Bir bakıma kendi varlığımızı sağlamamıza yönelik hareketler 

baĢkaları adına varoluĢu belirleyen hususlar Ģeklinde tezahür eder. 

―Cengiz Han‘ın bütün Asya‘nın kalıcı yapılarını yok etmeyi adeta ilahi bir vazife 

sayması, Hülagü‘nün, Halife Mansur‘un dairevi planlı Bağdat Ģehrini, bir ilk iradenin 

bütün gerçeği sınırlayan ve kendi tasavvuru içinde hapseden tutumunu yok etmek için 

yıkması, bu karĢıt varlık görüĢlerinin çatıĢmasının en çarpıcı bir diğer örneğidir.‖ (6) 

Bazen ırklar savaĢır, bazen kültürler, bazen de medeniyetler diĢ biler birbirine, hatta 

bazen herkes birbirine topyekûn harp ilan eder. Bazen bir kavim gelir diğerinin 

yaptıklarını bozar ve yerine yenisini yapar, hatta yıkıp yapmayanından, koruyup 

geliĢtirenine kadar hepsinin ender de olsa örnekleri görülmüĢtür tarih sahnesinde. Pek 

tabi bazı medeniyetler, diğerlerini dıĢlayacak birçok özelliği bünyelerine taĢıdıklarından 

ötürü, karĢıt medeni unsurlar adına görünen hangi yapı varsa kendine dönüĢtürür ve 

kendini o Ģekilde var kılar. Yok, eğer dönüĢtürmeye gücü yetmezse bu defa da rakibinin 

alternatif teĢkil edebilecek neyi varsa yok etmeye koyulur. Bu belki de kendini var 

kılmanın en kadim biçimi olarak kendini gösterir. Kendini bekaya bırakmak adına 

giriĢilen bu çabaların çoğu genellikle bir Ģehir veya bir ülke ölçeğinde cereyan eder. 

Elbette zamana mekâna ve insana tasarruf etmenin en kestirme yolu onu sevk ve idare 

edecek vasatı hazırlamaktır. Bahsi geçen vasatın genellikle kendi ve ötekini temsil 

etmesi açısından bir evet hayır temelinde geliĢtiği görülmektedir. 

“Yer”e Ait Değerlendirme Biçimi Altında ġehir ve Ġktidar 

ġehrin kendini saklamaya yönelik yukarıda bahsi geçen Ģekilde bir tür bir çaba 

sarf etmesi; önümüze çoğu zaman hafıza ve nostalji olarak çıkar. Hafızanın ve 

nostaljinin insan zihninde yer etmesi, en azından diğer hayati duygular kadar 

vazgeçilmezdir. Bahsi geçen unsurlar, Ģehre tanımaya ve yerleĢikliğe yönelik farklı 

koridorlarda kendilerini gösterirler. Bağlam gereği, iktidarın sivri ucunun Ģehirden 

insana, insandan Ģehre değiĢen bir vasatta nasıl apansız yöneldiğini hiç tereddütsüz bir 

Ģekilde görürsünüz. 

―Yerin anlaĢılması, kuramsal çaba olmadan gerçekleĢemez. Yere ait toplumsal 

iliĢkiler ve yerin tüketilmesi gibi görünürde yalın olanı bilmek, geliĢkin bir toplumsal 

kuramlaĢtırma gerektirmektedir. Daha doğrusu, neredeyse tüm büyük toplumsal ve 

kültürel kuramlar yerin bir biçimde tanımlanmasına dayanırlar. Ancak bu kuramlar yer 

çeĢitliliğini açıklamaya giriĢmemiĢlerdir. Bunun nedeni zaman ve mekân sosyolojisiyle, 

toplumsal ve fiziksel çevre arasındaki iliĢkilerle ve maddi nesnelerin tüketimiyle doğal 

ve inĢa edilmiĢ çevrelerin tüketimi arasındaki karĢılıklı bağımlılıklara ilgilenmemiĢ 

olmalarıdır.‖ (7) 

Ġnsanların Ģehre ait ilk tasarımları, evvela o zamana kadar elde ettikleri 

birikimleri sonucunda yere ve coğrafyaya dair tasarruflarıyla belirginleĢir. Her canlı gibi 

Ģehir de varlık sahnesine adımını attığında mekânda ve zihinde yer tutması bağlamında 

diğerlerinin yanında yer edinmek zorundadır ve bu tavırdan ötürü sadece kendini var 

kılmakla yetinmez diğer benzerlerine de etki eder. Yer veya coğrafyaya ait ilk belirtiler 

Ģehri de aĢan bir Ģekilde insan zihnini meĢgul ederler. Bir Ģehrin kurulması için iliĢki 

biçiminin ilk nüveleri elde verili bir Ģekilde bulunmalıdır, buradan bakıldığında 

rahatlıkla Ģehre rengini veren iliĢki türleri yerin seçimini de bir ölçüde belirleyecektir 

diyebiliriz. Özellikle kadim Ģehirlerde arazi yapısının her özelliği Ģehre ve insanlara 

yansıyan bir faktör olarak kendini gösterir. Günümüz Ģehrinde bile iĢe ve eve ulaĢımın 
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hangi arazi Ģekillerine sahip olunmasıyla ilgili Ģehre yansıyan bir tutumumuz vardır ve 

olmaya devam edecektir. Ġlk dönem Ģehirlerinde yükselti bir avantaj olarak görülürken 

günümüz Ģehirlerinde bunun tam tersi olarak düzlük ve yükselti farklılıklarının az 

olması Ģehri yaĢanabilirlik açısından olumlu bir noktaya taĢımaktadır. Bir yerin ne 

olmaklığı; üzerine yer alan varlıkların fonksiyonlarına ne gibi imkânlar sağladığıyla 

ilgili bir Ģeydir. 

Dinsel Ġktidar Biçimi 

Ġbadetin Ģehre giriĢi dinin Ģehre dayattığı yönetim alanlarını belirlemede temel 

bir unsur olarak görülebilir. Ġbadetin sürekliliği ve sıklıkla yapılması bu iktidar 

biçiminin de ne kadar derin ve ne kadar etkili olduğunu gösterecektir. Ġbadetin Ģekli ve 

uygulaması sonucunda zorunlu olarak bedenlenmesi, dinin hâlihazırda moda algı gereği 

vicdani bir fonksiyon olmanın dıĢına taĢan ve bu meyanda kendine mekân arayan bir 

yönünü de göz önüne serer.  Diğer Ģehir bileĢenlerinin de birbirlerine karĢı giriĢtikleri 

iktidar istemini dinin ibadet boyutunu gündeme getirerek elde etmek istemesi doğal 

olarak farklı unsurlarla kavgasını iktidar etme üzerinden sürdürmesini aleni veya örtük 

bir Ģekilde yaĢam pratiğinin önüne getirip koymada zorlanmaz. 

Bununla birlikte bu biçim altında bile olsa iktidar; sonuçları itibariyle Ģehirsel 

mekânda görünür biçimde ortaya çıkan soyut iliĢkiler türüdür. Ġktidar etmenin ruhsal 

yapısı birbirine zıtlık içeren Ģehirsel mekânlara cereyan ederken, bedenlenerek içinde 

yaĢadığı beldeye yönelik tasarruflarda bulunur. Yeni mekânların yapılmasını ilham 

ettiği gibi olumsuzluğuna hükmettiği bazı mekânların kaldırılmasını isteyebilir. ġehre 

dair bu tasavvurlar iktidarın zaman içinde değiĢim göstermesi ile bazı farklılıklar da 

içerebilir. ĠĢbu farklılıklar ya zamanın ruhuna uygun bir Ģehir bileĢeninin Ģehre yönelik 

yaptırımını baz alan duruma, eski iktidar etme biçiminin tepkisi olarak gerçekleĢen 

kavganın sonucunda kendini Ģehre eklemler. 

Ġnsan kendinden dıĢarıya taĢan bir varlıktır. Biz bu taĢmanın izdüĢümlerinin en 

iyi takip edildiği yerin Ģehir olduğunu bilmekteyiz. Ġnsan olarak bizi varoluĢ sahnesine 

çıkaran unsurların, bizi belirleyen, bize renk veren unsurlar olarak Ģehre dair uzantımız 

olduğunu söyleyebiliriz. Bizler bu eylemleri tamamlayarak süreç içinde bir taraftan 

kendimiz olurken diğer taraftan da Ģehrin bizim bu eylemlerimizin birer yansıması 

olarak kabul edebileceğimiz uygun yerlerini kendimizden bir parça haline getiririz. Bir 

diğer deyiĢle Ģehir, bizim eylemsel çıkıntılarımızı yaĢayan bir mekân olarak hem 

kendisine katkıda bulunduğumuz bir uzam ve hem de kendisinden faydalandığımız bir 

iliĢki biçimidir diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse bizler Müslüman toplumun birer 

unsuru olarak ibadetlerimizle birlikte Ģehre yaptığımız bu eylemsel katkıları görebilir ve 

aynı zamanda Ģehrin ibadetlerimizi biçimlendirmede kullandığı mekân ve zamanı 

kolayca idrak edebiliriz. 

Sanayi ġehri  

Feodaliteden devralınan Ģehir, sanayiye geçiĢte güncel ihtiyaçlara cevap 

veremeyecek derecede toplumsal geliĢmelere yabancı kalmıĢtı. Oysa sanayi devriminin 

getirileri ile oluĢan yeni ihtiyaçlara cevap verecek nitelikleri barındıracak bir Ģehir inĢa 

edilmeliydi. Ayrıca sanayinin getirisi olarak teknik ve yeni ürünlerin piyasaya çıkıp 

tanıtılması ve satılması için var olanın ötesinde temaĢa merkezli pazarların oluĢması 

gerekiyordu. Zamanın bu uğrağında ihtiyaçlara cevap vermesi için evrilen Ģehir, fuar 

alanlarını bünyesine dâhil ederek iĢbu yeni yönelimlere karĢılık veriyordu. Fuar 

Ģehirlerinin kurulması klasik Ģehirde bulunan pazar yerinin çok ötesinde bir arayıĢ 

olarak ortaya çıkmıĢtı. Elbette malın satılması klasik Ģehrin de en önemli 

iĢlevselliklerinden biriydi lakin insanların uluslara ayrılması ve her ulusun farklı 
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devletler altında kendini göstermesi pazarın da varlığını ve niteliğini milli vasıflarla 

etkileyici bir tarz almıĢtı. Klasikte Pazar, yakın mahallerdeki tanıdık insanlara bilinen 

bir Ģeyler satmak altında oluĢmuĢken, sanayi Ģehrinin fuarı mallarını farklı milletlere 

göstermeyi öncelikli plana alır ve bu farklı milletlere Ģimdiye değin görmedikleri Ģeyleri 

tanıtıp satmayı vazife bilir. Dönemin fuar Ģehirlerinin arasındaki rekabet onları hem 

daha baĢka yere taĢımıĢ ve hem de diğer milletlerden insanların geldiği yer olarak 

hukuki zemini de çoğulculuk adına müspet olana doğru zorlamıĢtır. 

Ayrıca bu sanayi düzeni altında oluĢan Ģehre dair yeni iliĢkiler manzumesi baĢta 

insanı farklı alanlarda tanzim ederken, Ģehir de bu yeni insan ve iliĢkiler bağlamında 

yeniden Ģekillendiriyordu. Kısacası sanayi düzeni kapılarını ütopyaya ardına kadar 

açmakta bir sakınca görmüyordu. Aklında bir fikri, elinde bir kalemi olan kim varsa 

ütopya yazmaya koyulmuĢtu. 

Yeni Ģehri oluĢturan yeni hayat biçimleri ve dönüĢen iliĢki düzeyleri ve buna 

iliĢkin Ģehrin verdiği karĢılık görünür olmaya baĢlamıĢtı. ĠĢçi sınıfı, fabrikalar, çekirdek 

aile, sosyal konutlar, çalıĢma zamanı, tatil yapma, kadın ve çocuk iĢçilerin iĢe koĢulması 

gibi hususların Ģehri niteleyecek olması iĢbu ütopya yazarlarını harekete geçirdi. 

Herkesler yeni geliĢen bu dünyanın Ģehrini oluĢturmaya koyulmuĢtu. Yemek yemenin 

ve gazete okumanın günün hangi saatinde yapılacak eylemler olduğunu vazedecek 

kadar iĢi sıkı tutanlardan tutun tatil yerlerinin Ģehrin ke kadar uzağında kalacağını hesap 

eden ütopyacılar dönemin önemli teorisyenleri sayılıyorlardı. 

Gerçekten Hayale Kurulan Köprü 

Ütopya, Grekçe (olmayan, değil, hiçbir) gibi anlamları olan ―ou‖ kelimesi ile 

(yer, vatan, ülke) anlamlarına gelen ―topos‖ kelimelerinin bir araya gelmesiyle kelime 

karĢılığı ―hiçbir yer‖ olan, bununla birlikte ‗düĢ‘lenen ülke, hayal ülke, ideal vatan 

ıstılahlarını alarak geleceğe dair birçok tasarımı üzerinde barındıran bir kavram haline 

gelmiĢtir. Ütopya, gelecek zamanın izinde, üzerine aldığı bu kadar yükle bir baĢka 

görünüm altında olsa da iktidarın kapısını aralamaktan asla çekinmez. Ütopya için yok 

yoktur adeta; bir Ģehrin, bir ülkenin, bir vatanın evlerinin renginden, dinlenme yerlerinin 

uzaklığına, çalıĢma saatlerinin süresinden, iĢin niteliğine varıncaya değin her Ģeye el 

atan bir yapıya sahiptir. Sıkı sıkıya denetler muhatabını, her hareketin peĢine 

iktidarından bir memur takar. Birçok kiĢi kendi düĢüncelerini söyletmiĢ kavrama, 

birçoğu onun pazı gücüyle dövüĢmüĢ baĢkalarıyla, kimisi bir geleceği ona ısmarlamıĢ, 

kimisi baĢkalarına sınır çizmiĢ onunla. ġehir adına cinayetler iĢleyenler de olmuĢ onun 

için, bir Ģehri bir ülküye feda eden de. Birçok kelimeye hayat vermiĢ, birçok kavramı 

yerinden etmiĢtir. 

Ütopyanın sosyal ve fiziki ütopya olarak gelecek zaman içindeki yerini 

belirlemede aslolanın bir iyi niyet göstergesinden baĢka bir Ģey olmadığıdır. Bir insanın 

(hadi bir grubun diyelim) zihninde oluĢan bir taslağı, diğer insanların boğazına asması 

ütopyanın varolanın eleĢtirisi dıĢında hayata geçmesi halinde vardığı yer olarak 

görülebilir. 

Ütopya gelecek zamana yönelik yüzüyle elbette birçok faktörün bileĢkesi olarak 

geleceğe aktarılan bir mekân algısıdır. Bu yönüyle Ģehir planlamacılarına yapacağı 

katkının ilham verici özelliklerini dıĢlamamamız gerekmektedir. 

Geleceği üzerine almak zamanı bir iliĢkide sevmenin belalı bir iktidar-hayat 

vasatını oluĢturmuĢtur. Beklentinize umut ekmiĢseniz bir ütopyanız, karamsarlık 

diktiyseniz o zaman da bir distopyanız olmuĢ demektir. Farklı ürünler farklı gövdelerin 



 

492 

üzerinde büyürler, lakin iktidar hepsinin kapısını aynı iĢtihayla çalar, aynı arzu ile 

iĢaretler onları. ġehri hayallerinde büyütmek biraz da bu olmalı değil mi? 

―Kamuya ait önemli binaların yerini gösteren hazır bir plan olmaksızın, bir 

Ģehrin ―oluĢturulmasından‖ bahsetmek olanaksızdır.‖ (8) 

 Bir plan Ģemasına sahip olmak, bugüne kadar bir Ģehirde neler yapılması 

gerektiğini önceden kestirmenin en kısa yolu olmuĢtur. ġehir planının uygulanıp hayata 

geçmesi ve bu planın Ģehri önceleyen bir yapıda olması, gerçekleĢmesi muhtemel 

olayları baĢından tahmin edip tasarruf altında tutmak anlamı da beraberinde getiriyordu. 

Bu ise yönetim adına hem bir kolaylık hem de herhangi bir aksilik noktasında önceden 

kestirimde bulunup olayı daha meydana gelmeden önüne geçme imkânı veriyordu. 

ġehirlerde geliĢim çizgisi sürekli olarak aynı ivme ile gerçekleĢmez. ġehrin 

bazen artan ve bazen de eksilen bir ivme ile yaĢama tutunması, o beldenin 

yöneticilerinin hâlihazırda sürdükleri zamanların ruhuna ait tutumları ve içinde 

yaĢadıkları bu iĢlevsel mekânın geliĢimine paralel okumalar yapmalarından kaynaklanır. 

YükseliĢin veya düĢüĢün Ģehre yansıması; dıĢarı dünyaya bir meydan okuma biçiminde 

kendini sunarken bu okumayı gerçekte yapanların Ģehrin hâkimleri olmasının gözden 

kaçırılmaması gerekir. Yani bir anlamda muktedirlerin hem kendileri ve hem de hemen 

yanı baĢlarında bulunan ötekiler adına iktidar edinme biçimlerini sağlarlarken, sürekli 

değiĢen bir vasatta zikzaklar çizdiklerini de gözden kaçırmamak gerekir. Öte yandan 

Ģehri tehdit eden bazı unsurların Ģehrin dıĢından da Ģehre yöneltilmiĢ olabileceğini 

unutmamak gerekir. Bir Ģehrin kendi kapasitesinin dıĢarı bir etken tarafından 

belirlenmesi, yapılacak Ģeylerin Ģehrin kapasitesine olan uygunluğu es geçilerek rekabet 

gereği baĢka Ģehirlere transfer edilmesi bunlardan sayılabilir. 

DeğiĢen Ģartlara göre Ģehrin görüntüsü ve idari yapısında da farklılıklar 

görülmesi pek tabi ki elzemdi; bir devletin yönetiminden diğer bir devletin eline geçen 

Ģehir de bundan nasibini layıkıyla almaktaydı. Bu değiĢken bazen Ģehrin görüntüsü 

olurken, bazen idari, bazen sosyal ve hatta bazen ekonomik bir çizgide gerçekleĢiyordu. 

Bu amillerin Ģehre olan etkisi kimi zaman münferit bir görüntü verirken daha 

ziyadesiyle çoklu bir yapıda Ģehre dönüĢtürüyorlardı. 

ġehrin Modern Dönemlerdeki Görünümü 

Bu kültürün bir uzantısı, bu medeniyetin bir temsilcisi sıfatıyla konuĢacak 

olursak, kendi önümüzde açılan bir imkânı olumlu ve olumsuz bütün veçheleriyle 

tanıyabilir, içinde bulunduğumuz Ģehir adına daha doğru değerlendirmelerde 

bulunabiliriz; ―Ġslam sanatının farklı üslupları, genellikle bu üslupların ortaya çıktığı 

dönem ve ülkelerde hüküm sürmüĢ hanedanların adıyla anılır. ve bu durum, zımnen, 

hâkim sınıfın hamilik ya da koruyuculuğunun oynadığı belirleyici rolü gösterir. 

Sultanlar, bazı büyük projeleri gerçekleĢtirmek için, çeĢitli ülke ya da bölgelerden sık 

sık usta ve zanaatkârlar toplamıĢ ve bu yolla kendi adlarını taĢıyan yeni üslupların 

oluĢturulmasına katkıda bulunulmuĢtur.‖ (9) 

Elbette ki tarihe baktığımızda hanedanlarla ilgili olarak bunu görüyorsak o 

hanedanların, o Ģehrin yapısında, çehresinde, varlığında ne gibi katkıları vardır onu da 

görüyoruz demektir. Eğer bir kiĢi veya zümre bir Ģehre o Ģehrin varlığını değiĢtirecek 

özelliklere sahip niceliksel veya niteliksel önemli bir katkıda bulunmuĢsa bu katkı 

üzerinden yönetime katılmıĢ demektir. ġehrin en ücra bir bölgesine vasati bir bina 

yapımında bile o Ģehrin yetkili kurumlarından izin almak zorundaysanız eğer, bu o 

yönetimle bir tür iliĢki içindesiniz demektir. Yani Ģehrin iktidarı bir yapıp etme faaliyeti 

üzerinden kıyı köĢe demeden sizi de belirlemeye baĢlamıĢ demektir. Sizin bir insan 
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olarak karĢılıklı etki münasebeti gereği yönetim denen aygıta karĢıdan da olsa etki 

etmeniz, bir türden görünür haline geliyorsa eğer, sizden daha güçlü olan bir hanedanın 

yüzeysel etkisiyle oldukça görünür olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. 

Mitoloji ve ġehre Dair Uzantılar 

―Homeros‘un bahis konusu ettiği meĢhur anlatıda var olan haliyle mitolojiyi etik 

bağlamda reddetmiĢ olan Platon, tanrıların ahlaksız davranıĢlarını sergiliyor diye mitten 

yakınırken, modern eleĢtirmenler de dünyayı bilimsel olarak açıklayamadığı için onu 

gözden çıkarır.‖ (10) Mitoloji hem eksik ve hem de fazla bir Ģeydir. Açıklamak belki de 

fazlasıyla açıklamanın en önemli gösterge biçimlerinden olan mitoloji sonrasında 

açıkladığı nesneyi de bir türden aĢarak kendini o nesnenin de üzerinde bir yere 

yerleĢtirir. Bu bağlamda ne söylediğinden daha çok kendinin Ģey olarak ne olduğu ilgi 

çeker. Hatta insanlar bu hale o denli alıĢırlar ki bazı olayları ellerinde bulundurdukları 

gücü kullanılarak mitolojik kalıplar halinde verilmeye çalıĢırlar. Hatta bunun için uzun 

eğitim süreçleri gerçekleĢtirilmiĢ ve toplum mitolojiye hazır duruma getirilerek mevcut 

yapının bütün dokularına nüfuz edilmesi sağlanmıĢtır. Mitolojinin tanrıların 

hikâyeleriyle baĢlaması onların topluma yansıması noktasında ne gibi derinliklere 

ineceklerine dair bir iĢaret vermektedir. Tanrının büyüklüğü ve elindelikleri onun 

toplumdaki derinliğini doğru orantılı olarak belirler. ĠĢbu mitolojik unsurların süreç 

içinde sözel olandan yapısal olana evrilerek Ģehre bir katedralle, bir tapınakla girmesi de 

o kadar yadsınacak bir Ģey olmayacaktır. 

Mitoloji, hayata dair bazı çözümlemeleri belirli formülasyonlar dâhilinde 

önümüze getirir. Bilinen tarihin ilk dönemlerinde hayatı bazen bir bütün olarak, bazen 

de bazı kısımlarını daha bir öğretici Ģekilde anlatabilmek için en önemli baĢvuru 

kaynağının mitoloji olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Genellikle dinin altında 

açıklayıcı bir unsur olarak baĢvurulan mitoloji o dönem için insanların ortak algısını 

harekete geçirmeye yarayan en önemli vasıtaydı. Lakin insanoğlunun geçirdiği uzunca 

bir evreden sonra değiĢen anlayıĢ ve tavırların sonucu dinin yerini bilim, mitolojinin 

yerini de bilimsel formülasyonlar almıĢtır. Günümüz insanı için hayatı daha yaĢanabilir 

bir düzeyde açıklayan formülleri getirip önümüze koyan mitolojiden ziyade bilimdir. 

Modern algılama biçimi, kendinden önceki klasik Ģemadan farklı olarak insanoğlunun 

hayatı açıklamada dine verdiği görevi bilime vermesi, dinsel algı biçimi altında 

açıklayıcı bir unsur olan mitolojinin yerine de bilimsel formülasyonları getirip 

yerleĢtirmekte herhangi bir beis görmedi. Bu günkü yaĢantımızda bilimsel bilginin 

hayatımıza girmiĢ olması, Ģehirlerimizi ve yaĢam alanlarımızı ne Ģekilde etkilemiĢse, 

dün de mitin yaĢamımızı tanzim etmemizde aynı etkiye sahip olduğunu rahatça 

söyleyebiliriz. 

Çevre ve ġehir 

ġehir ve çevre, bu iki kavram ilk bakıĢta birbirlerini yiyen, birbirleriyle didiĢen 

zıt oluĢumlarmıĢ gibi görülseler de, ihtiyaçlar hiyerarĢisi gereği birbirlerine 

muhtaçtırlar. Bir kere Ģehir, varlığı gereği oluĢumu esnasında diğer varlıklar arasında 

yer edinmesi gereken unsur olduğundan, çevre dahil olmak üzere etrafında olan biteni, 

tanım gereği olumlu veya olumsuz etkilemek zorundadır. Her Ģehir bir çevre içinde 

doğar ve geliĢir. Bu geliĢme esnasında adı Ģehir olsa da, diğer bütün oluĢumları kelime 

anlamıyla dıĢtalar. Bu tutum diğer bütün varlıklara karĢı tehdit oluĢtursa bile yaĢamı 

geliĢtirmek ve daha olumlu kılmak adına elzemdir. ġehir de bir insan gibidir ve daha 

fazla geliĢim göstermek adına kendinden baĢlayarak diğer oluĢumlara doğru sarkmak 

eğiliminde bulunur. O da insan gibi sağlıklı büyümek zorunda olduğundan dolayı, bu 

büyüme kontrollü olmak vasatını asgari düzeyde sağlamalıdır. Aksi takdirde, kontrolsüz 
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büyüme her varlığı doğal geliĢim sürecinin dıĢına doğru itme özelliğine sahiptir. Ġnsanın 

abur cubur yemesi, gereğinden fazla beslenmesi onu nasıl olumsuz yönde etkilerse, 

Ģehrin de geliĢirken yüzeysel olarak, olduğundan fazla yayılması, açık alan bırakmadan 

fütursuz bir Ģekilde yükselmesi de aynı menfi etkileri gösterir. ġehrin kendi içinde bu 

olumsuz etkileri barındırması ―çevre‖ için olduğu kadar dıĢtaladığı diğer unsurları da 

olumsuz yönde etkiler. Çevre ve Ģehir kavramlarının insani, diğer canlı varlıkları kendi 

odağına alacak bir Ģekilde varlıksever doğrultuda, Ģehir, çevre ve insan duyarlılığına 

uygun bir Ģekilde geliĢmeleri gerekir. Her üç unsurun da ayrı ayrı kendi bünyelerinde 

geliĢebilecek olan muhtemel bir açıklığı hariçte kalan diğer unsurların gidermeleri 

gerekir. Zaman içinde bu unsurlarda bir bozulma olsa bile bu bozulmanın yaĢanabilirlik 

sınırları dâhilinde tutulması gereklidir. Yok eğer yaĢanabilirlik geliĢme birbirine 

karĢıtlık oluĢturabilecek bir pozisyona gelmiĢlerse o zaman kayıtsız Ģartsız 

yaĢanabilirlik tercih edilmelidir. 

Sorumluluğun adının oldukça geniĢ bir düzleme yayıldığını biliyoruz Ģehir 

sadece bizlerin insan olarak yaĢadığı yer değildir. Bizler Ģehri farkında olsak da olmasak 

da maddi ve manevi diğer bütün varlıklarla paylaĢırız. Bu da bizi faaliyetlerimizi en 

azından bilinçli yapıp etme gibi bir sınıra çeker. ġunu asla unutmamamız gerekmektedir 

ki, hayatımızda yüzde yüz faydalı veya yüzde yüz faydasız bir Ģey yoktur. Entropi 

yasası gereği en faydalı olanın içinde bir zarar en zararlı olanın içinde de en azından 

görece bir fayda vardır. Yani; ―GümüĢçün, karafatma, tahtakurusu ve hamamböceği gibi 

böcekler, proleterya kadar Ģehre özgü ve bürokrat kadar kentlidirler. Fare ve sokak 

kedisi, kayıtsızlık ve inceden inceye iĢlenmiĢ sinizm kadar Ģehirli olan bir bakıĢaçısına 

sahip Ģehir sakinleridir. ġehrin kuĢlar aleminden de temsilcileri vardır. Geçimlerini 

ticaret artıklarından sağlayan serçe, sığırcık kuĢu ve güvercin tıpkı diğer kentliler gibi 

soğukkanlılıkla trafikten kaçar, meydanlarda tartıĢır ve saçaklarda toplantı düzenler.‖ 

(11) 

Bir Ġktidar Biçimi Olarak Yıkım 

―Daha da önemlisi, her bir hanedanın belli bir etnik grubun hâkimiyeti ile 

birlikte bulunmuĢ olması olgusudur. Mağripli büyük tarihçi Ġbn Haldun‘un çok ikna 

edici bir Ģekilde ikna ettiği gibi, her bir hanedan tebaa karĢısında ilk planda savaĢçı, 

sonra da yöneticiler olarak aristokratik bir rol üstlenirken, normal olarak kendisini 

iktidara taĢıyan ve iktidarda tutan belli bir kabileye karĢı da sorumludur. Çoğu 

durumlarda, bu aristokrasi Bedevi ya da göçebe kökenlidir. AĢırı genellemeye 

kaçmaksızın denebilir ki, sırasında Türkler, Moğollar ve Sahra‘dan gelen Berberilerle 

yer değiĢtirmiĢ olan Araplardan baĢlayarak, Ġslam dünyasında hiçbir devlet kurucusu 

yoktur ki çölden ya da bozkırlardan gelmiĢ olmasın.‖ (12) 

Yapmak, her zaman kendisi üzerinden baĢlayıp biten bir süreç olmamıĢtır. 

Bazen yapmak için yıkmanın bir gerçeklik olarak karĢımızda durduğunu görmekte 

zorlanmayız. Her yeni bir eskinin yerine göz diker, her hareket bir durağanlıktan sonra 

fark edilebilir ancak. Dolayısıyla yıkım bazen gerekli bazen ise oldukça gaddardır ve 

kıyıcı olmaktan kaçınmaz. Yapmanın yıkımdan sonra gelmesi bir tür unutmayı kendi 

bünyesinde taĢır. Yıkımın üzerinde bir yapının yer alması yıkılanın üzerini örtmekle 

aynı anlama geldiği için yaĢanılanda bir gerçeklik olarak kopuĢu iĢaretler. Bu her zaman 

bir yapının diğerinin yerine geçmesiyle oluĢmaz bazen bir hanedanın diğerine galebe 

çalmasıyla baĢlar ve bir Ģehrin yeni sahipleri tarafından bütün bir çehresinin 

değiĢmesine kadar devam eder. 

Diğer taraftan Christian de Portzamparc ikiz kuleler bağlamında ‗Yıkım‘ı 

anlatırken; ―bu kuleler öyle soyut ve baĢ döndürücüydüler ki, kente oranla hiçbir 
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boyutları yokmuĢ gibiydi. Dört yüz metrenin, altı yüz ya da sekiz yüz metreden bir farkı 

olup olmadığı anlaĢılmıyordu bile. Belirli bir yükseklikten sonra çevrede yaratılan etki 

aynıdır, aslolan yükseklerde olup biter ve hiç Ģüphesiz kentin silueti değiĢir.‖ (13) 

Ġkiz kulelerin vurulması, dünyaya bir mesaj vermesi açısından hekeslerin 

manidar karĢıladığı bir olaydır. Bu olayın zihinlerdeki uzantısına bakacak olursanız 

yıkımın henüz devam etmekte olduğunu görürsünüz. Belki de yapılmak istenen tam 

anlamıyla buydu, yıkımı gerçekleĢtirenler algı oluĢturma açısından aslında kulelerin 

yıkımıyla sınırlı bir çöküĢü kastetmemiĢler; zihnimizin en derinlerinde daima canlı 

kalacak olan bir yok oluĢu sürekli diri tutmayı amaçlamıĢlardır. Muktedirler, bu tarz 

yıkım iĢleminin iktidarını Ģehir bağlamında kurmayı deneyerek bir bakıma ideolojiden 

Ģehre, Ģehirden ideolojiye, insanda varolanın hemen yanı baĢında, imaj iktidarı için yeni 

yüklenme alanları oluĢturmuĢlardır. ġehre yönelik bu algı çalıĢmalarının geleceğin 

Ģehrini kurmada insana bir duruĢ pratiği verdiğini yadsımak imkânsız olmakla beraber, 

algıyı Ģehre dönük iktidar olma biçiminin olumsuzlanabilecek hanesine yerleĢtirmek, 

nesnelliğin ötesinde sanırım iĢin düĢkünlükle nitelenebilecek olan ahlaki tarafında yer 

alır. Elbette yeni oluĢturulacak olan insanın önceden belirlenen bu aks üzerinde 

nefretleri, sevgileri, sevinçleri ve üzüntüleri daha önceden dizayn edilerek bir karĢıtlık 

dizgesi içinde servis edilmesi gerekiyordu. Aslında yapılan Ģey, Ģehirle global dünyayı 

algı düzleminde eĢitler bir hale getirmekti. Bunun için Ģehirde dünyada baĢka hiçbir 

yerleĢim merkezinde yer almayan bir simge bulunup onun tashih edilmesi ile ilgili bir 

süreci baĢlatmak ve bu iĢlem üzerinden iktidarın ne kadar büyüyebileceğini somut 

olarak gözlemlemekti. Teknoloji ile birlikte yeni kurulacak olan iktidarın niteliği ve 

sınırları eskisinden elbette değiĢik olmalıydı. Bunun için yapılması gereken Ģeyin sınır 

belirleme açısından o denli sarsıcı olması gerekiyordu. 

Ayrıca ikiz Kulelerin yerine yeni yapı yapılmayıp buraların hatırlamaya dair bir 

boĢluk olarak bırakılmasını irade edenler, mekânın kutsallaĢtırılması adına bir giriĢimde 

bulunmakla birlikte, zihnimizde mekânın boĢluğa yansımasını simgesel düzeyde tutan 

bir iktidarın kurulmasını onaylamıĢ oluyorlardı. Aslında bu tip bir iktidar biçimi amaca 

yönelik birçok gösterge üzerinden okunabiliyordu; dini terörizm, medeniyetler arası 

makasın açılması, yeni bir ötekine olan ihtiyaç bunlardan sadece birkaçıydı. 

Daha öncesinde, cami, kilise ve havranın dini düĢünce, meydan, parti binası ve 

piyasa düzenine ait yapılar ideolojik düĢünce ile Ģehre hâkim renklerini maddi bir 

eksende sunarlarken diğer tarafta da bütün bunlara alt yapı teĢkil edercesine, ideolojik 

ve dini söylemlerin Ģehre sözel olanın iktidar analını açtığını görürüz. Bu da Ģehir içinde 

cami, kilise ve havranın maddi bir unsur olarak ortaya çıktığına vurgu yaparken diğer 

yanda dini ve ideolojik söylemin Ģehri manen bir iklim olarak belirlediği bariz olarak 

görülür. 

Elbette daha ileride Ģehir için manen var olan Ģeyleri zihinsel bir faaliyet altında, 

kuramsal alana yayarak hem mekânla Ģehri bütünlük içinde kavrar hem de bu kuramsal 

alana Ģehrin içeriğini de katarak mekâna dair yeni çıkarımlarda bulunuruz. 

Mekândan KopuĢ Veya ġehrin Burçlarına Zaman Bayrağı Dikmek 

 ―Modern toplumlardaki çeĢitli süreçler insanları, hem zamana doğru bir yönelim 

gösteren hem de zaman tarafından disipline edilen zamansal öznelere dönüĢtürür. 

Weber bu türden süreçlerin ilk sosyolojik çözümlemesini gerçekleĢtirmiĢtir. 

Protestan etiğine iliĢkin Ģöyle der: ―Bu nedenle zamanın boĢa harcanması ilke 

bakımından en ölümcül ve ilk günahtır. Ġnsanın yaĢam süresi, kendi seçiminden 



 

496 

olamayacağı denli kısa ve değerlidir. Dostluklarla, aylak konuĢmayla, lüks hayatla ve 

hatta gereğinden çok uykuyla zaman yitimi…mutlak ahlaksal kınamayı hak eder.‖ 

Kapitalizmin ruhu buna baĢka bir yönelim katar: Benjamin Franklin‘in ―vakit 

nakittir‖ deyiĢi gibi.  ―  (14) 

ÇalıĢmanın insanı mekana göndermesi ve ona mekanda faaliyet gösterebileceği 

tanımla alanlara açması elbette ki Ģehri bir biçim alına alma giriĢimi olmakla 

açıklanabilir. Zamanın insanın yapıp etmeleri dolayımında Ģehre girmesi ve Ģehirde 

faaliyet sergilemesi altında bir yere talip olması toplumsal iliĢki biçiminin değiĢmesi ile 

birlikte insanın eĢyaya bakıĢı olsun değer üretiminde dünya görüĢünün etkilerinin 

zorunlu bir Ģekilde uzama yansıması olsun zamanın ve mekânın yeniden tanzimini 

gerekli bir hale getirmekle kalmayıp bunlara ait bir alanı da bu zaman etkisine 

dayanarak bağımlı bir değiĢken olarak değiĢtirecekti. Yeni bir düĢünce yeni bir dünya 

demekti. 

―Komünist Parti Manifestosu‘nda Marks ve Engels sabitleĢtirilmiĢ, hızla 

dondurulmuĢ iliĢkilerin nasıl ortadan kaldırıldığını, tüm yeni oluĢmuĢ iliĢkilerin 

kemikleĢmeye fırsat bulamadan eskidiğini anlatır; katı olan her Ģey buharlaĢır, kutsal 

olan her Ģey bayağılaĢır. Marks ve Engels, kapitalizmin insanların ―doğal üstleri‖ ile 

olan feodal bağlarını koparacağını ileri sürer; bu durum burjuva sınıfını yerküre 

üzerinde pazarlar aramaya zorlamakta, bu da, yerel ve bölgesel pazarları yok 

etmektedir; emekçi kitleler, proletaryayı oluĢturacak ve bir kendisi -için- sınıf meydana 

getirecek Ģekilde fabrikalara yığılırlar; sendikacılığın geliĢimine, kapitalizmin getirdiği 

geliĢkin ulaĢım ve iletiĢim yardım eder.‖ (15) 

DüĢüncenin toplumun içinde yer etmesiyle topluma yön vermesi arasındaki farkı 

biz ziyadesiyle ideolojik pozisyon alıĢlarda bulmaktayız. 20. yüzyılda batı dünyasının 

kendi içinde diğerlerine oranla görece geride olan ülkeleri olsun, üçüncü dünya denilen 

ülkeler osun bu durumu bizatihi pratize ettiler ve bizler de sahadaki geliĢmenin canlı 

müĢahitleri olduk. Bu bağlamda geliĢmiĢlik belli bir ölçüde teknolojiye sahip olmak ve 

mal satmakla ilgili bir Ģey oldu. Bunun yanı sıra 19. ve 20. yüzyılda biz fikirlerin de 

satıldığını diğer unsurlar gibi Propaganda yoluyla diğer ülkelere pazarlandığını gördük. 

Bundan da o ülkelerin büyük Ģehirleri ilk etapta daha fazlasıyla etkilendiler. Sonrasında 

ise nispeten küçük Ģehirler bu etkiye daha Ģiddetle maruz kaldılar. Bu da bir nevi ticari 

bir unsur olarak ülkeleri ve Ģehirleri ilgilendiren unsurların arasında önemli bir yere 

sahip oldu. Lakin pazarın monopol olması malin pazardaki rekabet ortamını kızıĢtırdı ve 

bu uğruda birçok ülkede ve birçok Ģehirde kan aktı yetmedi sıkıyönetimler uygulandı ve 

hatta darbeciler indinde darbelerin meĢru birer açıklaması oldular. 

Simmel; ―toplumsal örgütlenmenin mekândan koparılması nedeniyle giderek 

önemini yitiriyor olma eğilimindedir.‖ (16) diye bir yargıda bulunur, günümüz itibarıyle 

hiç de yabana atılabilecek bir yargı olmayan bu düĢünce, toplumsal örgütlenme 

biçimlerinin modern olgular çerçevesinde yenilenirken klasik enstrümanlardan 

koptuğunu buna mukabil yeni enstrümanların eskisine oranla mekânı dıĢlayan bir 

yapıya sahip olduğunu ve bu bağlamda Ģehrin iliĢki biçimini değiĢtirdiğini yüksek bir 

sesle belirtir. 

―Simmel‘e göre para ekonomisi, insanları kendi etkinlik ve iliĢkileriyle ilgili 

olarak daha hesapçı yapar ve özgül anlamda insanlar etkinliklerini kesin bir Ģekilde 

programlamak zorundadır. Doğru zaman kaydına, dakikliğe ve kendiliğindeliğin 

yasaklanmasına gereksinin duyulur.‖ (17) 
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Büyük Ģehir; bir yönüyle, iliĢki türlerinin görece daha çoğul, daha değiĢken ve 

daha sofistike yaĢandığı alanlara verilen isimdir. ġehir büyüdükçe iliĢkiler çeĢitlenerek 

fazlalaĢır, oylum olarak hormonlu bir yapıya doğru sarkar ve dahi derinleĢerek yapıp 

etme açısından nitelik alanlarında farklılıkların bakir doğasına doğru yürür. ġehrin 

sınırları kendini taĢarak baĢkalaĢır ve yönetsel diğer iĢlevsel açılardan ya bazı alanlarda 

tashihte bulunur veya bu yeni alanların getirisine uygun bir Ģekilde kendine yeni 

müttefikler edinir. 

―John Urry, Giddens‘ı değerlendirirken sosyoloğun Heidegger üzerinden insanın 

sınırlarını özne özelinde tartıĢırken beĢ ayrı kulvarın olduğunu söyler ve bu kulvarlardan 

sonuncusunda, toplumsal verasete bir türlü vurguda bulunup, hafızanın insandan 

toplumsala ulaĢmasındaki seyri belirler ve bunun uzantılarını zaman ve mekân, varlık ve 

yokluğun imkânları içinde arar. Bireylerin zaman ve mekân içindeki hareketi, insan 

bedeninin konumu ve toplumla etkileĢim araçlarının değiĢmesinden kaynaklanan var 

olmanın ve yokluğun birbirine karıĢmasını, anların depolama ve Ģimdiye etkide 

bulunma biçimlerini ve büyük toplumsal kurumların uzun dönemli durée‘sinin olumsal 

toplumsal edimler içine çekilme yollarını dönüĢtürür.‖   (18) Bu türden bir belirlenimin 

toplum Ģehir ve insan bağlamında kendini görünür kılması, iktidar biçimlerinin Ģehir 

üzerindeki tasarrufunu belli ölçülerde hem farklı tanımlar altında ayrıĢtırır ve hem de 

daha değiĢik alanlarda yeniden kurgular. 

Hayat insanın üzerinde en önemli iktidar kurma biçimidir. Her Ģeylerinizi 

hayata, hem de onun türevleri sayılabilecek olan iyi ve güzel bir hayatı yaĢamaya 

yönelik bir ayarlamaya tabi tutarsınız. Bu bağlamda bütün bu kollarıyla beraber bir 

hayatın iktidarını durmaksızın çeĢitli görünümler altında yaĢamaya baĢlarsınız. Peki 

hayat bütün bu fonksiyonlarını nerede görünür hale getirir derseniz bun Ģehir demekten 

baĢka bulacağınız cevap yoktur sanırım. 

Bu dolayımda insanın Ģehirle kurmuĢ olduğu her iliĢki türü bir ölçüde onların 

arasındaki yönetme ve yönetilmeye dair bir yerde duruyorsa bu iktidarın Ģehirle insan 

arasında ne kadar akıĢkan bir Ģey olduğunu da göstermeye yeter bir durumdur sanırım. 

ġehir birçok iktidarın temel uğrak alanıdır aslında; en görüneninden en soyutuna, 

en içselinden en yırtıcısına, en güneĢlisinden en gölgeliğine, en sevdalısından en 

ölümcülüne varıncaya değin iktidar biçimlerinin, yaĢamın çeĢitlenmesiyle birlikte arttığı 

bir organizasyonda kendini en net biçiminde gösterir. Ġktidar Ģehirle birlikte kendi farklı 

türlerini ve çeĢitliğini yanına alarak hayata eklemlenir ve hayatı da oluĢ ve bozuluĢa 

doğru baĢka alanlara taĢır. Bu da Ģehirsel iktidar biçimi olarak kendini belli eder. 

Gün ikiye ayrılır; yarısı gündüz ve yarısı gece olan dünyanın kendi ekseni 

etrafında dönerken, bir kısmının güneĢ görüp diğer kısmının güneĢ görmemesinden 

kaynaklı bu vaktin Ģehre yönelik tasarrufu her iki bölümde de farklı bir Ģekilde tezahür 

eder. Bu bağlamda Ģehir için ıĢığın ve karanlığın faklı iktidarlarından söz edebiliriz. 

Modern Ģehirler kullanılan enerji biçiminin değiĢmesiyle birlikte gece denen günün bir 

yarısında eskiye nazaran daha faklı bir fonksiyon sergilerler. Günümüz Ģehirleri 

karanlığın iktidarını peyderpey yok ederek kendini var kılar ve yaĢam alanını 

geniĢletmeye koyulur. Karanlığın iktidarı bir Ģehirde sessizlikten acı bir sese, boĢluktan 

kimsesizliğe varan bir aksta kendini var kılar. IĢığın iktidarı nispeten geçiĢlerin daha 

yumuĢak taraflarını yaĢayarak, belirginleĢen Ģehrin bedenlerine vurgu yaparak ilerler. 

Bilinmelidir ki her konuĢma bir söylem iktidarı dâhilinde iki muhatabın arasında 

bir iktidarın gidip gelmesinden kaynaklıdır. Bu bağlamda söylenilenin söyleme 

dönüĢmesiyle bir Ģehrin insana söylediği ve aldığı cevap gereğince kurulan iktidarda 

özne ve nesne olmanın yeri ne Ģekilde değiĢim gösterir. 
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DeğiĢen ĠliĢkiler Bağlamında YenileĢen ġehir 

―Metropol kompleksinin bu yeniden düzenleniĢinin, var olan kurumların 

parçalarına ayrılmasından ya da eterleĢmesinden kaynaklanan bir baĢka yanı daha 

vardır: bugün görünmeyen kenti kısmen yaratmakta olan Ģey de budur. Ġçinde yaĢamaya 

baĢladığımız yeni dünyanın yalnızca yüzeysel olarak değil, görünen ufkun çok ötesinde, 

aynı zamanda içsel olarak da açık olduğunun; sıradan gözlemin algı eĢiği altındaki 

uyaranlara ve güçlere yanıt veren görünmez ıĢınlarla ve akımlarla inĢa olduğunun bir 

ifadesidir bu.‖ 

―Kentin, bir zamanlar bütün katılımcıların fiziksel varlığını gerektiren doğal 

tekeller olan ilk iĢlevlerinden çoğu, bugün, hızlı ulaĢım, mekanik çoğaltım, elektronik 

iletim, dünya ölçüsünde dağıtım yapabilen biçimlere dönüĢmektedir. Eğer uzak bir köy 

en kalabalık bir merkezle anı filmi eĢzamanlı olarak görebiliyor, aynı radyo programını 

dinleyebiliyorsa hiç kimse o merkezde oturmak ya da o etkinliğe katılmak için onu 

ziyaret etme gereksinimini duymaz.‖ (19) Bu tür bir düzen altında varolan Ģehir-insan 

iliĢki biçiminin yakınlığından kaçan insan tekinin kendini görece Ģehirden yalıtması var 

olagelen iktidar biçimini de yeniden insan tekinin lehine düzenlemeye imkânlı hale 

getirmiĢtir. Lakin henüz bu Ģekilde bir yaĢam tarzının çok pahalı olup ve yaygın 

olmaması Ģimdilik kaydıyla görünmez kentlerin insan bağlamında ne tür bir iktidar 

ürettiğini söylemek için erken bir zamandayız. Bu tür yapılanma biçimi aynı zamanda 

görünmez kentlere bir ilave Ģeklinde okunabilir. 

Çağımızın Ģehri, iliĢki düzeyinde olsun, coğrafi düzeyde olsun, artık klasikte yer 

aldığı gibi sınırları kesin hatlarla belli bir yapıyı ifade etmiyor. Aslında Ģehrin tarihin ilk 

devirlerinden beri bu konuda devamlı bir baĢkalaĢım içinde olduğunu net bir biçimde 

bilmekteyiz. Günümüz Ģehirlerinin benzerleri açısından bakıldığında, Ģehrin sınırlarını 

çizen surların, hendeklerin ve sert yükseltilerin coğrafi olduğu kadar siyasi ve sosyal 

olarak da o dönem Ģehrini belirlediğini görmekteyiz. Aslında Ģehir ne kadar katı sınırlar 

dahilinde bir yapılaĢmaya doğru gitmiĢse kendi ahalisini de o kadar tehdide açık bir 

duruma getirmiĢ demektir. Bugünün Ģehri bu anlamda surlardan hendeklerden 

yükseltilerden arındırılmıĢ haliyle eskiye oranla açık Ģehir denilebilecek özellikler 

göstermektedir. Bir taraftan Ģehri zorlayan diğer taraftan farklı imkanlarla Ģehre yeni 

alanlar dahil eden bu durum, zamanımızda teknik imkanların çoğalması ve iletiĢimin 

sınır tanımazlığıyla birlikte Ģehre daha önceki nicel değiĢmenin ötesinde nitel bir 

değiĢikliği de getirip dayatmaktadır. Artık Ģehrin sınırlarından bahsederken nüfus 

yoğunluğu, yapıların görkemi ve sıklığı, spor ve eğlence alanlarının yakın olma gibi 

özelliklerin de ötesinde gittikçe muğlaklaĢan resmi sınırlarla çerçevelenmiĢ bir Ģehre 

doğru yol aldığımızı söyleyebiliriz. Bu durumda Ģehrin korunması ve Ģehri koruma tarzı 

hem daha bir görünmez hale gelirken hem de Ģehir ve iktidar arasındaki bağı girift bir 

Ģekle sokuyordu. ġehrimizin yeni misafirleri olan mobeseler ve diğer görüntülü koruma 

sistemleri Ģehir ve iktidara bağlılığı farklı kurgular üzerinden yeniden düzenlerken 

mekânı da flulaĢtırıyordu. Bu durumda; ―…Çok sayıda insan bir teritoryaya (territorire) 

ulaĢabildiği ya da onu paylaĢabildiği andan itibaren o teritoryaya ait oluyor ve o 

teritorya kentselleĢiyor. Bir Ģehre ait oluyorsunuz. Sonunda hepimiz bir köyde otursak 

bile, (bilemedin) en yakın köye 20 kilometre mesafedeki bir çiftlikte otursak bile, Ģehirli 

olacağız. Biz de ―Ģehir‖in parçası olacağız. Gelecekte, Ģehre ait olup olmadığımızı 

belirleyen, mekân değil zaman olacak.‖ (20) 

Hatta Alvin Toffler, bahsettiği üçüncü dalga‘yı haklı çıkaracak biçimde kendi 

ekonomilerini kendi evlerinin ailecek kullanımda olan yaĢam birimlerinin dıĢında, bir 

bodrumda kendine has, küçük, orijinal üretimlerde bulunmak ve bu üretimleri yine sanal 

ortam üzerinde piyasaya sürmek Ģehrin alıĢıldık biçimlerini en azından Ģimdiki haliyle 
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düĢünsel dünyamızda deforme etmemizi sağlamaktadır. Bu algıyı bir tık daha ileri 

taĢıyarak Ģunu rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım; yarının devletinde memurların iĢlerini 

internet üzerinden evlerinde halletmeleri ve iliĢki tarzını sanala doğru evirmeleri Ģehrin 

yeni biçimler alarak dönüĢmesi görünmez kenti de aĢan bir yapı olarak muhayyilemize 

yeni yerleĢen bir Ģekille daha bir amorf hale getirir. Buradan hareketle belki de 

gelecekte klasik haliyle hacim olarak küçülen Ģehrin bu yapısı, sadece denetleyicilerin 

yaĢadığı, kolluk kuvvetlerinin bulunduğu bir merkez olarak ilk talancının üreten 

insanlara hakimiyet kurarken oluĢturmuĢ olduğu yapıya benzer yerleĢim yerlerine doğru 

geliĢen bir çizgi tutturacaktır. Lakin yine de unutmamak gerekir ki bu tarz bir tavır, 

bütün davranıĢ biçimlerinin ötesinde medeniyet ve kültüre en azından bilinen biçimleri 

altında büyük tehditler savurmaktadır. Sanatın ve diğer edebiyat ürünlerinin toplum ve 

topluluk merkezli olduğu göz önüne getirildiğinde bu muhayyel yapılanıĢın önüne 

geçileceği insanın bu günkü yapısını koruması gereği gösterilecek olan ilk 

reflekslerdendir. Yoksa toplumsallaĢmanın en önemli aracı olan dili kaybederiz ki 

bunun Ģu an itibariyle insan tarafından göze alınabileceğini sanmıyorum. 

Sanatın Felsefi Tarz Altında Ġfade Edip ġehre Empoze Ettiği ġey Olarak 

Ayakta Kalmanın Ġktidarı 

Ġnsanın kendini bekaya iĢaretlemesi belki de onun için fiziki ihtiyaçlarının 

hemen sonrasında baĢ gösteren bir unsur olarak kendini gösterdi. Ġnsanın bu özelliği bir 

baĢka açıdan da diğerlerinden farklılaĢmak gibi bir ayrıcalık taĢıyordu. Ġnsanın 

kendinden dıĢarı taĢması olarak da okunabilecek özellikleri; bir biçim altında gösterime 

çıkmakla kendini varlayan bir Ģeydi ve mimari olarak ifadelenebiliyordu. Ancak 

mimarlık pahalı bir Ģeydi ve isteyen herkesin kendini gösterebileceği bir alan değildi. 

Bu bağlamda kitap elbette büyük bir imkân alanıydı. Yeterli enerji ve birikim sahibi 

olan herkes kitapla ifade imkânı bulabilirdi. Peki, kitapla binayı bir araya getiren Ģey 

neydi; evvela kitap ta mimari de aynı algı evreninin elemanları oldukları için 

söylemlerinin birbirlerinin yerine geçmesi doğal olmakla beraber, birbirlerini 

tamamlayıcı karakter olarak da görülebilirlerdi. Birinin söyleyeceğini henüz 

söylemeden diğerinin ağzından duyduklarınızdan kolayca çıkarsayabilirdiniz. Bu onları 

tarih sahnesinde belli bir uyum altında bir araya getiren yegâne unsurdu. Birinin 

taĢımakta nispeten zorlanacağı Ģeyi diğeri kolaylıkla onun yerine taĢıyabilirdi. 

―Anlam ve mimarlık: ana düĢünce yüklem yalnızca bu yapıların temelinde değil, 

aynı zamanda biçimde de yer alır. Örneğin Süleyman‘ın tapınağı kutsal kitabın cildi 

değil, aynı zamanda kutsal kitabın kendisidir de. Ayrıca yalnızca yapıların biçimi değil, 

aynı zamanda yapıların kendilerine seçtikleri alanlar da temsil ettikleri düĢünceyi ortaya 

çıkarır.‖   (21) 

Hugo, oluĢmakta olan Ģeyin bir biçim olarak söylediğinin kendi niteliğine 

yönelik anlamı kanatlandırdığını peĢinen kabul etmekle kalmaz, bunun üzerine yapıların 

kendilerine seçtikleri yerin de kendi temsiliyetlerine dair önemli ipuçları verdiklerini 

söyler. Yani iddia edilen Ģudur ki; bir yapı bütününün kendi bileĢenlerinin her biri 

aslında sadece yapı bütününe ait olmakla kalmaz onun bütün taĢıyıcı özelliklerini kendi 

bünyesinde içkin olarak barındırır. Dolayısıyla söylemle yapının iç içe geçtiği yere 

gelirsiniz. Artık yapmakla, tasarlamak ve düĢünmenin arasında pek fazla bir mesafe 

görülmez. Bunlar belki de birbirlerini öncelemek açısından bir diğerinden ayrılmakla 

beraber temsil ettikleri açısından aynı düzlemde birleĢirler. 

―DüĢünce o zamanlar ancak bu biçimde özgür olurdu ve ancak yapı adı verilen 

kitaplar üzerine eksiksiz yazılırdı. Böylece Gutenberg‘e dek mimarlık baĢlıca yazı 

olmuĢtur.‖ (22) 
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DüĢüncenin özgürleĢmesi aslında birbirini takip eden bir biçimde yapıyı 

oluĢturan diğer unsurlarında özgürleĢmesiyle eĢdeğer bir yerde tanımlanabilirdi. Bütün 

bu anlatı aslında kitabın hikâyesiyle baĢlayan bir Ģeydi ama kitabın hacminin hikâye için 

yeterli olanınyapıp kotarma açısından baktığımızda Gutenberg ile birlikte sahneye giren 

kitapla taçlanmıĢtı. 

―Basım: on beĢinci yüzyılda her Ģey değiĢir. Ġnsan düĢüncesi kendini 

ölümsüzleĢtirmek için, mimarlıktan yalnız daha kalıcı ve daha dayanıklı değil, aynı 

zamanda daha yalın ve daha kolay bir yol bulur. Mimarlık tahttan düĢer. Orpheus‘un 

taĢtan harflerinin yerini Gutenberg‘in kurĢundan harfleri alacaktır artık.‖ (23) 

Evet kitabın yapıyı tehdit ettiği yere geldiğimizde aslında gördüğümüz manzara 

elle yazılı olanın basılı hale gelmesi ve bu dolayımda ucuzlayarak piyasada yaygın bir 

Ģekilde yer almasıydı. Diğer taraftan yıkılan aristokrasinin yerine önce burjuvazinin arzı 

endam ediĢi ve ardından demokrasinin her Ģeyi her Ģeyle eĢitlemekle tehdit etmesiyle 

durum epeyce bir farklılık gösterdi. Özellikle sivil mimaride derebeyi kadar güçlü 

olmayan burjuva, bina yapmada da gücündeki zafiyeti aristokrasinin aleyhine göstermek 

zorunda kalıyordu. Tabi ki farklılık vardı ama bu tıpkı demokratik söylemde olduğu gibi 

birbirine benzeyerek, birbirinden ayrıĢmak Ģeklinde tezahür eden bir farklılıktı. Bu da 

mimarinin derinlemesine kendini belirginleĢtirecek alanlar bulunamaması anlamına 

geliyordu. Bağlam gereği kitap artık kendi baĢına bir Ģey olmakla hem yalnızlaĢıyor ve 

hem de söylemin gücünü tekelleĢtirerek bir bakıma özerklik ilan ediyordu. Yani 

söylemin bina olarak mimari bir biçim altında Ģehre giren iktidar olma biçimi, yerini 

kitabın soyutluğuna bırakıyordu. Zamanla demokrasi kitap ve Ģehir yer yer birbirlerini 

dengelemek yer yer de kendilerini daha iyi ifade edebilmek için Ģehre durmadan bir 

iktidar üflüyorlardı. 

―Kitap Yapıyı Öldürecek: basım makinasının bulunuĢu tarihin en büyük olayıdır. 

Ana devrimdir. Kendini baĢtan aĢağı yenileyen insanlığın anlatım tarzıdır, bir biçimden 

sıyrılıp bir baĢkasına bürünen insan düĢüncesidir.‖ (24) 

Biraz Da Heidegger 

Heidegger bize oturmanın inĢa etmek anlamına yaptığı vurguyu etimolojik 

olarak açıklarken aslında bizi bir bakıma inĢa etmenin evi farklı alanlara taĢıma 

gerçekliği üzerinden Ģehre gönderir. Bunu yapmakla da oturmanın Ģehirde yer ettiği 

iktidar alanına da atıfta bulunmuĢ olur. 

―Böylece oturmak her durumda ve her yapıda egemen rol üstlenecektir. Oturmak 

ve inĢa etmek arasında amaç ve araç iliĢkisi yer alır. Ancak uzam zaman 

düĢüncelerimizde daha öteye gidemeyip oturmakla inĢa etmeyi birbirinden ayrı 

etkinlikler olarak gördük ki bu kuĢkusuz doğru bir Ģey; ama aynı zamanda amaç-araç 

taslağı yoluyla kendimizi temel bağıntıların eriĢimine de kapalı tutuyoruz. ĠnĢa etmek; 

yani inĢa etme oturmanın kendisidir.‖ (25) ―ĠnĢa etmiĢ olduğumuz için oturmuyoruz, 

oturdukça inĢa ettik ve inĢa ediyoruz, yani oturanlarız ve olduğumuz gibiyiz. Oturma 

eylemini yerine getiren varlık neleri içerir öyleyse?‖ (26) 

Yapıp etme eylemine niçin sorusunu sorduğumuzda alacağımız cevap neyse iĢbu 

eylem biçimlerini de bize göze aldıran Ģey odur. Yani biz bir Ģeyi niçin yapıyorsak onun 

için eyleyen varlıklarız. Yoksa karĢısına geçip temaĢa eylemek için yapmak belki çok 

önce baĢlamıĢ olabilir ama ziyadesiyle son zamanların iĢi. Yapmak herkeslerin de 

katılacağı gibi ihtiyaca binaen giriĢimde bulunduğumuz bir Ģeydir. Eğer yapıyorsak bu 

elbette ihtiyaç duyduğumuzdandır. Yeriz içeriz ve kendimizi yarına saklamak için huzur 

ve güven içinde bir yer ararız. Martin Heidegger buna dilin de yardımıyla oturmak 
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diyor. ĠĢte bu makaleden dilin niçin varlığın evi olduğunu bizatihi Heidegger‘i o evde 

gördüğünüzde anlıyorsunuz. Eylemi Heidegger kurgusunda izleyerek dilin hangi 

evrelerden geçip oturmayı genel olarak eylemek ve özelde inĢa etmek olduğunun 

dildeki izini sürüyorsunuz. Ve dilin egemenliğinin yapıya oturmak ve dinlenmek 

eylemsizliklerini sağlamak adına nasıl inĢa etmek biçiminde ortaya çıktığını ve kendi 

egemenlik dünyasını insanı sükunete davet ederek kurduğunu görüyorsunuz. Tarihe 

baĢvuru Ģeklinde gerçekleĢen bu kelime ve anlama dair iz sürme iĢlemi bizi Ģehirde 

iktidar olma biçiminin en küçük yapı birimlerine kadar götürür. Çünkü sorulan soru 

niçindir ve bu niçin sizi yaptığınız iĢ üzerinden ta baĢa kadar götürme gücünü elinde 

bulundurur. Heidegger, Batı dillerinde yaptığı bu iz sürme iĢleminde kalmanın inĢa 

etmeyle eĢleĢtiği Sakson dilindeki Wuon kelimesinden hoĢnut ve huzurlu olmak 

manasına gelen Gotik Wunian kelimesine kadar uzanır ve hatta daha da ileri giderek 

huzur kelimesininFriede serbest olan Ģey anlamıyla birlikte fry tehlike ve tehditlerden 

korunmuĢ anlamındaki içeriğine ulaĢır. DüĢünür bu izleğin süreğinde (nokta nokta 

nokta) …den korunmuĢ biçimiyle freien kelimesinin fry kelimesinin türevi olarak ölçülü 

olmak noktasına vardığı söyler. Ondan sonrası artık kolaydır peĢinen düzenleme gelir ve 

kelimenin bütün uğraklarda ne gibi bir evrilme sonucu bugüne geldiğini bize gösterir. 

―Oturma yerinin temel özelliği bu düzenlemedir. Düzenleme oturma yerinin tüm 

geniĢliğine yayılır. Bu geniĢlik bize Ģunu, insanlık koĢulunun ölümlüler dünyasında 

ikamet anlamındaki oturma yerinde yattığını düĢündüğümüzde göründü.‖ (27) 

Bilimin ve Dünya GörüĢünün ġehre Etkisi 

ġehre koyduğunuz katkı açısından bakıldığında, o katkı yaĢadığınız Ģehri hem 

varlık ve hem de yönetsel olarak etkiliyorsa eğer; bu etki sizin kültürel, coğrafi, algısal, 

ekonomik ve etnik kökenlerinizden bağımsız bir etki değildir. Bu durumda sizin Ģehre 

taĢıdığınız bu özellikler size ait olmanın ötesine taĢarak Ģehir bütünlüğünü ticari, sosyal, 

kültürel ve estetik olarak belirleyecektir. Yani insan birçok veçhesiyle Ģehre girerken 

Ģehirde insandan aldıklarını kendi dili üzerinden tekrar insana kazandırmaya yarayan bir 

yapı haline gelir. Ġktidar bir taraftan korumaya yönelik bir olgu olarak varlığını meĢru 

bir düzleme oturtup dıĢarıya dönük biçimde kendini kurgularken, diğer taraftan da 

korunmaya yönelik bir paydayla kendine dair bir tavrı hayatta kalabilmek adına her 

daim bünyesinde bulundurur. 

Göreceliğin oldukça yoğun ölçekte yaĢandığı günümüz dünyamızda, hakikatin 

neresinde yer aldığımıza dair herhangi bir bulgunun hesaplanabilir bir değeri kalmadı. 

YaĢadığımız zaman diliminde haklılık için hakikatin neresinde kaldığımızın herhangi 

bir önemi yok, haklı çıkmak adına biricik neden, bizim nerede konumlandığımızdır, 

yoksa hakikat bizim konum alıĢımıza göre değiĢen bir Ģeydir. Gülzar Haydar‘ında 

dediği gibi; ―Seküler liberalizm iyi ile kötü, zararlıyla faydalı arasındaki ayrımı 

yapabilecek yeteneğimizi köreltmektedir. Artık doğrunun, tümüyle zıt tarafında olan iki 

kiĢinin üçüncü biri tarafından aynı anda haklı görülebileceği kadar görecelendirildiği bir 

dünyada yaĢamaktayız.‖ (28) 

ĠĢbu görece bir dünyanın, yapboz tahtası misali üzerinde oyun oynadığı hayat 

denen biricik form, aslında kendi biricikliğinin karĢılığında her Ģeyin birbiriyle eĢdeğer 

olarak pazara sunulduğu bir dünyadan elbette çok farklı isteklerde bulunacak ve 

iliĢkinin sonunda kendisinin de önemsendiği bir değerler skalasını talep edecekti. Bu da 

onun içinde yaĢadığı Ģehirle belirgin bir iliĢkiler ağının etken ve edilgenlik düzeyinde 

iktidara dair bir tür arayıĢını gözler önüne serecekti. Bilim ve muktedir olma adına, bu 

bir nevi iktidarsızlığın iktidarından kendi paydasına düĢenlere rıza göstermek, hiçbir 

hayatın ciddi anlamda memnun olamayacağı bir Ģey iken, görece bir anlayıĢın üzerinde 

ısrar etmek, hayatın bir cüzünü layıkıyla tamamlamadan baĢka bir cüzüne geçmek gibi 



 

502 

bir eksikliğe yol açmaktadır. Yani Ģehrin Ģu semti ile diğer semtinin arasında herhangi 

bir fark yok demek ve hatta abartılı tarafıyla söylemek gerekirse köpek kulübesiyle 

vilayet binasını eĢitlemek gibi bir absürtlüğe yol açar. 

Akademik iktidar ile doğanın arasındaki iliĢki biçimi, birinci tarafta kalanların 

ikinciyi devamlı istismar etmesiyle yürüyen bir yapıya sahiptir. Kabaca bir tasnifle özne 

ve nesne olarak ayrıĢtırılan bu dizgede öznenin nesne üzerindeki ezici tasarrufunu 

görmemek adeta imkansızdır. Günümüzde bu tür bilimsel iktidar biçimlerinin her türlü 

kılıfı hazırdır; objektiflik karinesi akademike, tarafsızlık büyük söylencesi altında her 

türlü davranıĢ biçimini ötekinin aleyhine gerçekleĢtirme haklılığını sağlar. Fuller‘in; 

―Niyegara Ģelalesinin; sularının içindeki milyarlarca köpüğün formülasyonunda, 

tabiatın, kendi yapısal kararlarını akademik kategorilere ayrılmıĢ bölüm yöneticilerinin 

bürokratik toplantılarına havale edecek kadar vakti yoktur.‖ (29) Cümlesindeki haklı 

istihza ile altını çizdiği gibi. Bilimimiz iĢbu iĢleyiĢ altında serimlenen insani olan her bir 

yapıya sıçrar, pozisyonu gereği bu durumdan en fazla mustarip olan da Ģehirdir. Ama 

diğer cüzlerde olduğu gibi bilimin iktidarı da sürgit devam eden bir Ģeydir, hiçbir zaman 

bıkmadan usanmadan burnunu hayatımızın içine kadar sokacaktır. Yapma ve etme 

edimlerimizin devam etmesi ve bu edimlerin sergilenmesine en müsait alanın Ģehir 

denen mekân olması bir taraftan Ģehrin gücünü arttırırken diğer taraftan insanın pratiğe 

dair sınırlarını çizmekte herhangi bir sakınca görmemektedir. Ayrıca akademinin yasal 

bir düzenlemeye tabi tutulması ve merkezi iktidara bilim adamı servis etmesinin 

ötesinde, bu tip akademik oluĢumların haricinde kalan diğer (sivil) yapılanıĢların 

yasaklanması veya dıĢarıda bulunan böyle bir yapıdan mezun olunması halinde devlet 

hizmetinde liyakatin denklikle olabileceğinin yasal bir düzlemde ele alınması, bir 

taraftan yürürlükteki iktidarın bilimin içine ne denli nüfuz ettiğini diğer taraftan da 

bilimi nasıl bir manipülasyona tabi tuttuğunu gösterecektir. 

Biraz da görünmeyen kentlerden bahsetmek gerekecek galiba; bu kentler Ġtalo 

Calvino‘nun Görünmez Kentler diye bahsettiği, muhayyilenin ucunda, dimağa tatlı bir 

rayiha bırakan kanatlı kelimelerden örülü bir kent olmanın ötesinde, bir iliĢkiler ağı 

olarak tarif edilebilecek Ģehrin ötesinde azmanlaĢmıĢ olan yapısıyla sıkıĢtırmıĢ olduğu 

insanı iliĢki biçimlerinin yeni tarz tavır alıĢlarıyla farklı tatmin vasatına ulaĢtıran 

Ģehirdir. ĠletiĢimin ve ulaĢımın bu denli yaygın ve hızlı hale gelmiĢ dünyasında ezici 

yükleri insanın sırtına yüklemeyi marifet sayan Ģehrin kaçaklarının Ģehirdeki imkanlara 

eĢdeğer imkanlarla donatılması sonucu kentin faydalarına sığınmasına görülmez kentler 

diyebiliriz. 

Halbuki Ģehir bu söylenenlerin birçoğuna hiç de aldırıĢ etmeden kendi yolunda 

yürümeyi sürdürüyordu. 

―Tarihsel kentin dıĢ görünümünde pek önemli değiĢiklikler gerçekleĢmemiĢse 

de, kentin içyapısı büyük çapta bir devrim geçirmiĢtir. Endüstri kenti doğrudan doğruya 

devletin karĢıtıdır. Devlet ―siyasal yollar‖ın geliĢmiĢ biçimi iken, endüstri kenti, 

geliĢmiĢ ―ekonomik yollar‖ın bir ürünüdür. Dünya tarihini dolduran, hatta oluĢturan 

büyük kavga, o zamandan beri kent ile devlet arasında verilmektedir.‖ (30) 

ġimdi bu durumu ele alarak Ģu yargıya varmamız mümkün görünmektedir. 

Weber‘in Ģehrinde varlığını ön plana çıkardığı Ģehir içi yönetsel yapılar, Ģehri ekonomik 

eksende farklı bir yönlere çeken unsurlar olmaktan ziyade, yönetsel açıdan Ģehrin asli 

unsuru su katılmamıĢ olan iktidardı ve bu da bizatihi devletin kendisine vurgu 

yapıyordu. Nasıl ki ilk Ģehrin kozmopolit kurgusunda ―politeizmin doğal doğuĢu‖ yanlıĢ 

bir Ģekilde aranmıĢsa, Weber tarafından Ģehrin devlete çıkan unsurları bu biçim bir 

yöntemle yanlıĢ yerde aranmıĢtır. ġöyle ki kozmopolit Ģehre politeizm, nasıl ki diğer 



 

503 

Ģehirlerden insanların taĢınırken kendi tek tanrılarını getirerek oluĢturdukları bir yapı 

altında girdiyse, Ģehre de tıpkı bu Ģekil altında ekonomik düzeyin, sınıfsal yapının devlet 

olmaklığa verdiği katkının merkezkaç kuvveti altında girmiĢtir. ġehre dair arayıĢlarda 

Weber‘in, batılı sınıflı toplumun Ģehir bütünlüğü içinde bir arada yaĢamasının düzenini 

belediye ve Ģehir meclisleri gibi organizasyonlarda aradığını görüyoruz. Tıpkı diğer batı 

tipi organizasyonlarda görüldüğü ve Ġsa‘nın hakkı Ġsa‘ya Sezar‘ın hakkı da Sezar‘a 

anlayıĢında olduğu gibi, bu tarz bir bakıĢ açısının Ģehre yansıması; Ģehrin mutlak ve tek 

geliĢim çizgisi olmadığı göz ardı edildi. Diğer taraftan varlık sahnesinde boy gösteren 

Ġslam Ģehri, bahsi geçen organizasyonlarında yer aldığı orta çağ batı Ģehrini de aĢan bir 

Ģekilde -dünyanın o zaman itibariyle en uzak doğusu ile- ticaret ederken her halde 

kendini geliĢmemiĢlik çizgisi üzerinden tanımlamıyor, bilakis Ģehrin farklı bir geliĢim 

çizgisi üzerinde var olabileceğini adeta dost düĢman bütün insanlara göstermiĢ 

oluyordu. Bu ise Ġslam‘ın tevhit anlayıĢının en tabi yansıması olarak Ģehri, belli bir 

hiyerarĢik düzen altında vahdetten kesrete ve kesretten vahdete, iki ucu da açık bir aks 

üzerinde tarihe taĢıyordu. Yani bir taraftan belli karĢıtlıklar altında sınıfsal aidiyetlerle 

Ģehre dahil olan unsurlar parçaların bir aradalığıyla batı Ģehrini oluĢtururken, diğer 

taraftan Ġslam Ģehri, var olan bir bütünün ahenkli yapıtaĢları Ģeklinde kendini gösteren 

bir düzene sahipti. Bu bağlam Ģehrin Ģemasına kadar yansımıĢ biçimdeydi; batı Ģehir 

planı dama taĢları gibi birbirine benzer birimlerin bir arada bulunmasını öngörürken 

Ġslam Ģehri; vahdetten kesrete uzanan bir Ģekilde Mevlana‘nın pergel metaforunda 

gösterdiği gibi merkezi esas almıĢ biçimde o merkezden ıĢınsal olarak çevreye ulaĢan 

bir yayılım olarak belirlenir. Weber‘in beyaz yakalılar denen bürokratik kesimin 

filozofu olması Ģehri değerlendirmede de bürokratik unsurları esas almasını kaçınılmaz 

kılıyordu. Diğer taraftan merkezi yönetimin Ģehre yansıyan taraflarına belki gereği 

kadar vurgu yapılmaması onun felsefesinde nerede durduğuyla alakalı bir durum olarak 

okunabilir. 

ġehrin tarihsel açıdan ilk tanıĢının demografik ölçüde; askerler, hâkimler ve 

yönetici, soyut olarak ise iktidar olduğunu çok rahat bir Ģekilde ifade edebiliriz. ġehrin 

kuruluĢuna dair ilk iĢaret fiĢeğinin artan ürünün korunması üzerine atıldığını söyleyen 

Ģehir kazıcıları kırsal yerleĢimi tahakkümü altına alacak olan askerinden hâkimine kadar 

salt yönetim birimlerinden oluĢan bir Ģehrin varlığından söz ederler. 

Açlık, aĢk ve felsefe, hayatı asıl yörüngesinde tutan unsurlar olarak zaman içinde 

kurucu öğeler biçiminde kendilerini göstermekten çekinmezler. Belki de bu üçlünün 

insan ve toplum hayatında değiĢik sıralanmalarla bir araya gelmesi, o toplum ve 

insanların hayata bakıĢlarındaki altyapıyı oluĢturmakla kalmamıĢ, zevk, estetik ve tavır 

almaya varıncaya değin geniĢ bir alana taĢmıĢtır. Pek tabi ki temel saikler bu sayılanlar 

olunca buradan devletin türemesi belli bir diyalektik temele yaslanmıĢtır. Bu bağlamda 

insanın hayatında devlet, elbette Ģehirle birlikte kendini gösterecek bir oluĢumdur.  
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NECĠP FAZIL‟IN ĠKTĠDARLARA KARġI BEDEL ÖDEME 

SÜRECĠ 

 

Nazım ELMAS
 

Özet 

Ġnsanlar arası iletiĢimde dilin ve sanatın önemi bilinmektedir. Ġktidarlar, tarihi süreç içinde 

sanatçılarla yakın diyalog halinde olmayı, onların gücünden yararlanmayı tercih etmiĢlerdir. Kimi zaman 

yakın iĢ birliğinin karĢılığını alan sanatçılar kimi zaman da muhalif olmanın bedelini ödemek durumunda 

kalmıĢtır. Sanatçının topluma kolay ulaĢan gücünden yararlanmak isteyenler her devirde sanatçıları 

yanında bulundurup toplumu etkilemeyi ya da elde tutmayı istemiĢlerdir. Bu amaçla istek üzerine kitaplar 

yazılmıĢ, besteler, resim ve heykeller, mimari eserler üretilmiĢtir. Son yüzyıl içinde rejim değiĢikliği 

geçiren ülkelerde yeni iktidarlar dil ve sanatla iĢ birliği yolu aranmıĢ bir uyum söz konusu olmadığında da 

gerekli cezalandırmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmamızda Cumhuriyet döneminde edebiyat dünyasında 

iktidarın edebiyata yaklaĢımı ve bu manada iĢ birliği yapanların durumu ve muhaliflerin akıbeti üzerinde 

durulacak, özellikle Necip Fazıl Kısakürek‘in bir sanatçı olarak iktidarlara karĢı maruz kaldığı bedel 

ödeme sürecinden söz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sanatçı, Sanatın Gücü, Ġktidar, Sanat Eseri. 

 

THE COURSE DURING WHICH A PRIZE WAS PAID BY NECIP 

FAZIL AGAINST POWER-HOLDERS  

Abstract 

The importance of science and art in communication among/between people is known very well. 

Throughout history, power-holders have always preferred not only to keep in close contact with artists but 

to exploit or utilize their reputation or fame as well. However, artists have always been in a position to get 

the prize of their close-cooperation with power-holders on one hand and to be forced to pay the cost of 

their opposition on the other. Power-holders who felt the need to benefit from the power and reputation of 

artists in a society have always wanted to impress or keep the society in hand remaining in close contact 

with artists. For that purpose, books have always been written on request; compositions, paintings, 

sculptures and architectural works have been produced. In the countries where a regime-change was 

experienced last century, new power-holders sought ways to cooperate with language and art and a 

number of punishments were otherwise launched. The aim of this study is to determine the approach of 

power-holders to literature in literary world, the situation of those in cooperation with power-holders and 

the fate of the opponents. One other aim of this study is to state the course in which as an artist, Necip 

Fazıl was compelled to pay the cost of having been in opposition to power-holders. 

Keywords: Artist, Power of Art, Power, Work of Art.  
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GiriĢ 

Sanatçılar sahip oldukları yeteneklerle bulundukları yerde dikkatleri üzerlerine 

çekmiĢlerdir. Etkili sunumları ve söylemleri sebebiyle insanlar arasında farklı bir yer 

tutmuĢlardır. Bir fikri ve düĢünceyi kalıcı hale getirme becerileri, geniĢ kitlelere 

ulaĢtırma kabiliyetleri sebebiyle onlara bakıĢ ve yaklaĢım özel bir niyetle var olmuĢtur. 

Onlara bakıĢta kiĢilerin tutumları hayranlık seviyesinde olurken, kurumların bakıĢı 

etkisinden istifade etmek, gücünden emin olmak üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Devletler 

hâkim oldukları alanlarda sanatın gücüyle varlıklarını sürdürmeye çalıĢmıĢlar, güzel 

sanatların değiĢik Ģubelerinin verdiği imkânlarla otoritelerini güçlendirmek 

istemiĢlerdir. 

Sanatçı ve muhatapları bağlamında baktığımızda fert olarak sanatın her 

türlüsüne ilgide kültürel endiĢeler ve inançlar söz konusu iken, iktidarlar bağlamında 

sanatçıların otoriteye yakınlık ve uzaklıkları önem kazanmaktadır. Sanatçının kurulu 

düzene muhalif ve muvafık olması hususu, onu iktidarlar nezdinde makbul ya da 

değersiz bir konuma taĢımaktadır. Bilhassa yeni rejim tatbikinde sanatçıların desteği 

daha bir önem arz etmiĢtir. Toplumsal hadiselerin çok arttığı haberleĢme vasıtalarının 

yaygınlaĢtığı çağımızda sanatçıya olan ihtiyaç öne çıkmıĢtır. Olayları aktarmada, etkin 

bir Ģekilde kitlelere ulaĢtırmada sanatçıların hünerlerine daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ġktidar, bir iĢi yapabilme gücü, erk, kudret anlamına gelir. GeniĢ manada devlet 

yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisidir. Bir iĢi baĢarabilme 

yetki ve yeteneği de iktidar kelimesiyle tanımlanır. Bu yetkiyi elinde bulunduran kiĢi ve 

kuruluĢlara iktidarlar denir. Siyasi anlamda bu güç demokrasilerde çoğunluk partisi ve 

onun hükümetidir. Ġktidar olmak muktedir olmayı gerektirir. Muktedir olmak, iktidarı 

elde tutmak, güçlü olmaktır. Yönetme iĢini yapan kiĢiler, yönetenler, gücü elinde 

tutanlar kimi zaman değiĢmekte kimi zaman değiĢse de değiĢmeyen, değiĢtirilemeyen 

bir Ģeylerin kaldığı görülmektedir. Ġktidar kavramında daha kalıcı ve kapsayıcı olan, 

vesayet ve zihniyet de denilen bunun gibi derin alanlar söz konusudur. 

Ġktidarlardan söz edildiği zaman sanatçıların muhatabı olan zihniyetlerin 

kastedildiği düĢünülmelidir. Dar anlamıyla hükumetler, yönetenler gelir gider. Ancak 

genel anlayıĢın ve hâkim zihniyetin sanatçılara bakıĢının, sanat eserleriyle ilgili 

uygulamaların kolay kolay değiĢmediği anlaĢılmaktadır. 

Edebi eserlerin sunduğu fikirlerden rahatsız olanlar olduğu gibi memnun 

kalanların da bulunduğunu bilmek gerekir. Memnun kalanlar söylenenleri kendine, 

kendi kanaatlerine ve beklentilerine uygun bulduğu için onaylar. Rahatsız olanlar 

muhtevanın getireceği olumsuzluklar üzerinden hesabını yapar. Sunulan fikrin veya 

söylemin kendine, kendi otoritesine, gücüne, beklentilerine, kısacası iktidarına engel 

olup olmayacağına bakar. Bu durumda söz konusu tespitlerin kiĢisel bir endiĢeden 

ziyade toplumsal bir karĢılığının olup olmadığına bakılmalıdır. 

Sanatçının Ġktidarlarla Mücadelesi 

Sanatçılar iktidar karĢısında vaziyet alırken toplumsal değiĢim ve dönüĢümlerin 

sıkça yaĢandığı zamanlarda yaĢayabilirler. Bu durumda, olan bitene karĢı taraf 

belirlemek zordur. Hadiseleri anlayıp tercih yapacak vakit bulamadan saflar netleĢmeye 

baĢlar. Sanatçı kimi zaman istemediği bir tarafta kalabilir. Kimi zaman sanatçının 

değiĢen yönetim anlayıĢları ile birlikte ruh ikliminde de değiĢimler olur. Bu durum 

sanatçının hem iktidara karĢı hem de yakın çevresine karĢı iki taraflı mücadele etmesini 

gerektirir. 
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Dünyada dengelerin değiĢtiği bir dönemde I. ve II. Dünya savaĢlarını yaĢayan 

bir Ģairin görevi ne olabilir? Yeni kurulan cumhuriyetin bazı mensupları milletin 

değerleriyle kavgalı olmayı göze alınca duyarlı sanatçılar bu dayatmalara karĢı 

çıkmıĢlardır. ―Sanatçı ve yazarlar varoluĢ alanlarının uçlarında ve sınırlarında gezen 

kimselerdir. Bu yüzden sıradan veya olağan değillerdir. Hep var olan sınırların ötelerini 

soruĢtururlar… Çoğu zaman insanlara ürkütücü gelen ve soğuk gelen böyle yerlere 

ilgileri yüzünden sanatçılar, hep dıĢlanmıĢlar ve garipsenmiĢlerdir.‖
1
 Yasaların önünde 

keyfiliklerin hâkim olduğu yıllarda birçok sanatçı ceza almıĢtır. 

Sanatçıyı cezalandırmak neden gerekmiĢtir. Bu sorunun içinde sanatçının sanatın 

gücü hatıra gelmektedir. Sanatçının etkili söylemi, toplumu elde tutmayı, kontrol etmeyi 

ve yönetmeyi zorlaĢtıracaktır. Sanatçının muhalif duruĢu iktidar için açık bir tehdittir. 

Bu faaliyetin alanının daraltılması, mümkünse engellenmesi iktidarlar açısından bir 

tedbir olarak düĢünülmektedir. Kimden ve hangi taraftan gelirse gelsin tehdit ihtimaline 

karĢı daimî bir savunma içinde bulunan iktidarlar, zaman olmuĢ kendi çocukların 

yemiĢtir. Tek parti döneminde, dönemin zihniyetine yakın olduğunu söyleyebileceğimiz 

birçok sanatçı ceza almıĢtır. Çok basit bahanelerle cezalandırılan bu kiĢiler yıllar sonra 

ne ile suçlandıklarını bile öğrenememiĢlerdir. Niçin dıĢlandığını tam manasıyla 

anlamadan birçok haktan ve imkândan mahrum kalan sanatçılar vardır. 

Sanatçılar yapılan yanlıĢlıkları kalemleriyle dile getirmiĢlerdir. Çoğu zaman 

hürriyetlerini feda ederek bu çalıĢmaları yapmıĢlardır. Bazılarını hatırlamak için 

sayalım: Sabahaddin Ali, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Atilla Ġlhan, Kemal Tahir, Aziz 

Nesin… Bu sanatçılardan kiminin dergileri kapatılmıĢ, kitapları toplatılmıĢ, bazılarının 

yazdıkları sakıncalı görülerek cezalandırılmıĢlar, o günkü yasalar çerçevesinde mahkûm 

olmuĢlardır. Sabahaddin Ali Ġçimizdeki ġeytan romanı ile büyük tepki toplamıĢtır. 

Hakkında dava açılmıĢ mahkemeyi kazanmıĢ yine de iĢinden ayrılmak zorunda 

kalmıĢtır. Ġstanbul‘a giderek gazetecilik yapmaya baĢlamıĢtır. Bir süre sonra Tan 

gazetesi baskını olmuĢ, olaylar sonucu iĢsiz kalmıĢtır. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz‘la 

1946-47 yıllarında siyasal mizah dergisi çıkarmıĢ, sık sık kapatılan dergilerini iktidarın 

elinden kurtulmak için Marko PaĢa, Malum PaĢa, Merhum PaĢa, Öküz PaĢa gibi yeni 

isimlerle çıkarmak zorunda kalmıĢlardır.   

Ġktidara yakın gözükmek bir davranıĢ biçimi olmuĢtur kimi zaman. Otoritenin 

Ģerrinde emin olmak nimetinden istifade etmek içim muhalif olmamak ve iktidarın 

karĢısında yer almamak tercih edilmiĢtir. Ġktidar baskısı sanatçıların Ģahsiyetlerini adeta 

yok etmiĢtir. ġair Fazıl Ahmet‘e ait bir hatırayı Necip Fazıl Ģöyle aktarıyor. Necip Fazıl, 

Cumhuriyetin onuncu yılı kutlandığı yıl dönümünde bir Cumhuriyet gazetesi alarak 

Abdülhak Hamit‘in evine gider. Orada gazetenin ilk sayfasına göz atar. Ġlk sayfada Fazıl 

Ahmet‘in kafiyeli, Ģiir olmak iddiasında bir yazısı vardır. Ġnkılabı metheden Ģairlik 

iddiacısı gazetede: “Tevrat‟ı yırttım, Ġncil‟i yaktım, Kur‟an‟ı attım” mısralarıyla yer 

almıĢtır. Abdülhak Hamit‘in evine bir süre sonra Fazıl Ahmet gelir. Abdülhak Hamit 

onunla el sıkıĢır, sonra Necip Fazıl‘a elini uzatır. ―Ben sizin elinizi sıkmam‖ karĢılığını 

alır. Fazıl Ahmet bu tepkinin sebebini öğrenmek isteyince, gazetedeki dini akideyi 

sarsan yazısını hatırlatır. Sanatçı gayet piĢkin bir Ģekilde; ―Ayol sen o lafları samimi mi 

sandın‖ diyerek karakterini belli eder.
2
 

Necip Fazıl, Osmanlı döneminde doğan, gençliğini cumhuriyetle karĢılayan, tek 

parti iktidarını gören ve çok partili hayatın içinde de mücadelesini sürdüren bir 

sanatçıdır. Bu siyasal ortamların ve değiĢimlerin içinde hayat felsefesi ve dünya görüĢü 

                                                           
1
 Fatih TepebaĢlı; Bir Brecht Öyküsü ve Okurlar, Edebiyat ve Roman, Çizgi Kitabevi, Ocak 2001, s.153. 

2
 Necip Fazıl Kısakürek, Bâbıâli; Büyük Doğu Yayınları, Ġstanbul 1975, s.136. 

http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=667
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bakımından da ―Tam otuz yıl saatim iĢlemiĢ ben durmuĢum/Gökyüzünden habersiz 

uçurtma uçurmuĢum‖ diyerek mısralara aktardığı bir dönüĢüm yaĢamıĢtır. Tüm bu 

sosyal hadiseler sanatçıyı tavır almaya yönlendirmiĢ, kendisiyle ve çevresiyle mücadele 

etmesine sebep olmuĢtur.  

ġartlar ve ortam değiĢtikçe sanat anlayıĢında değiĢikler yapan sanatçı Necip 

Fazıl Kısakürek, kalemini fikrinin emrine verdiği andan itibaren daha farklı muameleye 

tabi tutulmuĢtur. Bir zamanlar eserleri takdir edilen sanatçı, birdenbire yakın 

çevresinden bile tepki almaya baĢlamıĢtır. Sanatçı olarak etkisi arttıkça iktidar 

tarafından da takip edilmeye baĢlanmıĢ, çalıĢmaları ile ilgili olarak tedbirler alınmıĢtır. 

Gerçekte edebi eserin kiĢilerden ziyade topluma katkıları ya da sakıncaları 

üzerinden değerlendirmeler yapılması daha isabetli olacaktır. KiĢiye görelikten çıkıp 

genele yönelmek ve toplumun geneli üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı kararlar 

almayı kolaylaĢtıracaktır. Bu açıdan bakıldığında Necip Fazılın, hükumetler değiĢse de 

hem tek partili dönemde hem de çok partili dönemde değiĢmeyen zihniyetlerle 

mücadele ettiği ve cezalandırıldığı görülecektir. Yayın politikası ve eserlerinin 

muhtevası bakımından değerlendirildiğinde tek partili dönemde daha fazla zorluk 

çekmesi beklenirken cezalarının, soruĢturma ve kovuĢturmalarının çoğu, kendine yakın 

bulduğu bir iktidar dönemi olan çok partili döneme aittir. Bu durum iktidarların kendi 

içinde muktedir olup olamama sorununu akla getirmektedir. Ġktidarlara Ģekil ve renk 

veren hâkim zihniyet kesintisiz devam ederken sanatçının gördüğü muamele 

değiĢmiyor. 

Çoğu zaman sanatçıya mahalle baskısı yapılmaktadır. Ġktidara yakın olanların 

oluĢturduğu bu hale, sanat erbabı için bir kuĢatılmıĢlıktır. Belli sınırlar içinde yazılmıĢ 

eserleri bekleyen bir zümre vardır. Bu etkin zümre iktidar adına sanatçılara ‗nizamat‘ 

vermek üzere bir araya gelmiĢ taifedir. Necip Fazıl gazetelerde giriĢtiği Ġslami mücadele 

sebebiyle Ģiir ve sanatı ihmal ettiği gerekçesiyle ―sabık Ģair‖ olarak anılmaya baĢlanır. 

Bu kuĢatmaya cevap Ģöyledir: ―Onlar istiyor ki göğsündeki tahta çubuk sıkılınca ellerini 

çırpan ve zillerini öttüren kuklalar tarzında sabık Ģair yalnız ‗kadın bacakları‘ soyundan 

Ģiirler yazsın ve politikadan uzaklaĢsın.‖
3
 Mahalle baskısı iktidar bağlantılıdır. Ġktidarın 

nimetlerinden bir vesile ile yararlananlar, kendilerini, iktidara karĢı duruĢ sergileyenleri 

hesaba çekmek üzere görevli saymaktadırlar. Bu sebeple muhalif tavır sergileyen 

sanatçı dıĢlanmakta bazı haklardan mahrum kalmakta, hatta sebepsiz yere mahkûm 

edilmektedir. 

Ġktidarın sanatçıya desteği de bir beklenti içermektedir. Hep onu elde tutmak ve 

kontrol altına almakla ilgilidir. Necip Fazıl‘ın Büyük Doğu dergisi ikinci döneminde 

tirajını artırmaya baĢlayınca iktidarda bir telaĢ baĢlar. Parti merkezine davet edilir. Yıl 

1945.Partideki üst düzey yetkili Paris‘ten arkadaĢıdır. Büyük Doğu dergisinin 

kapağındaki kandil resmini göstererek ―bu kandili çıkar sana mükellef bir matbaa 

kuralım‖ der.
4
 Bu teklife sanatçının tepkisi nettir: Teklifi reddeder. Sonra tekrar sanatçı 

ile uğraĢmaya baĢlarlar. 

Necip Fazıl çalıĢmalarını iktidarın çok açık baskısı altında sürdürmeye devam 

eder.‖ Ġlk devre Büyük Doğu‟larında mecburi bir kekemelik baklayı dil altında gizleme 

gayreti ve peçesini topyekûn atacağı güne doğru vaziyeti idare mecburiyeti vardır. 

Ceberut ve Ģekavet çığırı devamda…‖
5
 sözleriyle üzerindeki baskıyı anlatmaktadır. 

                                                           
3
 Age, s.264. 

4
 Age, s.288. 

5
 Age, s.271-272. 
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Büyük Doğu dergisinin ―ilk ve kekeme devresinde basına bir kısıtlama gelir. 

ĠçiĢleri bakanı ġükrü Saraçoğlu basına ―Allah ve ahlaktan bahsetmek yasaktır‖ 

genelgesini yayınlar. Hasan Ali Yücel‘in de Necip Fazıl‘a bir ihtarı vardır: 

―Akademideki hocalığınızla Büyük Doğu‘dan birini seçmenizi ihtar ederim‖ sözü, artık 

herkesin kimin tarafında yer aldığını belli etmesini gerektirmiĢtir.
6
 Necip Fazıl, elli 

kiĢilik bir sınıfa hitap etmektense bütün bir millete hitap etmeyi tercih etmiĢtir. 

Bu tercihi sebebiyle Güzel Sanatlar Akademisindeki görevine son verilmiĢtir. 

Aynı günlerde ―Allaha itaat etmeyenlere itaat edilmez‖ mealindeki hadisi neĢrettiği için 

de dergisi kapatılır.  

Necip Fazıl Büyük Doğu dergisinin yanında bir de Borazan adlı mizahi dergi 

yayınlamıĢtır. Necip Fazıl keskin bir polemikçidir. Kalemi ve kıvrak zekâsı rakipleri 

korkutmuĢtur. Her türlü riski ve zorluğu yaĢadığı ve gördüğü halde, kalemini menfaati 

için kullanmamıĢtır. Borazan‟ın eleĢtirel üslubu zamanın yöneticilerini rahatsız etmiĢ, 

ancak üç sayı çıkan bu dergi de kapatılmıĢtır. 

Sanatçıları susturmanın yollarından bir de geçim kaynaklarını kesmektir. Resmi 

görevinden almak, yayınlarını toplatmak, ek gelir kaynağı dergisini kapatmak, bir 

bahane ile onu ekonomik olarak teslim almak. Necip Fazıl böyle bir muamele ile 1946-

47 kıĢında aylarca ne yiyip içtiği belirsiz sıkıntılı bir dönem geçirmektedir. Dergisi 

kapatıldığından borçluları yeni sayısı çıkmayacak bir dergi için borç ödemeyi gereksiz 

görmektedirler. Bütün bunlar olurken devrin iktidarı sahne eserlerinden oluĢan bir 

yarıĢma açar. YarıĢmanın birincisi jürinin oy birliği ile Necip Fazıl‘dır. Ancak dönemin 

Milli Ģefi Ġsmet Ġnönü‘nün emriyle bulunan bahane üzerine mükâfatı verilmez. Sanatçı o 

sıralar çocuklarının süt parasını bile ödemekten acizdir.
7
 

Ġktidar sahipleri her ne olursa olsun muhalif saydıkları kiĢilere karĢı tepkili 

davranmıĢlardır. Bir zamanlar öğretim üyesi kadrosu içinde Necip Fazılın da yer aldığı 

Güzel Sanatlar Akademisi Cumhurreisi tarafından ziyaret edilecektir. Ziyaret için sıraya 

dizilen hocaların ellerini sıkan Cumhurreisi Ġsmet Ġnönü, Necip Fazıl‘a gelince elini 

uzatmamıĢ, sanatçıyı yok sayarak diğer hocalara geçmiĢtir. Aynı akĢam çay ziyafetinde 

sıra Necip Fazıla gelince Ġsmet Ġnönü‘nün dudakları kıpırdıyor: 

Filan dersin hocası filan değil mi? 

Evet efendim ta kendisi. Bu tekerle kol huzurdan geçerken yapılan anlık 

konuĢma içinde ―AteĢe dokunurcasına uzatılmasıyla geriye çekilmesi bir olan‖ iktidarın 

eli vardır.
8
 

Necip Fazıl‘ın mahkeme ve cezaevi süreçleri, gerek tek partili dönemde ve gerek 

çok partili dönemde kurulu düzene muhalif fikirler taĢıdığı ve manevi beklentilerine 

gerekli karĢılığı bulamadığı için yaĢadığı bir süreçtir. 

Memleketi ve hayalini kurduğu nesil için yayın faaliyetini sürdürmek üzere 

gerekli desteği sağladığı yıllarda da sık sık mahkûmiyet yaĢamıĢtır. Bir ara icraatlarını 

tasvip ettiği iktidarın muktedir olamaması onun en büyük talihsizliği olmuĢtur. 

Necip Fazıl, hangi düĢünceye mensubu olursa olsun sanatçılara yapılan 

haksızlıklara karĢı daima tavır almıĢtır. Bir akĢamüstü arkadaĢı Rasim Us‘a, o sıralar 

cezaevinde olan Nazım Hikmet‘i ziyaret etme isteğini açar. ―Vakit geç bırakmazlar‖ 

mazereti Necip Fazıl‘ı caydırmaz; 

                                                           
6
 Age, s. 275. 

7
 Age, s.290. 

8
 Age, s. 270. 
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Gazeteci olduğumuzu söyler, kim olduğumuzu belirtir, girer ve görürüz, der. 

Hiçbir fikri yakınlığı olmayan sanatçıya ziyaret esnasında söyledikleri manidardır: 

―Benim rejimim olsaydı seni asardım ve bu, adaletin ta kendisi olurdu. Fakat hiçliğin 

rejiminden gördüğün mesnetsiz zulmü asla kabul edemeyeceğim için seni ziyarete 

geldim.
9
 

Çok partili hayata geçiĢ sürecinde de sanatçılardan istifade edilmeye çalıĢılır. 

Kurulması düĢünülen parti Büyük Doğu dergisinin felsefesine, yayın politikasına yakın 

gözükmektedir. Henüz doğum aĢamasındaki bu partiyi kendi adamlarına boğdurmak 

gayreti ile Necip Fazıl‘a cazip teklifte bulunulur. BaĢbakan Recep Peker‘in teklifi 

―Sadece Demokrat partinin aleyhinde cephe almak ve Ġslam davasını haddinden fazla 

açığa vurmamak Ģartıyla, üstünde Merkez Bankası bandı, bir paket binlik banknotu (o 

günün yüz bin, bugünün on milyonu) ihsas eden bir teklif. Olamadığı takdirde bütün 

devlet kuvvetleriyle kuĢatılma tehdidi. Evet ya saray ya zindan...! ‖
10

 

Sanatçı bu reddinin karĢılığını sonraki iktidarlardan alamaz. Yaptığı fedakârlık 

büyüktür ama bir süre sonra iktidara gelen Demokrat Parti tarafından da 

cezalandırılmıĢtır. Hapse atılır. Parti aciz kalır. Gereksiz yere suçlanır. Kimseyi yanında 

bulamaz… Malatya hadiseleri ile iliĢkilendirilir. Sanatçı kendi iktidarındadır ama ala 

rahat yüzü görmemiĢtir.  Derginin yayın politikasına müdahale vardır. Bu sefer fitne 

uyandırmak endiĢesi ile derginin kapatılması teklif edilmiĢtir: ―Gazeteyi kapatacaksın! 

Büyük politika…Anlıyor musun?... Yakında sana muazzam bir müesssise kurulacak... 

Bugün için böyle…‖
11

 

Büyük Doğu dergileri yayın hayatını sürdürürken sık sık kesintiye uğrar.1956 

yılında günlük çıkması kararlaĢtırılan derginin desteklenmesi için gerekli resmi ilanlar 

Adnan Menderes‘in ekibinde yer alan kiĢiler tarafından kasıtlı olarak verilmez. 

Ardından sıkıyönetim idaresi dergiyi tamamen kapatır.
12

 

1958 yılı itibariyle Adnan Menderes‘i Büyük Doğu dergisinde açıktan açığa 

destekleyen ve düĢmanlarını zor durumda bırakan yayınları sebebiyle sanatçının 

düĢmanları artmıĢ ve hep beraber saldırıya geçmiĢlerdir. Menderes‘e rağmen sanatçı 

yine zindandadır. Bu sefer bir tesellisi vardır. Zindanın anahtarı cebindedir. Necip Fazıl, 

Menderese meydan okumak niyetiyle ve onu itibarsızlaĢtırmak amacıyla kasıtlı olarak 

atıldığı zindandan çıkartılır. Çıkar çıkamaz doğru Büyük Doğu yazıhanesine giden 

Necip Fazıl dergiye kapak olarak, zindan parmaklığı içinde kıvranan bir çift el ve 

üzerinde bir yazı tasarlatır. Kapak yazısında ―Zindanın anahtarı bizde, içinde de biz 

varız‖ yazmaktadır.
13

 

Görüldüğü gibi iktidarlar tarafından desteklendiği düĢünülürken bile Necip Fazıl 

bir sanatçı olarak mağdurdur. Çıkardığı Büyük Doğu dergisi kimi zaman günlük gazete 

halinde, kimi zaman haftalık olarak yayınlamaktadır. Belli saydaki tirajı korumak üzere 

yayını sürdürmek için gerekli miktarda harcama yapılmak durumundadır. Yayın için 

örtülü ödenekten kendisine verilen destek sık sık kesintiye uğrar, çoğu zaman planlanan 

vakitte ulaĢmaz. Ticaretin kuralları bu tür mazeretleri kaldırmaz. Ödemelerin zamanında 

yapılması gerekir. Bu durum sanatçıya zor anlar yaĢatır Bir süre sonra 1960 ihtilali 

sonucu kurulan mahkemelerde Menderes yargılanırken Necip Fazıl‘ın da Ģahitliğine 

baĢvurulur. Örtülü ödenek davası kapsamında harcamaları sorulur. Cevaben Ģöyle der: 

                                                           
9
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 Age, s. 292. 

11
 Age, s. 316. 
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 Necip Fazıl Kısakürek, Yılanlı Kuyudan, Akçağ Yayınları, ilaveli ikinci baskı, Ankara 1970, s. 284 
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―Benim örtülü ödenekten aldığım para, nefsim, rejime dalkavukluğum ―hakk-ı sükût‖ 

olarak susmam için değil, Türkün ruh köküne bağlı aziz ve mukaddes dava ve gayem 

içindir. Adeta baç gibidir ve her bir veriliĢinde baĢka tesirlerle yarım bırakıldığı için 

evimde halı, keçe, ne varsa satıp savmama sebep olmuĢ, beni aldığımdan fazla borca 

sokmuĢtur. Böyleyken (Menderes‘i göstererek) bu aziz ve mukaddes davayı yarım–

yamalak da olsa tutan ilk BaĢvekil bu zat olduğu için huzurunuzda ona minnettarlığımı 

bildiririm.‖
14

 

Bu satırlar Necip Fazıl standartlarında hayat yaĢayan biri için hayli zordur. 

DuruĢma salonunda verilen yarım saatlik molada sigara paketinden sigarasını almak 

üzereyken yanında kumandan vardır. Paketi ona da uzatır. Kumandan: 

―Örtülü ödenekten alalım o daha tatlı, diyerek alay eder. Necip Fazıl‘ın cevabı 

müthiĢtir: 

Siz eğer örtülü ödenekten ve benim Ģartlarımla alsaydınız, ne acı olduğunu 

görürdünüz‖ der.
15

 

Sonuç 

Bir milleti yaĢatmak veya dönüĢtürmek için sanatçılara her zaman ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Milletin hafızasını beslemek için sanatçılardan destek alındığı gibi 

hafızasını silmek ve yeni Ģeyler doldurmak için de sanatçıların kabiliyetleri 

kullanılmıĢtır. Bu organizasyonlar iktidarlar eliyle olmaktadır. Yeni kitaplar, yeni sesler 

yeni Ģekiller, sanatçılar üzerinden topluma ulaĢır. Yeni bir kültürel atmosfer sanatçıların 

katkısıyla daha etkin olarak gerçekleĢir. 

Sanatçılar düĢüncelerini eserlerine yansıtırlarken muhatapları söylemlerden ne 

kadar etkilendiklerinin hesabını yapmıĢlar, sanat eserinin estetik değeriyle 

ilgilenmemiĢlerdir. Sanat eseri kurulu düzene, muktedir güce, muhalif ya da muvafık 

olup olmadığı hususuna göre değerlendirilmiĢtir. 

Ġktidarlar için sanatçılar her zaman dikkate alınması gereken insanlar olmuĢtur. 

Toplumla iletiĢimde sanatın etkili gücünden yararlanmak isteyen iktidar sahipleri 

sanatçılarla yakın diyalog içinde olmayı tercih etmiĢlerdir. Beklentilerine yakın 

davrananlar bu hareketin karĢılığını aldığı gibi karĢı çıkanlar da bedellerini 

ödemiĢlerdir. 

Yönetici erk sanatçının katkısına ihtiyaç duyduğu oranda sanatçıyı maddi ve 

manevi olarak desteklemiĢ, onların kurulu düzen için muhalif tavırları 

cezalandırılmıĢtır. Çoğu zaman iktidarlar değiĢmiĢ ama hâkim zihniyet sanatçıları baskı 

altında tutmaya devam etmiĢtir. Bunun en yakın örneklerinden biri Necip Fazıl 

Kısakürek‘tir. Sanatçı tek parti dönemlerinde hayat felsefesi ve yayınlarında savunduğu 

fikirler sebebiyle takibat uğramıĢ, cezalandırılmıĢ, çok partili hayata geçilip kendisine 

en yakın hükumet iĢ baĢına gelince hâkim zihniyet sebebiyle yine mağdur olmuĢtur.  

                                                           
14

 Necip Fazıl Kısakürek, Bâbıâli; Büyük Doğu Yayınları, Ġstanbul 1975, s. 326. 
15

 Age, s.327. 



 

514 

KAYNAKÇA 

Necip Fazıl Kısakürek, Bâbıâli; Büyük Doğu Yayınları, Ġstanbul 1975. 

Necip Fazıl Kısakürek, Yılanlı Kuyudan, Akçağ Yayınları, ilaveli ikinci baskı, Ankara 

1970. 

Fatih TepebaĢlı; Bir Brecht Öyküsü ve Okurlar, Edebiyat ve Roman, Çizgi Kitabevi, 

Ocak 2001. 



 

515 

“GÜDÜMLÜ EDEBĠYAT” ETRAFINDA 

 

Nâzım H. POLAT

 

Özet 

―Güdümlülük‖, sanatı, sanat dıĢı toplumsal projeler istikametinde kullanmak anlamına 

gelmelidir. Ancak daha çok, ―toplumsal fayda‖ ilkesini dikkate alan sanat faaliyetleri için kullanılmıĢtır. 

Doğru olan, ferdiyetçiliği veya toplumsal faydacılığı öne çıkarmasına bakılmaksızın, eserde sanat kudreti 

aramaktır. Çünkü sanat; daima yenileĢme arayıĢında olacaktır. Türk edebiyatında, özellikle savunma 

içgüdüsüyle ortaya çıkan Millî Edebiyat hareketi çerçevesindeki edebî faaliyetler için ―güdümlü‖lük 

yaftası isabetli değildir. Nitekim, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Yahya Kemal ve daha nice isim, Millî Edebiyat hareketinin açtığı 

çığırda yürümüĢler ve bu sayede bugün hâlâ Türkçenin yüzakı sayılan fikir ve sanat eserleri vermiĢlerdir. 

Türkiye‘de güdümlü edebiyatın en yoğun biçimde kullanıldığı dönem, son çeyrek asırdır. Söz konusu 

zaman diliminde özellikle etnik kaĢıntı teĢvik edilmiĢtir. Türkiye‘nin bugün yaĢandığı toplumsal beka 

sorunlarının çıbanlaĢtırılması, büyük ölçüde, bu etnik gayretli güdümlü sanat faaliyetlerinin sonucudur. 

Anahtar Kelimeler: Güdümlü Sanat, Ferdiyetçi Edebiyat, Toplumsal Faydacı Sanat, Millî 

Edebiyat Hareketi, Etnik Gayretler. 

 

ABOUT THE CONTROLLED LITERATURE 

Abstract 

―Guidance‖ must be understood as using art for non-artistic social projects. However, it has been 

used for the art activities with a principle of ―social utilitarianism‖ more. What is right is to seek artistic 

power in the work, regardless of whether it promotes individualism or social utilitarianism; because art 

will always be in search for innovation. In Turkish literature, it is not true to use the label of ―guidance‖ 

for the literary activities that take place in National Literature movement emerged with a defence instinct. 

Thus, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit 

Karay, Yahya Kemal and more walked on the road that was opened by National Literature and so they 

created opinions and art pieces which are still ―honour‖ of Turkish. In Turkey, the term when guided 

literature is used intensively is last quarter-century. Especially ethnic itching has been encouraged in the 

mentioned time period. That Turkey‘s current problems of social survival are enlarged is mainly the result 

of these ethnic-based guided art activities.  

Keywords: Guided art, Individualist Literature, Social Utilitarian Art, National Literature 

Movement, Ethnic-based Effords.  

                                                           

 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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Terim ve Ġçerik 

―Güdümlü edebiyat‖, 20. yüzyılın terimlerindendir ve daha çok siyasî iktidarın 

yönlendirmesiyle yapılan edebiyatı ifade etmektedir. Oysa tarihin her döneminde, her 

coğrafyada, her idarede siyasî erk, sanatı kendine göre Ģekillendirmek istemiĢtir. Orta 

Çağ‘dan bu yana Avrupa tarihinde siyasal erk ile kilise karĢı karĢıya gelmiĢ ama her 

seferinde siyasal güç kazanarak bugüne ulaĢmıĢtır. Laik sistemler bu sürecin sonucudur. 

Avrupa tarihinde siyasal erk, kültür ve sanat hayatı üzerinde sanıldığından daha 

etkilidir. Nitekim bizde herhangi bir sultan, hanım sultan, Ģehzade, sadrazam gibi siyasî 

makam sahiplerinin adının yeni bir bitki çeĢidine verildiği görülmemiĢtir. Fakat siyasî 

bir makamı bulunmayan pek çok yetiĢtiricinin adının yeni çiçek türlerine verildiği 

bilinmektedir.
1
 Avrupa‘da ise yeni çiçek türlerine ya siyasî makam sahiplerinin (. . . 

gibi) yahut onların uygun gördüğü aziz ve azizelerin isimlerini vermek genel kabul 

gören bir yöntem ve gelenektir.
 2

 

Bunlar, güdümlü kültür ve sanat ögesi sayılmalı mıdır? Bu ödüllendirmeyi bir 

gütme sayarsak Türk edebiyatında 19. yüzyıla kadar, bir devlet büyüğü veya siyasî güç 

sahibine sunulmayan eser bulmak zordur. Kanaatimizce bunlar ―takdir‖in sınırları 

içindedir. Çünkü takdir çoğunlukla sanatı korumak amaçlıdır. Bazen sanatı korumak, 

samimiyetin yani doğal olmanın teĢviki anlamına gelir. Denilebilir ki Gelibolulu Âli, 

Künhü‟l-ahbar‘ında, ödüllendirmenin bazen doğal ve olumluyu alkıĢlamak anlamına 

geldiğini örneklendirir. Âli‘nin anlattığına göre aruz bilmez, bir köylü ozan 

Germiyanoğlu‘na gelerek: 

Benim devletlü sultanum 

Akibetün hayır olsun 

Yediğün bal ile kaymak 

Yürüdüğün çayır olsun 

güftesini okumuĢ. Germiyanoğlu, bu iki beyte bolca ihsan buyurmuĢ ve sebebini 

Ģöyle açıklamıĢ: “Henüz bir hoĢça söz iĢittim. Fehva (ne dediğini) ve edasını (üslubunu) 

pesend ettim (anladım). Bizim ġeyhi hiç bilmezin ne söyler. Medhimiz etmek ister amma 

güya bizi zemmeyler.”
 3

  

Bu olayı nakleden Künhü‟l-ahbar yazarı Gelibolulu Âli, aslında 

Germiyanoğlu‘nun köylü bir bey olduğu için ġeyhi‘yi anlamadığından, onun söz 

cevherlerini taĢ sanıp usandığından söz etmekte ve bu kanaatini örneklendirmektedir. 

                                                           
1
 Meselâ Damat Ġbrahim PaĢa zamanında uzun müddet kaptanpaĢalık makamında bulunmuĢ olan Abdi 

PaĢa, kırk çeĢitk lâle yetiĢtirmiĢti.  KaptanpaĢa lâlelerinden bazılarının isimleri Ģöyleydi: ―Âsaf-pesend‖, 

―Bikr‖, ―Pençe-i mercan‖, ―Tâbân‖, ―Bi-hemtâ‖, ―Tevfik‖, ―Cihanârâ‖, ―Halet-efzâ‖, ―Halet-bahĢ‖, 

―Hüsnâ‖, ―Dâd-ı Hak‖, ―Hançer-i la‘lîn‖, ―Dilbeste‖, ―Dil-pezir‖, ―Dil-ruba‖, ―RahĢân‖, ―Revnak-bahĢ‖, 

―Zübdetü‘l-ezhâr‖, ―Sâgar-ı Ģadi‖, ―ġule‖, ―ġeh-pesend‖, ―Tarab-riz‖, ―Tannaz‖, ―Âli-menĢe‖, ―Ġzâr-ı 

yar‖, ―Akîk‖, ―Faik‖, ―Feyz-resan‖, ―Feyz-i Yezdan‖, ―GülĢen-i bahâ‖, ―Müstesna‖, ―MüĢîrân‖, ―Matbû‖, 

―Mu‘tena‖, Mu‘ciz‖, ―Muallâ‖, ―Mevhibe‖, ―Mehtab‖, ―Numune-i feyz‖, ―Nîze-i rengîn‖. (Bk Cevat 

RüĢtü [Öktem], Türk Çiçek Kültürü Üzerine Cevat RüĢtü‟den Bir Güldeste (Hazırlayan: Nâzım H. 

POLAT), Ötüken Yay., Ġstanbul 2015, s.134. 
2
 Lutfi Arif Kenber‘in Pratik Gül Bahçesi‘nden (Ġnkılap ve Aka Kitabevleri, 3. Basım, Ġstanbul 1969 s. 

114-141) birkaç örnek: Baron Adolphe de Rothschild (kırmızı siyahımsı melez yediveren gülü), Baronne 

Alphonse de Rothschild (pembe yediveren gülü), General Baron Berge (nar çiçeği kırmızısı melez 

yediveren gülü), Prencesse de Béanr (kırmızı siyahımsı melez bir gül), Cardinal Mercier (turuncu perent 

güllerinden), Presedent Herbert Hoover (bakır rengi gül), Papa Gouchault (açık kırmızı sarılıcı gül). 
3
 Mustafa Ġsen, Künhü‟l-ahbar‟ın Tezkire Kısmı, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1994, s. 112-113. 
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Fakat bu olay parçacığı, hedef kitle ile bütünleĢmeyen, topluma yabancı kalan sanat 

karĢısında, doğal bir tepkiyi dile getirmektedir. 

Bir toplumun ortak sevinç veya kederlerine tercüman olan metinler, savaĢ 

döneminde savunma refleksiyle yazılmıĢ metinlerde, karĢı güce olumsuz bakılması da 

asla bir güdümlülük sayılamaz. 

Zalim Nemçe aldı nazlı Budin‘i 

diye 1686‘dan beri inleyen türküden yalnız ve yalnız hak vicdanının sesini 

duyabilirsiniz. 

Gül Ali Baba 1828‘de Ahıska‘nın düĢmesi üzerine yürek yangınını: 

Ahıska gül idi gitti 

Bir ehl-i dil idi gitti, 

Söyleyin Sultan Mahmud‘a 

Ġstanbul kilidi gitti 

diye ellerini dizlerine vura vura, dövünerek dile getiriĢi güdülmüĢ bir karar gibi 

görülemez. Siyasî erk tarafından desteklenseler bile bu tür edebiyat gayretlerine; 

toplumun ve dolayısıyla yönetimin savunma hakkı olarak bakmak gerekir. Her türlü 

toplumsal savunma, o toplumla ilgili milliyetçiliğin bir yüzüdür. Milliyetçilik ve dinî 

ideolojiler, ―millî değer‖ ve ―dinî değer‖ saydığı Ģeyleri kutsallaĢtırır ve böylece 

vicdanlarda dokunulmazlık kazanır. Maksizim, Masonluk, Liberalizm, vb. uluslararası 

fikir sistemlerinin de kutsallaĢtırdığı insan kardeĢliği, toplumsal hayatta alt tabakalarda 

kalanlara yardım gibi değerler ve kavramlar vardır. Onun için bu çerçeve içinde 

değerlendirilebilecek eserler, varlık sebebi bakımından değil edebî kudret itibarıyla 

yargılanmalıdırlar.  

Burada, ―güdümlü edebiyat‖ konusu, doğrudan doğruya Türk edebiyatı özelinde 

ele alınacaktır. 

Ferdiyetçi sanat ve toplumsal faydacı sanat anlayıĢları 

Ġnsanoğlunun sanat yapmaya baĢladığı günden sonsuza kadar uç noktalarda iki 

anlayıĢ vardır: Ferdiyetçi sanat ve toplumsal faydacı sanat. Bütün sanat eserleri, 

bunlardan birine diğerinden daha yakındır. Toplumsal faydayı tercih eden sanata 

―güdümlü‖ sıfatının yakıĢtırılması daima bir peĢin hüküm hâlinde karĢılaĢılan bir 

durumdur. Hâlbuki günümüz dünyasında ferdiyetçi sanat da diğeri kadar ―güdümlü‖ 

olabilmektedir. Çünkü yaratılan bir sanat eserinin tıpkı bir pazarlama ürünü gibi 

sürümünün düĢünüldüğü, ―raf ömrü‖nün hesap edildiği, saklanabilecek bir durum 

değildir. SanayileĢme ve sanayi ötesi toplumlarında bu gidiĢatı tersine çevirmek 

mümkün değildir. 

Konuyu daha özele çekerek edebiyat üzerinden konuĢabiliriz. Türk edebiyatı, 

Tanzimat yıllarına kadar tam bir Ģiir edebiyatı idi. Tanzimat‘la birlikten nesir türleri 

kendini göstermeye baĢladı. II. Dünya SavaĢı sonrasında, Türkiye‘deki edebiyat artık 

nesir ağırlıklıdır. 1960 sonrasında Türkiye‘de edebî gruplaĢmalar artık nesir üzerinden 

olmaktadır. Bugünkü Türk edebiyatı artık roman türüyle değerlendirilen bir edebiyattır. 

Çünkü roman, bir sanayi mamulü gibi farklı kullanım alanlarına uygundur. Tiyatrodan 

sonra, sinema, radyo ve televizyona uygun senaryolar Ģeklinde tekrar tekrar gündeme 

gelen tek tür romandır. 
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Bu “piyasa güdümlülüğü”ne koĢut olarak yeni söz iktidarı da doğdu. Bu iktidar 

edebi dilin yatağını kendi beğenisine göre değiĢtirmeye baĢladı ve “iyi metin” olarak 

da nereden bakılırsa baĢka türlü kavranacak, öyküsü karıĢık, romana özgü metinsel 

merkezi bulunmayan, hikâyesinden çok çağrıĢımı önemsenen “anlatı”ları iĢaret etti. 

Böylece edebî eylemin ürün ve praksis [uygulama] odaklı tarihselliğine karĢı çıkılmıĢ; 

okur (tüketici) odaklı bir duruĢ seçilmiĢ oldu. Yeni paradigma [değerler dizisi], 

edebiyatın bütün geçmiĢ referanslarının dıĢına çıktı: Romanın genel olarak ne anlattığı 

(öyküsü), metnin anlamı ve duyuların bütünlüğü reddedildi. Geriye yalnızca algılayıcıya 

(okura) bırakılan, adına “metnin hakikati” denen fakat edebi etkiyi tek baĢına 

açıklamayan belirsizlik kaldı. 

Güdümlü yazarlığın “piyasanın isteklerine göre yazmak, siyasaya boyun eğmek 

veya sanatsal olmayan tekniklerle yazmak” biçiminde tanımlanması gerekir.
4
 

Millî Edebiyat Hareketi ve Güdümlülük Ġthamı 

II. MeĢrutiyet sonrasında (Osmanlı toplumunun yaĢadığı en önemli sorun, etnik 

kaĢıntıdır. II. MeĢrutiyet ilan edilir edilmez azınlık unsurlarının ırkî dernekler yoluyla 

faaliyete geçmeleri, Türk aydınlarını da aynı yönteme mecbur bırakmıĢtır. ĠĢte bu arada 

milliyetçi aydınların tamamen kültürel endiĢelerle, Türkçenin yazı dili ile konuĢma dili 

arasındaki farklılığı ortadan kaldırmak istemiĢlerdi. Ömer Seyfettin‘in Selanik‘te 

baĢlatmak arzusunda olduğu bu hareketi, o sıralar Selanik‘te bulunan Ġttihat ve Terakki 

Cemiyeti Genel merkez üyesi Ziya Gökalp‘ın da desteklemesi, daha sonraki yıllarda 

―güdümlü edebiyat‖ yakıĢtırmasına sebep olacaktır. Bu terimi ilk defa Tahir 

Alangu‘nun kullandığı görülüyor
5
. Onun kullanımı, toplumsal faydaya yönelik olmayı 

ifade etmektedir. Fakat terimin iyi seçilememiĢ olması, Yeni Lisan ve Millî Edebiyat 

hareketini bir ithamla karĢı karĢıya getirmiĢtir.
6
 Yani Genç Kalemler dergisi etrafında 

baĢlatılan Yeni Hayat dünya görüĢü ve bu çerçevede hem Yeni Lisan hem de bütün 

Millî Edebiyat anlayıĢı, Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin bir yönlendirmesi gibi 

değerlendirilmiĢtir. Bu peĢin hükmün hiçbir gerçekliği yoktur. Çünkü Yeni Lisan 

hareketinin Türkçeyi kullanma bakımından hedef tahtası yaptığı isimlerin baĢında, o 

sıralarda Ġttihat ve Terakki Fırkasının yayın organın Tanin gazetesinin kurucuları olan 

Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap ġahabettin ve Hüseyin Kâzım Kadri vardır. 

Daha sonraki dönemlerde de Genç Kalemler etrafında baĢlayan milliyetçi 

edebiyat, biri bitince diğeri baĢ gösteren Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya SavaĢı 

boyunca güçlenerek devam etmiĢtir. 

II. MeĢrutiyet‘in ilk günlerinde, eski idare aleyhtarlığı, kanun yerine geçecek 

kadar politize olmuĢluk vardı. Öyle ki matbaa çalıĢanlarının yarattığı fiilî durumdan 

dolayı, Matbuat Kanunu uygulanamıyordu. O günlerin edebiyatı da basit bir olay 

kurgusuna ve içerik olarak Sultan II. Abdülhamit aleyhtarlığına dayanan piyeslerle, 

manzumelerle doluydu. Dönemin ilk edebî grubu olan Fecr-i Âtî, iĢte bu toplumsal 

havada, sanatı bu siyasî karmaĢaya karĢı korumak maksadıyla kuruldu. Kendisine 

uygun bulduğu slogan, sanatın özgürleĢmesini öne çıkararak ―San‘at Ģahsî ve 

muhteremdir.‖ diyordu. Bu cümle tek baĢına, sanatın güdümlü hâle getirilmesine bir 

                                                           
4
 Gürsel Korat, ―Güdümlü Edebiyatın Yeni Özellikleri‖, 14 Ocak 2014 Salı 

http://gurselkorat.blogspot.com.tr/2014/01/gudumlu-edebiyatin-yeni-ozellikleri.html (eriĢim:14.04.17) 
5
 Tahir Alangu, Ömer Seyfettin -Ülkücü Bir Yazarın Romanı, May Yay., Ġstanbul 1968, s. 350. 

6
 Murat Belge, ―Ġttihat Terakki ve Güdümlü Edebiyat‖, Militarist ModernleĢme, s. 670-673‟den Alıntı 

(28.08.2013)-http://www.kitaphaber.com.tr/ittihat-terakki-ve-gudumlu-edebiyat-k1401.html 

(eriĢim:14.04.17). Murat Belge‘nin Millî Edebiyat hareketini yargılamak istediği bu yazısı, Alangu‘nun 

verdiği bilgileri alıntılamadan ibarettir. 

http://gurselkorat.blogspot.com.tr/2014/01/gudumlu-edebiyatin-yeni-ozellikleri.html
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―karĢı duruĢ‖tur. Fakat Fecr-i Âtî‘nin kuruluĢundan iki yıl sonra Ġtalya‘nın 

Trablusgarb‘a saldırması, gayesini kendi içinde arayan sanat anlayıĢını kökünden 

sarsmıĢtır. Öylesine ki Fecr-i Âtî üyesi (bir anlamda kurucusu) ġahabettin Süleyman 

yönetiminde çıkan Rübap dergisi, bir bulmacasını bile bu konuya ayırarak “Dünyada en 

alçak millet hangisidir?” cevap: “Ġtalyanlar.”
7
 gibi doğrudan toplumsal faydacı 

edebiyata sıçrayıĢ yapan bir görünüme kavuĢtu. Diğer bir Fecr-i Âtî mensubu Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu, ferdiyetçi sanat anlayıĢından yani Fecr-i Âtî‘den toplumsal 

faydacı sanat anlayıĢına yani Millî Edebiyat anlayıĢına kayıĢını yıllar sonra Ģöyle ifade 

edecektir: 

Arkamda Fecr-i Âti, önümde bu büyük kumandanlar (Gros, Bergson, 

Gourmont), “sanat Ģahsî ve muhteremdir” bayrağı elde, yıllarca iniĢ yokuĢ 

yürümediğim yer, çatmadığım adam kalmadı: San‟at Ģahsî ve muhteremdir! Hiçbir 

Ģövalye, kendi arması üzerindeki dövizi için, eminim, benim kadar cihada çıkmamıĢtır. 

Bu coĢkunluğum, sanat perisi yolunda bu serdengeçtiliğim, ilk millî felâketimiz 

olan Balkan Harbi'ne kadar, bütün ateĢiyle devam etti. Fakat ne vakit ki Çatalca önüne 

dayanan düĢman toplarının sesini tâ yatağımın içinde iĢitmeye baĢladım, hisseder gibi 

oldum ki, hayatta benim yaptığım mücadeleden daha mühimleri vardır. 

Balkan Harbi‟ni daha bir sürü millî felâketler takip etti. Ben gene 'Sanat Ģahsî 

ve muhteremdir' diyorum. Fakat onun yanı baĢında, hiç değilse onun kadar Ģahsî ve 

muhterem Ģeyler olabileceğini de düĢünmeye baĢlamıĢtım. Nihayet 1914-1918 geldi. 

Garp imperialismasının kandan ve yağmadan gözü dönmüĢ kurt sürüleri, bütün 

vahĢetiyle bizim zavallı ağıllarımızın üstüne de saldırdı ve ortada ne edebî 

cemiyetlerden ne mukaddes sanat davalarından eser kaldı. O zaman, artık, sarahatiyle 

anladım ki, istiklâli uğrunda o derece ter döktüğüm sanat, evvelâ, bir cemiyetin, bir 

milletin malıdır, sonra da nihayet bir devrin ifadesidir. Bunlardan tecrit edilmiĢ bir 

sanatın ne mânâsı ne kıymeti vardır. Müstakil sanat, müstakil vatanda olabilir.
8
 

Tarihe karĢı bu itiraf, yalnız Yakup Kadri‘nin değil 20. yüzyılın 

alacakaranlığında, aydın sorumluluğu üstlenmiĢ herkesin itirafıdır. Fecr-i Âtî 

mensuplarının tamamına yakınının Millî Edebiyat hareketine katılması ve âdeta kendi 

kendini lağvetmesi, bu sorumluluğun sonucudur.  

I. Dünya SavaĢı sırasında, Çanakkale Cephesinde varlık-yokluk mücadelesi 

devam ederken 1915 yılı Haziran ayı içinde Harbiye Nezareti Karargâh-ı Umumî 

[Genelkurmay] Ġstihbarat ġubesi Müdüriyeti, belli baĢlı 20-30 sanatçıya birer mektup 

göndererek Çanakkale savaĢ alanlarını ziyaret etmeye, intibalarını halka, tarihe ve 

müstakbel nesillere tasvir ve tebliğ ettirmeye çağırmıĢtı. Davete uyanlar
9
 arasında 

bulunan Ġbrahim Alaattin Gövsa diyor ki: 

                                                           
7
 ―Bilmece‖, Rübap, (sayı: 22, 14 Haziran1328 [27 Haziran 1912], s.244; sayı: 23, 21 Haziran 1328 [4 

Temmuz1912], s. 256. 
8
 Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Bir Kıssa Bir Hisse, Kadro, sayı: 14, ġubat 1933, s. 26. 

9
 Ġbrahim Alaattin Gövsa (Çanakkale Ġzleri, Kütüphane-i Hilmi, 1926, s. 5), Ģu isimlerin Çanakkale 

Cephesi gezisine katıldığını kaydetmektedir: Ahmet Ağaoğlu, Orhan Seyfi [Orhon], Enis Behiç 

[Koryürek], Celâl Sahir [Erozan], Hıfzı Tevfik [Gönensay], Hakkı Süha [Gezgin], Hamdullah Suphi 

Tanrıöver, ressam Ġbrahim Çallı, ressam Nazmi Ziya [Güran], Darüleytamlar müdürü Selahattin 

[Öksüzcü], Ömer Seyfettin, Ali Canip [Yöntem], Mehmet Emin [Yurdakul], Tanin gazetesi yazarı 

Muhittin [Birgen], musikiĢinas Ahmet Yekta [Madran], Yusuf Razi [Bel] gibi sanatçılar, Kurmay BinbaĢı 

Edip Servet [Tör], YüzbaĢı Hulusi Bey. Yazarın bildirdiğine göre Müfit Ratip Uzunköprü‘ye kadar gitmiĢ 

fakat hastalandığı için geri dönmüĢtür. Ancak geziye Ġbrahim Alaattin‘in kaydetmediği bazı isimlerin 

daha katıldığı, yazılan eserlerden bellidir. Meselâ Üryanizade Ali Vahit‘in Çanakkale Cephesinde Duyup 

DüĢündüklerim (1916) adlı eseri, bu gezinin hatıralarıdır. 
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Kılıcın kaleme ve bütün sanat vesaitine [vasıtalarına] yaptığı bu rehberlik; ulvî 

olduğu kadar samimî idi. Çünkü -belki bana öyle geliyor- teklifte hiçbir mensubiyet 

aranmamıĢtı. Vücuda getirilecek eserlerde Ģahıslara veya makamlara ait methiyeler 

değil, askerin cevherine ve milletin kabiliyetine dair hakiki ve Ģe‟ni [gerçeğimsi] 

tasvirler istenmiĢti. Zaten böyle olmasaydı ne bu satırları yazanın oraya gitmesine ne de 

bu risaledeki [Çanakkale Ġzleri] manzumelerin vücuda gelmesine imkân olmazdı.
10

 

Ġbrahim Alaattin‘in bu cümleleri, niyetin, siyasî güç eliyle sanat hayatını 

Ģekillendirmek olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bugün, Çanakkale savunmasıyla 

ilgili olup doğrudan gözlem ve intibalara dayanan sanat eserleri ya cephedeki askerlere 

ya da cepheyi ziyaret eden bu sanatçılara aittir. Bu sanatçıların cepheyi ziyaret kadar 

insanî bir görevi yerine getirmelerini, intibalarını baĢkalarına ulaĢtırmalarını 

―güdümlü‖lük diye nitelemek, cephede yaĢananları tarihin gözünde saklamak demektir. 

Ġleri görüĢlülükle bu seyahat çağrısını yapan Harbiye Nezaretini ve cepheye gitmenin 

meĢakkat ve tehlikelerini göze alan bütün sanatçılara hem bir Türk olarak hem bir insan 

olarak Ģükran borçluyuz. 

Aynı türden bir baĢka teĢvik de I. Dünya SavaĢı‘nın sonlarına doğru olmuĢtur. 

Kaynaklardan öğrenildiğine göre 1917 yılı Temmuz‘unun baĢlarında, Cenap ġahabettin, 

Abdülhak Hâmit ve Süleyman Nazif; Harbiye Nezaretine davet edilerek cephedeki 

asker ve subayların kahramanlık duygularına hitap eden eserler beklendiği 

belirtilmiĢtir.
11

 Ayrıca Yusuf Ziya Ortaç da Celal Sahir aracılığıyla Enver PaĢa‘nın 

istediği bu ―savaĢ edebiyatı‖na ―kampanya‖sına, Akından Akına kitabıyla katıldığını, 

yüklü miktarda para aldığını belirtmiĢtir.
12

 

AnlaĢılıyor ki Harbiye Nezaretinin 1915‘teki Çanakkale gezisi daveti beklenen 

ilgiyi görememiĢ ve bundan dolayı 1917‘deki çağrısına maddî karĢılık da katmıĢtır. 

Millî Edebiyat hareketi için ―güdümlü‖lük iddiası bunlardın ibarettir. Fakat maddî 

karĢılıkla mükâfatlandırılsa da mükâfatlandırılmasa da bunların tamamı, sıcak savaĢ 

ortamında, tamamen savunma refleksiyle yapılmıĢ Ģeylerdir. KarĢı gücün silah 

üstünlüğüne ve Türk vatanındaki istilasına, topyekûn bir savunma mantığı içerisinde, 

edebiyat yoluyla karĢı koymaya çalıĢma masumiyetinden ibarettir. Dolayısıyla Genç 

Kalemler dergisi etrafında geliĢen Yeni Hayat dünya görüĢünün bir parçası olan Yeni 

Lisan ve Millî Edebiyat hareketini ―güdümlü‖ diye yaftalamak doğru değildir. 

Türk‘ün ateĢle imtihanı günlerinde değil soğuk savaĢ dönemlerinde 5. Kol 

faaliyeti olarak sürdürülen bazı sanat çalıĢmalarının ―güdümlü‖lüğü ise -ne kadar 

gözlerden gizlenmek istenirse istensin- asla inkâr edilemez. 

                                                           
10

 Ġbrahim Alaattin [Gövsa], Çanakkale Ġzleri, Marifet Mat., Kütüphane-i Hilmi, Ġstanbul 1926, s.4. 
11

 Rıza Tevfik BölükbaĢı, Serab-ı Ömrüm, Ġstanbul 1949, s.10-12‘den nakleden: Tahir Alangu, age., 

s.346-347. Alıntıda Rıza Tevfik daha sonra kendisinin bu davete mesafeli durduğunu anlatıyor ama son 

cümlesi, iddiasının zıddına bir kanaat uyandırmaktadır: 

“Harbiye Nazırı olan Enver PaĢa'da maddi, manevi her vasıtaya baĢ vuruyor ve genç zabitlerle askeri 

teĢci etmek gayret ile hamasi Ģiir ve yazılara talip oluyordu. Bu gayret uğruna değerli ve değersiz birçok 

Ģairlere ve muharrirlere külliyetli paralar ihsan ediyordu. Benim bu iĢlerden epeyce haberim vardı. 

Çünkü bu mesele üzerine ağızdan ağıza dolaĢan dedikodulardan herkesin kafası dolmuĢ ve benim de 

baĢım tutmuĢtu. Halbuki ben, hiçbir zaman Ģiirlerimin bir mısraını dahi ısmarlanmıĢ bir mal gibi telakki 

ederek yazmıĢ değilim... Hatta maksat ne kadar ulvi olursa olsun, böyle kârlı alıĢveriĢe girmek mizacıma 

hiç uymayan bir iĢ olacaktı. Onun için Cenap merhumun mektubuna hiç cevap vermedimdi. Sonra bu 

sükûtumun nezaketsizliğe hamlolunabileceğini mülahaza edince hemen ertesi günü öğleden evvel Harbiye 

Nezareti'ne gittim.” 

Serab-ı Ömrüm‘ün ilk baskısında (Kıbrıs–LefkoĢa, 1934) bu metin bulunmamaktadır. 
12

 Tahir Alangu, age., s. 364 (Bilgi, Alangu‘nun Yusuf Ziya Ortaç‘la 6 Kasım 1956 tarihli görüĢmesine 

istinaden verilmiĢtir. 
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Bunu günümüz edebiyatından örneklendirmek, daha tanıdık Ģeylerden 

bahsetmek anlamına gelecektir. 

1995‘te, Türkiye Cumhuriyeti‘nin Kültür Bakanı, bir yandan ―Devletin kültür 

politikası olmaz.‖ diyor ama diğer yandan Türkiye‘de 36 etnik grup bulunduğunu, 

bunlara ait kültürlerin geliĢtirilmesini görev sayıyordu. ―Mozayik‖çilikle baĢlayan etnik 

kaĢıntı, o günden bugüne çok mesafe kat‘etti. Romanda, sinemada, tiyatroda, 

televizyonda Türk‘ü kabalığın ve kaba kuvvetin temsilcisi göstermek, hiç olmadık yerde 

gayrımüslim icat etmek, bir moda hâlini aldı. Ġnsaniyetçilik, etnisitelere karĢı empati 

yapmak, dinlerarası diyalog ve hoĢgörü vb. ambalajlı, makyajlı kavramlarla dikkatler 

baĢka noktalara çekiliyordu. Daha sonra, ―bir milyon Ermeni‘yi, Kürtleri asimile ettik.‖ 

gibi Türk çocuğunda utanç uyandırıcı propaganda dönemleri birbirini izledi. Son 20 

yılda yayımlanan romanlarda, sözüm ona bilimsel araĢtırmalarda
13

 etnik kaĢıntı, 

dinlerarası diyalog ve serbest cinsellik köpürtülerek iĢlenmesi boĢuna değildi. Fakat 

propagandanın gücü ve kamuflajı ne olursa olsun, millî vicdanı rehber edinenler için 

oyun, Türklük Ģuuru üzerinde oynanıyordu. Nitekim bugün gelinen noktada 

görülmüĢtür ki bu uyutmacalar ister PKK ister FETÖ isterse bunların bileĢkesi 

merkezler tarafından seslendirilsin, hepsi, aynı projenin farklı noktalarda kullanılan 

ortak unsurlarıdır. ĠĢte asıl güdümlü edebiyat, güdümlü sanat, ısmarlama bilim bu 

noktalarda aranmalıdır. 

Ayrıca Ģu da unutulmamalıdır. Ismarlama iĢlerde kullanılmaya gönüllü kimseler, 

ister kalem ister kılıç sahibi olsunlar, ses tonlarını sahiplerine göre ayarlamakta 

ustadırlar. 

Sonuç yerine bir yalancı Ģahit fıkrası 

Diğer edebiyat türlerinin ifadede zorlandığı durumlarda, devreye fıkra girer. 

Fıkralar, bir fikri en kısa, en etkili yoldan ve bir mizah çeĢnisiyle verilen edebiyat 

ürünleridir. Düdüğü, parayı verene göre öttürenlerin yüzünü gösteren fıkralar vardır. 

Adam kahvehaneye girip sormuĢ: 

- Bana Ģahitlik edecek biri var mı? 

Akçenin sesini, mangırın nefesini hissetmekte mahir biri:  

- ―Hay hay‖ deyip düĢmüĢ adamın ardına… Mesleğini icrada kusur 

göstermemek için de sormuĢ: 

- Bu ne davasıdır? 

- Alacak-verecek meselesi… 

Bütün geçmiĢini biliyormuĢçasına: 

- Hâlâ vermedi mi bu terbiyesiz adam senin paranı? 

Adam, ekĢinin ekĢisi bir yüzle, cevap vermiĢ: 

- Alacaklı olan o! 

ġahit hiç teklemeden, baĢka bir ĢaĢkınlık ifadesiyle demiĢ ki: 

- Bak Ģu terbiyesiz herife… Abi sen daha kaç sefer vereceksin bu adamın 

parasını?.. 

                                                           
13

  Bir örnek olarak bk. http://www.haberler.com/canakkale-de-vatan-savunmasi-icin-carpisan-5789373-

haberi/ 
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Bu fıkranın dile getirdiği tez, bazı ağızların hiçbir ahlak ölçüsü tanımaksızın, 

sahibinin, sesi olabileceğini ihtar etmektedir. Türkiye, 12 Eylül Darbesi‘nin ―beĢli‖sine 

hele hele liderine, Tanrı değiĢse de yarı Tanrı yerine koyarcasına bağlı olanları 

tanımıĢtır. Ne var ki onların çoğu bugün baĢka havalar çalmakta, kendilerini darbe 

karĢıtı olarak gösterebilmektedirler. Hatta ne kadar demokrat olduklarını göstermek için 

anne-baba ve oğul üçlüsü bir koro hâlinde bugün yeni güzellemeler yaratmakla 

meĢguller. Ama akıl yürütebilen feraset sahipleri bilirler ki bu türün mensupları, yarın 

baĢka havalar çalıp oynayacaklardır.  
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ALEV ALATLI ROMANLARINDA AYDIN-ĠKTĠDAR 

ĠLĠġKĠSĠ 

 

Oktay YĠVLĠ

 

Özet 

Zihniyle iĢ yapan aydının, öncelikle kendini aydınlatmıĢ olması; ardından sınıf, ırk, ulus 

gözetmeden bütün insanlığı aydınlatacak olması gerekir. Onun toplumla iliĢkisini dolaysız yarar olarak 

tanımlamak mümkündür. Kültürel, toplumsal ya da siyasal her türlü iktidarlar karĢısında aydının yeri 

geniĢ halk kesimleridir. 

Aydın-iktidar iliĢkileri açısından Alatlı‘nın romanlarında problem oluĢturan iki tip, organik aydın 

ile konformist aydındır. Ġkincisi, Alatlı‘da somutlaĢtığı hâliyle fırsatlar karĢısında sahip olduğu 

ideallerden vazgeçip her türlü otoriteye boyun eğen bir tip olarak belirir. Organik aydını ise ilkin Antonio 

Gramsci tanımlamıĢ ve tipin kapitalist giriĢimci tarafından üretildiğini ileri sürmüĢtür. Alatlı da 

romanlarında bu tipin siyasal iktidarla nasıl bütünleĢtiğini anlatır. 

Organik aydının ilk kez Ġttihat Terakki‘yle görüldüğü ve 1960‘lara kadar iktidarı paylaĢtığı 

iddiası tartıĢmaya açıktır. Kimi nüanslara sahip olmakla birlikte onun Osmanlı‘da bulunduğunu biliyoruz. 

Ġttihatçı organik aydının 1960‘lara kadar iktidarda olduğu savıysa tarih hatasıyla maluldür. Ancak bu 

tarihsel adı kullanmayıp güvenlikçi politikaların doğurduğunu kabul edersek bu tipin hâlâ yaĢadığını 

söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Alev Alatlı, Roman, Aydın, Aydın-iktidar ĠliĢkisi. 

 

INTELLECTUAL-POWER RELATIONSHIP IN THE NOVELS OF 

ALEV ALATLI 

Abstract 

An intellectual working with his/her mind must firstly enlighten himself/herself than must be 

able to enlighten all humanity without regard to class, race and nation. It is possible to describe his/her 

relationship with society as ―direct benefit‖. Against the whole power forms such as cultural, social or 

political, the place of intellectual is near the broad public masses. 

In terms of intellectual-power relations, there are two kinds of type creating problematique in 

Alev Alatlı‘s novels: organic intellectuals and conformist intellectuals. The second one abandons his/her 

ideals that he/she has and submits to all kind of authorities as embodied in Alatlı. On the other hand, 

Antonio Gramsci defined the organic intellectual and maintained that it was produced by capitalist 

entrepreneur. In this context, Alatlı discusses how it integrated with the political power. 

The claim that the organic intellectual has firstly been seen with the Committee of Union and 

Progress and shared the power until the 1960s is open to debate. With some nuances we know that it was 

in Ottoman Empire. The claim that the type of Unionist organic intellectual was in power until 1960s has 

a historical mistake. Yet, if we do not use this historical name and admit that it stems from security 

policies, it can be said that this type still lives. 

Keywords: Alev Alatlı, Novel, Intelligentsia, Intelligentsia-power Relations.  
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GiriĢ 

Bildiride Alev Alatlı‘nın romanlarında aydın-iktidar iliĢkisi ele alınacak, bu 

bağlamda özellikle sorunsal oluĢturan konformist aydın ile organik aydının siyasal 

iktidarla iliĢkisi irdelenecektir. Bu konuda ayrıntılı bir refleksiyona geçilmeden önce 

aydın kavramı üzerinde durulacaktır. 

Aydın, bir baĢka deyiĢle entelektüel teriminin Türkçe etimolojisine baktığımızda 

bilgili, Ġngilizce etimolojisine baktığımızda zihinsel niteliğiyle karĢılaĢırız. Ġki farklı 

doğal dilden gelen iki sözcük, ayrı özelliklere vurgu yapsa da nihai olarak aydın 

kavramını tanımlar. Köken bilgisinden hareket ederek söylersek zihinle/akılla iĢ yapan 

bu toplumsal tipin, ilkin kendini aydınlatmıĢ olması; ardından sınıf, ırk, ulus 

gözetmeden insanlığı aydınlatacak olması gerekir. 

Hem kendi toplumu hem de insanlık için bilgi üreten, hazır bilgiye eleĢtirel 

biçimde yaklaĢan aydın; zihinsel çalıĢmalarından sonra elde ettiği bulguları 

insanoğlunun yararına sunar. ―Uygulamada aydının toplumdaki iĢlevi, genellikle 

dolaysız yarar açısından alınır. Aydın, toplumdaki büyük kitlelere bir Ģeyler vermeli, 

onu ilerletmeli, kalkındırmalıdır.‖ (Göktürk, 2002: 193). 

Edward Said‘e göre ―entelektüel mümkün olduğunca geniĢ bir halk kesimine 

seslenir (onları küçümsemez), bu kesim onun doğal muhatabıdır.‖ (2004: 13) Bu 

saptamadan da anlaĢıldığı kadarıyla siyasal, toplumsal, kültürel her türlü iktidar ve 

iktidar alanına karĢı aydının yerinin halkın yanı olduğu muhakkaktır. Nesnel, yansız bir 

tip olmakla birlikte illa taraf olacaksa bu güçsüzün, mağdurun tarafı olmak 

durumundadır. 

Ġtalyan kuramcı Antonio Gramsci iki tip aydından söz eder. ―Bunlardan birincisi, 

nesilden nesle aynı Ģeyi yapmayı sürdüren öğretmenler, papazlar ve idareciler gibi 

geleneksel entelektüeller; ikincisi ise entelektüelleri çıkarlarını örgütlemek, daha fazla 

iktidar, daha fazla denetim gücü elde etmek için kullanan sınıflarla ya da kuruluĢlarla 

doğrudan bağlantılı olduklarını düĢündüğü organik entelektüellerdir. Nitekim Gramsci 

organik entelektüele iliĢkin olarak Ģöyle der: ‗Kapitalist giriĢimci kendisiyle birlikte 

sanayi teknisyenini, ekonomi politik uzmanını, yeni bir kültürün, yeni bir hukuk 

sisteminin oluĢturucularını vb. yaratır.‘‖ (Aktaran Said, 2004: 22). 

1. Organik Aydın 

Alev Alatlı‘nın romanlarında iktidarla bütünleĢen ve böylece eleĢtirel mesafeyi 

yitiren, iktidar aygıtını olumlamaktan baĢka bir edim gerçekleĢtiremeyen aydına 

―organik aydın‖ ya da ―öz uzman aydın‖ denir. Alatlı‘nın romanlarında siyasal iktidarla 

iç içe geçmiĢ, siyasal erkte kendini somutlaĢtıran organik aydın  kıyasıya eleĢtiri konusu 

edilir. Bu aydın tipinin yalnızca bizim toplumumuza özgü olmadığı, baĢka toplumlarda 

da örneklerinin görüldüğü vurgulanır. Yazara göre bu aydın tipi, Ġttihat Terakki‘den 

baĢlayarak devlet tarafından yaratılmıĢtır. O günden bu yana bu grup, egemen sınıfın 

yanında yer almıĢ ve Türkleri uygarlaĢtırma görevini üstlenmiĢtir. Akademisyeniyle, 

yazarıyla, hukuk adamıyla kapitalist gruplarla iĢ birliği yapmıĢtır (Alatlı, 2007b: 57). 

1889‘da gizli olarak kurulan Ġttihat ve Terakki Cemiyeti, 1908‘de ilan edilen 

Ġkinci MeĢrutiyet‘ten sonra yasal bir parti olarak çalıĢmalarını yürütmüĢtür. Özellikle 

aydınlar ve ordu mensupları arasında benimsenen parti, ilk genel seçimleri kazanmıĢtır. 

Ġlk zamanlar Osmanlı‘yı oluĢturan bütün halkların birliğini savunmuĢ, güncel geliĢmeler 

nedeniyle 1911‘den sonra Türkçülüğü ön plana almıĢtır. 
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Ġttihatçı aydının, Osmanlıcılığı koruma gibi bir ülküsü olmuĢtur. Fransız 

düĢünürlerinin etkisinde kalan ve dine karĢı belli bir mesafede duran bu aydın tipi, daha 

çok dünyevi değerleri savunmuĢtur. Yaseminler Tüter mi Hâlâ‘da yer alan Halo dayı bu 

tipin bir örneğidir. Kıbrıslı olmakla birlikte 1900‘lerin baĢında Ġstanbul‘da 

Darülfünun‘da okumuĢ, bu süreçte Ġttihatçılarla yakın temasta bulunmuĢtur. Türklerin 

tam olarak tarih bilincine sahip olmadığına inanır. Onda Osmanlı hayranlığı ileri 

düzeydedir. Fesiyle, giysileriyle eski Ġstanbul efendilerine öykünür. ―Türkiyeli 

öğretmenin, bürokratik giysilerinin yanında, Ġngiliz kumaĢı poturu, yeleği ve kösteği ile 

eski Ġstanbul gravürlerindeki efendilerin, kötü bir kopyası gibi[dir] kılığı.‖ (Alatlı, 

2007a: 94). 

Ġktidarla bütünleĢen baĢka bir çıkar grubu basın kuruluĢlarıdır. Bu öbektekiler 

Kadere KarĢı Koy A.ġ.de sorunsal hâline getirilir. Yazılı basın sektöründe az sayıda 

güçlü grup vardır. Büyük basın kuruluĢları, farklı dünya görüĢlerine seslenen gazeteler, 

dergiler yayımlayarak pazarı ellerinde tutmaktadır. Pazar egemenliğini sürdürmeleri, 

piyasaya baĢka ürünlerin girmesini engellemekle olasıdır. BaĢarılı olabilmeleri, baĢta 

ortak fiyat politikaları olmak üzere üretimin her aĢamasında dayanıĢma içinde hareket 

etmelerine bağlıdır. Bu bakımdan, ertelenen vergi borçları, ertelenen sigorta borçları, 

devletten sağlanan ucuz krediler, yazarlara bordrolarda gösterilmeyen paraların açıktan 

ödenmesini mümkün kılan düzenlemeler gibi, kârlılık oranlarını artıran ögelerin ortadan 

kalkmamasına, kurulu düzenin değiĢmemesine el birliğiyle özen gösterirler (Alatlı, 

2007d: 181). 

Yalnızca Türkiye‘deki durumuna bakmakla yetinmeyen Alatlı, aynı aydının 

Fransa ve Rusya‘daki durumuna da göz atar. Zaman içinde aydın kendisini, halkın 

gerçek kimliğini ve ihtiyaçlarını halktan daha iyi bilen biri olarak konumlandırmıĢtır. 

Fransa‘da bireysel Ģikâyetleri düzenin toptan reddine vardırıp 1789 devrimine 

dönüĢtürürken Rusya‘da devletten olduğu kadar iĢçi ve köylüden de uzak, apayrı bir 

sınıf olarak güçlenmiĢlerdir (Yivli, 2013: 54). 

Rus aydınını, toplum mühendisliği uzmanlığına yükselten, mükemmel insan 

yaratma idealidir. YaĢam savaĢı veren sıradan insanlar sıradan beceriler edinirken 

entelektüeller genelin bilgisine sahip çıkarlar. Ġnsani çabaları bilimselleĢtirip ekonomi, 

siyaset, sosyoloji gibi yeni bilim dalları yaratırlar. Ġnsanoğlunun deneme-yanılma 

yöntemiyle binlerce yılda edindiği bilgi ve kurumlar, aydınlar tarafından gereksiz 

görülür. Doğru ve haklı olduklarından öylesine emindirler ki isteklerinin kabul 

görmemesinin nedeni, yetkililerin kötü niyetidir. Her zaman halklar adına konuĢurlar. 

Ancak adına konuĢtukları insanlar, kendi hayal güçlerinin ürünüdür. Sağın insanlar, 

onların düĢündükleri gibi çıkmazlar. Bu kez bu insanların, kusurlu olduğunu ileri 

sürerler. 

2. Konformist Aydın 

Alev Alatlı‘nın romanlarından tanıdığımız kadarıyla konformist aydın tipi; ilkin 

belli bir ülküye, belli bir davaya kendini adamıĢ olarak görünmekle birlikte zamanla 

aydın etiğinden uzaklaĢıp her türlü iktidarla uzlaĢmacı bir iliĢkiye kendini bırakır ve bu 

uylaĢmadan da yarar devĢirir. Konformist aydın, koĢulların değiĢmesiyle birlikte yeni 

döneme adapte olur ve yeni koĢullardan kendisine yarar sağlamayı becerir. 

Bu tipe iyi bir örnek, Viva La Muerte‘nin merkezinde yer alan ġafak Özden‘dir. 

GümüĢhane‘den Ġstanbul‘a göç eden öğretmen bir babanın oğludur. Ġlk gençliğinde ve 

üniversiteli yıllarında sosyalist hareket içinde bulunur. 1980‘den sonra toplumsal 

koĢullar değiĢince solun uç noktasından sosyal demokratlığa çekilir. TaĢrada doğup 

büyük kentin varoĢlarında yaĢama atılan ġafak, Rodoplu‘nun da desteğiyle fırsatları 
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değerlendirip siyasi ve ticari basamaklardan hızla yükselir. Yükselirken de bütün 

değerleri ayaklar altına alır.  

Bir partinin ilçe baĢkanı, belediye baĢkan adayı ve 1989 yerel seçimlerinde de 

belediye baĢkanı olur. Yazar sevgilisinin çevresi ve çabalarıyla buraya kadar geldiği 

hâlde seçimden sonra onu terk eder. Kurdurduğu yapı kooperatifinin parasını usulsüz 

olarak çeker. Rodoplu‘yu ve çevresini zor durumda bırakır. Böylece yaĢama devrimcilik 

gibi ya da sosyal demokratlık gibi bir ülküyle baĢlayan bu karakter, özünden 

uzaklaĢarak fırsatçı bir kiĢiliğe dönüĢür. 

ġiran Ören, Valla Kurda Yedirdin Beni‘de yozlaĢmıĢ aydın tipi olarak okuyucu 

karĢısına çıkar. Babası iyi bir eğitim görmesi için onu Ġstanbul‘a, HaydarpaĢa Lisesine 

gönderir. Ortamı yadırgayıp memlekete geri döner ve Kelkit Lisesinden mezun olur. 

Gençlik yıllarında okuduğu gazetelerin etkisiyle devrimciliğe eğilim duyar. Türk ve 

Kürt egemen sınıflara karĢı Türk sosyalistleriyle çalıĢır. Ġstanbul Hukuk Fakültesine 

kayıt yaptırır. Babasının iĢleri bozulunca yaĢlı kadınlarla kumar oynayarak geçimini 

sağlar. Ardından bir sağlık dergisi çıkartarak satıĢ ve ilandan bir hayli para kazanır. 

Ören ailesinin maddi ve manevi bütün yükü onun sırtındadır. KardeĢlerinin 

devrimci mücadelelerinin masrafını karĢılar. Kız kardeĢlerinin okuması için çaba sarf 

eder. Dergi satıĢı, Ġngilizce yöntem satıĢı derken asıl parayı avukatlıktan kazanır. Fakat 

zenginlik basamaklarına tırmandıkça devrimci ruhunu yitirir. Kürt mafyasıyla bağlantı 

kurar. DeğiĢtirmek istediği düzenin sıradan bir elemanı olur. 

Konformist aydın tipinin üçüncü örneği O.K. Musti Türkiye Tamamdır‘ın 

merkezî kiĢilerinden Selahattin Ak‘tır. Bir aĢçının oğlu olarak Ağrı Karaköse‘de 

dünyaya gelir. Erzincan Askerî Lisesine girer. Sonra Kara Harp Okuluna geçer. 

BaĢarısızlığa uğrayan 21 Mayıs darbesinden sonra arkadaĢlarıyla birlikte askerî okuldan 

atılır. Bu dönemde ülkücü hareket içinde yer alır. Türklük ve Türklük değerleri onun 

için her Ģeyin üstündedir. Siyasal çatıĢmalar içinde yer alır. Nihal Atsız‘la yakınlık 

kurar. Ülkücü mücadelesinden dolayı yargılanır. Omuzlarında güya dört bin yıllık Türk 

devletinin sorumluluğunu taĢır. 

Dört kadının helal olduğu öğretisinden yararlanarak birden fazla kadınla iliĢkiye 

girer. Cinsel yönden tatmin edilemez. Bu yönüyle Don Juan karmaĢası

 belirtilerini 

gösterir. Ġktisat Fakültesini bitirip doktora yapar. YaĢamının ilerleyen döneminde 

ülkücü çizgiden çıkıp tam bir kapitalist olur. Türk bankalarından usulsüz kredi çekip 

Amerika‘da banka satın alır. Zamanla idealist aydın kimliğinden uzaklaĢarak ticarette 

her Ģeyi mübah sayan merkantilist anlayıĢın adamı olur (Yivli, 2009: 200-1). 

Bu tipin son örneği Gerilla Rıfkı, O.K. Musti Türkiye Tamamdır romanındaki 

ülkücü grup içinde yer alır. Selahattin Ak‘ın Erzincan Askerî Lisesinden arkadaĢıdır. 

Çankırı Türkmen‘idir. YaĢama atılırken belli ideallere sahiptir. Ona göre Türk 

milliyetçiliğinin amacı, Türk milletini ve onun değerlerini sonsuza kadar yaĢatmaktır. 

Millet; dil, kültür, soy, vatan, uyruk, ülkü, tarih, çıkar birliklerinin birkaçının ya da 

hepsinin belirlediği bir toplum birimidir. Binlerce yıllık Türk tarihi içinde, büyük bir 

coğrafyaya yayılan milletimizin temel ortaklıklarını koruyabilmiĢ olması takdire 

değerdir. Ancak orta yaĢa geldiğinde diğer tipler gibi onda da büyük yalpalamalar 

görülür. Akademik unvanını politikada ilerlemek için kullanır. Okumak, öğrenmek ve 

öğretmek artık umurunda değildir. 

                                                           

 Anne kompleksinin oğul üzerindeki bir etkisi olarak görülen don juanizmde ―anne, bilinçdıĢı olarak ‗her 

kadında‘ aranır.‖ (Jung, 2003: 25) 
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Sonuç 

Aydın sorunsalı ve aydın-iktidar iliĢkisi, Alatlı romanlarının tematik yelpazesi 

içinde geniĢ yer tutar. Pek çok romanda sahici aydının ne olduğu ortaya konmuĢken 

sorunlu aydın tipleri de onun karĢısına yerleĢtirilir. DeğiĢen koĢullar, kiĢisel fırsat ve 

çıkarlar karĢısında idealizmini yitiren konformist aydınlar; incelenen anlatılarda hem 

teorik düzeyde hem de karakter düzeyinde eleĢtiri konusu edilir. 

Ġlk kez Gramsci tarafından tanımlanan organik aydın, Alev Alatlı‘da kimi zaman 

aynı adla kimi zaman da öz uzman adıyla geniĢ biçimde ele alınır. Pek çok anlatı, bu 

sorunsalı konu olarak iĢlerken bazı anlatıların merkezini bu tip karakterler iĢgal eder. 

Yazara göre baĢka uluslarda da görülen bu evrensel tip, bizde ilk kez Ġttihat Terakki‘de 

görülür ve siyasal iktidarla bütünleĢerek 1960‘lara kadar hüküm sürer. 

Bu saptama kısmen doğru olmakla birlikte organik aydın tipinin ilk defa Ġttihat 

Terakki‘de görülmüĢ olduğu yargısı yanlıĢtır. Patrimonyal bir sisteme sahip olan 

Osmanlı‘da padiĢahın çevresinde dönenen Ģair ve yazarları -eğer onları aydın sınıfından 

sayıyorsak- hesaba kattığımızda bu tipin çok yeni olmadığını fark ederiz. Tanzimat‘la 

ve Ġttihat Terakki‘yle yeni misyonlar kazansa da bu tipin, ardıllarının mirasını taĢıdığı 

unutulmamalıdır. 

Bu bağlamda Alatlı‘nın düĢüncesinde eleĢtiri konusu edilmesi gereken ikinci 

ayrıntı, bu tiple birlikte 1960‘lara kadar Ġttihat Terakki‘nin iktidarda kaldığı iddiasıdır. 

Ġkinci MeĢrutiyet‘ten önce gizli bir dernek, MeĢrutiyet‘le birlikte siyasal bir parti 

kimliği kazanan bu oluĢumun tüzel kiĢiliği Cumhuriyet‘le birlikte ortadan kaldırılmıĢtır. 

Tarihsel olgular dikkate alınınca bu savın anakronizm içerdiği görülür. Ancak 

güvenlikçi politikaların böylesi güçleri doğurduğunu bir kere kabul edersek bu tiplerin, 

-ama Ġttihat Terakki adıyla değil- hâlâ iktidarı paylaĢtıkları söylenebilir.  
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CENAP ġAHABETTĠN VE ĠKTĠDAR: EVVELĠ ÖVGÜ AHĠRĠ 

YERGĠ 

 

Seda ÖZBEK

 

Özet 

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Cenap ġahabettin 1917 yılında dönemin Harbiye Nâzırı 

Enver PaĢa‘nın ―edebiyatçılardan askere moral verici edebî eserler yazılması‖ karĢılığında ―gayet vâsi 

ücretler‖ vaadi üzerine Harp Mecmuası‘nda Hatırat-ı Harbiye adlı makale kaleme alır. Bu makalede 

savaĢın gerekliliğini vurgular, askerleri savaĢmaya ikna edici cümleler kurar. Enver PaĢa‘yı güçlü 

kumandan Anibal‘a benzeten Cenap ordunun ne kadar güçlü olduğunu, onun önderliğinde savaĢmanın 

zaruriyeti mesajını verir. Çok değil, birkaç yıl sonra yazacağı Elveda Yaldızlar ve Mahmuzlar (1921) adlı 

makalesi ise Hatırat-ı Harbiye‘nin adeta bir reddiyesi, zıddiyesi olacaktır. Burada Anibal‘a benzetilen 

güçlü lider Enver PaĢa, dört yıl sonra Cenap‘ın kaleminde ―Kendi sarayında harem ağaları önünde hindi 

ve tavus gibi kuyruğunu kabartacaktır.‖ Hatırat-ı Harbiye‘de askerleri cesaretlendiren, onları -tüm 

olumsuzluklarına rağmen- savaĢa teĢvik eden Cenap Elveda Yaldızlar ve Mahmuzlar‘da Almanya‘ya 

hizmet eden Enver PaĢa‘ya hizmetkâr oldukları ve sorgusuz sualsiz savaĢtıkları için suçlayacaktır. Bu 

bildiride aynı yazarın aynı iktidar karĢısında değiĢen söylemleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cenap ġahabettin, Süreli Yayın, Nesir, Ġktidar. 

 

CENAP ġAHABETTĠN AND POWER: PRAISE IN THE BEGINNING, 

RIDICULE IN THE END 

Abstract 

Cenap ġahabettin, who is one of prominent names in Turkish literature, penned a paper in 1917 

for the Harp Mecmuası (Journal of War) titled ―Memoirs of War‖, which was about the war minster of 

the period Enver Pasha‘s ―rather gratifying fees‖ being given in exchange for ―writers to produce 

literature that boosts the morale of the soldier‖. In his paper, lines of prose are formed that persuade 

soldiers to battle with the necessity of war being emphasised. Cenap, who compares Enver Pasha to the 

robust commander Hannibal, imparts the message of how the military is, and how necessary combat is 

under his command. Not long thereafter, he would write a paper in 1921 titled ―Farewell to the Gold 

Lining and Spade‖ that contrarily refuted his ―Memoirs of War‖. Here, four years onwards, Cenap would 

write this about the Hannibal-like Enver Pasha: ―the eunuchs within his own place will ruffle their tails at 

him like turkeys and peacocks.‖ Here, in the Journal of War, Cenap -who encouraged war and, despite all 

of the negativity, bolstered the soldiers- would accuse Enver Pasha, who was serving in Prussia, of being 

a henchman and for his irrefutable atrocities. Under this assertion, the same writer‘s change in stance for 

and against the same power will be examined.  

Keywords: Cenap ġahabettin, Periodical, Prose, Power. 
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GiriĢ 

Cenap ġahabettin yaĢamı boyunca pek çok isme hususi mektup göndermiĢtir. 

Mektup yazdığı isimlerden biri de Rıza Tevfik‘tir. 11 Temmuz 1333 (24 Temmuz 1911) 

tarihli ve ―gayet müstaceldir‖ uyarılı bu mektupta
1
 Cenap ġahabettin, kendisi ile birlikte 

Süleyman Nazif ve Abdülhak Hamit‘in Harbiye Nezareti‘ne çağrıldığını, dönemin 

Harbiye Nazırı olan Enver PaĢa‘nın selamı ve ricası ile askerlere moral aĢılayacak 

hamasî muhtevalı destanlar yazılmasını istendiğini ve bu iĢ iĢin gayet bol ücretler vaat 

edildiğini, Rıza Tevfik‘ten de bu amaca hizmet etmek adına bu vadide eserler 

beklendiğini yazmaktadır. 

Rıza Tevfik mektubu alıĢını Ģu satırlarla anlatır: ―… Rumî 1333 (1917) senesi 

Temmuzunun 11. günü yazılmıĢ bir mektup almıĢtım ki, Ģair doktor Cenap ġahabettin 

Bey, merhum tarafından gönderilmiĢti. Zarfının sağ köĢesinde de (gayet müstaceldir) 

tenbihi vardı. Merhumu talebeliğinden beri tanırdım, arkadaĢlığımız da hürmetkârane 

idi. Ben Karantina Meclisi‟nde âzâ iken merhum da müfettiĢti.”
2
 

Rıza Tevfik, “bence ehemmiyetli bir vesikadır” dediği mektubu, orijinali ile 

birlikte aynen nakleder. Mektup Ģöyledir: 

―Muhterem üstat, 

Dün bendenizle Hâmit ve Nazif beyefendileri Harbiye Nezareti‟ne çağırdılar. 

Nazır PaĢa‟nın selamı ile birlikte Ģu ricasını tebliğ ettiler: „Zâbitân ve asâkiri teĢvik ile 

teĢcî‟ edecek âsâr-ı edebiye yetiĢtiriniz.‟ Bu sırada zat-ı âlilelerinin de dasitan 

vadisinde bir silsile-i nefâis yetiĢtirmeniz, Nazır PaĢa‟ca, pek ziyade bâis-i Ģükran 

olacağı söylendi ve bunun zat-ı üstadânelerine iblâğı bendenize havale olundu. 

Dasitanlar hamasiyata ait olacak. 

Yazılacak âsâra gayet vâsî, ama gayet vâsî ücretler! Vaad buyuruluyor. Taraf-ı 

alîlerinden diriğ-i inâyet buyurulmayacağı hepimizin cümle-i tahminâtından oldu. Bâki 

müveddet ve hürmet üstadım efendim.‖
3
 

Rıza Tevfik bu mektubu aldığı zaman 1914 yılında baĢlayan ―uğursuz birinci 

cihan harbinin‖ tüm medenî âlemi yakıp yıktığını, Osmanlı saltanatını periĢan ettiğini, 

Ġttihat ve Terakki Hükümeti‘nin hiçbir ümidi kalmadığı halde ne pahasına olursa olsun 

memlekete hâkim olmak istediğini, hükümetin hiç olmazsa ―adilâne bir sulh temin edip 

Ģerefini kurtarabilmek için‖ olağanüstü gayret sarfettiğini söyler ve ekler: ―Vaktin 

Harbiye Nazırı olan Enver PaĢa da maddî, manevî her vasıtaya baĢvuruyor ve genç 

zabitler askeri teĢcî etmek gayretiyle hamasi Ģiir ve yazılara talip oluyordu. Bu gayret 

uğruna değerli değersiz birçok Ģairlere ve muharrilere külliyetli paralar ihsan 

ediyordu. Benim bu iĢlerden epeyce haberim vardı. Çünkü bu mesele üzerine ağızdan 

                                                           
1
 Mektup, Rıza Tevfik tarafından ―ehemmiyetli bir vesika olduğu için‖ orijinali ile birlikte aynen ilk kez 

―Serâb-ı Ömrüm‖ adlı eserinde yayımlanır. (bk. Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm, Kenan Matbaası, 1949, 

360 s. Eserin, Arap harfleri ile 1934‘deki -Rıza Tevfik‟in Cumhuriyetin ilanından sonra gerek 150‟likle 

listesine dâhil edilmesi, gerekse kitabın Arap harfleriyle basılmıĢ olması dolayısıyla Rıza Tevfik‟in 

imzalayarak gönderdiği bir kısım eĢ dost ve akrabaları dıĢında (…) Türkiye‟ye ve Türkiye‟deki 

kütüphanelere gireme[yen]-  ilk baskısı çeĢitli tashih hatalarının giderilmesiyle yakın zamanda tekrar 

basılmıĢtır: (bk. Feylesof Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm, (haz. Abdullah Uçman, Çağrı Yayınları, 

Ġstanbul, 2014. 304 s. Alıntı s.XI) Mektubun varlığından haberdar olduğumuz ilk çalıĢma ise Tahir 

Alangu‘nun Ömer Seyfettin Bir Ülkücünün Romanı‘dır (bk. Tahir Alangu, Ömer Seyfettin Bir Ülkücü 

Yazarın Romanı, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2010, s.300-301) Alıntılar 1949‘da yayımlanan Serâb-ı 

Ömrüm‘dendir. 
2
 Rıza Tevfik, Serab-ı Ömrüm, s.10. 

3
 A.g.e., s.11. 
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ağıza dolaĢan dedikodulardan herkesin kafası dolmuĢ ve benim de baĢım tutmuĢtu. 

Hâlbuki ben hiçbir zaman Ģiirlerimin bir mısrasını dahi ısmarlanmıĢ bir mal gibi telakki 

ederek yazmıĢ değilim… Hatta maksat ne kadar ulvî olursa olsun, böyle kârlı alıĢveriĢe 

girmek mizacıma hiç uymayan bir iĢ olacaktı. Onun için Cenap merhumun mektubuna 

hiç cevap vermedimdi. Sonra bu sükûtumun nezaketsizliğe hamlolunabileceğini 

mülahaza edince hemen ertesi günü öğleden evvel Harbiye Nezareti‟ne gittim…‖
4
 

Nezaket kaygısı ile Harbiye Nezareti‘ne giden Rıza Tevfik, Nazır PaĢa‘yı -

Gelibolu‘ya gittiği için- yerinde bulamaz. Harbiye Nezareti Muhasebat Müdür-i 

Umumîsi Hacı Muhittin Bey ile görüĢür. Hacı Muhittin Bey, Cenap‘ın mektubunda 

söylemiĢ olduklarını hemen aynen tekrar ettikten sonra Rıza Tevfik‘ten bütün Ģiirlerini 

vermesini, her nüshası iki liradan olmak üzere on bin nüsha bastırılmasını
5
, ilaveten 

yeni hamasî Ģiirler ve destanlar yazmasını teklif eder. ġiirlerine karĢı talihinin ―bu 

hande-i istihzasına‖, ―lakayt bir tebessümle‖ karĢılık veren ve Ģiir bastırmak hevesinden 

vazgeçen Rıza Tevfik ―Arzunuzu yerine getirmeğe çalıĢırım lütfunuza da ayrıca 

teĢekkür ederim.‖
6
 deyip çıkar.  

Rıza Tevfik‘in yazısında belirttiği gibi dönemin Harbiye Nazırı olan Enver PaĢa 

―savaĢ konusunda pek çok kiĢi durumun pek parlak gitmediğinin farkında iken, savaĢın 

birkaç ay içerisinde Alman zaferiyle sonuçlanacağına, Mısır‟ı ve Kafkasları ele geçiren 

Osmanlı‟nın büyük Turan‟ı gerçekleĢtireceğine inanmaktadır.‖
7
 ve kendi amaçları 

doğrultusunda yazılmasını istediği hamasî Ģiir ve nesirler Harp Mecmuası‘nda 

yayımlanmaktadır.  ―Asker ve muharebeden bahseder risâl-i musavvere.‖ olan mecmua 

TeĢrinisani 1331 (Aralık 1915) – Haziran 1334 (1918) yılları arasında, genellikle ayda 

bir yayımlanan, toplam 27 sayı çıkan bir dergidir.
8
 

Enver PaĢa‘ya makaleleri ile destek veren Cenap ġahabettin‘in Harp 

Mecmuası‘nda yayımlanan iki yazısı mevcuttur. Cenap, Harbiye Nezareti‘nin isteği 

doğrultusunda Hatırat-ı Harbiye
9
 adlı yazısını kaleme almıĢtır. 

Yazısına ―Harb-i Umûmî, -Avrupa ihtirâsât-ı fütûhiyyesinin bu tıfl-i meĢûmu- 

dört yaĢına basarken yine bütün hâtırat-ı harbîyem ruhumda ürperdi.‖
10

 cümleleriyle 

baĢlayan Cenap yarım asırdan az bir zamanda- Girit, Yemen, Arnavutluk meseleleri gibi 

―muharebât-ı dahiliyyeyi‖ hesaba katmadan- az bir zamanda dört beĢ büyük (Rus, 

Yunan, Trablus, Balkan ve Harb-i Umumî), muharebenin Ģahidi olduğunu söyler. 

Makalenin ağırlık noktası savaĢtır ve aralara serpiĢtirilen paragraflarla ―neden 

savaĢıldığı ve savaĢın gerekliliği‖ mesajı verilir. 

 Önce harbin tanımı yapılır: ―Harp birkaç senede bir kere, hayât-ı millete 

saplanır; biribirini sevenlerin, biribirinden ayrılmak istemeyenlerin arasına dağlar, 

                                                           
4
 A.g.e., s.12. 

5
 Enver PaĢa ―Rıza Tevfik‟in Ģiirlerini Harbiye Nezareti adına 30.000 altın lira karĢılığı satın alıp 

cephede savaĢan askerlere dağıtmak üzere bastırmak‖ ister. (bk Abdullah Uçman, Rıza Tevfik‘in ġiirleri 

ve Edebî Makaleleri Üzerine Bir AraĢtırma, Kitabevi, Ġstanbul, 2004, s.208.) 
6
 Rıza Tevfik, Serab-ı Ömrüm, s.12. 

7
Cafer Ulu, Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Harp 

Mecmuası Örneği, Çanakkale AraĢtırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 10, nu: 12, 2012, s. 68. 
8
 Harp Mecmuası,  Osmanlıca ile mukayeseli tıpkıbasımı gerçekleĢtirilmiĢtir ve T.C. BaĢbakanlık Basın 

Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü‘nün çevrimiçi adresinde eriĢime açıktır. bk. 

http://www.byegm.gov.tr/turkce/harpmecmuasi (Son EriĢim Tarihi: 11.12.2015) Ayrıca mecmua ile ilgili 

bir yüksek lisans tezi yapılmıĢtır. bk. Cebrail Yeğen, Harp Mecmuasında Yayınlanan Edebi Metinler, 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, SBE, Çanakkale, 1999, 317 s. 
9
 Cenap ġahabettin, Hatırat-ı Harbiye, Harp Mecmuası, nu:  21, Ağustos 1333, s.322-326. 

10
 A.g.m., s.322. 



 

534 

ovalar, geçilmez sular ve hatta kan ve ölüm koyar. Ara sıra demir ve ateĢ sanki 

insaniyetten hakk-ı tahribini istiyor; o zaman ecel susamıĢ ve acıkmıĢ gibidir; her vakit 

ekmeğimizi veren iyi, cömert ve Ģefkatli toprağın bir iĢtihâ-yı hûn ile titrediğini 

hissederiz. Artık ağaç gölgelerinde ve su kenarlarında terennüm eden genç sesler sükût 

edecek, artık çocuklar ve tazeler /323/ güzel kahkahalarını bir beht-i elîm ile 

kesecekler... Haydi delikanlı, güllerinden ve bülbüllerinden ayrıl, yavrularını okĢayan 

ellerini demir silahlar bekliyor, kalbin kîn-i a‟dâ ve hûn-ı hicran ile dolsun! Müezzin 

minaresinde din-i Hakk namına sana bunu emreder, Ģâir kâfiyeleri üstüne eğilmiĢ sanat 

hürmetine senden bunu diler!‖
11

 

Yazara göre harp güzel bir manzara değildir fakat vatan savaĢ tehdidiyle yüz 

yüze gelirse, millî varlık tehlikeye düĢerse savaĢmak hayatın en tabii kanunu haline 

gelir. Harbin gerekliliği Ģu satırlarla anlatılır: ―Ġki milletin birbirini paralaması, Ģüphe 

yok ki, güzel bir manzara teĢkil etmez; icâb-ı medeniyet boğuĢmak değil, 

kucaklaĢmaktır. Fakat vatan bu kuvvetin muvâcehe-i tehdidinde bulununca bütün bu 

hakikatleri inkâr etmeliyiz.  

Harp ölüm gibi bir ihtiyaç-ı içtimâiyedir; cenazeler toprağı yağladığı ve 

beslediği kadar hûn-ı harp de hayât-ı içtimâiyeyi sular ve tazelendirir: Hayat bir 

Ģekilde veya Ģekl-i âhirde mevt ile temin olunuyor Harp! ĠĢte tabiatın en umûmî kânunu! 

Fert veya cemiyet her ne olursa olsun dövüĢmeli ki yaĢayabilsin, âlim, Ģâir, filozof her 

kim olursan ol, mevcûdiyet-i millîyen tehlikeye maruz kalınca kollarında silâha 

sarılmak arzusunu duyacaksın.‖
12

  

Cenap savaĢın elzemliğini vurguladıktan sonra doğurduğu felaketlerin gerek 

toplum gerek birey bünyesinde yarattığı tahribata odaklanır. Oldukça Ģairâne bir üslûpla 

ve özenli, seçilmiĢ, cümlelerle - babasını Plevne‘de kaybetmiĢ bir Ģehidin yetimi olarak- 

göğsündeki ―Plevne hançeri‖nin akıttığı kanı, davulların vatanın gençlerini bayrak altına 

çağırıĢını, asker geçerken pencerelerde çocuk ve kadın baĢlarının ―salkımlandığını‖, üç 

çocuğun bir araya gelince top yahut misket değil muhakkak surette ―askercilik 

oynadığını‖, mektepli çocukların okula giderken ―on baĢı, on baĢı‖ yürüdüklerini,  her 

tarafa kulakları sağır eden siyah sessizliğin hâkim olduğunu ve nihayet savaĢın ―ateĢten 

bir orak gibi bütün gençleri biçip toprağa yatırdığını‖, harp meydanına gidenlerin 

dönmediğini yahut pek az, çok az kiĢinin dönüĢünü, yazar Ģöyle anlatıyor: ―Yarım 

asırdan az bir zamanda Avrupa dalâlet-i siyâsiyesi aziz memleketimizi dört-beĢ kere 

muhâtara-i izmihlâl karĢısında bulundurdu. Dört-beĢ kere davulların Ģebâb-ı vatanı 

bayrak altına çağırdığını duydum. Ġlk hatıra-i harbiyemde Plevne bir hançer gibi saplı 

durur. 

Devr-i sâbık: „Ġsterseniz düĢününüz. Lâkin hiçbir zaman söylemeyeceksiniz!‟ 

derdi. Plevne de sükûtum içinde kırk seneden beri inler. O zaman asker siyah ve kırmızı 

-kan ve matem- giyerdi ve taburları önünde uzun sakallı iri yarı Baltacılar vardı. 

„Asker geçiyor‟ denildi mi pencerelerde kadın ve çocuk baĢları salkımlanırdı. 

Tüfek ve kılıç temaĢasına gözlerimiz doyamazdı. Gördüğümüz bölüklerin hayâli 

hafızamıza güya iĢlenirdi. Kadın dudakları münhasıran muharebeden bahsederdi; 

bahçeler asker oyunlarıyla dolmuĢtu. Üç çocuk yan yana gelince biri zâbit, ikisi nefer 

oluyordu. Mektebe giderken birer küçük onbaĢı gibi yürüyorduk. Biz yürürken kuĢlar 

kaçardı. Biz o korkakları göstererek: „ĠĢte Ruslar‟ derdik. Mamafih çok ailelerin /324/ 

kalbinden bütün kan boĢalmıĢ pek çok evlerin bütün pencereleri kör olmuĢtu; artık kutlu 
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eller kapıları çalmıyor ve hayatta itimat veren nazarlar çocuk gözlerini karĢılamıyordu. 

Milyonlarca ailelerin hayat-ı umumiye için vasıta-i münasebeti kesilmiĢ gibiydi. Hemen 

her gittiğim yerde gidenlerden baĢka hiçbir Ģeyin ve hiçbir kimsenin dolduramayacağı 

siyah boĢluklar hissederdim; her tarafta kulaklar sükût eden seslerin ıyd-ı avdetini 

beklerdi. Ooh! O kadar kalabalık gitti ve o kadar az kiĢi geldi ki... 

Harp, ateĢten bir orak gibi milletin bütün gençlerini biçmiĢ, biçmiĢ toprağa 

yatırmıĢtı. Ana göğsünde ısınacak ne kadar tüysüz yanaklar Balkan yeĢillikleri altında 

soğudu ve toprak oldu…‖
13

 

SavaĢta galibiyetten mağlubiyete geçen yazar ―geçilmez dalgaların ötesinde 

kanayan (…) o uzaktan bizim diĢlerimizi gıcırdatan bir serâb-ı harp‖
14

 dediği 

Trablusgarp SavaĢı‘ndan bahsederek sözü bu noktada Enver PaĢa‘ya getirir. Enver 

PaĢa‘yı Annibal‘a benzeten yazara göre savaĢın kaybedilmesinde onun bir suçu yoktur: 

―Geçilmez dalgalar üstünden atlayarak Afrika‟ya atılan BinbaĢı Enver Bey on yaĢında 

babasına bir misâk-ı intikam ile bağlanan Annibal‟ı hatırlatmıĢtı. Enver Bey de Annibal 

gibi Barka civarındaki çöl arslanlarını topladı ve Ģüphesiz Annibal gibi Roma'yı 

kalbinden yaralayacaktı, eğer deniz nihâyetsiz bir ihânet-i mâyia hâlinde sedd-i râh 

olmasaydı.‖
15

 Millet, bu yenilgiden sonra derin yaralar almıĢtır. SavaĢ meydanlarından 

―her saat, yeni bir zillet‖ getirmektedir. Yazar, bu mağlubiyetin toplumdaki izlerini Ģu 

satırlarla anlatır: ―Ayıp ve hicâp içinde çenelerimiz kilitlenmiĢti; hiç kimse harpten 

bahsetmek istemiyordu. Mevki-i harbe gitmek üzere Ġstanbul sokaklarından geçen 

taburları bile cephedeki silâh arkadaĢlarının bâr-ı hezimeti altında ezilmiĢ gibi 

hissediyorduk; onları görmek ve alkıĢlamak için pencerelerde birbirini ezen baĢlar 

görülmüyordu. Yaya kaldırımlarında sanki lakaydî-i umumîden baĢka bir Ģey yoktu. 

Herkes bir hastayı uyandırmaktan korkar gibi köĢelerde pür-ye‟s ve pür-zucret 

fısıldaĢırdı; mâtem-i millet üstüne örtülen siyah kıĢ geceleri -beraberlerinde sükût 

getirdikleri için- güneĢe tercih olunuyordu. AkĢam Ġstanbul erken yatıyor, zulmet içinde 

evler yatsıdan evvel susuyor ve uyuyordu; Pâyitaht‟ta bir mezar /326/ soğukluğu vardı. 

Mevcudiyet-i tarihiyemizde bir ölüm kokusu duyduk. Bu müthiĢ sürat-i izmihlal hepinizi 

sersemletmiĢti.(…) „Ya Rabbi, bu nasıl oldu?‟ ĠĢte bu sual bir kızgın demir gibi kalpleri 

burguluyordu.‖
16

   

Görüldüğü gibi Cenap, makalesinde, Enver PaĢa‘nın da adını zikrederek 

ordunun ne kadar güçlü olduğunu, onun önderliğinde savaĢmanın zaruriyeti mesajını 

vermiĢtir. 

Çok değil, birkaç yıl sonra yazacağı Elveda Yaldızlar ve Mahmuzlar
17

 adlı 

makalesi ise Hatırat-ı Harbiye‘nin adeta bir reddiyesi, zıddiyesi olacaktır. Burada 

Anibal‘a benzetilen güçlü lider Enver PaĢa, dört yıl sonra Cenap‘ın kaleminde ―kendi 

sarayında harem ağaları önünde hindi ve tavus gibi kuyruğunu kabartacaktır.‖ Hatırat-

ı Harbiye‘de askerleri cesaretlendiren, onları -tüm olumsuzluklarına rağmen- savaĢa 

teĢvik eden, Cenap Elveda Yaldızlar ve Mahmuzlar‘da Almanya‘ya hizmet eden Enver 

PaĢa‘ya hizmetkâr oldukları ve sorgusuz sualsiz savaĢtıkları için suçlayacaktır. 
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Cenap, ilgili yazısında askerlere Ģöyle hitap etmektedir: ―Oh, vatan yolunda ve 

millet aĢkına harap olan hayatlar. Siz birer pembe inci gibi kılâde-i tarihe dizildiniz ve 

sizi göğsümüzdeki elem kıĢlasından hiçbir kuvvet çıkaramaz. 

Mamafih biliniz ki bu akıbet-i fecîayı biraz kendiniz hazırladınız. 

PadiĢahın haberi bile olmaksızın Harbiye nezaretine geçen Enver fatiha-i icraatı 

olmak üzere kılıç kardeĢlerinizden bin tane masumu sırf siyasî bir gayz ile ordudan 

attığı zaman mesanide-i ihvan hissi sizi itiraza sevketmedi. O çirkin haile-i gadrin 

karĢısında sizin sükut ve kabulünüzü gördük. Eğer o zaman kalbinizde uhuvvet-i 

askeriye isyan etmiĢ olsaydı Enver‟in çanına ot tıkanmıĢ olacaktı. O çılgın oğlanın 

açtığı tarik-i cünunun ucunda, bilmeliydiniz ki uçurum vardır ve bir gün sizi de 

yutabilir… 

Ve artık Enver sizi birer sair filmenam gibi sevketti. Hiçbir gün sormadınız: 

„Nereye ve niçin gidiyoruz?‟ Kahramanlık cehil ve humka itaaten ölmek değil, cehil ve 

humka „hayır‟ demektir. (…) Sizi on milyonun ateĢi önüne attılar. Gözünüzün önündeki 

bedahet-i izmihlâli bile tasdik edecek kuvvet baĢınızda yoktu. 

Hakikat sizi göğsünüzden yakalamıĢ geriye ve geriye teperken size diyorlardı ki: 

„Sen muzaffersin ve yaĢasın ordu!‟ Siz: „PaĢa bu ne çirkin ve ne zelil muzafferiyet!‟ 

demediniz. (…) Yorgunluktan hurdahâĢ olmuĢ kemiklerinizden Enver‟e bir taht-ı Ģeref 

kurulacaktı. Siz ve çocuklarınız yüz bin yara ile kanarken Enver kendi sarayındaki 

harem ağaları önünde hindi ve tavus gibi kuyruğunu kabartacaktı… 

Kollarınızdaki kuvvet ve kalplerinizdeki namus ve itmînân kadar da 

kafataslarınızda  bidâa-i intikat olsaydı, ah, ne olurdu… 

Rakid hakikati göz göre göre korkulu rüyaya feda ettiniz. Hakikat gibi galatın da 

vatanı yoktur. Hamiyet namına da hatayı irtikap etmemeliyiz.‖
18

  

Elveda Yaldızlar ve Mahmuzlar‘ın yayımlanıĢından on gün sonra Yakup Kadri, 

Cenap‘ı hedef aldığı Kalem ve Kılıç
19

 adlı yazısını yayımlar. Yakup Kadri, ―dün diz 

çöktüğü kılıcın üzerine [bugün] tükürdüğü‖ için Cenap‘ı ―kozmopolit ruhlu bir asalak‖ 

olarak nitelendirir: Yakup Kadri, Cenap‘ın ―her Ģıkırdayan keseye el uzatanlardan‖ 

olduğunu imâ eder. 

Cenap‘ın Harp Mecmuası‘nda yayımlanan bir diğer yazısı Galiçya‟dakilere
20

 

adlı makalesidir. Harp Mecmuası‘nın ―Cenap ġahabettin Bey‟den „Tasvir-i Efkâr‟ 

refikimize gelen mektubu‖ dipnotu ile yayımlanan makale aynı gün Tasvir-i Efkâr‘
21

 

sütunlarında da görülür. Cenap söz konusu yazı aynı zamanda Nesr-i Harp Nesr-i Sulh 

ve Tiryâki Sözleri‘ne
22

 de dâhil edilmiĢtir. 

Galiçya, Birinci Dünya SavaĢın‘da Osmanlı Devleti‘nin savaĢtığı cephelerden 

biridir. Harp Mecmuası da Galiçya üzerinde ehemmiyetle durur:  ―Propagandist 

yaklaĢımlar, özellikle Osmanlı‟nın kendi toprakları olmayan cephelerde savaĢma 

nedenleri anlatılırken yoğun Ģekilde sergilenmiĢtir. Örneğin, Galiçya‟da Osmanlının 

neden savaĢtığı sorularının cevap bulması için Galiçya ile ilgili „Galiçya‟dan 

Anavatana‟, „Galiçya‟dan Anavatana 2‟ „Galiçya‟daki ġanlı Osmanlı Askerine‟, 

                                                           
18

 A.g.m.,  s.1. 
19

 Yakup Kadri, Kalem ve Kılıç, Ġkdâm, nu: 8605, 24 ġubat 1921, s.2. 
20

 Cenap ġahabettin, Galiçya‘dakilere, Harp Mecmuası, nu:13, TE 1332 (13 Kasım 1916), s.200-202. 
21

 Cenap ġahabettin, Galiçya‘dakilere, Tasvir-i Efkâr, nu: 1921, 31 TE 1332, (13 Kasım 1916), s.1. 
22

 Cenap ġahabettin, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryâki Sözleri, Kanaat Matbaası, Ġstanbul 1334 

[1918], s.79-83. 
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„Galiçyadakilere‟, „Galiçya Mefahirinden‟ „Çanakkale‟den Galiçya‟ya‟ vb. makaleler 

yayınlanmıĢtır. Bu makalelerin bazılarında Galiçya cephesinde neden savaĢtığıyla 

ilgili, asker ve sivile yönelik propagandist anlatımlar yerleĢtirilmiĢtir. Bu makalelerin 

ana teması Türk askerinin „Galiçya‟da niçin bulundukları‟ ile ilgilidir. (…) Türk‟ün 

eline geçen bir toprağı hayatı pahasına kaybetmeyeceği ifade [edilmiĢ] Ġttihat ve 

Terakki tarafından Türk askerinin Galiçya‟da bulunma nedeni halka anlatılırken, 

askere de savaĢma azmi verilmeye çalıĢılmıĢtır. Tüm bu cümlelerin yazıldığı sırada 

Çanakkale hariç diğer cephelerde büyük bozgunlar ve toprak kayıpları 

yaĢanmakta[dır].‖
23

  

Galiçya ile ilgili Ahmet Refik, Mehmet Rıfat, Süleyman Nazif‘in kaleme aldığı 

bu makalelerin yanı sıra Cenap‘ın da Galiçya‟dakilere makalesi yayımlanır. Makale 

Galiçya cephesinde savaĢan Türk askerlerine övgüdür.  Yazar burada Türk askerlerini 

iki kez taltif etmektedir: ―Asker bugün her zamandan ziyade bizim afak-ı ruhumuzdur; 

ordumuz hangi toprakta bulunursa bulunsun sema gibi hiç gözümüzden ayrılmıyor ve 

kanun-ı rüyete muhalif olarak bizden uzaklaĢtıkça gözümüzde büyüyor, her nefer bizim 

nazarımızda iki kere vatandaĢ ve o nispette azizdir, çünkü askerdir; bahusus siz ey 

Galiçya‟daki Türk kahramanları, siz iki kere askersiniz, çünkü vatanınızı vatan-ı cüda 

olarak müdaafa ediyorsunuz. Millet sizden iki katlı bir fedakârlık istedi; düĢmanı 

vatandan çıkarmak için siz vatandan çıktınız. (...)Biliriz ki Türk için, Türkiye en güzel 

beĢik, en rahat yatak ve en aziz mezardır. Orada doğduk, orada yaĢadığımız gibi orada 

ölmek isteriz.‖
24

  

Yazara göre Galiçya cephesine savaĢa giden Türk askerleri Moskoflara karĢı 

ecdadımızın baĢlattığı yiğitlik destanını yazmaya devam etmektir. Onların al bayrağı 

sanki eski Ģehitlerimizin kanlı kefenidir ve bu askerler onların meĢru evlatlarıdır. 

Kalplerde onların hisleri ve kollarda onların metaneti vardır. Bugün Ģehitlerimiz bu 

askerlerle birlikte harp edemedikleri için mahzundurlar ve ellerinden gelse onlara silah 

arkadaĢı olmak üzere mezarlarından kemiklerini yollarlardı.  

Görüldüğü gibi Cenap, Rıza Tevfik‘in ―Hâlbuki ben hiç bir zaman Ģiirlerimin 

bir mısrasını dahi ısmarlanmıĢ bir mal gibi telakki ederek yazmıĢ değilim… Hatta 

maksat ne kadar ulvî olursa olsun, böyle kârlı alıĢveriĢe girmek mizacıma hiç uymayan 

bir iĢ olacaktı.”
25

 kanaatinin tam aksine Enver PaĢa‘nın isteği doğrultusunda ―gayet 

vâsî, ama gayet vâsî‖ olduğu belli, miktarı belli olmayan, - bugün ―telif hakkı‖ olarak 

nitelendirebileceğimiz- bir ücret alarak ―ısmarlama bir yazı‖ bir kaleme yazmıĢtır.  

                                                           
23

 Cafer Ulu, Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Harp 

Mecmuası Örneği, s.76. 
24

 Cenap ġahabettin, Galiçya‘dakilere, s.200. 
25

 Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm, s.12. 



 

538 

KAYNAKÇA 

Alangu Tahir, Ömer Seyfettin Bir Ülkücü Yazarın Romanı, Yapı Kredi Yayınları, 

Ġstanbul, 2010.  

BölükbaĢı Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm, Kenan Matbaası, 1949.  

Cenap ġahabettin, ―Elveda Yaldızlar ve Mahmuzlar‖, Peyâm-ı Sabah, nu: 790 (11220), 

14 ġubat 1337-1921, s.1-2. 

Cenap ġahabettin, ―Galiçya‘dakilere‖, Harp Mecmuası, nu:13, TE 1332 (13 Kasım 

1916), s.200-202. 

Cenap ġahabettin, ―Galiçya‘dakilere‖, Tasvir-i Efkâr, nu: 1921, 31 TE 1332, (13 Kasım 

1916), s.1. 

Cenap ġahabettin, ―Hatırat-ı Harbiye‖, Harp Mecmuası, nu: 21, Ağustos 1333, s.322-

326. 

Cenap ġahabettin, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryâki Sözleri, Kanaat Matbaası, 

Ġstanbul 1334 [1918]. 

Feylesof Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm, (haz. Abdullah Uçman, Çağrı Yayınları, 

Ġstanbul, 2014.  

Karaosmanoğlu Yakup Kadri, ―Kalem ve Kılıç‖, Ġkdâm, nu: 8605, 24 ġubat 1921, s.2. 

Uçman Abdullah, Rıza Tevfik‟in ġiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerine Bir AraĢtırma, 

Kitabevi, Ġstanbul, 2004. 

Ulu Cafer, ―Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı Olarak 

Kullanılması: Harp Mecmuası Örneği‖, Çanakkale AraĢtırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 

10, nu: 12, 2012. 

Yeğen Cebrail, Harp Mecmuasında Yayınlanan Edebi Metinler, Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi, SBE, Çanakkale, 1999. 

http://www.byegm.gov.tr/turkce/harpmecmuasi (Son EriĢim Tarihi: 11.04.2017) 

 



 

539 

TÜRK EDEBĠYATINDA DĠRĠJĠZMĠN HALK HĠKÂYELERĠ 

BOYUTU 

 

Selçuk ÇIKLA
*
 

Özet 

Dirijizm ―devletin sanata yönelik müdahalesi‖ ve ―sanatçının kendi eserinin birinci baskısından 

sonraki baskılarında yaptığı ideolojik değiĢiklik‖ anlamlarına gelir. Cumhuriyet sonrasında devlet 

aygıtlarının sanata yön vermek için birtakım giriĢimlerde bulundukları bilinmektedir. Bunlardan biri 11 

Mayıs 1937‘de Matbuat Umum Müdürlüğü aracılığıyla baĢlatılan yeni halk hikâyeleri yazdırma 

teĢebbüsüdür. Bu tebliğde söz konusu teĢebbüsün ortaya çıkıĢı, bu teĢebbüse yönelik destekleyici ve 

eleĢtirel görüĢler, teĢebbüsün baĢarısızlığı gibi alt baĢlıklar ele alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Dirijizm, Halk Hikâyeleri. 

 

FOLKTALE DIMENSION OF DIRIGISM IN TURKISH LITERATURE 

Abstract 

Dirigism means ―intervention of state in art‖ or ―the ideological change that the artist made in his 

later prints of his work‖. After the Republic, it is known that the state apparatuses have made some 

attempts to direct art. One of these is the attempt of inditing new folk tales that was started on May 11, 

1937 through the Directorate of Public Affairs. In this paper, sub-topics such as the emergence of this 

attempt, supportive and critical views towards this attempt, failure of the attempt are addressed.  

Kew Words: Dirigism, Folktales.  

                                                           
*
 Prof. Dr., Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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GiriĢ 

Dirijizm (Fr. dirigisme) ―güdümlü tutum‖ demektir. Daha çok ekonomi ile ilgili 

bir terim olarak bilinir. Devletin iktisat üzerindeki müdahalesi anlamına gelmektedir. 

Terim ―Ekonomiye yön verme anlayıĢı; liberalizme karĢıt bir anlayıĢla ekonomiye bir 

üst yetke tarafından yön verilmesi gerektiği savı; güdümcülük.‖
1
 olarak da 

tanımlanmıĢtır. 

Türk edebiyatında bu terimi ilk defa kullananlardan birisi olan ReĢat Nuri 

Güntekin dirijizme devletin sanata yönelik müdahalesi anlamını yüklemiĢtir: ―Bir siyasî 

ve sosyal inkılâp rejiminin edebiyat ve sanata da uzayan dirijizmi? Ancak her yerde 

devletin sanattan ne isteyebileceği malum... Mümkün olsa da keĢke gölge etmese...‖
2
 

Sanata ya da sanat eserine müdahalenin iki türünden bahsetmek mümkündür: 

1. Devlet yöneticilerinin ve kurumlarının sanatkâra müdahalesi,  

2. Sanatkârın özgür iradesiyle kendi eserine veya baĢka bir esere yaptığı 

ideolojik müdahale. 

Buradaki ikinci madde bağlamında daha önceden Millî Folklor dergisinde ―Türk 

Edebiyatında Karagöz Piyeslerinin Dirijizm Boyutu‖
3
 baĢlıklı bir makalem 

yayımlanmıĢtı. O makalede 1930‘lardan sonra yazılan ve Karagöz piyeslerine 

yerleĢtirilen ideolojik/modern söylemler söz konusu edilmiĢti. Bu yazıda ise 

sanatkârların, daha önceden yazılmıĢ bazı halk hikâyelerinin yeni baskılarını yaparken o 

eserlerin ruhuna ve özüne aykırı müdahaleleri 1937 tarihli Matbuat Umum 

Müdürlüğü‘nün tamimi çerçevesinde ve genel hatlarıyla ele alınacaktır. 

Türkiye‘de ÂĢık Garip, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun gibi halk hikâyelerinin 

dirije edilmesine yönelik bilinen ilk talep 1922‘de ve Kazım Karabekir‘e aittir. 

Karabekir‘in, Ġstiklal Harbimiz adlı hatıra kitabında yazdığına göre Anadolu‘nun her 

köy ve kasabasında okunan Battal Gazi, Köroğlu ve ÂĢık Garip gibi halk kitaplarının 

yeni baskıları yapılırken kitaplara bazı faydalı satırların ilavesi yapılmalıdır. Bu faydalı 

satırlar kötü içtimai âdetlerimizi değiĢtirmeye yarayacak vatan muhabbeti, hissiyat-ı 

diniyye, cengâverlik, binicilik, niĢan, güreĢ, hıfzıssıhha ve iktisat gibi konularda 

olmalıdır.
4
 Zamanın Maarif Vekâleti tarafından herhangi bir Ģekilde kabul görmediği 

anlaĢılan bu talebin gerçekleĢmesi hâlinde eserler muhakkak ki özlerinden çok Ģey 

kaybedeceklerdi. 

Cumhuriyetin ilanından sonra eski halk hikâyelerinden yola çıkarak yeni halk 

hikâyeleri yazanlar olmuĢtur. Besim Atalay‘ın ÂĢık Kerem (1930) adlı eseri ile 

Muharrem Zeki Korgunal‘ın Ejder Kalesi (1932), Berber Kalesi (1932), Yedi Yol Cengi 

(1935), ÂĢık Gariboğlu (1936) adlı kitapları bu bağlamda adları anılabilecek olanlardan 

yalnızca birkaçıdır. Bu çabalardan baĢka, Türkiye‘de halk hikâyelerine yönelik 

müdahale anlamına gelebilecek asıl geliĢme 11 Mayıs 1937 tarihli Dâhiliye 

Vekâleti‘nin tamimi ve bazı yazarlara gönderilen mektupla gündeme gelmiĢ, bu 

tamimden yola çıkarak birtakım halk hikâyeleri yazılmıĢtır. Bu tamim, söz konusu 

mektup ve sonrasında yazarlarca kaleme alınan görüĢlerle ilgili Ģunlar söylenebilir: 

                                                           
1
 www.iktisatsozlugu.com/word.asp?id=4260 (EriĢim Tarihi: 18.04.2017) 

2
 Edebiyatçılarımız KonuĢuyor, Varlık Yayınları, Ġstanbul 1976, s. 29. 

3
 Selçuk Çıkla, ―Türk Edebiyatında Dirijizmin Karagöz Piyesleri Boyutu‖, Millî Folklor, C. 9, Yıl: 18, S. 

73, Bahar 2007, s. 61-67. 
4
 Kazım Karabekir, Ġstiklal Harbimiz, Merk Yayıncılık, Ġstanbul 1988, s. 1013‘ten aktaran Serdar Öztürk, 

―Cumhuriyetin Ġlk Yıllarında Halk Kitaplarını ModernleĢtirme Çabaları‖, Kebikeç Ġnsan Bilimleri Ġçin 

Kaynak AraĢtırmaları Dergisi, S. 21, 2006, s. 52-53. 
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1. Faruk Rıza Güloğul‘a göre Dâhiliye Vekâleti‘nin Matbuat Umum Müdürlüğü 

aracılığıyla böyle bir tamim yayımlamasının ve böyle bir teĢebbüste bulunmasının asıl 

sebebi ―halkın benimsediği her Ģeye karĢı düĢmanlığı itiyat hâline getiren‖ bazı ―mü-

nevver yahut yarı münevverlerin zaman zaman halk kitapları hakkında yalan yanlıĢ ko-

pardıkları velveleler(dir). 

… 

Dâhiliye Vekâleti‘nin halk kitaplarını yeniden yazdırmak için; bu halk kitabına 

düĢman muharrirlere müracaat etmesi yıllardır koparılan gürültülerin neticesidir.‖
5
 

2. Tamimde ifade edildiği üzere halk için basılan kitaplar (halk hikâyeleri, 

masallar) münevver zümrenin yazdığı kitaplardan kat kat fazla satılmakta ve 

okunmaktadır. Tamimde adları da verilen 65 halk kitabının hepsi -tamime göre- mevzu 

bakımından eski ve bayat bir zihniyetin tekrarı ve yaratılmak istenen yeni insan idealine 

aykırı bir ideolojinin ve ananenin mahsulüdür. Halkın okuduğu külliyat içinde 

hurafelerle dolu ve irticayı telkin edici olanlar da vardır (Bu gruba da 17 eser ismi örnek 

verilmiĢtir).
6
 

Tamimde bu konuda neler yapılmak istendiği Ģöyle ifade edilmiĢtir: ―Biz, gerek 

köylerde ve gerek kasabalardaki geniĢ halk yığınlarının okuma ihtiyacını karĢılamak ve 

bu vasıta ile onların millî ve kültürel terbiyeleri üzerinde müessir olmak ve telkin 

yapıldığı hissini vermeden, okuyanı sevindire acındıra tesir altına almak maksadile yeni 

halk hikâyeleri ve romanları yazdırmak istiyoruz.‖
7
 

3. Matbuat Umum Müdürlüğü 11 Mayıs 1937‘de yayımladığı tamim 

çerçevesinde eser vermeleri için dönemin bazı yazarlarına tamimin metniyle beraber 

Dâhiliye Vekili ġükrü Kaya imzalı bir mektup gönderilmiĢ, böylece edebiyatçılardan 

halk hikâyelerini modernize etmeleri istenmiĢtir. 11.05.1937 tarih ve 2819 sayılı söz 

konusu mektubun metni Ģöyledir: 

Sayın Bay, 

Halk romanları ile hikâyeleri için giriĢtiğimiz teĢebbüsü anlatan tamimden bir 

nüsha iliĢik olarak sunuldu. Bu gayenin tahakkuku için sizin de samimî alâka 

göstermenizi rica ederim.  

GeniĢ halk yığınlarına güzel ve iyi eserler tanıttırmak gayesile açılan bu yeni 

yolda atılacak adımların muvaffak olabilmesi için ilk Ģart, bu davaya sizin gibi değerli 

ediplerimizin fiilî bir alâka ve heyecanla sarılmalarıdır.  

Bu kanaatledir ki, size müracaat ediyor ve en kısa zamanda müsbet cevap ala-

cağımı umuyorum.  

Saygılarımı sunarım. 

Dâhiliye Vekili ve C.H.P. Genel Sekreteri ġükrü Kaya
8
  

4. Matbuat Umum Müdürlüğü‘nün tamiminin ardından halk kitaplarının 

modernleĢtirilmesiyle ilgili dönemin bazı yazarları görüĢlerini çeĢitli yazılarında dile 

                                                           
5
 Faruk Rıza Güloğul, Halk Kitaplarına Dair, Bozkurt Matbaası, Ġstanbul 1937, s. 7-8. 

6
 Söz konusu tamimin tam metni için bk. Kani Ġrfan Karakoç, Ulus-DevletleĢme Süreci ve Türk Edebi-

yatı‟nın ĠnĢası (1923-1950), Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü Doktora Tezi, 

Ankara 2012, s. 310-312. 
7
 Kani Ġrfan Karakoç, agt., s. 311. 

8
 Kani Ġrfan Karakoç, agt., s. 309. 
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getirmiĢlerdir. Bu yazıların bir kısmında konuya olumlu, bir kısmında da olumsuz 

yaklaĢıldığı görülür. ġimdi burada birbirine zıt görüĢleri kısaca ele alalım. 

Destekleyici GörüĢler 

Peyami Safa‘ya göre halka inkılâp fikirlerini sevimli gösterecek eserlerin 

yazılması; halk kitaplarındaki olayların köylünün alakasını çekecek, onlara yabancı 

gelmeyecek bir modernlik içinde sunulmasıyla mümkün olabilir. Bunun için köylere 

kadar giren gramafon, radyo, otomobil ve kamyonun taĢıdığı medeniyet havasından 

istifade eden metinler yazılabilir.
9
  

Halit Fahri Ozansoy, Son Posta‘nın 12.06.1937 tarihli sayısında çıkan yazısında 

―Mademki halk sevdiği, tanıdığı masal kahramanlarını bugün de eskisi gibi heyecanla 

karĢılıyor ve maceralarını okumakta devam ediyor, o halde bunları rejimin ruhuna 

uygun yüksek manalı yeni vak‘alar içinde gösterelim ve halka öyle okutalım.‖
10

 der. 

Onun Ģu ifadeleri de bu teĢebbüse sıcak baktığının göstergesidir: ―Halk efsanelerindeki 

kahramanları yenileĢtirmek çok güzel bir düĢünce ve buluĢ(tur). Ancak, pek öyle kolay 

bir mesele de değil(dir). Bir kere kahramandaki öz karakteri kaybetmemek, sonra o 

karakterin etrafında yepyeni, canlı ve tam manasile inkılâp ruhlu bir muhit ve insanlar 

yaratmak lazım(dır).‖
11

 

Hikmet Feridun Es bu teĢebbüsün faydasını Ģöyle dile getirir: ―Bu Ģekilde, en 

küçük köye kadar giren bu halk hikâyeleri vasıtasıyla inkılabı, tezimizi, en ufak köy 

evine, köy kahvesine kadar sokabileceğiz. En çok okunan eserlerin içinde en yeni 

hadiseleri, son yıllarda yaptıklarımızı vatandaĢlara anlatabileceğiz.‖
12

 

Matbuat Umum Müdürlüğü‘nün söz konusu teĢebbüsünü gönülden destekleyen 

en heyecanlı kiĢi Behçet Kemal Çağlar‘dır. Ona göre yeni fikirleri eski zarflar içinde 

sunmak gerekir. Mesela sazını eline alıp da dağlara seslenen Kerem‘e dağların niçin kel 

olduklarını sordurarak halka ormanları korumanın önemi telkin edilebilir. Yine dağları 

delerek sevdiğine kavuĢmaya çabalayan Ferhat‘la treni sembolize ederek halka 

Ģimendifer siyasetimizin propagandası yapılabilir.
13

 

EleĢtirel GörüĢler 

Burhan Cahit‘e göre halk hikâyelerini modernize etmenin imkânı olmadığı gibi 

buna ihtiyaç da yoktur. Zira hikâyelerdeki tipleri yaĢadıkları devrin dekorundan 

uzaklaĢtırınca üzerlerindeki babayiğitlik, kalenderlik kılığı hemen kayboluyor ve bu 

kahramanlar birer âdi palyaço Ģeklinde düĢüyorlar.
14

 

Peyami Safa‘ya göre ―Nasreddin Hoca‘ya smokin giydirmek, Leyla ile 

Mecnun‘a tango yaptır(t)mak ve Köroğlu‘nun yüzüne bir zehirli gaz maskesi geçirmek, 

Keloğlan‘ın sevgilisini Zümrüdü Anka‘nın sırtından alıp tayyareye bindirmek ve 

Paris‘teki 1937 sergisine götürmek ne Ģarttır ne de doğru bir Ģeydir.‖
15

 

Nurullah Ataç‘a göre aydın kesim söz konusu tamimde adı geçen halk 

kitaplarının çoğunu okumamıĢtır. Hatta folklor meraklısı birkaç kiĢiden baĢka bu 

eserlerin bir tanesini dahi okuyan beĢ muharrir bile bulunamayacaktır. Halkın sevdiği 

                                                           
9
 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 47. 

10
 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 56-57. 

11
 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 57. 

12
 Ebru Karadeniz, ―Halk(ın) Hikâyesi, Hak(k‘ın) Hikâyesi Midir?‖, Türk Dili, S. 783, Mart 2017, s. 108. 

13
 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 63. 

14
 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 42-43. 

15
 AĢk Gölünde Yüzen Canlar/Klasik AĢk Hikâyeleri Külliyatı, C. I, der. Ahmet N. Özalp, Büyüyen Ay 

Yayınları, Ġstanbul 2016, s. 12. 
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kitapları okumamıĢ olan bir muharrir bir tamim üzerine birdenbire bir halk muharriri 

olabilir mi?
16

 

Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu‘na göre yeni temaları eski kahramanlara iĢletmekte 

hiçbir fayda yoktur. Bunun yerine zamanın ruhunu yeni kahramanlar ve yeni mevzular 

üzerine tesis etmek daha doğru olacaktır.
17

 

Hüseyin Cahit Yalçın bu tür bir teĢebbüsün bütünüyle aleyhindedir. Ona göre 

halka güzel eserler okutmak Matbuat Umum Müdürlüğü‘nün görevleri arasında 

değildir. Hiçbir resmi makamın, halkın sanat zevkini Ģekillendirmek konusunda 

birilerine görev vermesi doğru değildir. Bu tür bir teĢebbüs çorak bir vadide boĢa emek 

harcamak demektir.
18

 

Tamimin Ardından Yazılan Halk Hikâyeleri 

Söz konusu tamimde en dikkat çekici öneri Ģöyle dile getirilmiĢtir: ―Nasıl ki 

Miki-Maus tipi aynı kalmakla beraber, her filmde ayrı bir mevzuun, ayrı bir muhitin 

kahramanı oluyorsa, yukarıda adları geçen ve halkın gayet iyi tanıdığı tipleri yepyeni 

mevzular içinde kullanmak ve böylelikle halkın alıĢık olduğu kahramanları yeni Türk 

inkılâp ve medeniyet gayelerine uygun telkinler yapan maceralar içinde yaĢatmak 

istiyoruz.‖
19

 

Bu tekliften anlaĢıldığı üzere halkın tanıyıp sevdiği halk hikâyelerindeki 

kahramanlar aynen kalacak ama bu kahramanların baĢından geçen olaylar rejimin telkin 

etmek istediği fikirlerle süslenecektir. Hakikaten de bu tamimi izleyen zaman diliminde 

yapılan bazı yeni basımlarda eski taĢbasma baskılardaki birtakım hurafeler atılmıĢ, dinî 

unsurlar hafifletilmiĢ, kiĢilerin müspet tarafları ön plana çıkarılmıĢ ve hatta Muhammed 

Hanefi Cengi‘nde olduğu gibi bu hikâyede anlatılan olağanüstü olaylara inanılmaması 

gerektiği, bunların okuyucunun güzel vakit geçirmesi için anlatılan Ģeyler olduğu 

yazılmıĢtır.
20

 BaĢka bir örnek olarak Bekir Sıtkı Kunt‘un kaleme aldığı Arzu Ġle 

Kanber‘de (1940) ―para biriktirmenin, çalıĢmanın, vergi vermenin ve tasarrufun önemi 

her fırsatta vurgulanmakta, otomobil, doktor, hastane modernliği simgeleyici unsurlar 

olarak göze çarpmaktadır. Daha da önemlisi, hikâyeye ideolojik bir mekân olan Halkevi 

katılmıĢtır. Halkevi köycülük Ģubesine Arzu ile Kanber‘in düğününü köyde balo 

yaparak düzenleme görevi verilmiĢtir. Arzu, baloda beyaz gelinlik, Kanber ise siyah 

kumaĢla güvey elbiseleri giymiĢtir. Baloya Ģehrin valisi de katılmıĢtır. Kısaca hikâye, 

ideal köy ve köylü tipi resmi sunmaktadır.‖
21

 Bir baĢka örnek olarak da M. Fahrettin 

Pakkan‘ın 1943‘te basılan Hazreti Süleyman ve Zaloğlu Rüstem adlı kitabında Hazreti 

Süleyman cariyelere dans ettirip onları seyreden, Ģarap içen, zevk düĢkünü birisi olarak 

tasvir edilmiĢtir.
22

 Bu tavrın sebebi yani ―kutsal kitabımızda yüce vasıfları sayılan bir 

peygamberin halk için kaleme alınan bir kitapta ‗aĢağılık bir hazcı‘ gibi tasvir edilmesi, 

‗her türlü kutsal değere yabancı yeni bir halk yaratma‘ amacı taĢıyor olabilir.‖
23

 

Yukarıdaki az sayıda örneği, bu tamimden sonra yazılan yeni halk 

hikâyelerinden olan Ģu eserler tetkik edilerek artırmak mümkündür: 

                                                           
16

 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 48. 
17

 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 52. 
18

 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 53. 
19

 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 56-57. 
20

 Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Tarih Vakfı Yayınları, 5. bs., Ġstanbul 

2014, s. 149-150. 
21

 Serdar Öztürk, agm.  s. 64. 
22

 M. Fahrettin Pakkan, Hazreti Süleyman ve Zaloğlu Rüstem, Sinan Matbaası, Ġstanbul 1943, s. 3-5. 
23

 Özkan DaĢdemir, Davutoğlu Süleyman Hikâyesi, Fenomen Yayıncılık, Erzurum 2015, s. 231.  



 

544 

Besim Atalay, Suna Ġle Çoban Hikâyesi, Matbuat Umum Müdürlüğü NeĢriyatı, Ġstanbul 

1939, 69 s. 

Faruk Rıza Güloğul, Karacaoğlan, Stad Matbaası, Ġstanbul 1942, 62 s. 

Faruk Rıza Güloğul, Yaralı Mahmut Ġle Nigar, Osmanbey Matbaası,Ġstanbul 1943, 78 s. 

Muharrem Zeki Korgunal, HurĢit Ġle Mahmihri, Beyazıt Bozkurt Basımevi, Ġstanbul 

1938, 64 s. 

Muharrem Zeki Korgunal, ÂĢık Garip, Bozkurt Kütüphanesi, Ġstanbul 1939, 80 s.   

Muharrem Zeki Korgunal, Türk Kahramanı Battal Gazi, Emniyet Kütüphanesi, Ġstanbul 

1939, 96 s. 

Muharrem Zeki Korgunal, Elif Ġle Mahmut, Bozkurt Matbaası, Ġstanbul 1939, 64 s.  

Muharrem Zeki Korgunal, Üç Yol Cengi, Güven Basımevi, Ġstanbul 1940, 64 s.  

Muharrem Zeki Korgunal, Kerem Ġle Aslı, Bozkurt Matbaası, Ġstanbul 1940, 240 s. 

Muharrem Zeki Korgunal, Hayber Kalesi Cengi, Sinan Matbaası, Ġstanbul 1941, 62 s.  

Muharrem Zeki Korgunal, Tahir Ġle Zühre, Ülkü Matbaası, Ġstanbul 1942, 56 s.  

Kısa süreli bir araĢtırmayla tespit edilen bu kitaplardan baĢka eserlere ayrıntılı 

bir araĢtırmayla ulaĢılabilir ve bunların, söz konusu tamimde ifade edilen amaçlara ne 

kadar hizmet edip etmedikleri sorgulanabilir. Bu makalede amacımız sadece halk 

kitaplarının modernleĢtirilmesi teĢebbüsü hakkında bilgi vermek olduğundan yukarıda 

adı geçen ve geçmeyen 1937 sonrasındaki halk kitapları burada ele alınmamıĢtır. 

TeĢebbüsün BaĢarısızlığı 

Faruk Rıza Güloğul‘a göre 1937 Mayıs‘ında yayımlanan tamimden önceki 

yıllarda Kerem Ġle Aslı, ÂĢık Garib gibi halk hikâyelerini yeniden yazanların baĢarısız 

olmalarının sebepleri halkı tanımamaları, halk zevkini ve halkın bu kitaplarda neler 

arayıp bulduğunu bilmemeleri, halk kitaplarının iç güzelliklerini görememeleridir.
24

 

Söz konusu tamimin yayımlanmasından sonra yazılan yeni halk hikâyeleri de 

baĢarısız olmuĢtur. 1939 yılı içinde Tuğrul Deliorman, tamimin yayımlandığı tarihten 

sonra iki yıl geçtiği hâlde bu ―uygulamanın üç dört eserin üretilmesi ve üretilenlerin az 

sayıdaki köye gönderilmesiyle sınırlı kaldığını belirtmiĢ ve -kendi deyimiyle- ‗asrileĢti-

rilen‘ destanlardan ‗en münevver köylünün dahi haberi olmamıĢtı(r)‘.‖
25

 

Bu konuda Kani Ġrfan Karakoç Ģunları söylemektedir: ―Bütün bu çalıĢmalara 

rağmen verimli bir sonuç alınmadığı görülmektedir. Boratav‘ın da vurguladığı gibi, 

hikâyelerin orijinalliklerinin bozulması bu metinlerin okuyucular tarafından reddedil-

melerine neden olmuĢtur. Bu hikayeleri yenileĢtirmek amacıyla yeniden yaz(dır)anların, 

hitap ettikleri halkların toplumsal ve kültürel yapılarının bütün siyasî tahayyüle rağmen 

türdeĢ olmadığını görmek istememeleri birçok tiyatro eserinde olduğu gibi bu hikâyele-

rin de sentetik propaganda metinlerine dönüĢmesini sağlamıĢtır.‖
26

  

                                                           
24

 Faruk Rıza Güloğul, age., s. 9.  
25

 Tuğrul Deliorman, ―Köy Gençliğini YetiĢtirme Çareleri ve Okuma Odaları‖, Köy Dergisi, S. 1, Nisan 

1939, s. 6‘dan alıntılayan Serdar Öztürk, agm., s. 64. 
26

 Kani Ġrfan Karakoç, agt., s. 206-207. 
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ÖMER SEYFETTĠN‟DE „SĠVĠL ĠKTĠDAR‟IN ĠKĠ YÜZÜ: 

MUHSĠN ÇELEBĠ VE YALNIZ EFE 

 

ġaban SAĞLIK

 

 

Özet 

Edebiyat, muhtevasında taĢıdığı muhalif niteliği ile her zaman ―karĢı iktidar‖ pozisyonunda 

olmuĢtur. Siyasal iktidarların ―güç‖le yaptıkları ―hükmetme‖ ve insanları etkileme iĢini edebiyat, Yunus 

Emre‘nin ―Söz ola kese savaĢı‖ diye baĢlayan Ģiirinde belirttiği gibi, ―dil‖le gerçekleĢtirmiĢtir. Dille 

kurulan iktidar için ise felsefede ve edebiyatta ―söylem‖ kavramı kullanılır. Genelde aydınlar, özelde ise 

Ģair ve yazarlar, siyasal iktidarın karĢısına ―dil‖le kurdukları ve muhalefet niteliği taĢıyan bir ―söylem‖le 

çıkarlar. Bu da onları adeta bir ―karĢı iktidar odağı‖ haline getirir. Milli Edebiyat döneminin büyük ismi 

Ömer Seyfettin, birçok hikâyesinde devrin her türlü iktidarına karĢı, yazdığı hikâyelerle muhalefet 

etmiĢtir. Bunlardan iki tanesi var ki, biri ―iç‖e, diğeri ise ―dıĢ‖a karĢı sergilenen muhalif tavrı içerir.  

Ömer Seyfettin, ―Yalnız Efe‖ adlı hikâyesinde bir kadın üzerinden yerel iktidara direnirken, ―Pembe 

Ġncili Kaftan‖ adlı hikâyesi aracılığı ile de diplomatik bir muhalefet ortaya koyar. Hikâyenin kahramanı 

Muhsin Çelebi, sergilediği kahramanca tavırla adeta tek baĢına bir ülkeye (Ġran‘a) kafa tutar. Bu bildiride 

Ömer Seyfettin‘in biri kadın, diğeri erkek iki kahramanından hareketle ―sivil iktidar‖ kavramı 

irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Sivil Ġktidar, Söylem, Yalnız Efe, Muhsin Çelebi. 

 

TWO FACES OF CIVILIAN POWER IN OMER SEYFETTIN: MUHSIN 

CELEBI AND YALNIZ EFE 

Abstract 

Literature has always held the position of ―anti-power‖ because of its opposing attitude. While 

the political power ―rules‖ and manipulates people with its ―force‖, literature does that with ―language‖, 

as Yunus Emre says, ―words cut off the war.‖ In philosophy and literature the power made up of language 

is referred as ―discourse.‖ Generally intellectuals, particularly poets and writers stand against the political 

power with a dissident ―discourse‖ that is made up of language. In this way they become ―the focus of 

anti-power.‖ Omer Seyfettin, one of the prominent writers of National Literature period, dissents to all 

kinds of power of his age with his stories. Among all his stories, two of them stand out; one dissents to 

―interior‖ and the other one to ―exterior‖. In ―Yalnız Efe‖ Omer Seyfettin resists to the local powers with 

a female character and in ―Pempe Incili Kaftan‖ he manifests a diplomatic dissidence. Muhsin Celebi, the 

protagonist of the second story, stands against a nation (Iran) with his heroic attitude. In this presentation, 

the notion of ―civilian power‖ will be studied with the two characters of Omer Seyfettin. 

Keywords: Omer Seyfettin, Civilian Power, Discourse, Yalnız Efe, Muhsin Celebi.  
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Ġktidar ve Sivil Ġktidar Kavramları 

En az iki insanın bir araya gelmesiyle hem ahlâk hem de hukuk baĢlar. Çünkü bu 

iki insanın bir Ģekilde ―birliktelik‖ oluĢturdukları zeminde (ortamda, mekânda vs.) 

birbirlerine karĢı sorumlulukları vardır. Birbiriyle sıkı iliĢki içinde ele alacağımız 

―ahlâk‖ ve ―hukuk‖ kavramları da iĢte bu ―sorumluluk‖un bir gereği olarak ortaya çıkar. 

Burada insanların ―birliktelik oluĢturdukları zemin‖ kavramı bir anlamda bu zeminin de 

özünü oluĢturmaktadır. 

Konuyu yeni kurulan bir aile üzerinden irdeleyelim. Yeni evlenen kadın ve 

erkek, nikâh defterine attıkları imza ve birbirlerine yüksek sesle söyledikleri ―evet‖le 

aynı evde yaĢama anlaĢmasını imzalamıĢtır. Buradaki ev, ―birliktelik oluĢturdukları 

zemin‖dir. ġimdi bu evli çift, evde çatıĢmadan ve de barıĢ içinde nasıl yaĢayacaklardır? 

Bu sorunun muhtelif cevapları vardır. Ve de her bir cevap, belirli bir ―ahlâk‖ ya 

da ―hukuk‖ anlayıĢını yansıtmaktadır. Cevaplardan biri, ―erkeğin egemen, kadının 

erkeğe tabi olduğu‖ biçiminde tecelli edebilir. Bir diğer cevap ise bunun tam tersi 

olabilir. Yani kadın egemen, erkek kadına bağımlı. Bir baĢka cevap ise kadınla erkeğin 

―eĢitlik‖ zemininde barıĢ içinde yaĢamalarıdır. Ancak, eĢitlik sorumluluk gerektirdiği 

için, hem kadın hem de erkek eĢitlik adına pek çok egemenlik hakkından (kiĢisel tercih 

ve zevklerinden de diyebiliriz) vazgeçecektir. Bir baĢka ifadeyle taraflar ―mutabakata 

varacaklardır‖. ġayet taraflardan biri, ―kendi öznelliğini nesnellik gibi sunarsa‖, yani 

―sadece benim dediğim doğrudur ya da sadece benim dediğim olsun‖ derse, iĢte o 

zaman iktidar savaĢı baĢlar. 

―Ġktidar‖ kavramı tam da bu aile örneğine uymaktadır. Yani iktidarın 

―paydaĢ‖ları vardır. Egemenlik hakkı da bu paydaĢlar arasındaki iktidar iliĢkisini 

belirlemektedir. Burada basit olarak sorulacak soru Ģudur: Kim kime hükmedecek? 

Mademki hükmeden ―iktidar‖ sahibidir; bu durumda topluluğu oluĢturan paydaĢlar 

arasında kimin kime hükmedeceği her zaman sorun olmuĢtur / olacaktır. Bu durum 

genel anlamda ―iktidar‖ sorunudur. 

Burada Ģunu da vurgulayalım ki, bir ülkede ne kadar topluluk (sosyoloji) varsa, 

o kadar iktidar sorunu vardır. Mesela milletin bütünü en büyük topluluktur. Bu büyük 

topluluğun iktidarla bağı ―siyasi‖dir; yani siyasi iktidardır. Bir de alt sosyolojik gruplar 

(ki pek çok açıdan sosyoloji oluĢur; mesela dini bağlamda, bölgesel bağlamda, etnik 

bağlamda, kültürel bağlamda vs…) vardır. Literatürde adı geçen ―çoğulculuk‖ da 

burada kullandığımız ―sosyolojik gruplar‖la ilgili bir kavramdır. Ġster millet düzeyinde 

isterse milletin alt unsurları düzeyinde olsun, her sosyolojik grup iki tür iktidar sorunu 

yaĢar. Biri, kendi içinde, diğeri de grupların birbirleriyle münasebetleri bağlamında. 

Belirli bir sosyolojik grubun bütünü bağlamındaki iktidar sorununu bir tarafa 

bırakıp, gruplar arasındaki iktidar iliĢkilerinde karĢımıza ―karĢı iktidar‖ kavramı çıkar. 

Yani aynı sosyolojik grup içindeki paydaĢlardan biri, hükmetme hakkını temellük edip, 

öteki paydaĢa hükmetmeğe kalkıĢınca, ortaya ―karĢı iktidar‖ çıkar. KarĢı iktidarın yolu 

ise ilk önce ―muhalefet‖ kavramından geçer. Muhalefet, mevcut iktidarla meĢru anlaĢma 

zemini yitirince, ―karĢı iktidar‖ safına itilir. Ġtilir diyoruz, çünkü muhalefete bir anlamda 

baĢka seçenek kalmamıĢtır. 

Tarihsel süreç içinde oluĢan bu anlamdaki ―karĢı iktidar‖ örneklerine çokça 

rastlarız. Mevcut iktidarın gözünde ise ―karĢı iktidar‖, ―eĢkıya‖, ―haydut‖, ―devlet 

düĢmanı‖, ―anarĢist‖, ―isyancı‖ vs. gibi adlarla anılır. Mevcut iktidarın bu ve benzer 

kavramlarla adlandırdığı ―karĢı iktidar‖ figürleri, halkın gözünde ise birer ―kahraman‖ 
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durumundadırlar. Yani kahramanlar birer alternatif iktidar figürüdürler. Bilhassa yaygın 

siyaset dilinde kullanılan ―sivil itaatsizlik‖ de bir bakıma bu durumla ilgilidir. 

KarĢı iktidar kavramının bir özelliği de, bu iktidarın ―azınlık‖ ya da ―yerel‖ 

(bölgesel) bir ölçekte kalmasıdır.  Bu yüzdendir ki Jusdanis, bu iktidar anlayıĢı için 

―minör‖ tabirini uygun görür. ―Minör ya da çevresel olan, tanım gereği ―taĢralı‖dır; 

çünkü dertleri evrenselleĢtirilmemiĢtir.‖
1
 

Mevcut iktidar hemen her Ģeyi ―kod‖ladığı için, yerel ölçekte kalan karĢı 

iktidarlar çoğu zaman ―iletiĢim‖ ya da ―kendilerini ifade etme‖ sorunu yaĢarlar. Bu da 

hangi ölçekte varlık gösterirse göstersin, her iktidarın bir ―dil‖e ihtiyaç duyduğu 

anlamına gelir.  Foucault, bu dil için ―söylem‖ kavramını tercih eder. Yani, ―söylem‖ 

kavramı ile ―iktidar‖ arasında yakın bir iliĢki vardır. Lukes iktidarı Ģöyle tanımlar: 

―Eğer A. B‘yi B‘nin çıkarlarına aykırı bir Ģekilde etkiliyorsa, A‘nın B üzerinde iktidarı 

vardır.‖
2
  Foucault, buradan yola çıkarak iktidar olanın kendine özgü bir söylemi 

olduğuna sözü getirir. Daha sonra söylem sahibi olan kiĢinin iktidar olması halini de 

―bireyleĢme‖ (özneleĢme) olarak nitelendirir. Hatta Foucault Ģu denkliği kurar: ―Ġktidar 

sınırı=özne olma sınırı‖. Foucault, özneleĢme bağlamında ―kendilik teknolojileri‖ 

Ģeklinde bir kavram da geliĢtirir. Bu kavramın açığa çıkması, bireyin özgürce hareket 

etmesine bağlıdır. Bir baĢka ifadeyle birey, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan 

özgürce hareket edince ―kendisi‖ olur. Birey bunu da ancak ―söylem‖le gerçekleĢtirir. 

Kendilik teknolojilerini kuran bir birey ise böylece ―kendi hakikat‖ine ulaĢmıĢ olur. 

Mesela Ģair için Ģiir kendi hakikatidir ve zorunlu bir faaliyettir.
3
 

Ġktidar, söylem, özneleĢme vs. gibi kavramlar Ģüphesiz bu dünya içindir. Yani bu 

kavramların seküler bir boyutu vardır. ĠĢte bu seküler boyut, ―dünyaya bağlanma‖ ya da 

―dünyada mutlu, huzurlu yaĢama‖ gibi kavramları da gündeme getirmektedir. Ancak, 

bağlanma, korku yaratır. Çünkü ―bağlanan‖ kiĢi sürekli bağlandığı ―Ģey‖i kaybetme, 

uzaklaĢma korkusunu taĢır. KiĢi, Ģayet dünyaya, yani dünyevi birtakım varlıklara 

bağlanırsa, adeta o bağlandığı Ģeylerin kölesi olup çıkar. KiĢinin bağlandığı Ģeyleri 

koruduğunu iddia eden iktidar ise, sürekli olarak o kiĢiye o noktadan (bağlanılan Ģeyler 

üzerinden) vurur. Böylece bağlanan insan ister istemez mevcut iktidara biat eder. Bu 

biat da bağlanan kiĢiyi hem zayıflatır hem de güçsüz (savunmasız) kılar. Burada kiĢinin 

―neye‖ ya da ―kime‖ bağlandığının bir önemi yoktur. Mademki bağlanan kiĢi bir 

anlamda köleleĢiyor; özgürlüğünü (kimliğini) yitiriyor; bu durumda soralım: Böyle bir 

kiĢi nasıl özgürleĢir?  

1-Bağlandığı Ģeyleri ya tamamen ya da kısmen terk ederek; 

2-Bağlandığı Ģeyleri kendisine karĢı bir koz olarak kullanan ―iktidar‖ın karĢısına 

dikilerek; 

3-Alternatif bir ―bağlanma nesnesi‖ yaratarak… vs. 

ĠĢte bu 3. ġık, ―karĢı iktidar‖ kavramı ile iliĢkilidir. Ancak, karĢı iktidar kavramı 

her zaman ―risk‖ler barındırır. Karl Jaspers bu riskler için ―trajedi‖ kavramını kullanır. 

Gerçekten de her iktidar trajik bir temel (risk) üzerinde durur. Yani bir seçeneği yoktur. 

Çoğu zaman seçtiği onu felakete götürebilir. Bütün bu süreci yaĢayan ve özneleĢen 

                                                           
1
  Gregory Jusdanis, GecikmiĢ Modernlik ve Estetik Kültür, (Çev. Tuncay Birkan), Metis Yay. Ġst. 1998, s. 

23. 
2
 Cem Deveci, ―Foucault‘nun Ġktidar KavramsallaĢtırmasında Siyasal Boyutun AyrıĢtırılmazlığı‖, DOĞU 

BATI, Kasım Aralık Ocak 1999, Sayı: 9, s. 28. 
3
 Orhan Tekelioğlu, ―Moderniteye SıkıĢan Özgürlük: Foucault‘nun ―Kendilik Teknolojileri‖ne Bir 

BakıĢ‖, DOĞU BATI, Kasım Aralık Ocak 1999, Sayı: 9, s. 50. 
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birey, zaman zaman ―yok olma‖ tehlikesi yaĢasa da, esasında bundan gizli bir ―haz‖ da 

alır. Jaspers buna ―trajik haz‖ adını verir. Karl Jaspers‘a göre, ―Trajedi, kaderin eĢiğinde 

dönüĢtürülen insanı gösterir. (…) Kendi soruları vasıtasıyla kaderle iliĢki kurar. 

Mücadele içinde temsil ettiği gücü ve ama gücün her Ģey olmadığını anlar.‖
4
 Dorotha 

Krook ise, ―Her durumda trajedinin etkisi, insanı özgürleĢmiĢ, yenilenmiĢ ve coĢkulu 

yapmaktır.‖
5
 diyerek, söz konusu durumu yorumlar. 

Bir de manevi (metafizik) yönü olan ―karĢı iktidar‖lar vardır. Bu bağlamdaki 

karĢı iktidarda iki iktidar değil, iki iktidar algısı (görüĢü, felsefesi) söz konusu olur. Tek 

bir iktidar yapısı içinde birbirine muhalefet eden iki farklı iktidar algısının birbiriyle 

çatıĢması biçiminde tecelli eden ―metafizik karĢı iktidar‖ın öznesi olan kiĢi, esasında 

dünyevi (seküler) yönü olan ―iktidar‖la pek barıĢık değildir. Yani onun amacı, insanlara 

hükmetmek değil, kendi bireysel doğruları bağlamında yine bireysel bir hayat 

yaĢamaktır. Tabii ki metafizik karĢı iktidar öznesi olan kiĢi, idealize ettiği bir dünya 

tasavvuruna sahiptir. Nasıl bir yönetici, nasıl bir halk, nasıl bir memur vs. hususlarında 

metafizik karĢı iktidar öznesinin mutlaka bir ideali vardır ve o ideal de bu dünya içindir. 

Bu kiĢi, idealize ettiği bu iktidar yapısını göremeyince, bir anlamda iktidarın bütün 

paydaĢlarına ―eleĢtirel‖ bakar. Ancak kendisi iktidar talibi değildir. Ömer Seyfettin bu 

tipteki, yani metafizik karĢı iktidar öznesi olanlar için ―mefkûre sahibi‖ tabirini kullanır. 

Görüldüğü gibi, birçok ―karĢı iktidar‖ modeli vardır. Ġster siyasal iktidar olsun, 

isterse ―karĢı iktidar‖, her türlü iktidar mutlaka kendini belirli bir ―dil‖le yani 

―söylem‖le kurar. 

Söylem ve Ġktidar 

―Dil‖ ve ―iletiĢim‖ ağırlıklı bir kavram olan ―söylem‖ olmadan belirli bir 

sosyolojiden söz edilemez.  ġöyle ifade edelim: Ne kadar sosyoloji varsa, o kadar 

―söylem‖ vardır; ya da ne kadar söylem varsa, o kadar sosyoloji vardır. Dolayısıyla biz 

bir insanı ilk gördüğümüzde, onu ―söyleminden‖ tanırız. Söylemine aĢina olunca da 

hangi sosyolojiye mensup olduğunu anlarız. Bu yönüyle sosyoloji ve de söylem 

kavramı, bir tür ―kimlik‖ oluĢturuyor. Amin Maalouf, bu bağlamda çok önemli bir 

hususa dikkat çekiyor. Ona göre kimlik sahibi bir bireyin artı ve eksileri, sadece o 

bireye değil, temsil ettiği zihniyete (sosyolojik gruba) aittir. Yani bir birey bir kimlik 

adına suç iĢlerse, suçlu olan o kiĢi değil, temsil ettiği ideolojik zihniyettir.
6
 Amin 

Maalouf ayrıca kimliği tanımlarken en çok ―dil‖e de vurgu yapar.
7
 

Söylem denilince akla ilk gelen her ne kadar ―dil‖ olsa da, esasında söylem 

sadece dile de indirgenemez. Dili tamamlayan dil dıĢı her bir ―gösterge‖ de söyleme 

aittir. Bunu Ģöyle netleĢtirebiliriz: 

Belirli bir sosyoloji oluĢturan her bir insan grubunun; 

1-Kendilerine özgü bir kavram ve dil dünyası vardır. Yani biz bir sosyolojik 

grubu konuĢtukları ―dil‖den anlayabiliriz. KliĢeleĢmiĢ ifade tarzları, kliĢeleĢmiĢ 

benzetme ve metaforlar, kliĢeleĢmiĢ deyimler vs. bu manada onları ele verir. 

2-Kendilerine özgü bir fiziksel görüntüleri (giyim tarzları, saç-sakal modelleri, 

tercih ettikleri renkler, biçimler vs.) vardır. 

                                                           
4
 Terry Eagleton, Tatlı ġiddet, (Çev. Kutlu Tunca), Ayrıntı Yay. Ġst. 2012, s. 40. 

5
 Terry Eagleton, a.g.e., s. 51. 

6
 Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler, (Çev. Aysel Bora), Yapı-Kredi Yay. Ġst. 2014, s. 43. 

7
 Amin Maalouf, a.g.e., s. 108. 
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3-Kendilerine özgü kliĢeleĢmiĢ ve belirli durumlarda sergiledikleri jestler, 

mimikler ve tercihler vardır; yani sosyolojiyi oluĢturan insanlar adeta belirli durumlarda 

hemen hemen ―aynı Ģekilde‖ hareket ederler. 

4-Kendilerine özgü bir eğitim durumları, ekonomik durumları ve de çevreleri 

vardır. 

5-Kendilerine özgü inançları, öfkeleri, korkuları, kısaca duygusal refleksleri de 

hemen hemen aynıdır. 

Daha da artırabileceğimiz iĢte bu nitelikler bir araya gelip bir ―söylem‖ 

oluĢtururlar. Dolayısıyla belirli bir sosyolojik grup varlığını (yani iktidarını) da 

söylemle sürdürür. Bu bağlamda genelde ―söylem‖ kavramı ile ―iktidar‖ kavramı da yan 

yana anılır. Söylem, iktidar bağlamında ―güç‖ kavramıyla da iliĢkilidir. 

Foucault, söylemin ―bilgisel‖ oluĢuna vurgu yapar. Daha doğrusu ona göre 

söylem bilgiseldir. Çünkü hangi önermelerin kabul edilip, hangilerinin dıĢlanacağının 

sınırının çizilmiĢ olması gerekir.
8
 Yukarıda da baĢka bir ifade ile değindiğimiz gibi, 

söylemde her türlü pratik kodlanır. Yani kimin nerede nasıl hareket edeceği belirlenir ve 

de bu belirlenme dilsel olarak da kavramsallaĢtırılır. Ahmet Ġnam bunu Ģöyle ifade eder: 

―Söylenenin giysilerine, kalıplarına söylem diyoruz.‖
9
 

Ġnsan toplulukları (sosyolojik gruplar) ancak söylemleriyle var olurlar ve de 

iktidar olurlar. Burada ―iktidar‖ kavramını sadece ―siyasi‖ bağlamda ele almıyoruz. 

Siyasi (resmi) iktidar dıĢında yer aldığı için söylemin iktidarı için ―sivil iktidar‖ tabirini 

kullanıyoruz. 

Sivil Ġktidarın Ortaya ÇıkıĢı 

Ġdeal bir toplum ―kanun‖larla yönetilir. Kanun topluma (özellikle yönetici 

kesime) hâkim olursa, sorun olmaz. Ancak, toplum (yönetici sınıf) ―kanuna‖ hâkim 

olursa, iĢte orada sorunlar baĢlar. Böyle bir toplumda her ―güç‖ unsuru ayrı bir kanun 

sayıldığından, ülkede ―kanunlar savaĢı‖ baĢ gösterir. Her ne kadar ortada ―meĢru‖ bir 

kanun ya da hükümet var görünse de, esasında burada kanun değil kanunlar göze çarpar. 

Tacitus, ―Devlet ne kadar yozlaĢmıĢsa, o kadar çok kanun olur.‖ der. Bir baĢka ifadeyle 

söylersek, mevcut (meĢru) iktidar görevini yapamazsa, bu iktidar ayakta kalmak için 

―zulüm‖ ve baskıya yönelebilir.  Bundan dolayıdır ki Edmund Burke, ―Zayıf bir 

hükümet kadar baskıcı ve adaletsiz olanı yoktur.‖ tespitini yapar. Böyle bir durumda 

halkta belirli bir ―iktidar korkusu‖ hâkim olur. Halk ise iktidardan duyulan korkudan 

kurtulmanın çarelerini arar. Bulur da… Bulduğu kiĢi artık halkın nezdinde bir 

―kahraman‖dır. 

Gennadiy N. Pospelov, bu durum için ―kahramanlıkçı heyecansal bağlanım‖ 

ifadesini kullanır. Kahramanlıkçı heyecansal bağlanım (heroik patos), bir kiĢinin veya 

bir topluluğun gerçekleĢtirdiği ve bir halk, bir ulus, ya da tüm insanlık için büyük önem 

taĢıyan bir ―eylem yüceliğinin‖ olumlanmasında söz konusudur. Yazar bu tür kahraman 

yaratma iĢinde, bilhassa kahramanı toplumun hoĢuna gidecek tarzda kurgular. 

Kahramanın neredeyse her hareketi yüceltilir. Hiçbir olumsuz özelliğine yer verilmez. 

                                                           
8
  Cem Deveci, DOĞU BATI, Kasım Aralık Ocak 1999, Sayı: 9, s. 30 

9
  Ahmet Ġnam, ―Söylem Kafesinde Muhabbet Denen KuĢ‖, DOĞU BATI, Kasım Aralık Ocak 1999, Sayı: 

9, s. 160. 
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Kahramanın zaaflarına az da olsa yer vermek, sanki amacı hafifletecek diye 

düĢünülür.
10

 

Kahraman, seküler olana uzaktır. Seküler olan dünyaya bağlılık anlamı taĢıdığı 

için, kahramanlar mümkün olduğunca dünya ile bağlarını keserler. Onlar dünyada belirli 

bir yüce dava (mefkûre) için yaĢarlar. Bu yüzden de korkusuzdurlar. Dünyaya bağlı 

olanların, dünyada sahip olduklarını yitirme korkuları onları sürekli olarak ―korkak‖ ve 

ikiyüzlü olmaya iter. Bir Ġngiliz gazetesi muhabiri Afganlı bir mücahit ile söyleĢi yapar. 

Mücahidin cümlesi tam olarak bunu ifade eder. Mücahit, kendisine sorulan 

―savaĢmaktan korkmuyor musunuz‖ sorusuna Ģu cevabı verir: ―Onlar (Amerikalılar) 

Pepsi Cola‘yı seviyor; bizse ölümü‖
11

 Thomas Abbt ise ―kahraman‖ hakkında Ģöyle bir 

söz sarf eder: ―Gençler damarlarındaki kanı acı çeken vatanları uğruna akıtmalılar ki, 

vatan bunu içsin ve yeniden yaĢamaya baĢlasın.‖
12

 

Yukarıda birçok kez ―kanun‖ kelimesini kullandık. Kanun derken sadece siyasal 

olanını kastetmiyoruz.  Bir de informel kanunlar vardır. Yani, insanların kendi 

kendilerini bağlı hissettikleri ahlâki kriterler; örf ve adetler vs… Böyle bir ortamda 

―değer kriterleri‖ sorunu yaĢanır. Ama en çok bu sorun ―devlet merkezli‖ ve ―millet 

merkezli‖ olarak tecelli eder. Yani devletin ―makbul‖ saydığı ile milletin makbul 

saydığı Ģeyler aynı kapıya çıkmaz. Devletin nazarında üstün insan ―rütbe‖ ya da 

―makam‖la ölçülürken, milletin nezdinde ―üstün ahlâk‖, ―kahramanlık‖, ―cesaret‖ ya da 

―ermiĢ insan‖, ―toplumun saygısını kazanmıĢ insan‖ vs. Ģeklinde görülebilir. 

Her ne Ģekilde görünürse görünsün, burada ―devlet‖ merkezli bakıĢ (iktidar 

bakıĢı) karĢısında ―sivil‖ karakterli bakıĢ öne çıkmaktadır. ―Muhalefet‖ kavramıyla da 

irtibatlandıracağımız bu durum, görünen meĢru iktidarın karĢısında bir tür ―sivil iktidar‖ 

olarak tezahür etmektedir. (Siyasal iktidar karĢısında siyasal karakterli bir ―sivil iktidar‖ 

olarak ―Yalnız Efe ahlâkı‖; siyasal ahlâkın karĢısında bir karĢı ahlâk (sivil ahlâk) sahibi 

olan ―Muhsin Çelebi ahlâkı‖, bu yazıda vurgulayacağımız husustur.) 

Burada ―kahraman‖ı ―sivil iktidar‖ ve ―sivil ahlâk‖ olmak üzere iki kahraman 

tipolojisine indirdik. Bunların her ikisi de varlık alanlarında ―trajedi‖yi içerir. Ġki 

―değer‖ arasında sıkıĢıp kalan kahraman, genellikle kendi ―bireysel‖ kimliğinden 

feragat eder. Yani kendini milleti (insanlar) adına feda eder. Trajedi de iĢte burada 

oluĢur. Kahraman çektiği acı sayesinde bilgeliği öğrenmiĢtir. Öğrendiği bilgelik 

kahramanın ―değerler‖ üretmesine sebep olur. Eagleton, ―Trajedi, yıkım halinde değerin 

nasıl açığa çıkartılabileceğini gösterir.‖
13

  der ki, bu bizce de doğru bir saptamadır. 

Krok‘a göre ise, trajik sanat temel bir insanlık durumundan ortaya çıkmalı, savaĢçı bir 

ruhu dıĢa vuran bir hikâye kahramanına sahip olmalıdır. Edilgen bir kurbanın çektiği 

acılar, acıklı ve yürek parçalayıcı olabilir ama trajik değildir. Kahraman, bütünüyle 

insanlığın temsilcisi olmalı ama aynı zamanda çevresindeki insanların üstünde bir 

konumda yer almalıdır.‖
14

 

Kahraman, çevresindeki insanların üstünde bir yer edindiği anda, mevcut 

iktidarın ―kötülükleri‖ne de karĢı durmuĢ olur. Yukarıda da değindiğimiz gibi, mevcut 

iktidar kahramana yerleĢik değerlerin yıkıcısı olarak bakar. Ancak, mevcut iktidar daha 

baĢka değerlerin (masum insanlara zarar verme, adaleti ihlal etme vs.) yıkıcısı olduğu 

                                                           
10

  Gennadiy N. Pospelov, Edebiyat Bilimi, (Çev. Yılmaz Onay) Evrensel Kültür Kitaplığı, Ġst. 1995, s. 

139. 
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 Ian Buruma-Avishai Margalit, Garbiyatçılık, (Çev. Güven Turan) Yapı-Kredi Yay. Ġst. 2009, s.  44.  
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 Ian Buruma-Avishai Margalit, a.g.e., s. 50. 
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  Terry Eagleton, Tatlı ġiddet, s. 53. 
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 Terry Eagleton, a.g.e., s. 115. 
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için de aynı zamanda bir değer katilidir. Eagleton‘a göre kötülük, yani mevcut iktidar, 

var olmak için değere ihtiyaç duyar fakat diğer taraftan da değere inanç duymaz.
15

  

Ortada ―değer‖lerin aĢınması söz konusu olduğu için, yani ―düzenin bozulması‖ 

gündeme geldiği için, mevcut iktidar ile kahraman arasındaki mücadele, bir ―düzen 

kurma‖ eylemine dönüĢür. Dolayısıyla Charles Segal‘e göre, trajik kahraman düzeni 

ihlal ederek onun gerekliliğini gösterir ve böylelikle ikili oynar.
16

 George Steiner ise bu 

durumda, pek çok trajedinin adalet dağıtarak sonlandığını söyler.
17

 

Adına ister ―muhalefet‖ diyelim, ister ―karĢı iktidar‖ diyelim; veya bu yazıda 

çokça kullandığımız ―sivil iktidar‖ Ģeklinde ifade edelim, burada ―sivil itaatsizlik‖ 

Ģeklinde kavramsallaĢtırılan bir durum söz konusudur. ―Sivil itaatsizlik‖ denilince de 

akla ilk gelen isim Henry David Thorau‘dur. Bu yazarın söz konusu kavramı anlatan 

kitapları vardır. Bu kitaplardan birinde ―sivil itaatsizlik‖in zalim hükümetlere karĢı 

yapıldığı söylenir. Buna göre sivil itaatsizlik, zalim hükümetlere karĢı en etkili direnme 

Ģeklidir. Hatta haksızlıklara yasal yollarla çare bulunamadığında, Ģiddeti reddederek, 

daha baĢka yollarla muhalefet etmek de sivil itaatsizliğe girer.
18

 Thorau‘ya göre zalim 

iktidar, yani devlet halkı adeta ―makine‖ olarak görmektedir. Hatta devlet hayvana 

yaptığı muamelenin bir benzerini halkına yapar. ĠĢte bu durumda ―ahlâk‖ ve ―vicdan‖ 

sahibi kahramanlar çıkarak, devlete haddini bildirirler.
19

 Yukarıda da değindiğimiz gibi, 

sivil iktidarı temsil eden kahramanlar, mevcut iktidarın gözünde ―eĢkıya‖, ―haydut‖, 

―yabani‖ vs. gibi kavramlarla tanımlanır. Thorau bu durumu da ―sivil itaatsizlik‖e 

bağlar. Ona göre ―edebiyatta bizi cezbeden yalnızca yabandır. (…) Hamlet ve 

Ġlyada‘daki, tüm o destanlar ve efsanelerdeki uygarlaĢmamıĢ, özgür ve yabani 

düĢünceler gider hoĢumuza.‖
20

 

Özetlemek gerekirse, kahramanın hareketi, yani sivil itaatsizlik, mevcut iktidar 

nezdinde bir ―baĢkaldırı‖dır, isyandır. Albert Camus‘ya göre, her baĢkaldırı trajik bir 

değeri imler ve bu da isyancıyı nihilistten ayıran çizgidir. Camus bu bağlamda, her 

baĢkaldırının bir ―hayır‖ olduğunu söyler; ancak her ―hayır‖ aynı zamanda bir baĢka 

Ģeye karĢı söylenen ―evet‖tir de.‖
21

 

Bu çalıĢmada, Ömer Seyfettin‘in ―Yalnız Efe‖si ve ―Pembe Ġncili Kaftan‖ adlı 

hikâyelerini iĢte bu iki farklı ―kahraman‖ tipolojisi bağlamında ele alacağız.  Sivil 

iktidar figürü olarak Yalnız Efe, sivil ahlâk figürü olarak da Pembe Ġncili Kaftan‘ın 

Muhsin Çelebi‘si, bizce iki alternatif iktidar figürüdür. 

“Sivil Ġktidar”ı Hikâyeleriyle Kuran Bir Yazar: Ömer Seyfettin 

Mark Turner, bir hikâyenin yaratılmasının temel bir düĢünme aracı olduğunu 

söyler.
22

 Ġnsanı diğer varlıklardan ayırırken dile getirilen ―düĢünme‖ eylemine, bu 

durumda ―baĢat‖ bir iĢlev yüklenmiĢ oluyor. Yukarıda da değinmiĢtik, Foucault, 

düĢünme eyleminin var kıldığı insanı anlatırken, ―kendilik teknolojileri‖ diye bir 

kavram kullanmıĢtı. Ġnsanın kimliğini ve varlığını ―bütün‖ olarak ortaya koymak, bu 

manada büyük bir önem arz etmektedir. Bu iĢi de ancak ―hikâye‖ yapar.  Açık ya da 

örtük olarak hikâye, okurun zihninde oluĢan bütün sorulara cevap verir. Okurun 
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zihninde cevap verilmedik sorular bırakan hikâyeler, ―yarım‖ demektir. Görüldüğü gibi 

hikâye, kendilik teknolojilerini, yani kiĢinin hakikatini (kimliğini) ortaya çıkaran bir 

―Ģey‖ demektir. 

KiĢinin hakikati yanında, bir de toplumun hakikati vardır. Her insan aynı 

zamanda belirli bir topluma da ihtiyaç duyar. Ancak, toplumun ―biz‖liği yanında, 

bireyin ―ben‖liği çoğu zaman heba olur. Adorno bireyin bu ―ben‖ gerçeği için ―lirik‖ 

kavramını kullanır. Ona göre, ―lirik‖te ―ben‖in sesi iĢitilir. Bu ―ben‖, kendini kollektife 

karĢı, hatta nesnelliğe karĢı tanımlayan ve dıĢa vuran bir bendir.
23

  

Siyasi iktidarlar Ģayet baskı ve zulüm yoluna baĢvuruyor iseler, bu durumda 

toplumda belirli bir bireysel öfkenin (yani lirik duygunun) yükseldiği söylenebilir. 

Bilhassa ―toplumcu‖ (milliyetçi) çizgide sanat icra eden kiĢiler, toplumdaki iĢte bu 

―lirik yükseliĢe‖ tercüman olurlar. Daha önce değinmiĢtik, iktidarlar zayıflayınca baskı 

ve zulüm yoluna baĢvururlar diye. Osmanlı‘nın yıkılmaya baĢladığı yıllarda iktidardaki 

bu zayıflama durumunu görebiliriz. Bu yazıda üzerinde duracağımız Ömer Seyfettin de 

iĢte böyle bir dönemde ortaya çıkmıĢtır. Hülya ArgunĢah, Osmanlı‘nın iktidarını 

yitirmeye baĢladığı yıllarda Ömer Seyfettin‘in yazdığı hikâyelerle bu ―yitiklik‖ 

duygusunu telafi etmeye çalıĢtığı manasında bir yorum yapar. ―Destani bir ruhla dolu 

olan bu hikâyeler, savaĢın devam ettiği dönemde halkın ve askerin maneviyatını 

yükseltmek, tarihten getirilen örneklerle mücadele azmini artırmak ve ona yeni ufuklar 

kazandırmak fırsatını verdikleri gibi bu yıllarda tartıĢılan modern zamanlarda destanın 

olup olamayacağı konusundaki Ģüpheleri de cevaplar. Ömer Seyfettin bu tarzda yazılmıĢ 

hikâyeleri için ―Eski Kahramanlar‖ baĢlığını uygun bulmuĢtur. (…) Bu hikâyeler 

yazarda genel anlamıyla da destanla ilgilenme ihtiyacını doğurmuĢtur. Bir taraftan 

Köroğlu, Ergenekon, Kırkkız gibi Türk destanlarını nazma çekmeğe çalıĢırken, diğer 

yandan Ġlyada, Kalevaela gibi klasik destanları Türkçeye tercüme ederek 

yayımlamıĢtır.‖
24

 Yazarın bu tavrının sebebi, günü kurtaracak kahramanlar yaratırken, 

yaratılan bu kahramanlara tarihten model (arketip) bulmaktır. 

Ömer Seyfettin hikâyelerinde, halk nezdinde itibar görmek, saygı görmek ve en 

önemlisi halkın ―kahramana üstün insan vasfı yüklemesi‖ gibi bir tutum geliĢtirir. Yazar 

çokça yer verdiği bu tutumla bir tür ―halk iktidarı‖ alanına dikkat çeker. Yerel değerlere 

toprağa ve kültüre bağlı bu iktidar anlayıĢı Ömer Seyfettin‘in adeta hikâye poetikasının 

özüdür. Ünlü yazarın bu yönü bizi kültürün (medeniyetin) folklorik boyutuna götürür. 

Bu manada folklorik manada yaygın olan ―destan, menkıbe, evliya, ermiĢ‖ gibi kelime 

ve kavramlarla hala yaĢatılan ―halk iktidarı‖, Ömer Seyfettin‘in hikâye poetikasında 

karĢılık bulur. 

Ömer Seyfettin, çokça önem verdiği ―mefkûre‖ kavramının ―kahraman‖ların 

ortaya çıkmasına sebep olduğuna inanır. Bu konuda destan, efsane ve masallara daha 

büyük bir önem atfeder. Ona göre, milletleri canlandıracak, yükseltecek mefkûreleri 

doğuran masallar, mefkûreyi öldüren tarihlerden daha iyi ve daha kıymetlidir.
25

 Ömer 

Seyfettin, mefkûre sahibi kahramanları tarif ederken, bu kiĢilerin herhangi bir vatani 

konuda ortaya atılıp ―Ben varım!‖ diyeceklerini söyler. Ayrıca bu kiĢiler, milletin elem 

ve saadetlerini duyan, milletini kendi varlığından ziyade seven, milletine tapan, bizzat 

milletinin kalbi, ruhu, dili olan kiĢilerdir.
26

 Yazar, mefkûre sahibi kahramanların birer 
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aksiyon insanı olduklarını, onların gerekli hallerde pek fazla ―üĢengeçlik‖ 

göstermediklerini ve alelacele eyleme geçtiklerini de söyler. Bu konuda ―Çok düĢünen 

babasının öcünü alamaz.‖ Ģeklindeki Türk atasözünü anar. Yazar bu konuda, çok 

düĢünüp çekingenlik gösteren ve babasının öcünü alamayan Shakespeare‘in Hamlet adlı 

kahramanını da eleĢtirir.
27

 (AĢağıda da değineceğimiz gibi, mesela ―Yalnız Efe‖, 

babasının öcünü alır.) 

Mefkûre sahibi kiĢileri bunlar gibi daha birçok açıdan yücelten Ömer Seyfettin, 

bu kiĢilerin çok önemli bir vasfına daha dikkat çeker. O da, mefkûre sahibi kiĢilerin 

aynı zamanda birer ―ahlâk abidesi‖ olduklarıdır. Yani Ömer Seyfettin ―ahlâk‖ı da çokça 

önemser ve ahlâk yokluğunun milleti yok edeceği tehlikesine bile dikkat çeker.  Bu 

konuda sarf ettiği Ģu cümleler dikkate değerdir: ―Âlimlerimiz, filozoflarımız önümüze 

çıkmalı, ahlâki kıymetleri bize hatırlatmalı! Bozgun yine eski Ģiddetiyle devam ederse 

vay halimize! Zira tarih diyor ki: Ahlâk umdelerine kıymet vermeyen bozulmuĢ 

milletler uzun müddet yaĢayamazlar.‖
28

 

Kökü tarihe ve özellikle tarihi anlatılara dayanan ―kahramanlık‖ için edebiyat 

literatüründe ―epik‖ kavramı kullanılır. Türk kültüründe ―yüceltilen bir değer‖ olarak 

özellikle taĢra ve köylerde (Ģehirlerin de kenar mahalle, varoĢ ve yoksul semtlerinde) 

hâlâ yaĢatılan bu epik gelenek
29

 , Ömer Seyfettin‘in hikâyelerinde yaĢatılır. Tarihsel 

kökleri hikmet, erdem ve kahramanlık dolu kıssa, Mehdi inancı, dini-kahramanlık 

hikâyeleri gibi tarihi anlatılara dayanan bu anlayıĢ Ömer Seyfettin‘de modern 

zamanlardaki ―kahraman‖ olarak yaĢamağa devam eder.  Yazar, ―Yalnız Efe‖ adlı 

hikâyesinde bu konuda Ģunu söyler: ―GeçmiĢi seven, bütün harikaları geçmiĢte sanan, 

geçmiĢi takdis eden her yaĢlı köylü gibi masum bir Ģevkle hikâyesine baĢladı.‖
30

 Ömer 

Seyfettin ―Yalnız Efe‖ hikâyesinde anlatıcıya Ģunları da söyletir: ―…bütün uğradığımız 

köylerde, Yörük obalarında hep Yalnız Efe‘nin menkıbelerini dinlemiĢtim. O zamanlar 

Ģairdim. Duyduğumu canlı bir vecdle kahramanın destanını yapmaya kalktım.‖
31

 

Modern zamanlardaki kültürel-zihinsel değiĢim özellikle Türk insanındaki bu 

epik damarı köreltmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle, modernleĢme hareketleri batı değerleri ve 

Ģehirlerle sınırlı kaldığı için oldukça geniĢ bir yere sahip olan Anadolu, taĢra ve köylere 

sirayet edememiĢtir. ġöyle de ifade edebiliriz: Türkiye‘de baĢta Ġstanbul olmak üzere 

Ģehir merkezlerinde mevcut olan imkanlar henüz taĢra ve Anadolu‘ya yayılamamıĢ, 

taĢra ve Anadolu elinde mevcut olan ve eskiden beri hayatına yön vermiĢ olan Ģeylerle 

yetinir olmuĢtur. ĠĢte bu durum edebiyat anlayıĢında da böyle olmuĢtur. En tipik örnek, 

Ģehirlinin roman okumasına karĢılık, taĢra ve Anadolu insansının ―türkü‖ dinlemesidir. 

(Burada Tanpınar‘ın ―türküler‖ hakkındaki görüĢlerini hatırlamak faydalı olacaktır.) 

Türkiye‘de özellikle Ģehirlerde hissedilen Batı kaynaklı bütün yenilik ve 

uygulamalar, yine Ģehirlerde bambaĢka bir kültür oluĢturmuĢ; taĢra ve Anadolu ise 

tarihsel kökenli epik kültürü yaĢamağa devam etmiĢtir. Kültür dilinde bu durum ―ilim-

irfan‖ biçiminde kodlanmıĢtır. Yani, Ģehirlinin ―ilim‖ine karĢılık taĢra ve Anadolu‘nun 

―irfan‖ı vardır. Ġlim, kitaplardan ve okuldan; irfan ise hayattan, yaparak, yaĢayarak, 

tecrübe edilerek ve de tarihi birikimden öğrenilir. En önemli ―irfan‖ kaynağı ise 

Ģüphesiz tarihi anlatılardır, hikâyelerdir. Bu manada tecrübe ve irfanın halk nezdinde 

büyük bir yeri olduğunu görürüz. Tecrübe ve irfanın yeri derken kastettiğimiz kurumlar 
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ise baĢta aile olmak üzere, bireyin hayatını kuĢatan bütün alanlardır. Aile dıĢında kiĢinin 

yaĢadığı sokak, mahalle, çalıĢtığı iĢyeri, dost ve arkadaĢ çevresi vs. hep tecrübe ve 

irfanın hem üretim hem de yaĢatılma yerleri oluyor. Böylece kiĢi, öğrendiği Ģeyi hem 

sürekli tekrar tekrar yaĢıyor ve tecrübe ediyor hem de yeniden geliĢtirerek üretmiĢ 

oluyor. Bu süreçte kazanımlarını sürekli olarak pekiĢtiren kiĢi, halk nezdinde ―usta‖ 

namıyla ün kazanıyor. Bu usta, çıraklara tecrübelerini aynı metodla aktararak yaĢamağa 

ve güçlenmeğe de devam ediyor. 

Bu durum için tabii ki ―ilim düĢmanlığı‖ diyemeyiz. Yani Ömer Seyfettin ilme 

tavır alan biri değildir. Çünkü irfanın, yani tecrübenin ilk Ģartı ―bilme‖dir, öğrenmedir; 

yani ilimdir. Ġlim, Ģayet uygulanır ve hayata aksettirilirse anlam kazanır. ġöyle de 

söyleyebiliriz: Ġlim, hayata geçirilip ―kurum‖a ve ―kavram‖a dönüĢürse ―irfan‖laĢır. 

Kuruma ve kavrama dönüĢmeyen, sadece ―kuru bilgi‖ olarak kalan ilmin kimseye bir 

faydası yoktur. Kısaca, ilim olmasa irfan olmaz; irfana dönüĢmeyen ilmin de bir iĢlevi 

yoktur. Ömer Seyfettin iĢte bu durumu önemsiyor. Onun hikâyelerinde iĢte bu tür 

insanları görüyoruz. Ünlü hikâyeci, halk iktidarını bu manada ―irfan‖a bağlamaktadır. 

Onun hikâyelerinde ilmini irfana dönüĢtürmeyen kahramanlar hep olumsuzlanır. Tam 

tersine öğrendiğini hayata geçirip insanlara faydalı olanlar ise hep ―yüceltilir‖. (Yazarın 

bu konudaki en tipik eseri ―Efruz Bey‖dir.) 

Ömer Seyfettin, idealize ettiği mefkûre sahiplerinin, ―ilim‖den çok ―irfan‖ın 

alanına girdiği görüĢündedir. Hayatı ve hayat gerçeklerini ―kitap‖lardan ve ―mektep‖ten 

öğrenmek yeterli değildir. Bizzat söz konusu hayatın ve hayat gerçeklerinin, yaĢanan 

hayatta ―tecrübe‖ edilmesi, hissedilmesi ve de kurumsallaĢması gerekir. Bir baĢka 

ifadeyle, hayatı ve hayat gerçeklerini yaparak, yaĢayarak; en önemlisi ―tecrübe ederek‖ 

öğrenen; bu öğrenme sürecinde ―duygusal‖ (hissi) bir yetenek de kazanan Türk 

insanının birikimi hafife alınamaz. Ömer Seyfettin iĢte bu birikime ―irfan‖ gözüyle 

bakar. Hatta Ģair ve yazarlara ―irfan‖la ülfetleri noktasında değer verir. Bu manada 

halkın nezdinde ―irfan‖ kaynağı olan bazı kiĢiler ve eserler vardır. Mesela Yunus Emre. 

Yunus Emre, milletten kalkarak milletin dili ve hafızası haline gelen, hayat ile açılan 

arayı kapatan, fikri halka indirebilme kudret ve meziyetine sahiptir. Yunus‘un Ģiirle 

yaptığını Yazıcıoğlu Mehmet Bey, ―Muhammediye‖ adlı kitabıyla gerçekleĢtirmiĢtir. 

Bundan dolayıdır ki Ġsmail Hakkı Bursevi, Yunus ve Yazıcıoğlu gibi Ģahsiyetleri ve 

onların eserlerini ―irfan‖ın kaynağı olarak görür.
32

 Amin Maalouf ise, irfani süreçten 

geçildikten sonra insanda oluĢan durum için ―kimlik‖ kavramını kullanır. Ona göre 

kimlik öyle bir çırpıda oluĢmaz; hayat boyunca oluĢur ve değiĢir.
33

 Amin Maalouf‘un 

―kimlik‖ dediği Ģeye Türk kültüründe ―Ģahsiyet‖ denildiğini belirtelim. 

Ömer Seyfettin, hikâyelerinde genellikle ―irfan‖ üreten kurum ve kiĢilere yer 

verir. Mesela, ―aile‖ irfan üreten bir kurumdur. Ailede özellikle ―anne‖ bu manada 

yazarın en çok yücelttiği figürdür. Yazar ―Fon SadriĢtayn‘ın Oğlu‖ adlı hikâyesinde bir 

anne için Ģunları söylüyor: ―Ben her Ģeyi annemden öğrendim. Annem beni dini bir 

vecd içinde büyüttü. ġiirimde duyduğunuz lirizmin menbaı ondan aldığım dini 

terbiyenin heyecanlarıdır. ġiirlerimi, hikâyelerimi, trajedilerimi evvela masal halinde 

ondan iĢittim. Onun halktan olan ruhu bana halk sevgisini, halk aĢkını, nefhetti. Bundan 

dolayıdır ki, kafiyelerim halkın tabirleri, musikim halkın dilindeki ahenktir.‖
34

 (Yazarın 

―Ġlk Namaz‖ adlı hikâyesi de bu konuda en tipik örnektir.) 
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―Ġrfan‖ kavramı hemen her boyutuyla ―halkî‖ olanı içerir. Bu manada Ömer 

Seyfettin, halk dilini Türkçenin edebiyat dili olarak kullanma fikrine sahiptir. O, 

edebiyatta sadeleĢmiĢ bir dilin kullanımını ideolojik bir silah olarak değil, kitle iletiĢimi 

ve milli eğitimin temel bir Ģartı olarak görmektedir.
35

 Ömer Seyfettin bu durum için 

―Edebiyatsız edebiyat yapmak‖ tabirini kullanır. Bu, dili tıpkı halk gibi sade ve süssüz 

kullanma anlamına gelir. Bu manada Ömer Seyfettin‘in ―irfan‖ yönü ağır basan 

kahramanlarının kaynağını da anlamıĢ oluruz. 

Ömer Seyfettin, yaĢadığı dönemde iki tehlikeyi sürekli hissetti. Birincisi dıĢ 

güçlerin saldırıları ile devletin yıkılma tehlikesi; diğeri ise baĢta ülke içindeki siyasi 

uygulamalardaki sıkıntılar olmak üzere iç sorunlardır.
36

 Yazar, hikâye kahramanlarını 

adeta bu iki tehlikeye karĢı duran figürler olarak yarattı. Yazarın iki hikâyesi vardır ki, 

bizce bu hikâyelerden biri, memleketin içindeki ―karĢı iktidar‖ öznesi ―Yalnız Efe‖; 

diğeri ise diplomatik manada (dıĢa karĢı) ―karĢı iktidar‖ öznesi olan ―Pembe Ġncili 

Kaftan‖ın ―Muhsin Çelebi‖sidir.   ġimdi ―karĢı iktidar‖ kavramı açısından bu iki 

hikâyenin ―iktidar özne‖lerini inceleyelim: 

Yalnız Efe
37

 

Ömer Seyfettin, bu hikâyeyi iki kere kaleme almıĢtır. Biri uzun hikâye (ki yazar 

onu roman olarak tasarlamıĢ) diğeri de kısa hikâye formundaki metindir. Kısa hikâye 

formundaki metindeki kahramanların adları pek geçmez. Ancak uzun hikâye 

formundaki metinde Yalnız Efe‘nin adının ―Kezban‖ olduğunu; babasının adının ise 

―Yörük Hoca‖ olduğunu görürüz.
38

 Kısa hikâye formundaki metinde Yalnız Efe‘nin 

babası olan Yörük Hoca pek tanıtılmaz. Oysa uzun hikâye formundaki metinde Yörük 

Hoca ayrıntılı tanıtılır. Böylece esasında bir kız olan Kezban‘ın nasıl erkekleĢip ―Yalnız 

Efe‖ye dönüĢtüğünü görürüz. Yani kızın asaleti babasından geliyor. Okuyucu, ―böyle 

babanın böyle erkek kızı olur‖ Ģeklinde düĢünceye sevk ediliyor. 

Hikâyede Yörük Hoca hakkında pek çok Ģey söylenir: ―Gençliğini evvela 

medresede, sonra dağlarda, muharebelerde geçirmiĢti. (…) Yemen‘de askerlik etmiĢti. 

Dört sene evvel karısı ölmüĢ, kızı Kezban‘la yalnız kalmıĢtı. (…) Köyün fakirlerine, 

dullarına, öksüzlerine yardım eder, herkesin ölüsüne kendi sevabı için mevlit okurdu. 

(…) Sivastopol muharebesinden sonra Silistre bozgununu görmüĢtü. O andan itibaren 

Anadolu da bozulmuĢtu. EĢkiyalık, zulüm, hakaret, hırsızlık, açlık, yağmacılık alevsiz 

bir yangın gibi bu bin senelik anayurdunu yakıp tutuĢturuyordu.‖
39

 Yörük Hoca, böyle 

bir ortamda insanların ―Mehdi‖ beklediklerini bilir ve buna karĢı çıkardı. Çünkü ona 

göre milleti Mehdi değil, ancak milletin kahramanları kurtarabilir.
40

 Yörük Hoca, ikide 

bir ―Ah genç olsaydım‖ der.
41

 Çünkü genç olsa bir kahraman olarak zalimlerin üzerine 

gidecek bir karakteri vardır. Ömer Seyfettin bu Yörük Hoca tiplemesiyle adeta 

okuyucuyu Yalnız Efe‘ye hazırlar. Hatta zaman zaman kızına bakıp ―Ah, Ģu bir erkek 
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olsaydı!‖
42

 der. Babasının bu sözünü candan kabullenen Kezban da ―Ah, erkek 

olsaydım‖
43

 diye hayıflanır. Yukarıda da değindiğimiz gibi, Kezban‘daki bu arzu 

―kadının erkekleĢmesi‖ demek olan ―animus‖ kavramına karĢılık gelir. ―Anima‖, 

erkeğin bilinçdıĢının kadınsı yanı, ―animus‖ ise kadının bilinçdıĢının erkeksi yanıdır.
44

 

Ömer Seyfettin hikâyesinde, her biri ayrı bir anlatı (hikâye) oluĢturacak birçok 

alt kurguyu (metni) tek bir hikâyede bir araya getirmiĢtir. Yani ―Yalnız Efe‖de 

―mağduriyet‖, ―kahramanlık‖, ―intikam‖, ―sır‖ ve ―efsane‖ gibi birçok alt kurgu iç içe 

geçmiĢtir.  ġimdi bu kurguların her birine kısaca göz atalım: 

Mağduriyet Kurgusu  

BaĢlangıçta sıradan bir insan olan ve ―edilgen‖ pozisyonda olan kahraman 

vardır.  Bu kahramanın da içinde olduğu halk topluluğuna bir zalim zulmetmektedir. 

(Baskıcı bir iktidar). Halkı oluĢturan birçok kiĢi zalim yöneticinin zulmüne uğramıĢtır. 

Hikâyenin baĢlangıcında kahramanın zulme uğraması ve mağdur edilmesi söz 

konusudur.  Yalnız Efe olmadan önce Kezban iĢte bu süreci aynen yaĢar. 

―…Dağa çıktığı zaman daha on altı yaĢındaymıĢ. Babası gençliğinde bizim köye 

göçmüĢ. (…) Bu adam bir gün nasılsa Eseoğlu‘nun çiftliğinden geçer. Oradaki yabancı 

koruculardan birisinde alacağı varmıĢ. Onu ister. Vermezler. O da galiba kötü bir laf 

söyler, Hemen zavallıyı öldürürler. Kızı duyunca babasının ölüsüne gider. Ağlamaz, 

sızlamaz. Kimin vurduğunu anlar. (…) Hükümete koĢar. ―Babamı vuran falandır! 

Tutun!‖ der. Aldıran olmaz. Kız yine köye dönmez. O vakit nereden geldiği, nereli 

olduğu belli olmayan sarhoĢ bir zaptiye mülazımı varmıĢ. Eseoğlu‘nun ahbabıymıĢ. Kız 

her gün onu tutar: ―Babamı vuranı daha tutmayacak mısın?‖ diye sorar. (…) Zaptiye 

mülazımı (…) gazaplanır, fırlar. Yörüğün kızını iyice döver.‖ (s. 303). Böylece 

―mağduriyet‖ baĢlar.        

Kahramanlık Kurgusu  

Halk mağdur olduğu için zalim yöneticiye hesap soracak bir ―kahraman‖ 

beklentisi içine girer. Esasında bu beklenti, iktidara alternatif ―muhalif‖ bir figürün 

ortaya çıkması aĢamasıdır. Bu aĢamada mağdur olan kahraman iĢe giriĢir. Henüz 

tanınmadığı için de sıradan insan muamelesi görür. Mağdur kahraman bir süre gözden 

kaybolur. Daha sonra baĢka bir kimlikle (kendini gizleyerek) eyleme giriĢir. Bu eylem 

sürecinde zalim iktidara zarar vermeye baĢlar. Zalim iktidar çareler arasa da bir sonuç 

alamaz. Dolayısıyla zalim iktidar bu aĢamada hızla iktidarını kaybetmeye baĢlar. ĠĢte bu 

aĢamada alternatif iktidar (kahraman) iyice halk nezdinde kendini kanıtlamıĢtır. Yani 

artık ortada bir kahraman (karĢı iktidar) vardır.  Kezban da aynen buradaki gibi hareket 

eder: 

―Kız bir zamanlar görünmez olur. Bir gün sarhoĢ mülazım Eseoğlu‘nun verdiği 

bir ziyafete giderken kafasına bir kurĢun yer. Hemen oracıkta can verir. Vuranı ararlar. 

Bulamazlar. ―Yörüğün kızı vurdu!‖ diye bir laf olur. Ama kimse buna inanmaz. Herkes 

onu Ġzmir‘e, birinin yanına evlatlık gitti sanır. (…) Bir hafta sonra Yörüğü öldüren 

korucu da vurulur. Biraz sonra, hükümete Yörüğün davasını hasıraltı ettiren çiftlik 

sahibi Eseoğlu‘nun da boğazlanmıĢ ölüsünü bağdaki yatağında bulurlar. (…) Ahali 

içinde tüfekle gezen ne kadar (…) yabancı varsa hepsi yavaĢ yavaĢ vurulmaya baĢlar. 

(…) Yabancılar takım takım buralarını bırakırlar. Kendi yurtlarına dönerler. Zalim 

zaptiyeleri, köylüyü soyan memurları, rençberleri dolandıran madrabazları hiç 
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görünmeden öldüren bu efenin kim olduğu bir zaman anlaĢılmaz.‖ (s. 304). Böylece 

―gizemli kahraman‖ ortaya çıkmıĢ olur. O yıllarda bütün efeler uĢakları ve adamlarıyla 

gezip dolaĢırlar. Oysa bu yeni efe tek baĢına hareket eder. Bu sebeple köylü ona ―Yalnız 

Efe‖ adını vermiĢtir (s. 304). ―Tam on beĢ sene Yalnız Efe‘nin yüzünü kadınlardan 

baĢka kimse göremez.‖ (s. 304) 

Mevcut Ġktidar Durumu  

Kahramanlar hep ―zulüm‖ ya da baĢarısızlık veya yönetim zafiyeti olduğunda 

ortaya çıkarlar. Yalnız Efe‘de mevcut iktidar durumu, Yalnız Efe‘nin mağduriyeti 

bağlamında dile getirilir. Yalnız Efe, babasının katili belli olduğu halde ne Hükümet ne 

de zaptiye hiçbir iĢlem yapmaz. Hatta Yalnız Efe‘ye zulmeder. ―Bir gün bu sarhoĢ, 

kızcağıza öfkelenir. Ağzını bozar. ―Bre Kahpe! Bir daha buraya gelirsen senin 

bacaklarını ayırırım‖ der.‖ (s. 303). Yani iktidar hem zulme seyircidir hem de mazlumu 

ve mağduru ezmeye devam eder. Bu da alternatif bir iktidarın ortaya çıkma 

zorunluluğunu hissettirir.  

Ġntikam Kurgusu 

Kahraman baĢta kendi intikamı olmak üzere, bütün mazlumların öçlerini ve 

haklarını geri almaya baĢlamıĢtır. Bir anlamda ―adaleti‖ sağlamaya ve ―hakkı teslim‖ 

etmeye baĢlamıĢtır. Yalnız Efe, bir kahraman olarak ortaya çıkıĢında en baĢta kendi 

intikamını almıĢtır. Sırada halkın intikamı vardır. Kendisine yardım için gelene ―Size 

zulmeden kim? RüĢvet alan memurunuz var mı? Diye sorarmıĢ. Onun korkusundan 

kazada kimse kötülük yapamazmıĢ. Zenginlere kadınlarla haber gönderir: ―Falan fakire 

yardım ediniz. Falan öksüzü evlendiriniz, falan köprüyü yapınız. (…) Hem çok 

sofuymuĢ. (…) BaĢında yeĢil bir namaz bezi sarılıymıĢ. Arkasında erkek esvabı varmıĢ, 

yamaçta namaz kılıyormuĢ. Peri gibi güzelmiĢ.‖ (s. 304). Yalnız Efe böylece 

memlekette adaleti ve düzeni sağlamıĢ; yani iktidar olmuĢtur. Ayrıca halkın gözünde 

―kutsiyet‖ de (ermiĢ kiĢi) kazanmıĢtır. 

Bu yeni alternatif iktidar çok adil olduğu için hemen herkes (zalimler hariç) 

ondan memnundur: ―Yalnız Efe‘den kimsenin Ģikâyeti yokmuĢ. Ne kimseyi dağa 

kaldırırmıĢ ne de fidye istermiĢ. Ġstediği hep fakirler, kimsesizler, dullar, öksüzler 

içinmiĢ. (…) Onun sayesinde camiler ĢenlenmiĢ. Köylü zulümden kurtulmuĢ, 

öksüzlerin, yoksulların yüzü gülmüĢ.‖ (s. 304). 

Bu yeni iktidarın her yaptığı da ―erdem‖ doludur: ―Yalnız Efe‘nin her hareketi 

ahlâki idi. Halk, yerliler, köylüler ona ulvi bir kahraman gibi tapıyorlardı.‖
45

 

Kahramanın Sonu  

Kahramanlık anlatılarında, her kahramanın bir sonu olduğunu görürüz. Yalnız 

Efe‘nin de sonu vardır. ―Söke taraflarında gayet azgın bir Rum eĢkiyası türer. Devlet bu 

haydutlara karĢı bir nizamiye taburu çıkarır. (…) Kasabada Yalnız Efe‘nin namını 

iĢitirler. BoĢ durmamak için onu tutmaya kalkarlar. (…) Yalnız Efe‘yi bir yerde 

sıkıĢtırırlar. ―Teslim ol!‖ derler. (…) Üzerine ateĢ ederler. Yalnız Efe, birkaç askeri 

elinden, kolundan, kulağından hafifçe yaralar. (…) ―Asker kardeĢler! Bırakın beni, sizin 

canınızı yakmak istemem‖ diye haykırır. (…) Askerler ateĢ etmeğe devam ederler.‖ (s. 

305) ĠĢte burada Yalnız Efe ―sır‖ olur. 
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Sır Kurgusu 

Kahraman, kimliğini açık etmez; kim olduğunu söylemez, öğrenmek isteyenlere 

de adeta ceza verir. Halk, kurtarıcısını ve kahramanı tanımamaktadır. Yani kahraman bir 

―sır‖dır. Bu sır oluĢla beraber ―kutsiyet‖ de kazanır. Askerlerin ateĢ etmesi sonucu ―sır‖ 

olan ―Yalnız Efe‘nin martiniyle geyik postu seccadesinden, yeĢil namaz bezinden baĢka 

bir Ģey bulamazlar. O vakitten beri Yalnız Efe‘ye rast gelen yok!‖ (s. 305). 

Efsane Kurgusu 

Yukarıdan beri niteliklerini sıraladığımız kahraman artık halkın nezdinde bir 

―ermiĢ‖ ya da ―olağanüstü‖ bir insan olarak dilden dile anlatılmaktadır. Yani kahraman 

―efsaneye‖ dönüĢmüĢtür. Yalnız Efe hikâyesine mekân olan yerlere gezi için ya da 

baĢka bir sebeple gelenler, onun sır olduğu yere gelince uyarılırlar. ―Burada dikkatli 

olun‖ manasında sözler sarf ederler. Sebebi sorulduğunda ise, Ģu cevabı verirler: 

―Burası Yalnız Efe‘nin ―sırr‖ olduğu yerdir.‖ (s. 302). Bu sözden sonra ziyaretçi merak 

edip Yalnız Efe‘nin hikâyesini dinlemeğe baĢlar. Ġyice gelenek haline gelen bu durum 

Yalnız Efe‘yi de bir ―efsane‖ haline getirmiĢtir. 

Kahramanın “Kutsal” Bir Nitelik Kazanması 

―Yazın yamaçlarda hayvanlarını süren Yörükler buraya her gece nur inerken 

gördüklerini yemin ederek anlatırlar.‖ (s. 305). Ömer Seyfettin‘in ―Yalnız Efe‖si iĢte 

böyle bir hikâyedir ve bu hikâyede zalim iktidara haddini bildirip alternatif (sivil) bir 

iktidar olan Kezban‘ın ―Yalnız Efe‖ olması anlatılır. 

Pembe Ġncili Kaftan 

Ömer Seyfettin, ―Pembe Ġncili Kaftan‖ hikâyesinde de ―alternatif iktidar‖ 

vurgusu yapar. Bu hikâyedeki iktidar ise özellikle ―dıĢ‖a karĢı (diplomatik) bir karĢı 

iktidardır. Alternatif (sivil) iktidar olmanın yolu ise ―kahramanlık‖tan geçer. Dolaysıyla 

bu hikâyede ―onur‖, ―kahramanlık (cesaret)‖ ve ―diplomasi‖ gibi alt kurgular iç içedir.  

Onur Kurgusu 

Onur kurgusunda idealize edilen bir insanın ―erdem‖lerinin ön plana alındığını 

görürüz. Onur, Ģeref, fedakârlık vs. gibi pek çok insani erdemin kazanılması kolay 

değildir. Böyle bir paye ancak ―büyük vazgeçiĢ‖leri gerektirir. Dünyadan, dünya 

malından, paradan makamdan, ailesinden; en önemlisi de ―can‖ından vazgeçiĢ, onur 

kurgusunun temelidir. Ġdealize edilen kiĢi, dünyaya ait olan vazgeçtiği Ģeylere karĢılık, 

daha büyük bir ―Ģey‖in peĢindedir. Ömer Seyfettin buna ―mefkûre‖ der. Yani onur 

sahibi kahraman, büyük bir ―mefkûre‖yi gerektirir. 

―Pembe Ġncili Kaftan‖da böylesine onurlu olan kiĢi Ģöyle tarif edilir: ―Cesur bir 

adam lazım paĢalar… dedi. (…) …çok cesur olması lazım! Öyle bir adam ki ölümden 

korkmasın. Devletin Ģanına dokunacak hareketlere karĢı koysun. Ölüm korkusuyla, 

uğrayacağı hakaretlere boyun eğmesin.‖ (s. 124). Tarif edilen bu kiĢi sonunda bulunur. 

Adı da Muhsin Çelebi‘dir: ―…devlet memuriyeti kabul etmez. (…) Biraz zengindir. 

Vaktini okumakla geçirir. (…) Hiç büyüklerle ülfet etmez. Ġkbal istemez. (…) Doğrudan 

ayrılmaz. Ölümden çekinmez. Birçok defa gaza etmiĢtir. Yüzünde kılıç yaraları vardır. 

(…) Dünyaya minneti yoktur. ġahla geda nazarında birdir.‖ (s. 126-127). 

Kahramanlık (Cesaret) Kurgusu 

Onurlu bir insan olarak tanınan kahramanın, hikâye içinde daha çok erdem 

içeren eski hikâyeleri anlatılır. Yani ortada ―kahramanlığı‖ ile tanınan kiĢinin cesaret 

dolu kiĢiliği söz konusudur. Kahramanlığın en bariz göstergelerinden biri olan 
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―cesaret‖, hikâyede birçok sahnede karĢımıza çıkar.  Ortada büyük engelleri aĢan ya da 

güçlü düĢmanları yok eden bir kahramandan çok bir cesaret abidesi vardır. Hikâyede 

bütün bu niteliklere sahip bir kiĢi olan Muhsin Çelebi‘nin, vezirin huzuruna getiriliĢi 

Ģöyle anlatılır: ―Ġki dakika geçmeden odanın sedef kakmalı ceviz kapısından palabıyıklı, 

iri, levent, Ģen bir adam girdi. Ġnce siyah kaĢlarının altında iri gözleri parlıyordu. 

Belindeki silahlık boĢtu. Bütün kullarının tekâpusuna, secdesine alıĢan sadrazam, bir an, 

eteğine kapanılmasını bekledi. Oturduğu mor çuha kaplı sedirin daima öpülen ağır 

sırma saçağındaki yumağı altından içi boĢ büyük bir kafa gibi ĢaĢkın duruyordu. 

Sadrazam söyleyecek bir Ģey bulamadı.‖ (s. 127). 

Hikâyede Muhsin Çelebi hakkında Ģunlar da söylenir: ―…namusuyla yaĢar, 

kimseye eyvallah etmezdi. Fukaraya, zayıflara, gariplere bakar, sofrasında misafir eksik 

olmazdı. Dindardı. Ama mutaassıp değildi. Din, devlet, padiĢah aĢkını kalbinde 

duyanlardandı. Devletinin büyüklüğünü, kutsiliğini anlardı. Yegâne mefkûresi: 

―Allah‘tan baĢka kimseye secde etmemek, kula kul olmamak‖tı… Ġlmi, kemali, 

herkesçe malumdu. Ġbni Kemal ondan bahsederken ―Beni okutur‖ derdi. ġairdi. Lakin 

ömründe daha bir kaside yazmamıĢtı. Hatta böyle medhiyeleri okumazdı bile. YaĢı kırkı 

geçiyordu. Önünde açılan ikbal yollarından daha hiçbirine sapmamıĢtı.‖ (s. 128). 

Hayata, kimsenin emri altında olmadan kendi iradesi açısından bakan Muhsin 

Çelebi, bu yönüyle tipik bir ―özne‖dir; özne olduğu için de iktidardır. Bizim 

medeniyetimizde özne olanlar, dünya nimetine sahip olmak istemeyenlerdir; buna 

dünyaya esir olmamak da diyebiliriz. Bir de dünya nimetine esir olanlar (nesneleĢenler, 

ihtiras sahipleri, mala mülke mahkûm olanlar) vardır: ―…ben boyun eğmem, el etek 

öpmem, dedi, halbuki zamanın devletlileri mevkilerine hep boyun eğip, el etek, hatta 

ayak öpüp, bin türlü tabasbusla, riyayla, tekapuyla çıktıklarından, etraflarına daima hep 

bu zelil mazilerinin çirkin hareketlerini tekrarlayanları toplarlar.‖ (s. 129). Muhsin 

Çelebi bu sözüyle, Hz. Muhammet‘in ―Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere 

gönderildim.‖ hadisini hatırlatır. Çünkü bu hal ve hareketler ―erdem‖ içerdikleri için 

halk tarafından daima takdirle karĢılanıp yüceltilir. Hatta ―idealizm‖e açılan kapı da bu 

―yüceltme‖den baĢlar. 

Muhsin Çelebi, Ģu sözleriyle de adeta ―idealizm‖ dersi verir: ―Mademki bu bir 

fedakarlıktır, fedakârlık ücretle olmaz. Hasbi olur. Devlete karĢı ücretle yapılacak bir 

fedakârlık, ne olursa olsun, hakikatte Ģahsi bir kazançtan baĢka bir Ģey değildir. Ben 

maaĢ, mansıp, ücret falan istemem. Fahri olarak bu hizmeti görürüm. ġartım budur! (…) 

Devletten hep alınmaz ya… Biraz da verilir.‖ (s. 130-131). 

Diplomasi Kurgusu 

Ülkeler arasındaki iliĢki anlamına gelen diplomasi, bazen dirayetli bir 

diplomatın (kiĢinin) cesaret ya da zekâsı ile varlığından söz ettirebilir. Diplomatik 

kurguların temelinde, iki ülke arasında çözümü zor bir ―sorun‖ gerçeği vardır. Bu sorun, 

askeri, siyasi ya da ekonomik bir güçten çok, siyasi bir dehanın çabası ile çözülebilir. 

ĠĢte böyle birinin ―aranması‖ diplomatik kurgunun baĢlatıcısıdır. Belirli bir ―arayıĢ‖ 

sürecinden sonra, böyle bir kiĢi bulunur. Bütün mesele bu kiĢinin ―ikna edilmesi‖dir. Bu 

iĢ de bittikten sonra, sıra söz konusu kiĢinin sorun yaĢanan ülkeye gitmesine gelir. 

Kahraman söz konusu ülkeye gider. O ülkede diplomatik krizi çözer. ĠĢte hikâyenin 

(kurgunun) odak noktası da iĢte bu diplomatik krizin çözüldüğü andır. Kahraman 

sorunu çözdükten sonra ülkesine geri döner. Ancak yaptığı hizmetten dolayı devletinden 

maaĢ, ödül, makam, mansıp gibi bir Ģey talep etmez. Hatta kendisine bunlar teklif edilse 

de, o kabul etmez. Ömer Seyfettin ―Pembe Ġncili Kaftan‖da iĢte böyle bir diplomatik 
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hadiseyi hikâyeleĢtirir. Burada ―alternatif sivil iktidar‖ bağlamında birçok Ģey göze 

çarpar.  

Mevcut Durum 

Yavuz Sultan Selim‘in yenilgiye uğrattığı ġah Ġsmail, Osmanlı devletinden 

intikam alma planları yapmaktadır.  Osmanlı‘nın baĢında PadiĢah Beyazıt-ı Veli vardır. 

―Beyazıt-ı Veli‘nin tabiatı son derece halimdi. Yalnız Ģiiri, hikmeti, tasavvufu sever, 

muharebeden, mücadeleden nefret ederdi. (…) Yıkılan, sönen Akkoyunlu hanedanının 

enkazı üstünde ġah Ġsmail serserisi bir saltanat kurmuĢtu. Geçtiği yerlerde dikili ağaç 

bırakmayan, babasıyla büyük babası Cüneyt‘in intikamını aldığı için delice bir gurura 

kapılan bu kudurmuĢ Ģah, akla gelmedik canavarlıklarla sağına soluna saldırıyordu. 

Kendine iltica eden taraftarları bile çağırdığı ziyafette yemekmiĢ gibi kaynattırdığı 

büyük kazanlara atıp söğüĢ yapan, mağlup ettiği Özbek padiĢahının kafasıyla Ģarap içen 

bu gaddar Ģah dünyada hakikaten eĢi görülmemiĢ bir zalimdi. (…) Kendini Osmanlı 

hakanıyla bir tutan, hatta bütün Ģarkta cihangirliği kuran bu serseri…‖ (s.125-126). 

Gerçi bu dönemde Osmanlı‘da da iktidar zafiyeti vardır. Hem Osmanlı‘da hem de 

Ġran‘da var olan bu iç meselelere rağmen, Ġran ġahı ġah Ġsmail ile Osmanlı Devleti 

arasında gerginlik de vardır: ―…biz onun sırmalara, altınlara, elmaslara gark ederek 

gönderdiği elçisine padiĢahımızın elini öptürmedik, ancak dizini öpmesine müsaade 

ettik. ġüphesiz o da mukabele etmeğe kalkacak.‖(s. 124) Diplomaside ―göstergeler‖ çok 

önemlidir. Yani her bir gösterge devletin itibarı ile ilgilidir. Mesela elini öptürmek, 

dizini öptürmek vs. (Günümüzde bu durum için ―beden dili‖ tabir kullanılmaktadır.) 

Ġki ülke arasındaki diplomatik krizi çözmek için seçilen Muhsin Çelebi, cesaretli 

bir Ģekilde ve korkusunca ġah Ġsmail‘in huzuruna çıkar: ―Ayağı öpülmeyen Ģah 

gazabından sapsarı kesildi.‖ (s. 132). ġah Ġsmail, gelen elçiyi ayakta bekletmek için, 

oturduğu tahtın etrafında hiçbir Ģey (halı, Ģal) bırakmaz. Ortalıkta hiçbir Ģey yoktur: 

―Muhsin Çelebi tahtın önünden çekilince Ģöyle bir etrafına baktı. Oturacak bir Ģey 

yoktu. Gülümsedi. Ġçinden: ―Beni mecburen ayakta, hürmet vaziyetinde tutmak 

istiyorlar galiba…‖ dedi. Bir an düĢündü. Bu hakarete nasıl mukabele etmeliydi? 

Hemen sırtından Pembe Ġncili Kaftan‘ı çıkardı. Tahtın önüne yere serdi. ġah Ġsmail, 

vezirleri, kumandanları, aptallaĢmıĢlar, hayretle bakıyorlardı. Sonra bu kıymettar 

kaftanın üzerine bağdaĢ kurdu. Ġnce dev, ejderha resimleri nakĢolunmuĢ sivri kubbeyi, 

yaldızlı kemerleri çınlatan gür sedasıyla: 

-Namesini verdiğim büyük padiĢahım Oğuz Kara Han neslindendir, diye 

haykırdı, dünya yaratıldığından beri onun ecdadından kimse kul olmamıĢtır. Hepsi 

padiĢah, hepsi hakandır. Ecdadı hilkatten itibaren hükümdar olan bir padiĢahın elçisi 

ecnebi padiĢah karĢısında divan durmaz. Çünkü kendi padiĢahı kadar dünyada asil bir 

padiĢah yoktur.‖ (s. 132-133). Muhsin Çelebi‘nin bu hareketi karĢısında ―…Farisi 

bilmeyen Ģah kızarıyor, sararıyor, morarıyor, elinde heyecandan açamadığı name tir tir 

titriyordu. Tahtının arkasındaki cellatlar kılıçlarını çekmiĢlerdi. Muhsin çelebi bağırdı, 

çağırdı. (…) Muhsin Çelebi sözünü bitirince müsaade falan istemedi, kalktı. Kapıya 

doğru yürüdü. ġah Ġsmail donmuĢ, taĢ kesilmiĢti. Çaldıran‘da kırılacak gururu bugün, 

bu tek Türkün ateĢ nazarları altında erimiĢti.‖ (s. 133). Bu sahne tam bir iktidarı 

kaybetme (dilsizleĢme) göstergesidir. 

ġah Ġsmail, üzerine oturduğu Pembe Ġncili Kaftan‘ı yerde bırakıp giden Muhsin 

Çelebi‘ye, kaftanı unuttuğunu söyler. Muhsin Çelebi de Ģu cevabı verir: ―Hayır, 

unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padiĢah elçisini oturtacak 

seccadeniz, Ģilteniz yok… Hem bir Türk yere serdiği Ģeyi bir daha arkasına koymaz. 

Bunu bilmiyor musunuz? Dedi.‖ (s. 133). 
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Hakiki iktidarın ―cömert‖ olması yanında, iktidarını kaybedecek olanlar ―cimri‖ 

olurlar. ġah Ġsmail, cimri olduğu için zelil duruma düĢer. Muhsin Çelebi, görevini 

baĢarıyla tamamladıktan sonra, ―cömert‖liğini Ģöyle gösterir: ―Evlatlarım! Bindiğiniz 

atları, haĢaları, takımları, üstünüzdeki esvapları, belinizdeki murassa hançerleri size 

bağıĢlıyorum. Bana hakkınızı helal ediyor musunuz?‖ (s. 133). 

Pembe Ġncili Kaftan‘da Ömer Seyfettin ―iktidar‖ bağlamında birçok mesaj verir: 

1-Ġktidarın ―yaygın anlayıĢ‖, ―hâkim olan anlayıĢ‖ (teamüller) gibi anlamları 

vardır. Ömer Seyfettin‘in kahramanı neredeyse bütün teamülleri yıkar. Bu yönüyle o bir 

karĢı sivil iktidar figürüdür. 

2-Diplomat rolünde olan kahraman, hem kendi ülkesindeki siyasal iktidara, hem 

de gittiği ülkenin siyasal iktidarına kafa tutar. Ama en çok gittiği ülkenin iktidarına 

meydan okur. Burada mevcut olan ―iktidara meydan okuma‖ ve ―kendi doğrularını 

hayata geçirme‖ bir tür karĢı iktidar kurmadır (muhalefet etmedir). 

3-Ġktidar olmak, ―özne‖ olmaktır ve Ömer Seyfettin‘in kahramanı, hem kendi 

ülkesinin hem de gittiği ülkenin siyasi otoritesi yanında ―özne‖liğini sonuna kadar 

sürdürmüĢtür.   

Sonuç 

Edebiyat, muhtevasında taĢıdığı muhalif niteliği ile her zaman ―karĢı iktidar‖ 

pozisyonunda olmuĢtur. Siyasal iktidarların ―güç‖le yaptıkları ―hükmetme‖ ve insanları 

etkileme iĢini edebiyat, Yunus Emre‘nin ―Söz ola kese savaĢı‖ diye baĢlayan Ģiirinde 

belirttiği gibi, ―dil‖le gerçekleĢtirmiĢtir. Dille kurulan iktidar için ise felsefede ve 

edebiyatta ―söylem‖ kavramı kullanılır. Söylem ise, sadece fonetik bir olgu olan ve 

―kelime‖ ve ―cümle‖ bağlamında adı ―dil‖ olan gramatikal çerçeveye indirgenemeyecek 

derecede geniĢ bir kavramdır. Bu manada insanların fonetik bir hadise olarak 

―konuĢma‖ları kadar, o insanların hal ve hareketleri, jest ve mimikleri, varlık ve eĢya ile 

görünür iliĢkileri de birer ―dil‖dir. Söylem, iĢte bütün bu ―dil‖lerin toplamını ifade eden 

kavramdır. Bir baĢka ifadeyle görünür bir olgu olan ―ahlâk‖ın ta kendisidir. 

Genelde aydınlar, özelde ise Ģair ve yazarlar, siyasal iktidarın karĢısına ―dil‖le 

kurdukları ve muhalefet niteliği taĢıyan bir ―söylem‖le çıkarlar. Bu da onları adeta bir 

―karĢı (sivil) iktidar odağı‖ haline getirir.  

Sanat ve edebiyatta ―iktidar‖ sorunu çok eskilere gider. Hatta ―Doğu‖ ve ―Batı‖ 

medeniyetlerinde bu sorun farklı Ģekillerde tezahür eder. Her iki medeniyette de 

kullanılan ―baba‖ kavramı üzerinden bu sorun yüzyıllarca tartıĢılmıĢtır. Batıdaki ―baba‖ 

figürü ezen ve zulmeden bir iktidarı ifade eder. Mitolojik bir hikâye olan ―Kral Oidipus‖ 

da bununla ilgilidir. Bu, (Dostoyevski‘nin de çokça kullandığı) ―babayı öldürmek‖ 

meselesidir ve babayı öldürmek, iktidar olmanın yoludur. Doğu‘da ise, öldürülecek bir 

―baba‖ yoktur. Tam tersine ―Allah seni baĢımızdan eksik etmesin‖ duasına muhatap 

olan bir baba vardır. Bu baba, Ahilik kurumundaki ―Ahi Baba‖yı ve Dede Korkut‘u akla 

getirmektedir. Ġdealize edilen bu baba (iktidar) için Mehmet Akif Ersoy, meĢhur 

―Kocakarı Ġle Ömer‖ Ģiirinde Ģu beyite yer vermektedir: ―Kenar-ı Dicle‘de bir kurt 

aĢırsa koyunu / Gelir de adl-i Ġlahi sorar Ömer‘den onu‖. Kısaca ifade edecek olursak, 

―babayı öldürme‖ bağlamındaki iktidar iliĢkisi ile ―babayı yaĢatma‖ bağlamındaki 

iktidar iliĢkileri, aynı zamanda iki farklı iktidar biçimini gösteriyor. Hikâye ve roman 

yazarları iktidarı her iki açıdan da ele alabilmektedirler. 

Milli Edebiyat döneminin büyük ismi Ömer Seyfettin, birçok hikâyesinde devrin 

her türlü iktidarına karĢı, yazdığı hikâyelerle muhalefet etmiĢtir. Bunlardan iki tanesi 
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var ki, biri ―iç‖e, diğeri ise ―dıĢ‖a karĢı sergilenen muhalif tavrı içerir.  Ömer Seyfettin, 

―Yalnız Efe‖ adlı hikâyesinde bir kadın üzerinden yerel iktidara direnirken (babayı 

öldürme), ―Pembe Ġncili Kaftan‖ adlı hikâyesi aracılığı ile de diplomatik bir muhalefet 

ortaya koyar. Hikâyenin kahramanı Muhsin Çelebi, sergilediği kahramanca tavırla adeta 

tek baĢına bir ülkeye (Ġran‘a) kafa tutar. 

Bu çalıĢmada Ömer Seyfettin‘in biri kadın, diğeri erkek iki kahramanından 

hareketle ―sivil iktidar‖ kavramı irdeledik ve Ģu sonuçlara ulaĢtık: 

1-Ömer Seyfettin, iktidarı bir ―ahlâk‖ meselesi olarak görmektedir. Bundan 

dolayıdır ki, burada konu ettiğimiz iki kahramanı da birer ―ahlâk abidesi‖ olarak 

karĢımıza çıkıyor. Bu kahramanlar halk tarafından bu sebeple hem yüceltilirler hem de 

―kutsanırlar‖. Yüceltme ve ―kutsanma‖ kavramları ise bizi, ―Ben güzel ahlâkı 

tamamlamak üzere gönderildim‖ diyen Hz. Muhammet‘e götürür. Yani Ömer Seyfettin 

dini-Ġslami bağlamda Peygamber ahlâkını arketip olarak kullanıyor. 

2-Her ne kadar siyasal anlamda olmasa da, Ömer Seyfettin‘in kahramanları, 

―gönüllerin sultanı olma‖, ―halk tarafından seçilme, sevilme, tercih edilme, gelecek 

kuĢaklara örnek gösterilme‖ gibi özelliklerle adeta birer ―iktidar figürü‖ olarak varlık 

gösterirler. Burada, daha doğrusu Türk kültüründe bu nitelikteki insanları tanımlamak 

için kullanılan ―sultan‖, ―efendi‖, ―devletlü‖ gibi kelimelerin hepsi siyasal 

kavramlardır.
46

 Yani bu kiĢiler halkın gözünde ve kalbinde birer ―efsane‖dir. Efsaneler 

ise birer ―sivil iktidar‖ figürüdürler. Hem Yalnız Efe hem de Muhsin Çelebi, sivil (yani 

millet merkezli) olmaları hasebiyle birer ―sivil iktidar‖ figürüdürler. Buradaki 

―sivil‖liği, Henry David Thorau‘nun kavramsallaĢtırdığı ―sivil itaatsizlik‖le de 

irtibatlandırmak mümkündür. Ancak Ömer Seyfettin‘in kahramanlarından ―Muhsin 

Çelebi‖ tam bir ―sivil itaatsizlik‖ tavrı sergilerken, Yalnız Efe bu kavramın sınırlarını 

aĢmaktadır. Çünkü, Yalnız Efe, ―sivil itaatsizlik‖e hikâyesinin baĢlarında baĢ vuruyor. 

Yani uğradığı haksızlığı, Ģiddete baĢvurmadan ilk önce meĢru yollardan gidermeye 

çalıĢıyor. Bu metod iĢe yaramayınca ―kahramanlaĢıp‖ dağa çıkıyor ve bütün 

düĢmanlarını öldürüyor. Bu da ―sivil itaatsizlik‖ten ayrılıp ―savaĢma‖ noktasına 

geldiğini gösteriyor. 

3-Kahramanda mevcut olan kutsiyet, o kahramanların her soruna mutlaka ―çare‖ 

buldukları Ģeklinde tezahür eder. Bu manada o kahramanlar sadece savaĢçı ve cesur 

kiĢilikleri ile değil, aldıkları bütün ―tedbir‖lerle sorunların üstesinden gelirler. Yani 

onlar ―savaĢ‖madan da zafer kazanırlar. SavaĢma ya da Ģiddete baĢvurma yolunun tam 

tersi, ―sivil itaatsizlik‖tir.
47

 Ömer Seyfettin‘in kahramanları zaman zaman da sivil 

itaatsizlik tavrıyla karĢımıza çıkarlar. 

4-Ġktidar ile ―kutsal‖ iliĢkisine birçok yerde değindik. Ömer Seyfettin bu durumu 

daha çok Yalnız Efe hikâyesinde vurgular. Mesela, Yalnız Efe hikâyede ―sır olur‖. 

Ondan geriye de ―efsanesi‖ kalır. Daha önce değindiğimiz gibi efsaneler sivil iktidar 

figürüdürler. Bunun için ―ruhların, ölülerin canlıları idare etmesi‖ de diyebiliriz. 

5-Ġktidar kavramı ile erillik (erkek) iliĢkisi vardır. Yalnız Efe, erkek kılığına 

girer (Animus); iktidarı yitirme ise ―iğdiĢ olma‖dır; güçsüzleĢme ya da ölmedir. Ömer 

Seyfettin her iki hikâyede de hem iktidar olan hem de iktidar yitiren figürleri ―eril‖ ve 

―diĢil‖ bağlamında ele alır. 

                                                           
46

 Günümüzde de çokça kullanılan ―alemin kralı‖, ―evimin kraliçesi‖, ―gönlümün sultanı‖, ―beyaz atlı 

prens‖  vs. gibi beğeni ifade eden söz grupları da esasında siyasal terimlerden oluĢmaktadır. 
47

 Bu konuda da akla ilk gelen büyük siyasi figür, Hindistan‘ın mimarı Mahatma Gandi‘dir (1869-1948). 
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6-Ġktidar olmanın ―özne‖ olma anlamına geldiğini söyledik. Ömer Seyfettin her 

iki hikâyesinde de bu durumu TürkçeleĢtirerek vurgular. Ömer Seyfettin, sadece Allah‘a 

kul olmayı ―özneleĢme‖; ―kula kul olmayı‖ da ―nesneleĢme‖ anlamında kullanır. Hem 

Pembe Ġncili Kaftan‘da hem de Yalnız Efe‘de bunları görürüz. 

7- Kahramanlar birer alternatif (sivil) iktidar figürüdürler. Ömer Seyfettin‘in her 

iki kahramanı da birer ―sivil iktidar‖ figürüdür. Üstelik bu iki figür halk tarafından 

seçildiği, hatta sevildiği için de ―muktedir‖dirler. 

Bütün bunlar bize, gerçek manada Milli Edebiyat yapan yazarların, hakiki birer 

―muhalif‖ (yani karĢı iktidar) olduklarını gösteriyor. Tıpkı Ömer Seyfettin gibi…  
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BĠR KARġI ĠKTĠDAR FĠGÜRÜ: DADALOĞLU 

 

ġahin KÖKTÜRK

 

Özet 

Gerçek iktidarın sadece baĢkenti değil bütün vatan sathını merkez görmesi ve adaleti ayakta 

tutması beklenir. Bunun aksi zulüm olacağından karĢı-iktidar odağı gibi görünen bir hak arayıcılığı da 

doğacaktır. Kanun dıĢına çıkan bu hak arayıĢını tek suçlu gibi görüp tedip etmeye kalkıĢmak baĢka 

zulümleri beraberinde getirebilir. Bu bağlamda altı asır hüküm süren Osmanlı Devleti‘nin en güçlü 

olduğu zamanlarda bile (Celalî Ġsyanları gibi) karĢı iktidar odakları oluĢmuĢtur. 19. yüzyıl ise merkezî 

otoriteyi hayli yoran yıpratan dıĢ odaklı veya iç dinamiklerden kaynaklanan birçok karĢı-iktidarların etkin 

olduğu bir dönemdir. Ekonomik-siyasî-inzibatî pek çok sebeple zorla iskân edilmesi, Oğuz boylarının 

serazat ve âsî boylarından biri olan konargöçer AvĢar boyunu isyan ettirmiĢ, halk Ģairi Dadaloğlu da bu 

isyanın sözcülüğünü üstlenmiĢtir. Bu bildiride merkez-çevre çatıĢmasının; yaĢama biçimi, iktidar 

paylaĢımı, hayat algısı, AvĢar boyunun genetik hırçın fıtratı gibi çeĢitli etkenlerden doğan farklı yön ve 

sebepleri; epiğin ideal kahramanı olan alp tipiyle de mukayeseli olarak Dadaloğlu‘nun Ģiirlerinden 

hareketle ortaya konulacaktır. Söylemin desteklediği eylemin daha kalıcı iz bıraktığı, haklı da olsa 

söylemin desteklemediği eylemin unutulacağı Dadaloğlu Ģiirinden örneklerle vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dadaloğlu, KarĢı Ġktidar, Osmanlı, Ġskân, Ġsyân. 

 

A COUNTER-POWER FIGURE: DADALOGLU 

Abstract 

Real government is expected to regard not only the capital city but also the whole country as the 

centre, and promote justice. As it would be an oppression otherwise, the situation would lead to some sort 

of standing up for rights, which seems like the center of the counter-power. Regarding this illegal way of 

standing up for rights as criminal activity and trying to chastise the people involved in it may result in 

other oppressions along with it. In this context, even during the times when the Ottoman State, which 

ruled for more than 600years, was at the peak of its power, there emerged some conter – power groups 

(like Jelali revolts). The 19
th

 century is a period when many counter-power groups were effective, which 

resulted from external or internal dynamics that undermined the central authority. Compulsory 

inhabitations because of economic, political and discilinary reasons caused an AvĢar tribe, one of the 

independent and rebelious, nomadic clans, to rebel, and Dadaloğlu became the spokesman for this revolt. 

In this paper, different causes and aspects of the conflict between the central authority and the clans due 

to various factors such as life style, power sharing, life perception and genetical peevish nature of the 

AvĢar tribe will be established based on the poems of Dadaloğlu together with the ideal heroic character 

in the epic poem, making a comparison between the two. The fact that the words supported by action is 

more permenant, and that even the right word without the support of an action is bound to be forgotten 

will be emphasized through the examples from the poems written by Dadaloğlu. 

Keywords: Dadaloglu, Counter-power, Ottoman, Inhabitation, Revolt.  
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GiriĢ 

En küçük beĢerî münasebetlerden en karmaĢık idarî organizasyon olan devlete 

kadar insanın bir topluluk/cemiyet teĢkil ettiği her oluĢumda bir ―erk/iktidar‖ çatıĢması 

kaçınılmazdır. Bu biraz da her insanın yegâneliği, bir ferdiyet/Ģahsiyet Ģeklinde 

yaratılmıĢ olmasıyla doğrudan iliĢkilidir. ―Güç‖; ister bir grup/cemaat/topluluk adına, 

isterse de toplum/devlet/millet adına bir Ģahsın veya bir zümrenin elinde toplansın; 

kanunî-gayri kanunî hemen karĢı gücü/iktidarı zarurî kılar/doğurur. Çünkü her insanın 

içinde çapı-çerçevesi-seviyesi farklı da olsa az veya çok bir idare veya tahakküm etme 

eğilimi mevcuttur. 

Bir toplum ya da millet açısından yönetme ve yönetilmenin en üst yapılanması 

olan devlette ise bu durum, çok karmaĢık teĢekkül ve mekanizmaların baĢındaki görevli 

kiĢilerin muhalefeti ve çatıĢması Ģeklinde tezahür eder. 

Devlet adı verilen devasa organizasyonun en âdil ve güçlü olduğu zamanlarda 

dahi -doğruların ve kabullerin farklılığından Ģahsî emellere kadar- birçok sebebe dayalı 

olarak karĢı iktidar oluĢumları kaçınılmazdır. 

Ġktidar kavramı görünürlük bakımından daha çok politik/siyasi 

vadide/alanda/kulvarda etkin olarak kendini hissettirir/kabul ettirir. Ancak Michel 

Foucault‘nun ―iktidar iliĢkilerinin içeriğini anlamak için de belki direniĢ biçimleri ile bu 

iliĢkileri ayrıĢtırmaya yönelik giriĢimleri araĢtırmamız gerekmektedir‖ (Foucault, 2000: 

61) cümlesi bu kavramın hayatın her alanında hükümferma olduğunu iĢaret eder. Hatta 

Foucault iktidar olgusunu muhalefet odaklı bir bakıĢ açısıyla ―erkeklerin kadınlar, ana-

babaların çocuklar, psikiyatrinin akıl hastaları, tıbbın genelde insanlar, yönetimin 

insanların yaĢama biçimleri üzerindeki iktidarı‖na kadar ayrıntılandırır. Günümüzde 

iktidarın ―sınıraĢırı‖ ve ülkeler arası boyutuna da dikkatleri çeker (Foucault, 2000: 61). 

Dadaloğlu ve karĢı iktidar değerlendirmesini alp tipi ve iktidar iliĢkisinden 

hareketle temellendirmek–mukayese imkânı vermesi bakımından- doğru olacaktır. 

Alp Tipi ve Ġktidar 

Türk kültüründe ―alp tipi‖nin en ideal halini ihtiva eden anlatı ―Oğuz Kağan 

Destanı‖dır. Bu destanda portresi çizilen alp tipi, atlı-göçebe medeniyetin ―ideal insan 

tipi‖ni temsil eder. Atlı-göçebe toplum avcılık, sürü (at) besleme ve akıncılıkla hayatını 

idame ettirir. At, ok ve aktif hayat bu hareketli topluma dünyaya hâkim olma duygusu 

verir. Bu dıĢa dönük insan tipi cihanı hâkimiyeti altına alma ve idare etme idealini taĢır 

(Kaplan, 1991: 27-28). Denilebilir ki alp tipinin temsil ettiği iktidar, dünyayı idare 

etmeye taliptir. 

Bu bilgiler ıĢığında bir karĢı iktidar temsilcisi olan Dadaloğlu da bir konar-göçer 

olmak, hayvancılıkla geçinmek gibi ortak noktalardan hareketle alp tipi olarak 

değerlendirilebilir mi? 

Hayat tarzını dikkate aldığımızda alp tipinin yaĢama vasatına sahip olmakla 

birlikte Dadaloğlu, bir otoritenin/devletin sınırları içindedir, mensubu olduğu boyu, bu 

devletle ticari, ekonomik askerî iliĢkileri söz konusu olmakla birlikte bir tebaadır ve 

onun kanunlarına tabidir. Yöneten değil yönetilendir. Daha da önemlisi, yerleĢik düzene 

geçmiĢ ve bir hukuk sisteminin kurallarının geçerli olduğu Osmanlı Devleti‘nin 

tamamını kapsayan bir tavrın sahibi değildir. 

Bu açıdan bakıldığında Dadaloğlu‘nun muhalefeti–bir iktidar karĢısında kendi 

olmak ve kendi kalmak mücadelesi bağlamında- bir karĢı iktidar pozisyonudur. Ancak 

bu muhalefetin mücadelesi ―amacı ‗Ģu ya da bu‘ iktidar kurumuna, gruba, elit kesime ya 
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da sınıfa saldırmak‖ (Foucault 2000: 63) değil; tâbi kılmaya, tahakküme ve boyun 

eğdirmeye (Foucault, 2000: 63), ―insanların yaĢama biçimleri üzerindeki iktidarına‖ 

(Foucault 2000: 61) isyanın bir tezahürüdür. Saldırgan değil savunmacıdır. Ġktidarın bir 

meĢruiyete dayanması zarureti gereğince, Dadaloğlu‘nun (AvĢar boyunun) savunma 

pozisyonunda olması da ona bir karĢı iktidar meĢruiyeti sağlamaktadır. 

Burada yeri gelmiĢken Osmanlı Devleti‘nin en güçlü olduğu dönemde ―Celalî 

isyanları‖nın timsali olarak görülen ve hakkında anlatılan hikâyelerin –efsanevî-

mitolojik karakterinin de kendisine sağladığı- masumiyet karinesi ile beraat ettirilen 

Köroğlu da bir alp tipi değildir.
1
 

Dadaloğlu ve KarĢı Ġktidar  

Dadaloğlu, hem Osmanlı ordu birliği Fırka-i Islahiye‘ye karĢı koymak hem de 

bu fiilî mücadeleyi söze (Ģiire) dökmek gibi iki fonksiyonu birden icra eder. 

Dadaloğlu‘nu, eylem-söylem birlikteliğinde siyasî iktidar karĢısında karĢı iktidar 

konumuna düĢüren sebeplerden yukarıda kısmen/iĢareten bahsedilmiĢti. Bu muhalefet, 

dolayısıyla otorite tanımazlık sebepsiz değildir.  

Dadaloğlu 24 Oğuz boyundan AvĢar boyuna mensuptur. Bu boy/aĢiret ―Yaz 

ayları gelince yaylak bölgelerine giden konargöçerler, kıĢ yaklaĢırken tekrar toparlanıp 

kıĢlaklarına dönerler. Sürekli hareket halinde bulunan Türkmen oymakları, Osmanlı 

nüfusunun zapt u rapt altına en zor alınan, ele avuca sığmaz kesimidir.‖ (Ayvazoğlu, 

1991: 79). 

Bir baĢka Oğuz boyu/Kayılar tarafından kurulan Osmanlı devleti 17. yy. a kadar 

hep batıya doğru ilerlemiĢtir. Bu yüzyıla kadar fetih siyaseti gereği dıĢa dönük olan 

iskân siyaseti 17. yüzyıldan sonra içe dönük olmaya baĢlamıĢtır. Bu kararın çeĢitli 

sebepleri vardır. ―SavaĢlar ve bunun sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz sosyal 

dengesizliklere sebep olmuĢ, insanlar topraklarını terk etmiĢ, birçok tarım bölgesi 

boĢalmıĢtır. Bu durum tarım gelirlerinin azalmasına yol açınca devlet de çareyi buralara 

konargöçerleri yerleĢtirmede bulmuĢtur.‖ (Ayvazoğlu, 1991: 80). Devletin iskân siyaseti 

–bazı yanlıĢlara rağmen- niyet itibariyle doğrudur. Ancak göçebe bir hayat tarzına 

alıĢkın insanların bir anda yerleĢik hayata zorlanması direnmeyi beraberinde getirmiĢ ve 

isyan etmiĢlerdir. Bunlar içinde Dadaloğlu‘nun mensubu bulunduğu AvĢarlar, iskân 

politikasına en sert tepkiyi gösteren boy olmuĢtur (Ayvazoğlu, 1991: 81). 

Mevcut meĢru iktidar, halkın taleplerini dikkate alarak bir mutabakata varmazsa 

karĢı iktidar oluĢur. Dolayısıyla mutabakat varsa muhalefet/karĢı iktidar oluĢmaz. 

Nitekim bir kısım konargöçerler ikna yoluyla iskân edilmiĢtir. 

Dadaloğlu‘nun Ģifahî ve fiilî karĢı iktidar pozisyonu almasının en önemli sebebi 

de bu bahsi geçen iskân siyasetidir. Alp tipinin yaĢama Ģartları olan göçebelik ve 

hayvancılıktan birdenbire yerleĢik hayata ve ekinciliğe zorlanmıĢ olmalarıdır. Osmanlı 

                                                           
1
 Mehmet Kaplan, Köroğlu‘nun bu durumunu Ģu cümlelerle özetler: 

―ġu noktayı belirtelim ki, alp tipinin içinde doğduğu ve yaĢadığı göçebe toplumu hayvan sürülerine 

sahiptir, halbuki Köroğlu‘nun suni Ģekilde vücuda getirdiği toplum, böyle iktisadî bir temelden 

mahrumdur.  Bu toplum, gerdan kırarak, baç alarak geçinir. Bir alp karakteri taĢımalarına rağmen, 

Köroğlu ve arkadaĢlarının kendilerini destekleyen tabii bir topluma ve normal bir iktisadî temele 

dayanmayıĢları, onları haydut durumuna düĢürür. Zira kuvvetlerini tatbik ettikleri toplum, Müslüman 

olmuĢ, yerleĢik Türk toplumudur.‖ (1991:102) Osmanlı Devleti içinde Pir Sultan Abdal (16.yy.) da bir 

karĢı iktidar temsilcisi olmak itibariyle bu bağlamda dikkatimizi çeker. Onun karĢı iktidar adına durumu, 

bir baĢka iktidara (aynı yüzyılda diğer bir Türk devleti olan Safevî Devleti‘ne) çalıĢmasıdır. Dadaloğlu ve 

Köroğlu‘da bu muhalefet eylem ve söylem birlikteliği arz ederken Pir Sultan‘da söylem (Ģiir) 

düzlemindedir. 
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Devleti‘nin bu meĢruiyete dayalı tedbirine, Dadaloğlu ve mensubu olduğu aĢiretin fiilî 

karĢı çıkıĢının izleri Ģiirlerinden takip edilebilir. Bu olayı en derli toplu anlattığı Ģiiri Ģu 

koçaklamasıdır: 

Kalktı göç eyledi AvĢar elleri  

Ağır ağır giden eller bizimdir  

Arap atlar yakın eyler ırağı 

Yüce dağdan aĢan yollar bizimdir 

 

Elimizde kılıcımız kirmanî 

TaĢı deler mızrağımın temreni 

Hakkımızda devlet etmiĢ fermanı 

Ferman pâdiĢâhın dağlar bizimdir 

 

Dadaloğlu‘m yarın kavga kurulur 

Öter tüfek davlumbazlar vurulur 

Nice koçyiğitler yere serilir 

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir (Sakaoğlu, 1986:111) 

Ġlk dörtlükte yukarıda bahsi geçen konargöçer hayat tarzı, aĢiretin adı, göçebe 

yaĢantısı, hayvancı toplum oluĢları, dağları-elleri-yolları sahipleniĢleri dört mısraın 

içinde, adeta mahir bir ressamın usta fırça darbeleriyle resmedilmiĢtir. Sonraki iki 

dörtlük ise sahip olduklarını terk etmemek hususundaki kat‘i kararlılığın meydan 

okumasıdır. ―-lar bizimdir‖ redifi bu mücadeleyi özetler gibidir. Çoğul eki, sahip 

olduklarını; ―bizim‖, sahip oldukları ne varsa tamamen benimsediklerini ve 

vazgeçmeyeceklerini, ―-dir‖ ise kararlılıklarını, geçmiĢte böyle olan durumun halde de 

gelecekte de değiĢmeyeceğini vurgulamaktadır. 

Son iki dörtlük AvĢar boyunun haklarındaki iskân kararına (padiĢah fermanına) 

―güç‖le karĢı koyacaklarının, güçe güçle cevap vereceklerinin/verdiklerinin belgesidir. 

Bu güçün konvansiyonel silahları (kılıç, mızrak, tüfek, davlumbaz vs.) da Ģiiri örüntüler. 

Bu mücadeledeki kararlı tavırlarını son iki mısrada özetleyiverir. 

Siyasî iktidara karĢı duruĢun izleri sadece bu koçaklamasında değil diğer 

Ģiirlerinde de kuvvetle belirgindir.  Nitekim bu siyasî iktidarın adının da telaffuz 

edildiği; 

―AĢağıdan iskân evi gelince 

Sararıp da gül benzimiz solunca 

Malım mülküm seyfî gözlüm kalınca 

Kaypak Osmanlılar size aman mı‖ (Sakaoğlu, 1986:105) 

dörtlüğü bize mücadelenin taraflarını açıkça beyan eder.  

Dadaloğlu‘nun söyleminde bu karĢı iktidar mücadelesinin tarihî süreci dile 

getirilir. Ġçlerinde Ahmet Cevdet PaĢa ve MüĢir PaĢa‘nın da bulunduğu ―Heyet-i 

Islahiye‖, 1863 yılında konargöçerleri tenkil ve iskân etmek üzere ―Fırka-i Islahiye‖yi 
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kurmuĢ ve bu büyük askerî birlik 1865‘te MüĢir paĢanın emrine verilmiĢtir (Ayvazoğlu, 

1991: 83-84). Dadaloğlu‘nun bu birlikten, baĢındaki paĢadan, onun bazı konargöçerleri 

ikna veya zor kullanarak iskân ettiğinden haberi olduğu anlaĢılmaktadır: 

―DerviĢ PaĢa gayrı kına yakınsın 

Böbür böbür dört bir yana bakınsın 

Amma bizden gece gündüz sakınsın 

Öç alırız ilk fırsatı bulanda‖ 

Dadaloğlu, bu zorla iskâna en çok direnç gösteren ve her türlü kötü akıbeti göze 

alan bir tavır içindedir. Millî Mücadele‘nin ―Ya istiklâl ya ölüm‖ parolasını hatıra 

getiren bir söylemin tekrarı Dadaloğlu Ģiirinin leytmotivi gibidir. Bu da Foucault‘nun 

özneleĢme dediği özne-özgürlük iliĢkisini akla getirmektedir. ġiirin mahlas bendi 

meydan okumaya devam eder: 

―Dadaloğlu‘m söyler size adını 

ġimdiden yok bilsin hasım kendini  

Bağlasalar bile parçalarım bendimi 

Yatacağım bilsem bile zindanda‖ (Sakaoğlu, 1986:103). 

Erman Artun, Dadaloğlu‘nun ―Osmanlıya karĢı feodal beylik düzenini ve soylu 

aĢiret beylerini öven Ģiirleriyle, aĢiret beylerinin Ģairi ol‖duğunu, ―Kozanoğlu 

ayaklanmasını anlatırken soyluluk ve geleneksel aĢiret değerlerini yücelt‖tiğini, ―konar 

göçerlerin zorunlu iskân sonucu mutsuzluklarını da duyarlı ve içten bir dille anlat‖tığını, 

―kavga Ģiirlerindeki epik söyleyiĢ, iskan sonrası Ģiirlerde yerini lirizm ve bazen de 

duygusal bir içlenmeye bırak‖tığını ifade eder 

(http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/9.php). Nitekim; 

―AĢağıdan Yusuf PaĢa‘m geliyor 

DüĢmanına karĢı koyan merd olur 

ġahin kocasa da vermez avını 

Aslı kurt yavrusu gene kurt olur‖ 

(…) 

Dadaloğlu der ki göründü dağlar 

AĢiret kavgasın görenler ağlar 

Ben de öldüğüme kayırmam beyler 

Zalim düĢman üstümüze merd olur‖ (Sakaoğlu, 1986:113). 

Bu ve benzeri mısralarda Dadaloğlu, siyasî iktidarın tâbi etmek isteyen iradesine 

―güç‖le, eylemle itiraz edildiğini/edileceğini açıkça dile getirmektedir. Dadaloğlu 

Ģiirinin bir de söylem iktidarından bahsetmek mümkündür.  

Dadaloğlu ve Söylemin Ġktidarı 

Bir iletiĢim vasıtası olan dil hakkında sayısız bilimsel görüĢ beyan edilmiĢtir ve 

halen de edilmektedir. ÇağdaĢ dilbilimin öncülerinden Saussure, dilin uzlaĢımsal 

olduğunu belirtir. Dilsel göstergelerin belli bir toplumsal-kültürel bağlamda anlam 

kazandıklarını ileri sürer ve bir dildeki kelimelerin ses-anlam bağlantılarının o dili 

konuĢan bireyler tarafından paylaĢıldığını söyler (Ruhi, 2003: 13). 
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Bu görüĢün karĢıtını Lewis Caroll, ―Aynanın Öte Tarafında‖ adlı eserinin hikâye 

karakterlerinden Humpty Dumpty‘nin ağzından söyletir: ―Ben sözcük kullandığımda, 

… sözcüğün anlamı ben ne istersem o olur, ne fazlası ne azı.‖ (Ruhi, 2003: 12). 

Söz konusu Ģiir olunca, dilin ne kadar Saussure‘ün belirttiği kadar uzlaĢımsal 

olduğu tartıĢmalıdır. Çünkü Ģair binasını kelimelerden örer. Bu örgü esnasında sanatın 

biraz da mahiyeti gereği kelimeler toplumsal uzlaĢıdan uzaklaĢabilir, yeni anlamlar 

kazanabilir. 

ÂĢık tarzı Ģiir geleneğinin ―sanat niteliğinin yanında Türk milletinin iletiĢim 

yolu ve yöntemi olduğu kadar genetik Ģifrelerinin de taĢıyıcısı‖ (Günay, 2009: 143) 

olduğu düĢüncesinden hareketle diyebiliriz ki, Dadaloğlu‘nun Ģiirleri–özellikle 

baĢkaldırı temalı Ģiirleri, daha özelde de ―Kalktı göç eyledi AvĢar elleri‖ diye baĢlayan 

Ģiiri-, hem devrinde hem de kendisinden sonraki dönemlerde, (ezgisinin de katkısıyla) 

çok rağbet görmüĢtür. Bu rağbetin sebebi kanaatimizce, bizim tarihî geçmiĢimizin her 

evresinde siyasî iktidar karĢıtlığını temsil eden söylemlere sığınma, mücadele ve 

muhalefetin–dolayısıyla karĢı iktidarın- sözcülüğünü üstlenecek söylemin keĢfedilmiĢ 

olmasıdır. 

Yakın geçmiĢimizde siyasî otorite 1980 darbesiyle sona erdirildiğinde, siyaset 

kurumu askıya alındığında ilk müracaat edilen söylem, epik-destanî-hamasî duyguları 

ayaklandıracak Köroğlu koçaklamalarının radyo ve televizyonlardan yayınlanması 

olmuĢtu. Bir husus daha var ki bu darbeye kadarki süreçte halkın içinden bir kesim 

insanların Köroğlu‘nun ―Benden selam olsun Bolu Beyine‖ ve Dadaloğlu‘nun ―Kalktı 

göç eyledi AvĢar elleri‖ mısralarıyla baĢlayan koçaklamaları, siyasî iktidara, muhalif 

duygu/düĢünceleri tezahür ettirmede de baĢvurulan söylemlik vasıtalardı.  

1980 öncesinde feodal yapıyı, yönetenlerin tahakkümünü, siyasî zulmü tenkit 

eden, eĢitlik isteyen fikrî yapılanmaların, bahsi geçen iki Ģiiri ya aynen seslendirerek 

veya yeni müzikal yorumlarla gündemlerine aldıkları; epik mitolojik karakteri ön plana 

alınan ve dolayısıyla bir adalet dağıtıcısı olarak görülen Köroğlu‘nun tarihî kayıtlardaki 

Celalî eĢkıyası olan portresi göz ardı edilip idealleĢtirilerek, aynı hayırhah idealleri 

taĢıyanlarla özdeĢleĢtirilip her biri birer halk kahramanı olarak tasvir ve takdim 

edildiler. Cem Karaca‘nın ―Kalktı göç eyledi AvĢar elleri‖ parçasını müzikal açıdan 

güncelleyerek sunması dahi bu muhalif, karĢı iktidar tavrının bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir. 

Denilebilir ki, nihayetinde AvĢar Boyu‘nun ―güç‖e arkalanan karĢı iktidarı, 

siyasî iktidarın (Osmanlı Devleti‘nin) askerî gücüyle baĢ edemeyip iskân edilmiĢlerse 

de Dadaloğlu‘nun söylem/Ģiir iktidarı, eyleminden daha kalıcı ve etkili olmuĢtur. Bu 

iskân edilmiĢliğin verdiği ıstıraplar, öfkeler, hayıflanmalar, özlemler de onun Ģiirinin 

önemli konularındandır. Ancak–aslında aynı zamanda bir güzelleme Ģairi de olmasına 

rağmen- hayat tarzlarına vurulan darbenin derin yıkıcı izleri sebebiyle- koçaklama tarzı 

Ģiirinin etkileri hâlâ çok kuvvetli ve aynı zamanda evrenseldir. Bu durum da bize, siyasî 

iktidarın ömrünün kısa, söylemin iktidarının ise -efsaneleĢerek/destanlaĢarak-epiğin 

hamasî duygulara hitabı sayesinde daha uzun olduğunu göstermektedir. Bu aynı 

zamanda söylemin tarihîliğini, söyleme bir Ģecere aranmasını ve arketipal yaslanmayı 

da hatırlatmaktadır.  
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Sonuç 

Dadaloğlu, karĢı iktidar bağlamında biri, siyasî iktidarın iskân politikası gereği 

tahakküm ve tâbi kılma gücüne, güçle karĢı çıkmanın/muhalefetin; diğeri de bir halk 

Ģairi olarak bu siyasî olguyu sanatkârane bir dille ifade etmenin neticesi olarak söylemin 

iktidarının temsilcisidir. 

Dadaloğlu otoriteye itirazını güç‘ün iktidarına güvenerek gerçekleĢtirmeye 

çalıĢmıĢ olsa da bu muktedirliği sözün/söylemin aracılığıyla daha kalıcı hale getirmiĢtir. 

Ġskân siyasetinin dolayısıyla siyasî iktidarın–velev ki haklı sebeple de olsa- tâbi kılma 

(veya tahakküm etme, tedip etme) amaçlı teĢebbüsüne itirazını eylem ve söylem olarak 

iki bakımdan görünür kılmıĢtır. 

Bütün bunlara rağmen, toplumun/milletin tamamını arkasından sürükleyen, 

otoriteyi kendisi kuran ―alp tipi‖ ile mukayese edildiğinde ―Dadaloğlu‖, –Köroğlu veya 

Pir Sultan Abdal gibi- devlet içinde devlet, otoriteye rağmen otorite olmaya veya baĢka 

bir otoriteye hizmet etmeye kalkıĢmak itibariyle ideal bir kahraman/alp tipi değildir. 

Dadaloğlu‘nun Ģiire konu mücadelesinin iĢaret ettiği bir diğer husus da siyasî 

iktidarın eylemi var fakat söylemi yoksa unutulacak veya az anılacak; karĢı iktidarın 

siyasî gücü yoksa da eğer söylemi varsa unutulmayacak demektir. Ġktidarın sürekliliği 

söylemin iktidarını gerekli kılmaktadır.  
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SĠYASĠ ĠKTĠDARLARIN TÜRK DĠL KURUMU 
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ġenol SANCAK

 

Mehmet ALVER


 

Özet 

Millî kültürün en önemli unsurlarından biri olan dil, aynı zamanda insan topluluklarını bir yığın 

olmaktan çıkarıp onları millet yapan en önemli ögelerden biridir. Bu nedenle milletlerin varlık sebebi 

olarak görülen dil, her daim üzerinde önemle durulması gereken bir husus olarak kabul edilmiĢ, bazen 

baĢka dillerin etkisinden korunması, bazen daha fazla geliĢtirilmesi bazen de etkin bir biçimde yayılması 

için ulusların en temel politikalarından biri olmuĢtur. Ülkemizde de 1928 yılında yeni Türk alfabesinin 

kabulüyle birlikte dil çalıĢmaları hız kazanmıĢ ve öncelikle dilde birliği sağlamak, Türkçenin 

geliĢtirilmesi, zenginleĢtirilmesi, özleĢtirilmesi için Atatürk‘ün isteği ile 1932 yılında Türk Dili Tetkik 

Cemiyeti kurulmuĢtur. Bu Kurum, geçmiĢten günümüze ülkemizde yürütülen dil politikalarında önemli 

bir etken olarak ciddi çalıĢmalar yürütmesine karĢın bazı zamanlar rolünü etkin bir biçimde yürütemediği 

yönünde eleĢtirilere de maruz kalmıĢtır. ÇeĢitli siyasi iktidarlar döneminde Kurumun amacı, iĢlevleri, 

tüzüğü ve bütçesi zaman zaman hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde önemli değiĢikliklere 

uğramıĢtır. Bu araĢtırmada da siyasi iktidarların, kuruluĢundan günümüze Türk Dil Kurumu üzerindeki 

etkileri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasi Ġktidarlar, Türk Dil Kurumu, Dil Politikası. 

 

THE EFFECTS OF POLITICAL FIGURES IN POWER ON TURKISH 

LANGUAGE INSTITUTION 

Abstract 

A language, an inseperable component of the national culture, is also one of the most important 

elements, which makes human-groups a nation rather than a mass. The language is, therefore, viewed as 

there as on for the existence of nations. In order for the language to be some times protected against the 

adverse affects of other languages, sometimes to be developed well and sometimes to be widely used, it 

has always been emphasized and kept on the political agenda. In our country, since the adoption of the 

new Turkish Alphabet in 1928, language-studies have always been on the increase. In addition, the 

Turkish Language-Study Society was established on there quest of Atatürk to ensure the unity in the 

language, to enrich, to develop as well as to purify it. This society can be said to have efficiently play 

edits role in the language politics followed from the past to the present. However, it has also recevied too 

many harsh criticism on the failure of properly playing its function. Moreover, in the periods of different 

political parties in power, the aim, the function, the regulation and the budget of the society have 

undergone a number of positive and negative changes. This study aims to determine the effects of 

political figures in power on Turkish Language Institution from the day of its establishment to the present 

time. 

Keywords: Political Power, Turkish Language Institution, Language Policy.  
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GiriĢ 

Bir toplumdaki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki değiĢimlerin 

eğitim sistemine yansıması gibi, dile yansıması da kaçınılmazdır (Ġmer, 2001: 9). 

Dolayısıyla toplumsal yapının değiĢimine paralel olarak dil de değiĢime uğramaktadır. 

Söz konusu değiĢimin sebep ve sonuçları konusu ise her dönem tartıĢma konusu 

olmuĢtur. 

Dilin insanlar arasında anlaĢmayı sağlayan bir araç olarak tanımlanması ona 

bireyselden çok, toplumsal bir anlam yüklemektedir. Toplumsal iliĢkilerde bireyler 

arasındaki uzlaĢının sağlanması, ulusların bir arada tutulması ve yönetiminde ise 

politika kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu noktada dil ile politikayı birbiriyle 

iliĢkilendiren kavram, dil politikasıdır (Durukan, 2013: 1221). 

Ulus devletlerin tarih sahnesine çıkması ile hayata geçen dil politikaları, resmî 

nitelik taĢıyan ya da resmî olmasa da o denli etkili olabilen, birey ve kurumlar 

tarafından bilinçle yürütülen politikalardır. Dil politikaları, ulusçuluk akımı ile 

bağlantılı olarak, o siyasal birimde ulusu Ģekillendiren dinamiklerle etkileĢim içinde 

geliĢmiĢtir. Dil politikalarını belirleyen etmenler arasında, söz konusu dillerin durumu, 

siyasal sistem ve resmî ideolojiler kadar uluslararası iliĢkiler de bulunmaktadır. Dilin 

hem insan hayatı açısından hem de siyasal birimin etkin iĢlerliği açısından hayati önem 

taĢıması, dünyanın çeĢitli yerlerinde dil sorunlarını ele alınması zor, hassas konular 

içine itmektedir (Virtanen, 2006: 148-149). 

Dil ile politika arasında yakın bir iliĢki olduğu, dilin millî kimliğin en önemli 

göstergelerinden biri varsayıldığı 19. yüzyıldan beri yaygın olarak kabul edilir. Dil, bu 

anlamda toplumun iletiĢim aracı olmaktan öte, aynı milliyetten insanların oluĢturduğu 

grup psikolojisini yansıtan bir sembol olarak da algılanmaktadır (Tachau, 1964: 191). 

Dili toplumun iletiĢim aracı olarak görmenin ötesinde tarihî, politik ve kültürel bir 

yönlendirmenin de vazgeçilmez parçası olarak görme alıĢkanlığı, ister istemez dile 

politik müdahale kurumunu doğurmuĢ, dil kullanımı politik iktidarların tutumuna göre 

Ģekillenebilen, zaman zaman yasayla değiĢtirilebilen bir hâl almıĢtır (Belge, 1989: 

2604). Toplumlarda çeĢitli nedenlerle dil ve iletiĢim sorunları ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle uluslaĢma döneminde yaĢanan büyük değiĢmeler sonucu ortaya çıkan dilsel 

gereksinimlerin karĢılanması gerekmektedir. Dil ve iletiĢim sorunlarını çözmek, dilsel 

gereksinimleri karĢılamak için de dil planlaması yapılmaktadır (Ġmer, 2001: 1). Kimi 

ülkelerde hükümetler, kimilerinde kiĢiler, kimi yerlerde akademiler, özel ya da resmî 

kuruluĢlar dil planlaması konusunda karar verebilmektedirler. Yönetimlere ve 

hükümetlere ek olarak dil planlamasında etkili olan baĢka etmenler de bulunmaktadır. 

Bunlar; ulusal ama hükümete bağlı olmayan kuruluĢlar, ne ulusal ne de hükümete bağlı 

olan kuruluĢlar, gazetelerdeki düzelti amaçlı okuma iĢlevi, yazarlar, yorumcular vb. dir 

(Ġmer, 2001: 12-14). Söz konusu kiĢi ve kurumlar devletlerin dil politikalarının 

oluĢturulmasında veya uygulanan politikaların yaygınlaĢtırılmasında roller 

üstlenmektedirler (Durukan, 2013: 1221).  

Türkiye‘de dil tartıĢmalarının kaynağının 19. yüzyıldan Tanzimat‘a kadar 

uzandığı belirtilmektedir. Tanzimat, dil konusunun daha önceki dönemlerde 

rastlanmayan ölçüde tartıĢılmaya açıldığı bir devirdir (Gündüz ve Fırat, 2014: 60). Dil 

tartıĢmalarının II. MeĢrutiyet‘le çetin tartıĢmalara dönüĢtüğü, Cumhuriyet‘le birlikte ise 

bir medeniyet değiĢtirme meselesi olarak gündemde kalmaya devam ettiği 

görülmektedir. Balkan SavaĢı yenilgisinden sonra Ġttihat ve Terakkinin Türkçeciliğe hız 

verdiği, dilin sadeleĢmesinin hem modernleĢme hem de uluslaĢma için artık zorunlu 

görüldüğü bilinmektedir. Osmanlı Devleti‘nin Batı‘ya üstün gelme umudunun kalmayıĢı 
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ile Ġslamcılık ve Türkçülük ideolojileri etrafında toplanan aydınlar için, dil de artık 

sadece bir iletiĢim aracı olmaktan çıkıp sosyopolitik ütopyanın aracı haline gelmiĢtir. 

Bu geliĢmeler neticesinde I. Dünya SavaĢı‘nın sonunda Osmanlı Ġmparatorluğu‘ndan 

Türkiye Cumhuriyeti‘ne dilin çözümlenemeyen terimler, alfabe, dilde sadeleĢme, imla 

gibi meseleleri miras kalmıĢtır (Özcan Gönülal, 2011: 1128). Dil, Cumhuriyetin ilk 

yılları hariç tutulursa, bir devlet sorunu olarak pek gündeme gelmemiĢtir. Zaman zaman 

devlet adamlarının ya da aydınlarının bireysel çaba ve çalıĢmaları olmuĢ, ancak bu 

çabalar da bir süreklilik gösterememiĢtir. YaklaĢık bir asır süren tartıĢmalar meyvelerini 

Cumhuriyet Dönemi‘nde vermiĢ, dilde belirli bir sadeleĢme sağlanmıĢtır (Türk, 2006: 

312-327).  

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti‘nin temellerinin atıldığı yıllarda Atatürk, en 

önemli konu olarak Türkçenin geliĢtirilmesi ve onun toplumun bütün fertlerine öğretilmesi 

noktasını iĢaret etmiĢtir. Cumhuriyet‘in ilanından itibaren Türkçe eğitimine önem verilmiĢ 

ve konuyla ilgili tedbirler alınmaya çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla toplumda eğitim ve Türkçe 

öğretimi seferberliği baĢlatılmıĢ, birçok kanun ve uygulama hayata geçirilmiĢtir. Daha 

Cumhuriyet‘in ilk yıllarında eğitimle ilgili Tevhid-i Tedrisat Kanunu‘nun yürürlüğe 

girmesi, Türk dili ile ilgili de dilin devlet politikası olarak ele alınıp ilk millî dil politikasının 

oluĢturulması, bu uygulamaların en önemli göstergeleridir. 

Ülkemizde 1928 yılında yeni Türk alfabesinin kabulüyle birlikte dil çalıĢmaları 

hız kazanmıĢ ve öncelikle dilde birliği sağlamak, Türkçenin geliĢtirilmesi, 

zenginleĢtirilmesi, özleĢtirilmesi için Atatürk‘ün isteği ile 1932 yılında Türk Dili Tetkik 

Cemiyeti kurulmuĢtur. Bu Kurum, geçmiĢten günümüze ülkemizde yürütülen dil 

politikalarında önemli bir etken olarak ciddi çalıĢmalar yürütmüĢtür. Ancak bazı 

zamanlar rolünü etkin bir biçimde yürütemediği yönünde eleĢtirilere maruz kalmıĢ, 

çeĢitli siyasi iktidarlar döneminde Kurumun amacı, iĢlevleri, tüzüğü ve bütçesi zaman 

zaman hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde önemli değiĢikliklere uğramıĢtır. Bu 

araĢtırmada siyasi iktidarların, kuruluĢundan günümüze Türk Dil Kurumu üzerindeki 

etkileri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı, dil politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol 

üstlenen Türk Dil Kurumu üzerinde siyasi iktidarların etkilerini incelemektedir. Bu 

amaca ulaĢabilmek için aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır:  

1- 1923-1950 yılları arasında siyasi iktidarların Türk Dil Kurumu üzerindeki 

etkileri ne düzeyde olmuĢtur? 

2- 1950-1960 yılları arasında siyasi iktidarların Türk Dil Kurumu üzerindeki 

etkileri ne düzeyde olmuĢtur? 

3- 1960-1980 yılları arasında siyasi iktidarların Türk Dil Kurumu üzerindeki 

etkileri ne düzeyde olmuĢtur? 

4- 1980 sonrası siyasi iktidarların Türk Dil Kurumu üzerindeki etkileri ne 

düzeyde olmuĢtur? 

2. AraĢtırmanın Yöntemi 

Cumhuriyet‘ten günümüze siyasi iktidarların Türk Dil Kurumu üzerindeki 

etkilerini belirleyebilmeyi amaçlayan bu çalıĢma, tarama modelinde betimsel bir 

araĢtırmadır. AraĢtırma verileri nitel araĢtırma veri toplama yöntemlerinden doküman 

incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıĢtır. Bu tür araĢtırmalarda, araĢtırmacı, ihtiyacı 

olan veriyi, gözlem veya görüĢme yapmaya gerek kalmadan tek baĢına bir veri toplama 
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yöntemi olarak kullanabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2006). AraĢtırmada dönemlerin 

belirlenmesinde Türk Dil Kurumunun teĢkilat yapısında ve iĢleyiĢinde önemli 

değiĢikliklere sebep olan tarihler dikkate alınmıĢtır. 

3. Bulgular ve Yorum 

3.1. 1923-1950 Yılları Arasında Siyasi Ġktidarların Türk Dil Kurumu 

Üzerindeki Etkileri 

Türk aydınlanma sürecinde hemen bütün devrimler belirli bir sıraya göre ve 

koĢullar olgunlaĢtığında uygulamaya konulmuĢtur. Türk dili tarihi çalıĢmalarında genel 

olarak Dil Devrimi diye adlandırılan oluĢumlar iki aĢamalı olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Önce 1928 yılında Harf Devrimi uygulamaya konulmuĢ, ardından da ―dilimizin bu 

devrimin gereklerini karĢılaması gerektiği‖ düĢüncesiyle kurumsal çalıĢmalara 

giriĢilmiĢtir (Çotuksöken, 2006: 74). 

Türkçeyi geliĢtirip bir bilim ve kültür dili içeriğine kavuĢturabilmek için Dil 

Heyeti adıyla özel bir kurul oluĢturulması öngörülmüĢ ve bütçeye ödenek koyulmasına 

rağmen kurul uzun bir süre oluĢturulamamıĢtır.  23 Mayıs 1928‘de Dil Heyeti ya da 

Alfabe Encümeni diye anılan özel bir kuruluĢ oluĢturulmuĢtur. Arka arkaya devrim 

yasalarının kabul edildiği tarihte Dil Kurulu çalıĢmalarını uydurmacılık olarak gören 

üyelerin giriĢimiyle Kurul için konulan 30.000 liralık ödenek 10.000 liraya indirilmiĢ ve 

böylece Kurulun çalıĢmaları 1931‘de durdurulmuĢtur.  Bu dönemlerde bir dil akademisi 

kurulması ya da özel bir kurum oluĢturulması konusundaki tartıĢmalar sonrası 

Atatürk‘ün talimatıyla özerk bir dernek olarak 12 Temmuz 1932‘de Türk Dili Tetkik 

Cemiyeti kurulmuĢtur (Turan ve Özel, 2007: 65-85). 

Atatürk, 11 Temmuz 1932‘de Çankaya‘daki bir toplantıda dil iĢleriyle ilgili bir 

cemiyetin kurulmasını tartıĢmaya açmıĢ, toplantı sonunda Türk Dili Tetkik Cemiyeti 

adıyla bir derneğin kurulmasına oybirliği ile karar verilmiĢtir. Böylece Türk Tarihi 

Tetkik Cemiyetine eĢ olarak 12 Temmuz 1932‘de Türk dili hakkında tetkikat ve 

neĢriyatta bulunmak maksadıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti resmen kurulmuĢtur. Türk 

Dili Tetkik Cemiyetinin kurulmuĢ olması, Atatürk‘ün Türk diline verdiği değerin 

yanında, Türk dilinin devlet himayesinden yoksun bulunduğu zamanlarda, ona 

doğrudan doğruya sahip çıkacak özel bir kuruluĢun varlığını hazırlamıĢ olması 

bakımından ayrıca değer taĢır. BaĢta Atatürk olmak üzere bakanıyla, milletvekiliyle 

onlarca devlet adamı, yüzlerce hükümet görevlisi ve bürokrat Türk Dili Tetkik 

Cemiyetinin çalıĢmalarına ve araĢtırmalarına destek vermekle yetinmemiĢ, bizzat 

araĢtırma ve incelemeler yaparak Türkçenin tarihî ve güncel sorunlarıyla 

ilgilenmiĢlerdir (Gözaydın, 2003: 393). Bundan sonra dil savaĢı, üç ana doğrultuda 

geliĢecektir: Halk ağzından ve eski dil anıtlarından söz derleme, tarama; dilimizde 

kullanılan yabancı sözlere öz Türkçe karĢılıklar bulma; terimleri TürkçeleĢtirip bilim 

dilimizi Türkçenin kendi öz değerleriyle kurma (Özdemir, 2007: 47). Derneğin ne gibi 

iĢlerle uğraĢacağının ilk taslağını da 11 Temmuz gecesi yapılan görüĢmeler sırasında 

doğrudan doğruya Atatürk çizmiĢtir: ―Atatürk‘ün Türk dili çalıĢmaları ile ulaĢılmasını 

istediği iki ana hedefi vardı: a-Yüzyıllardır birbirinden ayrı birer kol durumunda 

ilerleyen halk dili ile yazı dilini uyumlu bir biçimde birbirine yaklaĢtırmak. Türkçe 

bakımından hemen hemen yok olma durumuna girmiĢ bulunan yazı dilini 

TürkçeleĢtirmek. Tarihî devir metinlerinden, lehçelerden ve ağızlardan derlemeler 

yaptırarak güçlü bir söz ve terim hazinesi kurdurabilmek. Böylece yüklü bulunduğu 

yabancı sözlerden arınmıĢ, Türkçeye dayanan olgun ve dolgun bir yazı dili 

yaratabilmek. b-Türk tarihinin ve Türk dilinin karanlıklara gömülmüĢ eski devirlerini 
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aydınlatabilmek için, belge değeri taĢıyan eski dillerle, artık bugün ölmüĢ olan dilleri, 

sistemli ve karĢılaĢtırmalı olarak incelemek (Korkmaz, 1974: 64).‖ 

Derneğin amacı da ilk tüzüğünde Ģöyle bir madde ile belirtilmiĢtir: ―Türk dilinin 

öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak ve onu dünya dilleri arasında değerine 

yaraĢır yüksekliğe eriĢtirmek.‖ (TDK, 2007: 19). Yeni kurulan Türk Dili Tetkik 

Cemiyeti, çalıĢmalarına baĢlamadan önce, Atatürk, bütün düĢünürlerle kalem sahiplerini 

bir kurultay halinde toplamayı düĢünmüĢtür. Kurultay‘da Türk dilinin dünkü, bugünkü 

ve yarınki hali görüĢülecek, savlar ortaya konulacak, düĢünceler ileri sürülecek, çalıĢma 

kolları ayrılarak ana program hazırlanacak ve böylece, dil iĢi millete mal edilmiĢ 

bulunacaktır. 

Kısa bir hazırlıktan sonra, 26 Eylül 1932‘de Dolmabahçe Sarayı‘nda, Atatürk‘ün 

huzuru ile I. Türk Dil Kurultayı toplanmıĢtır (Özel, 2007: 75). I. Kurultay‘ın toplanma 

günü olan 26 Eylül‘ün bundan böyle Cemiyet‘in ―Dil Bayramı‖ olarak kutlanmasına 

(TDK, 2007: 29) ve dil kurultaylarının iki yılda bir toplanmasına karar verilmiĢtir. 

Kurultay çalıĢmalarının ağırlık merkezi; Türk dilinin eskililiği, Hint-Avrupa ve baĢka 

Avrupa-Asya dilleriyle iliĢkisi üzerine hazırlanmıĢ olan tezlerin okunması olmuĢtur. I. 

Türk Dil Kurultayı‘nda Atatürk‘ün özellikle üzerinde durulmasını istediği konulardan 

biri de, halk ile aydınların dilleri arasındaki ayrılığı giderme yolunda yapılacak 

çalıĢmalar olmuĢtur. Bu program, Türk dilinin öz güzelliğini meydana çıkarmak ve onu 

dünya dilleri arasındaki değerlerine yaraĢır yüksekliğe eriĢtirmek amacına dayanmıĢtır 

(Korkmaz, 1974: 68). Kurultay aynı zamanda, bir ulus dili yaratmak için planlama 

zorunluluğunu savunanlar ile böyle bir müdahaleyi reddeden grupları karĢı karĢıya 

getirmiĢtir. Hasan Ali Yücel‘in ifadesiyle bu tebliğler sonunda dilimiz Türk olmadıkça 

düĢünüĢümüzün Türk olamayacağı, düĢünüĢümüzün Türk olmadıkça da bir Türk 

kültürünün varlığına imkân bulunamayacağı canlı, özlü bir hakikat olarak ortaya 

konulmuĢtur (Sadoğlu, 2003: 239). 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Ankara‘da merkezini kurduktan sonra, ilk iĢ olarak 

halk ağzından söz derleme konusunu ele almıĢtır. Derleme iĢi 1933 yılının ilk ayında 

baĢlamıĢ ve on dokuz ay içinde Ankara‘da biriken fiĢlerin sayısı 130.000‘e ulaĢmıĢtır. 

ÇalıĢmaların hızlanmasını isteyen Atatürk, 8 Mart 1933 akĢamı Türk Dili Tetkik 

Cemiyeti üyelerini Çankaya‘ya çağırmıĢ, yapılan toplantıda iĢler gözden geçirilerek, 

Osmanlıcadan Türkçeye karĢılık arama programı hazırlanmıĢtır. Bu programa göre, bir 

karĢılık arama kılavuzu meydana getirilecektir. Her gün 10-15 yabancı kelime 

yayımlanacak, herkes bunlara öz Türkçe karĢılık arayacak, bulduklarını Türk Dili 

Tetkik Cemiyetine gönderecektir. 12 Mart‘tan 2 Temmuz‘a dek üç buçuk aylık bir süre 

içinde 1382 Arapça ve Farsça söz, liste liste gazetelerle ve radyo ile yayımlanmıĢ, gelen 

karĢılıklardan 1100 tanesi anket komisyonunca seçilmiĢ, bunlardan 640 tanesi merkezce 

kabul edilmiĢtir. Taranan 150 kadar kitaptan 125.000‘den fazla fiĢ hazırlanarak, 

bunlardan, Osmanlıcadan Türkçeye Söz KarĢılıkları Tarama Dergisi meydana 

getirilmiĢtir. Cemiyet, bilim terimlerine Türkçe karĢılık bulmak üzere de derleme, 

tarama ve terim iĢleri bittikten ve dile mal edilecek olanlar belli olduktan sonra Yeni 

Türk Sözlüğü hazırlamak kararını vermiĢtir (Levend, 1972: 416-418). 

II. Türk Dili Kurultayı 18 Ağustos 1934 tarihinde toplanmıĢ, Kurultay‘da 

Cemiyetin adı Türk Dili AraĢtırma Kurumu olarak değiĢtirilmiĢtir. Daha çok Türk 

dilinin diğer dillerle iliĢkisinin ve terimler sorununun tartıĢıldığı Kurultay‘da devletin 

resmî yayımlarının ve duyurularının bundan böyle öz Türkçe olarak yapılması 

konusunda resmî makamlar arasında eĢgüdüm sağlanması kararlaĢtırılmıĢtır. II. Türk 

Dili Kurultayı, yabancı sözcük ve terimlere Türkçe karĢılılar bulma konusunda büyük 
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bir atılım baĢlatmıĢtır. Atatürk, Türkçe köklerden yeni sözcükler türetme çalıĢmalarına 

doğrudan katılmıĢ ve bizzat kendisi yeni sözcükler türetmiĢtir. I. ve II. Türk Dili 

Kurultaylarında, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve diğer dillerle iliĢkisi 

konusunda yerli ve yabancı dilciler tarafından kimi tezler ileri sürülmüĢtür. Ancak her 

iki kurultayda sunulan bu tezler, dil planlamasına yön veren resmî anlayıĢı kökten 

değiĢtirebilecek bir etkiye sahip olamamıĢtır. Bu anlamda Türk dilinin diğer dillerle 

iliĢkisini ayrıntılı bir Ģekilde incelemek ve Dil Devrimi‘ne bilimsel bir meĢruiyet 

sağlamak amacıyla 14 Haziran 1935‘te Ankara‘da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

kurulmuĢtur. Bu fakülte Türk dilini, Türk tarihini ve Türk coğrafyasını kaynaklarına 

inerek araĢtıracak ve bu araĢtırıcılık için yeteri kadar eleman yetiĢtirilebilecektir. Ġkinci 

Kurultay‘dan sonra bir yandan söz derleme iĢi ile gramer çalıĢmaları sürdürülmüĢ, öte 

yandan da kitap tarama ve folklor araĢtırmalarına giriĢilmiĢtir. BaĢlıca yapılan iĢ, 

Osmanlıcadan Türkçeye ve Türkçeden Osmanlıcaya cep kılavuzlarıdır. Hazırlanan cep 

kılavuzu 26 Eylül 1935‘te yayımlanmıĢtır (Levend, 1972: 422). 

Cumhuriyet Döneminde kelime türetme iĢinde zaman zaman aĢırılığa gidilerek 

dilin kurallarına uymayan pek çok kelime de yapılmıĢtır. Bunlardan bir kısmı yaĢama 

Ģansı bulamamıĢ (alnaç-cephe, anlak-zek, asıcıl-çıkarına düĢkün, beti-mektup, bozut-

fesat, düzence-disiplin vb.) bazıları ise sürekli kullanılmak suretiyle belli bir kullanım 

sıklığına kavuĢmuĢtur (önem, birim, ortam, ilginç vb. gibi) (Özkan, 2010: 108). 

1935 yılında Viyanalı dilbilimci Dr. Phil H.F. Kvergic tarafından Atatürk‘e 

gönderilen ―La Psychologie de queques elements des Langues Turques (Türk 

Dillerindeki Bazı Öğelerin Psikolojisi)‖ adlı eser (Dilaçar, 1963), Türk dilinin diğer 

dillerle iliĢkisi konusunda yeni bir teoriye zemin hazırlamıĢtır. Kvergic, eserinde Türk 

dilinin diğer bazı dillerle akrabalığı olabileceği tezini ileri sürmüĢtür. 1935 yılından 

itibaren önce gazete sütunlarında iĢlenmeye baĢlanılan bu tez, nihayet III. Dil 

Kurultayı‘nın ana teması olarak belirlenmiĢtir. III. Türk Dili Kurultayı, Türk Tarih 

Teorisi‘nin dil ile iliĢkili sonucunun resmileĢtiği ve dolayısıyla yeni dil tezinin, Tarih 

Tezi‘yle uyumlu hale getirildiği bir kurultay olmuĢtur. GüneĢ-Dil Teorisi, Türk Tarih 

Tezi‘ne yaslanarak Ģu yargıya varıyordu: Brakisefal Türk ırkının yaratımı olan kültür 

nasıl modern dünya uygarlığına kaynaklık etmiĢse; Avrupa‘dan Afrika‘ya, hatta 

Amerika‘ya kadar tüm kültür dilleri de kök dil olarak Türkçeden türemiĢtir. Türk dili, 

taĢ ve maden devrinde, kültür kelimelerini göç yolu ile yeryüzündeki dillere yayan eski 

ve büyük kültür dilidir. Etimoloji sözlüklerinde kaynağı karanlık olarak gösterilen 

birçok Fransızca, Almanca ve Ġngilizce kelimelerin Türkçe ile kolayca açıklanabilmesi 

bunu göstermektedir (Levend, 1972: 439). 

―GüneĢ-Dil teorisi, Türk dilinin eskililiği ve baĢka dillere kaynaklık ettiği 

tezinin, dilbilim terimlerine dayandırılabileceği düĢüncesinden doğmuĢ bir teoridir. 

Ancak bu temel düĢünce, Türk tarih ve dil tezlerinden doğan görüĢlerle de 

beslenmiĢtir.‖ (Korkmaz, 1974: 75). Maarif Vekili Saffet Arıkan, III. Türk Dil 

Kurultayı‘nı açıĢ konuĢmasında Kurumun çalıĢmalarında bundan sonraki amacını iki 

maddeyle açıklamıĢtır: 

1-Türk dilinin Ģimdiye kadar tanıtılmamıĢ olan yüksek varlığını ve bütün dillerin 

ana kaynağı olduğunu bütün ilim dünyasına tanıtmak, 

2-Yurt içinde yazı ve bilgi diliyle halk ve konuĢma dili arasında elden geldiği 

kadar çok ve çabuk yakınlık ve bağlılık yaratmak. 

TDK Genel Sekreteri Ġ. Necmi Dilmen, GüneĢ-Dil Teorisi‘nin maddi dil 

planlaması üzerindeki etkisini rahatlama olarak nitelendirmiĢtir. Çünkü artık Türkçeye 

yabancı zannedilen birçok sözcüğün köken itibariyle Türkçe olduğu kanıtlanmıĢtır. 
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Böylece halk dilinde genel kabul görmüĢ sözcüklerin, sırf yabancı köklere ait 

olduğu gerekçesiyle dilden tasfiye edilmesi gerekmiyordu. Dolayısıyla bu aĢamadan 

sonra TDK‘nin yeni bir dil yaratmaktan amaçladığı Ģey, halk için yazılan, herkesin 

okuması ve bilmesi istenen yazılarda ve ders kitaplarında konuĢma diline elden geldiği 

kadar yakın, herkesin kolay anlayabileceği bir dil kullanmak olacaktı. Bu durumda 

Türkçeden tasfiye edilecek unsurlar, halkın konuĢma diline yabancı sözcüklerle sınırlı 

kalacaktı. GüneĢ-Dil Teorisi‘yle birlikte dil planlamasında etimoloji sorunu belirgin 

Ģekilde öne çıkmıĢtır. Artık sorun, yeni sözcükler bulmak değil, mevcut sözcüklerin 

Türkçe kökenli olduğunu kanıtlamaktan ibarettir. Üçüncü Türk Dil Kurultayı‘nda 

Kurumun dil planlamasındaki hedefi sadeleĢtirme olarak belirlenirken, Kurum 

içerisinde hükümetin ağırlığı güçlendirilmiĢtir (Sadoğlu, 2003: 245-255). 

Kurultay‘ın son toplantısında kabul edilmiĢ olan yeni ana tüzük gereğince Türk 

Dili Tetkik Cemiyeti, Türk Dil Kurumu adını almıĢtır (TDK, 2007: 37). Ana tüzük 

gereğince de, Maarif Vekili kurumun baĢkanı olacaktır. 

1932-1934 yılları arasında Türk dilinin özleĢtirilmesi için çoğu yabancı kelime, 

Türkçe köklerden yapılan yeni kelimelerle değiĢtirilmiĢtir. Ancak bu konuda bir gerçeği 

de belirtmek gerekir. ―12 Temmuz 1932‘den 1934‘e 1310 sayfalık Osmanlıcadan 

Türkçeye Söz KarĢılıkları Tarama Dergisi‘nin çıkmasına kadar Türkiye‘de Türk Dil 

Kurumunda bir tasfiyecilik veya öztürkçecilik olayı yaĢanmıĢtır.‖ (Sertkaya, 2001). Bu 

dönemde dili özleĢtirme çalıĢmalarında aĢırılığa kaçıldığı söylenebilir. 

―Dil tüccarlarımız, Atatürk‘ün öz Türkçeyi tecrübe etmek isteği üzerine derhal, 

kraldan fazla kral tarafdarı bir hızla, dilde aĢırı bir tasfiyeciliğe girmiĢ, akla hayale 

gelmez çirkinlikte, meçhul kelimeler uydurmuĢ ve bu uydurma kelimelerle hazırlanan 

metinler bizzat Atatürk‘ün hiddetine ve ıztırabına sebep olmuĢtur. Yine Atatürk‘ün ―Bir 

çıkmaza girmiĢizdir, dili bu halde bırakamayız. Tabiî yola döneceğiz.‖ demesi üzerine, 

bu sefer aynı dil alimleri (!) 180 derece dönerek, Arapça, Acem, Frenk asıllı binlerce 

kelimenin, aslında Türkçe hatta öz Türkçe olduğunu ve dilimizden atılmalarına lûzum 

kalmadığını ileri sürmüĢ ve bu kelimelerin Türkçeliğini isbâta baĢlamıĢtır. Atatürk‘ün 

ölümüyle birlikte yine dilde tasfiyeciliğe, özleĢtirmeciliğe ve öz Türkçe adı altında, yine 

zevksiz ve seviyesiz kelimeler uydurmaya hız verilmiĢtir (Banarlı, 2004: 294-295).‖ 

Atatürk‘ün ölümünden sonra 26 Aralık 1938 günü toplanan Cumhuriyet Halk 

Partisi Olağanüstü Genel Kurultayında Ġsmet Ġnönü‘ye ―Milli ġef‖ unvanı verilmiĢ ve 

aynı zamanda Ġsmet Ġnönü Cumhuriyet Halk Partisi‘nin değiĢmez baĢkanı ilan 

edilmiĢtir. Ġsmet Ġnönü, CumhurbaĢkanı olduktan sonra hükümeti kurma görevini Celal 

Bayar‘a vermiĢ, ancak Celal Bayar‘ın istifası üzerine üst üste iki kez Refik Saydam 

hükümetleri kurulmuĢtur. Ġlk Refik Saydam Hükümeti, 25 Ocak-3 Nisan 1939 

tarihlerinde görev yapmıĢtır (TaĢdöven, 2013: 13). 

1939‘da toplanması gereken IV. Türk Dil Kurultayı, Atatürk‘ün ölümü ve II. 

Dünya SavaĢı‘nın çıkması nedeniyle 10 Ağustos 1942‘de Ankara‘da toplanmıĢtır. 

Kurultay‘ın onayladığı çalıĢma programında dikkati çeken en önemli konu, Kurum 

tarafından yaratılan öz Türkçenin resmî kurumlardan baĢlayarak yaygınlaĢtırılmak 

istenmesi olmuĢtur (TDK, 2007: 70). 

Devlet, öz Türkçenin resmî kurumlarda yaygınlaĢtırılması sürecinde yasaklayıcı 

olmaktan çok, yönlendirici ve teĢvik edici bir tutum benimsemiĢtir. Türk Dil Kurumu 

tarafından önerilen sözcükler kısa zamanda kullanım alanı bulmuĢ, hatta gazete ve 

dergilerde özel dil köĢeleri açılmıĢtır. Bu arada Arapça-Farsça karĢılıkları yerine Türkçe 

köklerden üretilen yeni terimler, 1940 yılından baĢlayarak okul kitaplarına girmiĢ, 
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böylelikle bilim dilinin TürkçeleĢtirilmesinde önemli bir adım atılmıĢtır (Sadoğlu, 2003: 

255-259). 

Türkiye‘de özellikle 1940‘lı yıllardan itibaren Türk diliyle ilgili olarak 

uygulanacak olan dil politikasında bir belirsizlik yaĢandığı görülmüĢtür. Bu yıllarda 

yazarlar, aydınlar, dil bilimciler, siyaset adamları, hükümetler uygulanacak olan dil 

politikasını kendi görüĢlerine göre açıklamıĢlardır. Bunun nedenleri arasında belki de en 

önemlisi dilin siyasi bir kimlikle ele alınmak istenmesidir. 

1940‘tan sonra Ġnönü Hükümeti özleĢtirmeci bir dil politikası izlemiĢ ve bir 

karar alarak 10 Ocak 1945‘te Anayasa‘nın dilini değiĢtirmiĢtir. Amaçlanan Ģey, 

Anayasa dilini öz TürkçeleĢtirmek olmuĢtur. Buna karĢın Hükümetin dil politikasını 

beğenmeyen muhalif gruplar örgütlenmiĢ ve düĢüncelerini toplantılar düzenleyerek 

ifade etmeye çalıĢmıĢlardır. 1948‘de Ġstanbul Muallimler Birliği‘nin, 1949‘da ise Hür 

Fikirleri Yayma Cemiyeti‘nin öncülüğünde gerçekleĢtirilen dil kongreleri bu nitelikte 

örgütlü faaliyetlerdir (Sadoğlu, 2003: 262). 

―Dilin arılaĢtırılması ve yalınlaĢtırılması tartıĢmaları 1948 senesinde Atatürk 

müdahalesinin ilhamlarıyla yeni baĢtan gündeme getirildiğinde, yeni sözcükler üretmek 

ve önermek merakı adeta doruk noktasında idi. Hatta 1948 senesinde böyle bir 

arılaĢtırma, yalınlaĢtırma hadisesinden ötürü, önerilen sözcükler karĢısında bazı 

muhafazakâr, bazı tutucu kesimler böyle bir dil özdeĢtirmesi, dil arılaĢtırması, 

yalınlaĢtırılması giriĢiminin açıkça milli değerlerimizi tahrip etmeye yönelik sinsi bir 

teĢebbüs olduğunu ifade etmiĢlerdi.‖ (Karakoyunlu, 2002: 84). 

Türk Dil Kurumu ve devlet idarecilerinin dil konusundaki uygulamalarından 

rahatsızlık duyan Muallimler Birliği, 14 Ekim 1948‘de bir kongre tertipleyerek dil 

konusundaki düĢüncelerini açıklamıĢtır. Bu kongrede mevcut dil planlaması ve Türk Dil 

Kurumunun konumu ile Kurumun dile müdahalesi ve onun arkasındaki devlet desteği 

eleĢtirilmiĢtir. Türk dilinin ilim dıĢı zorlamalarla karĢı karĢıya kaldığını, dilin siyasi 

amaçlarla yönlendirildiğini ifade etmiĢlerdir (Acar, 1983: 199). 

Tek parti döneminde gelenekçiler genelde CHP‘nin tüm politikalarına ve özelde 

de TDK ile birlikte yürütülen dil politikasına karĢı açık ve net bir direniĢte 

bulunamamıĢlardı. Ancak siyasal hayatın demokratikleĢmesiyle birlikte, gelenekçiler 

yayınlarıyla ve kurdukları derneklerle daha rahat ve güçlü bir Ģekilde resmî dil 

politikasına ve TDK‘ye karĢı örgütlenmeye baĢlamıĢlardır. Gelenekçilerin modernist dil 

politikası konusundaki en büyük kaygıları modernistlerin inĢa etmeye çalıĢtıkları ulusal 

kimlik ile ilgilidir (Bingöl, 2013: 42). 

3.2. 1950-1960 Yılları Arasında Siyasi Ġktidarların Türk Dil Kurumu 

Üzerindeki Etkileri 

Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaĢanan geliĢmeler üzerine Celal Bayar, Adnan 

Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından 7 Ocak 1946 yılında Demokrat 

Parti kurulmuĢ ve Türkiye çok partili hayata geçmiĢtir. Bunun devamında ise 1950 

seçimlerinde DP seçimleri kazanarak, 27 yıllık CHP idaresine son vermiĢtir (TaĢdöven, 

2013: 5). DP, kültürel geliĢmeyi sağlamak için bütün önlemleri almayı, giriĢimleri 

desteklemeyi, Türk dilinin geliĢmesi için kültürel faaliyetlerden faydalanmayı devletin 

görevi kabul etmiĢtir. Dilin ve bilimin her türlü baskıdan uzak demokratik bir çerçevede 

geliĢebileceği, Türk dilinin millî bünyesine uygun olarak süratle geliĢmesi yolundaki 

çalıĢmalara yardım edileceği parti programında yer almıĢtır. 
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DP‘nin 1950 seçim zaferinden hemen sonra, öz Türkçecilik hareketine karĢı ilk 

tepkileri ve engellemeleri hemen kendisini göstermiĢtir. DP‘nin bu konudaki ilk icraatı, 

TDK‘nin statüsünü ve iktidarla iliĢkisini değiĢtirmek olmuĢtur (Bingöl, 2004: 42). 

DP, eski hükümetin dil politikasını beğenmediğinden yeni bir dil politikası 

yürütmüĢtür. 8 ġubat 1951‘de toplanan Olağanüstü Dil Kurultayı‘nda, Kurumun 

tüzüğünde değiĢiklik yapılarak millî eğitim bakanlarının Kurumun tabii baĢkanı olması 

ile ilgili maddeler tüzükten çıkarılmıĢtır. Yine bu Kurultay‘da Kurum tüzüğünün amaç 

maddesi de değiĢtirilmiĢtir (TDK, 2007). Ayrıca bütçeden Kuruma ödenen ödenek 

Kurumun ilmî hüviyetini kaybettiği, siyasi maksatlara alet olduğu gerekçeleriyle 

kaldırılmıĢtır (Levend, 1972: 464; Çotuksöken, 2007: 30). 

TDK‘ye bütçeden ayrılan pay, önce 50.000 TL‘den 10.000 TL‘ye 

düĢürülmüĢtür. Daha sonra bu bütçe, Demokrat Parti Erzurum Milletvekili Bahadır 

Dülger‘in 24 Ekim 1951‘de önerdiği ve dönemin Millî Eğitim Bakanı Tevfik Ġleri ve 

DP‘li milletvekillerinin desteklediği tasarıyla tamamen ortadan kaldırılmıĢtır. Kabul 

edilen tasarıda, ―TDK‘nin bilimsel kimliğini yitirmesi, günlük politik oyunların bir aleti 

olması ve milli dile bilinçli olarak verdiği zarar‖ gerekçe olarak gösterilir (Levend, 

1972: 465). Böylelikle, hükümetlerin TDK‘ye ve dolayısıyla özleĢtirme çabalarına 

vermiĢ oldukları resmî destek de kesilmiĢ olur (Bingöl, 2013: 44). 

Demokrat Parti, diğer hükümet tarafından değiĢtirilen Anayasa dilini, 1952 

yılında tekrar eski Ģekline döndürmüĢtür (Eroğul, 1994: 138). Demokrat Partinin 

modernist öz Türkçecilik hareketini sekteye uğratmak için baĢvurduğu yollardan biri de 

bakanlık isimlerini öz Türkçe kelimelerden eski Türkçe kelimelerle değiĢtirmek 

olmuĢtur. Örneğin; bakan yerine vekil, baĢbakan yerine baĢvekil, savunma yerine 

müdafaa, dıĢiĢleri yerine hariciye, içiĢleri yerine dâhiliye, eğitim yerine maarif, 

bayındırlık yerine nafia, tarım yerine ziraat ve diğerleri bu türden yapılan 

değiĢikliklerdir. Bunların dıĢında, dönemin Millî Eğitim Bakanı dili öz Türkçecilik 

hareketinden uzaklaĢtırmak için eline geçen her tür fırsatı kullanmıĢtır. Bakan Ġleri, tüm 

konuĢma ve demeçlerinde kendisinin ve hükümetinin öz Türkçe kelimelere karĢı 

olduğunu, dilin özleĢtirilmesi değil sadeleĢtirilmesi taraftarı olduklarını ve okul 

kitaplarının gereksiz öz Türkçe kelimelerden temizlenmesi gerektiğini açıkça 

belirtmiĢtir. Bu açıklamalarla, resmî ağızlarda modernistlerin savunduğu öz Türkçe 

veya arı Türkçe söylemi yerini gelenekçilerin savunduğu sade Türkçe söylemine 

bırakmıĢtır (Bingöl, 2004: 43). 

1950-1960 yılları Türk Dil Kurumu için çetin bir sınav evresi olmuĢtur. Bu on 

yıllık süre içinde Kuruma yapılan yardım kesilmiĢ, Dil Devrimi‘ne karĢı olanlarca 

devrimi baltalama çabasına giriĢilmiĢ, Dil Kurumunun çalıĢmaları kösteklenmiĢ, 

Kurumda çalıĢanlar türlü saldırılara uğramıĢtır. Dil Kurumu bütün bu baskılara karĢı 

devrim anlayıĢı içinde bilimsel yöntemlerle çalıĢmalarını sürdürmüĢ, böylelikle varlığını 

koruyabilmiĢtir (Levend, 1972: 486).   

ÇeĢitli dönemlerde hükümetlerin tutumuna göre Kurumun tüzüğünün, bilhassa 

amaç maddesinin, çeĢitli sebeplerle değiĢtirildiği görülür. TDK‘nin amaç maddesindeki 

asıl değiĢiklik, 1951 yılında yapılan Olağanüstü Türk Dil Kurultayı‘nda çok uzun 

tartıĢmalardan sonra gerçekleĢtirilmiĢtir. Atatürk‘ün sağlığında ikiĢer yıl ara ile düzenli 

olarak toplanan Kurultayların dördüncüsü ancak altı yıl sonra 1942‘de, beĢincisi üç yıl 

sonra 1945‘te ve altıncısı dört yıl sonra 1949 yılında toplanabilmiĢtir. Altıncı 

Kurultay‘da tartıĢmaya baĢlanan amaç maddesi, nihayet iki yıl sonra 1951‘de özel 

olarak ve ilk kez düzenlenen bir Olağanüstü Kurultay sırasında değiĢtirilmiĢtir 

(Gözaydın, 2003: 407). 
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1949‘da Kurumun amacı; “Türk dilinin özleĢmesini, arılanmasını, geliĢmesini, 

güzelleĢmesini ve böylece yeryüzü dilleri arasında kendine yaraĢan yüksekliğe 

ulaĢmasını sağlamaktır. Kurum bu amaca varmak için, dil kaynaklarını araĢtırıp ortaya 

koymaya, Türk dilinin tarih boyunca geliĢmesini aydınlatmaya çalıĢır.” iken (TDK, 

2007: 75); 1951‘de toplanan Olağanüstü Kurultay‘da amaç maddesi Ģu Ģekle 

getirilmiĢtir: “Türk Dil Kurumunun amacı, dilimizin özleĢmesini ve bütün bilim, teknik 

ve sanat kavramlarını karĢılayacak yolda geliĢmesini devrimci bir anlayıĢla ve bilim 

metotlarına uygun olarak sağlamaya çalıĢmaktır.” (TDK, 2007: 105). 

3.3. 1960-1980 Yılları Arasında Siyasi Ġktidarların Türk Dil Kurumu 

Üzerindeki Etkileri 

1960-1980 yılları ihtilal sonrası ideolojik faaliyetlerin etkisi altında geçmiĢtir. 

Dilde yoğun bir tasfiyecilik hareketi olarak nitelenen özleĢtirme çalıĢmaları, birçok 

aydın ve dil bilimci tarafından Ģiddetle eleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Özellikle 70‘li yıllar 

siyasi görüĢlerin hayatın her safhasında yer aldığı, sosyal hayatın belirleyicisi rolünü 

üstlendiği zor bir anarĢi dönemi olarak yaĢanmıĢtır. 1977‘den geriye doğru bir 

değerlendirme yapan ve 1932 sonrasını ―dilde devlet müdahalesi‖nin baĢladığı dönem 

sayan Banguoğlu, uydurmacılığı GüneĢ-dil teorisine bağlar, ondan ilham aldığını ileri 

sürer (CoĢar, 2002: 110-111).  

1960 yılında kurulan Millî Birlik Hükümeti, Türk Dil Kurumunun dil anlayıĢını 

desteklemiĢ ve diğer hükümet tarafından kesilen ödenek yeniden bütçeye konulmuĢtur. 

ĠçiĢleri Bakanlığı da resmî yazılarda Türkçeye saygı ve özen gösterilmesi için illere 

gönderdiği genelge ile davayı desteklemiĢtir (Çotuksöken, 2007: 31).  

9 Temmuz 1961‘de halkoyuna sunularak kabul edilen yeni Anayasa‘da, eski ve 

ağdalı hukuk terimleri yerine birçok Türkçe kelime ve terim yer almıĢtır (Levend, 1972: 

489). Bu arada 1961‘de Türk dil ve kültürünü kendi imkânları ile araĢtırıp yayma 

amacıyla kurulan Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü de kendisine göre bir dil 

politikası belirlemiĢtir (Acar, 1983: 214).  

Adalet Partisinin 1965‘te iktidar olmasıyla Hükümet ile Kurum arasında 

tartıĢmalar yeniden baĢlamıĢtır. Hükümet, Kurumun uydurmacı ve tasfiyeci olduğunu, 

ayrıca siyasi bir görünüme büründüğünü ifade etmiĢtir. 1965‘te Adalet Partisi‘nin 

iktidara gelmesiyle birlikte durum bu sefer gelenekçilerin lehine dönmüĢtür. Demokrat 

Parti‘nin devamı olan AP, doğal olarak gelenekçilerin dil politikasında benimsediği 

prensipleri devam ettirerek, öz Türkçecilik hareketini engellemeye çalıĢır. Her ne kadar 

DP‘ye göre AP biraz daha temkinli davranarak, modernist politikalara karĢı eskiden 

olduğu kadar sert muhalefet gösteremese de, TDK çatısı altında toplanan modernistlerin 

dili özleĢtirme çabalarını belli ölçüde örselemeye çalıĢtığı ve onların hareket sahasını 

daralttığı söylenebilir (Bingöl, 2013: 46).  

Atatürk‘ten sonra, dille ilgili yapılan çalıĢmaları beğenmeyen ve dil devrimine 

karĢı olan kiĢiler birtakım görüĢler öne sürmüĢlerdir (Aksoy, 1973: 33-34). Türk Dil 

Kurumu ise hükümetçe ve kiĢilerce kendisine yöneltilen suçlamalara 1965‘te 

yayımladığı bir bildiri ile karĢılık vermiĢtir. Bu bildiride; Atatürk‟ün hükümet organları 

dıĢında özel bir dernek olarak kurduğu ve özel bir dernek olarak yaĢamasını vasiyetiyle 

sağladığı, bu amaca devrimci anlayıĢ ve bilim yöntemlerini kullanarak ulaĢılabileceği, 

özleĢme akımının hızlandırılması gerektiği, dilin hızla arınması ve geliĢmesi için ona 

kendi yapısına uygun olarak müdahale edilebileceği ve edilmesi gerektiği, yabancı 

sözcükleri atmakla Türkçeyi yoksullaĢtıracağımız kanısının yanlıĢ olduğu, Dil 

Kurumunun uydurmacı olmadığı, Kurumun yalnızca Arapça, Farsça sözcüklerin değil 
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bütün yabancı dillerden gelen sözcüklerin de karĢısında olduğu gibi ifadelere yer 

verilmiĢtir (TDK, 1972: 5-6). 

1966‘da Muallimler Birliği‘nin teĢebbüsü ile Ali Nihat Tarlan baĢkanlığında 

Türk Dilini Koruma ve GeliĢtirme Cemiyeti kurulmuĢtur. ―Tarihi seyri içinde çeĢitli 

merhalelerden geçerek zengin bir kültür dili halinde geliĢmekte olan Türkçenin bu tabii 

geliĢmesini engelleyen kelime ırkçılığını, tasfiyeciliği ve her türlü zorlama ve baskıyı 

durdurmak‖ bu cemiyetin amacı ve izlediği dil politikası olarak belirlenmiĢtir (Acar, 

1983: 218). 1968‘de dilde aĢırılığa gidildiğini düĢünen ve yeni bir dil politikası 

belirlemek isteyen Muallimler Birliği, Ġkinci Dil Kongresi düzenlemiĢtir. Kongrenin 

baĢkanlığını Faruk Kadri TimurtaĢ yapmıĢtır. TimurtaĢ kongreyi açıĢ konuĢmasında Ģu 

görüĢlere yer vermiĢtir: “Biz dil meselesini bir ilim ve milli kültür meselesi olarak ele 

alıyor ve bunun çözümünün ancak, ilmi bir yolla ve akademik bir çalıĢma ile mümkün 

olabileceğine inanıyoruz. Dil meselesi politik ve ideolojik bir dava değildir… Biz 

uydurma dile karĢı, dilimizin bozulmasına, kültürümüzün anarĢi ve buhran içerisine 

düĢmesine karĢı mücadele ediyoruz. Maksadımız tamamıyla ilmi ve meslekidir… Dil 

meselesinin ilmi bir yol ve çare ile halledileceği görüĢ ve inancındayız… Son 8-10 yıldır 

dilimiz bir avuç aĢırı ve uydurucu kimselerin elinde gittikçe bozulmaya doğru 

gitmektedir.” (Acar, 1983: 225). 

1970‘li yıllarda da dil konusunda çok çeĢitli görüĢler ortaya atılmıĢ, birlik ve 

bütünlük sağlanamamıĢ, herkes bildiği yolda ilerlemeye baĢlamıĢtır. Devrin BaĢbakanı 

Nihat Erim, 1971 Dil Bayramı münasebetiyle yaptığı konuĢmada TDK‘yi ve 

çalıĢmalarını över. Bunun üzerine bir değerlendirme yapan TimurtaĢ da, TDK‘nin son 

on beĢ yılda amacı dıĢına çıktığını ve görevini yapmadığını söyler (CoĢar, 2002: 113). 

1980‘lere kadar CHP‘nin iktidarda olduğu dönemlerde, TDK resmi destek 

bulurken, sağ partilerin iktidarında bu destek kesildiği gibi ciddi engellerle karĢılaĢır. 

1960 darbesinde olduğu gibi, 12 Mart 1971 askeri müdahalesi de modernistlerin lehine 

bir siyasi atmosfer oluĢturur. AP‘nin iktidarı teslim etmesi sonucunda askerlerin 

desteğiyle oluĢturulan hükümetin BaĢbakanı Nihat Erim hem CHP‘nin hem de TDK‘nin 

bir üyesi ve öz Türkçecilik hareketinin hararetli bir savunucusudur. Hükümetten gelen 

destekle, TDK 1970‘li yılların baĢlarında yeniden dili özleĢtirme çabalarına hız vererek, 

değiĢik bilim dallarında kullanılan çok sayıda kavramın özleĢtirilmesine ağırlık verir 

(Bingöl, 2013: 46). Ancak bu dönemde Türk Dil Kurumu ile CHP arasında da çeĢitli 

mahkemelerle devam eden bir sürecin yaĢandığı da görmezden gelinemez. Yani bu 

dönem aynı zamanda CHP ve Türk Dil Kurumunun karĢılıklı mahkemelerinin ilk 

safhalarının baĢladığı dönemdir. ġükrü Haluk Akalın‘ın Türk Dil Kurumunun BaĢkanı 

olduğu dönemde Türk Tarih Kurumu BaĢkanı Yusuf Halaçoğlu ile birlikte yapmıĢ 

olduğu basın açıklamasında durum Akalın tarafından Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: CHP ilk 

kez 1966 yılında kurumlara düĢen geliri ödememekle ve bu gelirlerden pay sahibi olduğunu iddia 

etmekle sorun baĢlamıĢtır, daha sonra CHP 1973, 1977, 1978 ve 1993 yıllarında gelirleri ödememek, 

gelirlerde hak sahibi olmak iddialarıyla kurumlara ödeme yapmamıĢ, bu yıllarda kurumlar ve CHP 

karĢılıklı olarak yargıya gitmiĢlerdir. Ayrıca CHP‟nin 1973 yılında açtığı davada vasiyetnamenin 

düzen, biçim, hak ve yükümlülük yönlerinden Atatürk‟ün iradesine uygun olup olmadığının tespiti 

istenmiĢ ve TDK ile TTK‟nin amaçlarından ayrıldıkları ve Atatürk‟ün kurduğu kurumlar olmaktan 

çıktıkları iddiasını ileri sürmüĢlerdir. Aynı iddia ile 1993 yılında da yargıya giden CHP‟nin bütün bu 

davaları kaybettiğini, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 20 Eylül 1994'te bu kararı onamıĢ ancak CHP‟nin 

talimat yazmaması yüzünden 2000 yılından bu yana gelirler kurumlara (TDK ve TTK) ödenmemiĢtir 

(TDK ve TTK, 2006). Türk Dil Kurumu ile CHP arasındaki davaların 1970‘li yıllardan 

beri devam ettiğini gösteren örnek bir karar da Yargıtay Kararları Dergisi‘ndeki 

15/12/1970 tarihli Ġçtihad, Genel Kurul ve Daire Kararı‘nda yer alan ifadelerdir: 
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“C.H.P. mansup mirasçı olarak kanunen terekeye hukuken vaziülyet olmakla kârı 

vasiyetname uyarınca lehdare ödemekle mükelleftir. Alacak muacceldir. Parti ödemekte 

temerrüt göstermiĢtir. Bankanın tevdî mahallî tayinini istemiĢ olması da onu mütemerrit 

durumdan kurtaramaz” (www.yargitay.gov.tr). 

Bu dönemde, ―Artık kullanılan dil, onu konuĢanların fikir yapısını gösteren bir 

etiket durumuna gelmiĢtir. Eski muhafazakâr-inkılâpçı dil anlayıĢı ayrılıklarının yerini 

milliyetçi-sosyalist ayrılığı almıĢ; böylece Türk dili, tam bir keĢmekeĢ içine girmiĢtir.‖ 

(Acar, 1983: 230). Bu yıllardaki dil anlayıĢı siyasi görüĢlere göre nitelik kazanmıĢ, 

kimin sosyalist, kimin milliyetçi olduğunu gösteren bir iĢaret durumuna gelmiĢtir 

(Özkan, 2003). 1979 sonları ile 1980 yıllarının baĢlarında tutucu dilciler Dil Devrimi‘ni 

sol ideolojinin desteklediğini ileri sürerek TDK‘nin kapatılmasını ve yerine dil 

akademisinin kurulmasını istemiĢlerdir (Çotuksöken, 2007: 32). Aslında bu talep 

geçmiĢten beri tartıĢılmıĢ ve Atatürk döneminde de gündeme gelmiĢ bir husustur. 

Ancak dil akademisinin kurulması yönündeki en ciddi talepler daha önceki dönemlerde 

kendini göstermiĢtir. 1960‘lı yıllarda yazılan gazete haberlerinin de yer aldığı ve Tekin 

Erer tarafından hazırlanan “Cumhuriyetin KuruluĢundan Bu Güne Kadar: Türkiye‟de 

Dil ve Yazı Hareketleri” adlı eserde de konunun defaten gündeme geldiği görülecektir. 

Örneğin 21 Aralık 1967‘de yazılan bir gazete haberinde konunun “Milli Eğitim 

Bakanımız Sayın Ġlhami Ertem, Türkiye‟de bir “dil akademisi”nin kurulması için 

gerekli hazırlıklara baĢladığını müjdeledi. Bunun için ne kadar acele edilse yeri vardır 

ve ne kadar fedakârlık yapılsa fazla değildir.” Ģeklinde ele alındığı (1973: 94), aynı 

eserdeki 28 Aralık 1967 tarihli bir baĢka haberde de “Geçen gün Millet meclisi 

kulisinde bazı Milletvekili arkadaĢlarla dil konusunda tartıĢma yapıyorduk. Bir “Dil 

Akademisi”nin kurulmasının zaruretinden bahsediyorduk.” Ģeklinde ifade edildiği 

görülmektedir (1973: 97). Kısaca 1960–1980 yılları arasında Türk Dil Kurumunca 

uygulanan özleĢtirmeci dil politikası, kimi hükümetler ve aydınlar tarafından 

desteklenirken, kimi hükümetler ve aydınlar tarafından eleĢtirilmiĢtir. Bu yıllarda Türk 

dili ile ilgili, aydınların kutuplaĢtığı görülür. 1960–1980 yılları arasında, imlaya ve 

kelime kadrosuna müdahale edilmiĢ, en önemlisi de dil iĢlerinde ideolojik yapılanmaya 

gidilmiĢtir (Sertkaya, 2001). 

3.4. 1980 Sonrası Siyasi Ġktidarların Türk Dil Kurumu Üzerindeki Etkileri 

1980‘li yıllardan itibaren Türk dili, farklı bir değiĢim sürecine girmiĢ, çeĢitli 

sosyal olayların etkisi, kentleĢme, televizyon ve radyoda devlet tekelinin ortadan 

kalkması, Ġngilizcenin her düzeyde ağırlığını hissettirmesi gibi nedenlerle dilin hemen 

her düzeyinde bir dalgalanma baĢlamıĢtır (Ġmer, 2001: 120). 1950‘li yıllarda baĢlayıp 

1970‘lerde iyice kızıĢan dille ilgili kutuplaĢmalar, 1980‘li yıllarda da devam etmiĢ, dilin 

kendi doğal ortamında yaĢayıp geliĢmesini benimseyen grupların ortaya attığı ―YaĢayan 

Türkçe‖ anlayıĢı da savunulmaya baĢlamıĢtır. 

Türkiye‘de 12 Eylül 1980‘de yaĢanan askerî darbeden sonra, Türkçe üzerinde 

birtakım sınırlandırmaların getirilmesi düĢünülmüĢtür. Bu amaçla Türk Dil Kurumu 

yeniden yapılandırılarak hükümete bağlı resmî bir kurum haline getirilmiĢtir. Bu yeni 

yapılanmayla Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu 1982‘de kabul edilen Anayasa 

ile ―Atatürk‘ün manevi himayelerinde, CumhurbaĢkanının gözetim ve desteğinde, 

BaĢbakanlığa bağlı bir kurum olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu‖ çatısı 

altına alınmıĢtır (TC Anayasası 1982, 2003: 107). Türk Dil Kurumunun amacı da ―Türk 

dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, O‘nu yeryüzü dilleri arasında 

değerine yaraĢır yüksekliğe eriĢtirmektir.‖ Ģeklinde belirlenmiĢtir (TDK, 2007: 331). 
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Türk Dil Kurumu Ağustos 1983‘te çıkarılan bir kanunla ―dernek‖ statüsünde 

iken ―resmî‖ ve ―kanunî‖ bir nicelik kazanmıĢtır. 2876 sayılı Kanun‘a göre ―yeniden 

düzenlenen‖ Kurumun üç türlü üyesi olacaktır: Aslî, Ģeref ve haberleĢme. ġeref 

üyelerinin bir kısmı ―Ulu Önder‖, Samih Rıfat, RuĢen EĢref, Celal Sahir ve Yakup 

Kadri gibi isimlerdir. 

Bazılarına göre ―Türk Dil Kurumu‖ zararlı olmuĢtu. ―Dil Akademisi‖ 

kurulmalıydı. Yazarlar, konuĢmalar, kampanyalar… Sonunda 1982 Anayasasında ―Dil 

Kurumu‖nun yer almasını sağladılar. Bu derneğin yerine devletin bünyesinde bir 

teĢekkül kurulmasını da baĢardılar (Doğan, 1984: 25-26). 

Bugün ise Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığının Ģeref kurulu üyeleri listesinde 

hayatta olmayan bu isimlerin hiçbiri mevcut değildir (http://www.akmb.gov.tr). 

YaĢanan bu geliĢmeler yine aydınlar arasında farklı düĢüncelere sebep olmuĢtur. 

Yapılan bu düzenleme kimilerine göre Türk Dil Kurumunun özerkliğinin ortadan 

kaldırılması Ģeklinde algılanırken, kimilerine göre de devletle bağların güçlü bir Ģekilde 

kurulması anlamına gelmiĢtir. 1982 Anayasası da 1961 Anayasası gibi belirli tepkilere 

dayanmaktadır. 1960‘lardan beri gelen tepkiler 1982‘de hüküm haline gelmiĢtir. Bu 

dönem boyunca Türk Dil Kurumuna nispetle çok daha fazla Dil Kurumu çatıĢmaların 

ve tartıĢmaların merkezinde kalmıĢ, Dil Kurumu ―ihanet‖le suçlanmıĢtır. Hatta bu 

ihanetin baĢlangıç tarihi için bazıları 1938 tarihini zikretmektedirler (Doğan, 1984: 23-

24). 

Türkçe üzerinde yapılan sınırlandırmaların bir örneği de 1985 yılında 

görülmüĢtür. 1985 yılında TRT yönetimi bir genelge yayımlayarak belirlediği 205 

kelimenin kullanımını yasaklamıĢ, 1 ġubat 1985 yılında yayımladığı ikinci bir genelge 

ile de bu sözcüklerin programlarda, reklam yayımlarında ve yazıĢmalarda 

kullanılmaması kararına titizlikle uyulmasını istemiĢtir. Yine 1984 yılında Turgut Özal 

imzasını taĢıyan yazıĢma dili konusunda bir BaĢbakanlık genelgesi yayımlanmıĢtır. 

Türkçemizin yapısı ve güzelliğini zedeleyecek hareketlere izin verilmemesi, ana 

dilimizin tabii seyri içinde geliĢmesi gerektiği görüĢü belirtildikten sonra, ―Kamu kurum 

ve kuruluĢlarınca yapılan resmî yazıĢmalarda ve yayınlarda, güzel Türkçemizin 

aĢırılıklardan kaçınılarak kullanılması; yapı, imla ve kelimelere dikkat edilmesi 

zorunludur. Bu itibarla, Türk Dili konusunda yapılan ilmî çalıĢmalar sonuçlanıncaya 

kadar, kamu kurum ve kuruluĢlarının her türlü yazıĢmalarda ve yayınlarda Anayasa 

dilini ölçü olarak kabul etmeleri uygun görülmüĢtür.‖ Ģeklinde dille ilgili bir 

sınırlandırmanın getirildiği görülmüĢtür (Ġmer, 2001: 95). 

1980‘li yıllarda Türk Dil Kurumu, ―Dil Derneği‖ adı ile kurulan ve özellikle 

Kurumun eski üyelerinden oluĢan grup tarafından ciddi eleĢtirilere maruz kalmıĢ ve 

Kurumun kapatıldığını iddia ederek Atatürk‘ün vasiyetine sahip çıkmak için büyük bir 

özveriyle kurumsallaĢmaya çalıĢtıklarını iddia etmiĢlerdir. Dil Derneğinin kurumsal 

sayfasındaki ―Tarihçe‖ baĢlığı altında durum Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: Kurumların 

kapatılması, özellikle Türk Dil Kurumu'nun hukukun üstünlüğüne inanan eski üyelerini 

olduğunca bütün aydınlanmacıları üzmüĢtü; aydınlar, bu duruma tepkisiz kalmadılar. 

Ancak toparlanmaları, bir araya gelip örgütlenmeleri hem zor oldu, hem de zaman aldı. 

Çünkü Atatürk‟ün kurumunun üyesi de olan birçok bilimci, sanatçı iĢinden aĢından 

olmuĢ, kimisi tutuklanıp hapse atılmıĢtı; kimisi düzmece savlarla yargılanıyor, çokları 

gittikçe ağırlaĢan yaĢam koĢullarıyla baĢ etmeye çalıĢıyordu. KarĢıdevrimciler ise 

bayram sevinci yaĢıyorlardı. Aydınlanmacıları en çok üzen ve düĢündüren, 12 Eylül 

öncesinde Atatürkçü bilinen “ünlü” bilimci ve sanatçıların, yasa zoruyla oluĢturulan 

resmi TDK içinde yer, orun kapma yarıĢıydı (http://www.dildernegi.org.tr). Dernek, bir 
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süre yasaklı dernekler arasında gösterilmesine rağmen faaliyetlerinden vazgeçmemiĢ, 

Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına 

çalıĢan derneklerden sayılmıĢtır. Dernek yönetimine göre uzun yıllar çalıĢmalarını 

aralıksız bir biçimde sürdüren Dil Derneği çeĢitli kitapların yanında Yazım Kılavuzu, 

Türkçe Sözlük, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü gibi eserler çıkarmaktadır. Dernek 

yönetimi, Türk Dil Kurumunun bugünkü varlığına karĢı tutumunu yine kurumsal 

sitesinde Ģu Ģekilde ifade etmektedir: 1983‟te CumhurbaĢkanı Kenan Evren‟le birlikte 

beĢ generalin yönlendirmesiyle kurulan devlet dairesi ise, “resmi Türk Dil Kurumu” ya 

da kısaca “resmi kurum”dur ve bu sayfalarda sıklıkla “resmi kurum” olarak 

anılacaktır. Bu değerlendirme de tarihsel açıdan yerinde, bilimsel verilere dayalı bir 

olgudur. Çünkü 1983‟te kurulan Türk Dil Kurumu‟nun, Atatürk‟ün kurumuyla yalnızca 

ad ve adres benzerliği bulunmaktadır. Bu benzerlik, genç kuĢakları yanıltmamalıdır 

(http://www.dildernegi.org.tr). 1983‘ten sonra Türk Dil Kurumunun önceki yönetici ve 

üyelerine göre Kurum, kapatılmıĢ ve Atatürk‘ün vasiyetine ―ihanet‖ edilmiĢtir. Ancak 

Ahmet B. Ercilasun‘a göre 11.8.1983 tarih ve 2876 sayılı kanunla yeniden yapılanan 

Kurum, ―Atatürk‘ün manevî himayelerinde, CumhurbaĢkanının gözetim ve desteğinde, 

BaĢbakanlığa bağlı, kamu tüzel kiĢiliğine sahip Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu‖nun içine alınmıĢ, iddia edildiği gibi kapatılmamıĢ, yeniden yapılandırılarak 

bir Anayasa kuruluĢu hâline getirilmiĢtir. Bu, Atatürk‘ün vasiyetine ihanet değil, tam 

tersine onun zamanındaki yapıya ve onun ifade ettiği akademi temennisine uygun bir 

düzenlemedir (1999, 259). Görüldüğü üzere 1983 Anayasası ile gidilen değiĢiklik de 

tartıĢmaları durdurmamıĢtır. Bu değiĢiklikle, sadece taraflara farklı görevler yüklenmiĢ 

tarafların durduğu yer değiĢmiĢtir (CoĢar, 2002: 114). 

11.8.1983 tarihinde kabul edilen ve 17.08.1983‘te Resmi Gazete‘de yayımlanan 

2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu, o günden sonra bazı 

dönemlerde de birtakım değiĢikliklere uğramıĢtır. Bu değiĢiklikler sırasıyla 1983, 1984, 

1990, 1991, 1992, 1993, 2010, 2011 yıllarında gerçekleĢmiĢtir. DeğiĢiklikler bazen 

yukarıda zikreden yıllarda birden fazla olarak karĢımıza çıkmaktadır. 16.9.1993 günlü, 

Resmî Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanan 519 sayılı ―Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesine ve Bu Kanuna 

Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname‖, dönemin Ana 

muhalefet (Anavatan) Partisi Grup BaĢkanı A. Mesut YILMAZ tarafından iptal davası 

için mahkemeye verilmiĢtir. Daha sonra 25.11.1993 tarihindeki ilgili Kanun Hükmünde 

Kararname, ―Anayasaya aykırı olduğu‖ gerekçesiyle HaĢim KILIÇ ile Sacit ADALI‘nın 

karĢı oyları ve oyçokluğuyla iptal edilmiĢtir (www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr). 

11.10.2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘nin ―Genel 

Gerekçe‖ bölümünde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun iĢlevini yerine 

getiremediği ifade edilmektedir: 

―2876 Sayılı Kanun‘a göre, bilim adamları ve araĢtırmacılar kurumların bilim 

kurulu üyelerini teĢkil etmekteydi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı 

her bir birimin kırkar üyesi vardı ve yılda iki kez toplanıyordu. Ancak bu toplantılarda 

sadece birtakım eleĢtiri ve temennilerin dile getirmesiyle yetiniyor, kurulların üyeleri 

toplantılar sonrası dağılıyordu. Ferdî bazı gayretler dıĢında bilgi üretimi yapacak 

kurumsal çalıĢmalar gerçekleĢemiyordu. Çünkü söz konusu üyelerin çoğu aynı zamanda 

üniversitelerin öğretim elemanlarıydı. Dolayısıyla kurumlar, kurum dıĢından gelen 

eserlerin basım iĢleriyle uğraĢan yayınevleri gibi faaliyet göstermek zorunda 

kalıyorlardı. Bunu dıĢında 1993 yılında 519 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

2876 Sayılı Kanun‘un 18 maddesi değiĢtirilmiĢ fakat bu kanun hükmünde kararname de 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiĢti. Böylece 2876 sayılı Kanunda boĢluklar 
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oluĢmuĢ, iptal edilen maddeler yüzünden, en yetkili olan Yüksek Kurul, bağlı kiĢilerin 

kırkar kiĢilik bilim kurulları, komisyonları ve çalıĢma grupları oluĢturulamamıĢ, 

Yönetim Kurulunun CumhurbaĢkanınca atanması öngörülen üyeleri atanamamıĢtır. 

Yüksek Kurumun idari personel dıĢında dört bağlı kuruluĢ baĢkanı ve Yüksek Kurum 

BaĢkanı‘ndan baĢka doğrudan iliĢkili olduğu hiçbir bilim adamı ve araĢtırmacısı 

kalmamıĢtır. Netice itibarıyla, zaten daha önce de yürütemediği bilimsel araĢtırma 

iĢlevine iliĢkin kurumsal kabiliyetini tamamen yitirmiĢtir.‖ (www2.tbmm.gov.tr). 

2011 yılındaki Kanun Hükmünde Kararnameyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu ile ilgili birtakım düzenlemelere gidilmiĢ birtakım kadrolar iptal 

edilirken her birim için çeĢitli sayılarda kadrolar ihdas edilmiĢtir. Bu Kararname ile 

Yüksek Kurumun görevleri sıralanmıĢ, teĢkilat yapısı düzenlenmiĢtir. Ayrıca bilim 

kurullarının oluĢturulması, üyeliklerle ilgili hususlar, tüm yetki ve sorumluluklar da 

belirlenerek her yönüyle Kurum kaynakları ve iĢleyiĢinin nasıl olacağı ifade edilmiĢtir. 

Ġlgili Kanun Hükmümde Kararname‘ye göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu merkezi için 33, Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığı için 18, Atatürk AraĢtırma 

Merkezi BaĢkanlığı için 18, Türk Dil Kurumu BaĢkanlığı için 38, Türk Tarih Kurumu 

BaĢkanlığı için 38 kadro ihdas edilmiĢtir. Ayrıca Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumuna 15 BaĢkanlık MüĢaviri ve 30 araĢtırmacı kadrosu ihdas edilmiĢtir. Bu Kanun 

Hükmünde Kararname ile Türk Dil Kurumu BaĢkanlığına ihdas edilen kadrolar Ģu 

Ģekildedir: 10 yüksek kurum uzmanı, 20 yüksek kurum uzman yardımcısı, 3 mali 

hizmetler uzmanı, 2 mali hizmetler uzman yardımcısı, 1 strateji geliĢtirme müdürü, 2 

idari iĢler müdürü (www2.tbmm.gov.tr). 

12 Eylül darbesi ile devletleĢtirilen Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu için 

bundan sonraki süreç davalar ile geçmiĢtir. Bu davalar hem TDK hem de TTK 

yetkililerinin çeĢitli konuĢma ve açıklamalarında da yer almıĢ, Kurumların yetkilileri 

CHP‘nin Kurumların gelirlerini mahkeme kararlarına rağmen ödemediğine yönelik 

açıklamalarda bulunmuĢlardır. Örneğin Halaçoğlu‘nun ve Akalın‘ın açıklamalarında 

1994 yılında hem CHP‘nin Atatürk‘ün kurduğu CHP olduğunun hem de TDK ve TTK‘nin 

Atatürk‘ün kurduğu kurumlar olduğunun yargı kararıyla tescil edildiği hatırlatılarak 2006 yılına kadar 

bu ödemelerin yapılmadığı ifade edilmiĢtir. Ayrıca zaman zaman bu çekiĢmelerden ötürü Kurumların 

zor durumda kaldıklarını, CHP‘nin sürekli bahaneler ileri sürerek anlamsızca direndiğini ifade 

etmiĢlerdir. Bu açıklamada Akalın, CHP‘nin 1973, 1977, 1978 ve 1993 yıllarında gelirleri 

ödememek, gelirlerde hak sahibi olmak iddialarıyla kurumlara ödeme yapmadığını, bu yıllarda 

kurumların ve CHP‘nin karĢılıklı olarak yargıya gittiklerini ifade etmiĢtir (TDK ve TTK, 2006). 

2004 yılında CHP, 12 Eylül ile kurumların Atatürk‘ün kuruduğu kurumlar olmaktan 

çıktığı gerekçesi ile dava açmıĢ, mahkeme gerekli ödemelerin CHP tarafından Türk 

Tarih Kurumuna ödenmesine karar vermiĢtir. 2004 yılında TDK ve TTK, bu gelirleri 

kendisine aktarmayan CHP aleyhine alacak davası açmıĢtır. Türk Dil Kurumuna 

Atatürk'ün mirasından gelen paralar 02.10.2012 tarihine kadar Türkiye ĠĢ Bankası‘nda 

değerlendirilmiĢtir. Bu tarihten sonra Kurumun parası Türkiye Halk Bankası‘na 

aktarılmıĢtır (Erandaç, 2013). 

Sonuç ve Öneriler 

Cumhuriyet‘in ilk yılları hariç tutulursa, ―dil‖in, bir devlet sorunu olarak görülüp 

pek gündeme gelmediği, zaman zaman devlet adamlarının ya da aydınların bireysel 

çaba ve çalıĢmalarıyla kendini gösterdiği, yaklaĢık bir asır süren dil tartıĢmalarının asıl 

meyvelerini Cumhuriyet Dönemi‘nde verdiği ve ülkemizde dil politikalarının 

belirlenmesinde bütün dönemler için siyasi iradenin en önemli belirleyici olduğu tespit 

edilmiĢtir. Özellikle 1923-1950 yılları arasında dil politikasının bir devlet politikası 
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olarak ciddi bir biçimde ele alındığı ve Türk Dil Kurumun bu anlamda uygulanmaya 

çalıĢılan dil politikasına ciddi katkılar sağladığı, Kurumla iktidarın iĢ birliği içinde 

çalıĢtığı anlaĢılmıĢtır. 

Türk dil politikası her dönem için farklı anlayıĢlara sahip olduğundan bir sonraki 

dönemin genellikle bir önceki dönem uygulamalarını eleĢtirdiği ve buna bağlı olarak 

Türk Dil Kurumunun da bu eleĢtirilerden nasibini aldığı görülmüĢtür. Özellikle 

dönemler arasında; Kurumun desteklenmesi, teĢkilat yapısında ya da tüzüğünde 

değiĢikliğe gidilmesi gibi uygulamaların ―zaman ve israf kaybına‖ yol açması da 

üzerinde düĢünülmesi gereken bir husustur. Türk Dil Devrimi‘nden itibaren Türk dili 

politikası ile ilgili ortak bir politika belirlenememiĢ, hükümetler ayrı, kurumlar ayrı, 

cemiyetler ayrı, aydınlar ayrı bir dil politikası yürütmeye çalıĢmıĢtır. Bunun sonucunda 

ortak bir millî dil politikası oluĢturulamamıĢtır. 

Özellikle 1980 sonrası yıllarda dil, politikanın bir malzemesi halini alırken, dil 

politikası geri planda kalmıĢtır. Yani dile her dönem politik müdahaleler etki etmiĢ ve 

Kurum zaman zaman desteklenmiĢ zaman zaman da her türlü destek kesilerek 

kapatılmaya çalıĢılmıĢtır. Devletin dil politikasında 1950‘li yıllardan sonra bir süreklilik 

söz konusu olmamıĢ, her yeni dönem bir önceki dönemin uygulamalarını kaldırmaya 

çalıĢmakla geçmiĢtir. Dilde ortak bir politika hayata geçirilemediğinden, Kurum da 

üzerine düĢen görevleri yerine getirmekte zorlanmıĢ ve ciddi eleĢtirilere maruz 

kalmıĢtır. 

Dil, mutlaka politikadan arındırılmalı ve ülkenin dil politikası uzun vadeli 

olmalı, hükümetten hükümete ve kiĢiden kiĢiye değiĢen politikalardan vazgeçilmelidir. 

Ġzlenecek bu politika resmiyete dökülerek kararlılıkla Kurumla iĢ birliği içinde 

uygulanmalıdır. Uzun vadeli dil politikası belirlenirken de daha sonraki iktidarlarca 

köklü değiĢikliklere gidilmemesi için iktidar, muhalefet ve diğer ilgili tüm kurum ve 

kuruluĢların ortak fikir ve düĢüncelerinden yararlanılmalı, tüm aykırı fikirler de 

değerlendirilmelidir. 

Kurumun özellikle 1970 yılları sonrası CHP ile yaĢadığı karĢılıklı mahkeme 

davaları da sonuçlanarak uzun süre yaĢanan belirsizlikler ortadan kalkmıĢ, 2011 

yılından bu yana da teĢkilat yapısı 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

düzenlenerek Kuruma daimî kadrolar ihdas edilmiĢtir. Bu nedenle uzun bir süre 

yalnızca mahkeme, kongre, kurultay süreçleri; yazım kılavuzları, sözlük vb. 

çalıĢmalarıyla gündeme gelen Kurumdan beklentiler artmıĢtır. 1951 yılında devletle 

bağları kesilen Kurumun bugünkü yapısı devlet ve iktidarla iç içe olduğundan 

çalıĢmalarını daha geniĢ kapsamlı yürütme olanağına sahip olduğu söylenebilir. Ancak 

Kurumun dil adına aldığı kararlarda etkili olabilmesi için de kanunlarla Kuruma 

yaptırım gücü hakkı sağlanması yönünde de ayrıca adımlar atılmalıdır.  
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YAHYA KEMAL‟ĠN ESERLERĠNDE MĠLLÎ KĠMLĠK 

OLUġUMUNDA MĠMARĠNĠN ROLÜ 

 

ġerife ÇAĞIN

 

 

Özet 

Yahya Kemal, Balkan ve I. Dünya SavaĢlarıyla birlikte imparatorluğun parçalanmaya baĢladığı 

günlerde millî tarih anlayıĢını çözüm yolu olarak görmüĢ ve yazılarını ve derslerini bu yolda ĢekillendirmiĢtir. 

Ona göre Türklerin Anadolu‘yu fethettikten sonra ortaya koyduğu medeniyet ve bu medeniyetin ürünleri 

toprağın vatan hâline gelmesinde vazgeçilmez değerlerdir. Vatanın terkibi olarak gördüğü Ġstanbul‘un, fetihten 

sonra nasıl Türk Ģehri hâline geldiğini özellikle mimari yapıları ön plana çıkararak anlatma yoluna gider. Külliye 

anlayıĢı içerisinde mimari yapılar cansız birer unsur olmaktan çıkarak Kuran ve ezan sesi, mümin insanları, servi 

ağaçları, dünyevî ve uhrevî neĢe ve tevekkülüyle ―ruh esen‖ yapılara dönüĢür. Özellikle Türk-Müslüman 

kimliğinin tecessüm etmiĢ Ģekilleri olan Üsküp, Eyüp, Üsküdar ve Boğaziçi Yahya Kemal‘in en çok üzerinde 

durduğu, kendine has özellikleri, zenginlikleri olan Ģehir ve semtlerdir. Beyoğlu, ġiĢli, BeĢiktaĢ ise ya sonradan 

ortaya çıkmıĢ ya da yeni yapılanmalarla bozulmuĢ kimliksiz semtlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Yahya Kemal, Mimari, Külliye, Millî Peyzaj. 

 

THE ROLE OF ARCHITECTURE IN THE FORMATION OF NATIONAL 

IDENTITY IN THE WORKS OF YAHYA KEMAL 

Abstract 

During the days when Ottoman Empire began to fall apart after Balkan Wars and the First World War, 

Yahya Kemal saw understanding of national history as a solution and shaped his works and lessons in this 

direction. According to him, the civilization and the products of this civilization that the Turks produced after 

conquering Anatolia are indispensable values for the process of transformation of land into homeland. He prefers 

to narrate how as the synthesis of homeland Istanbul has become a Turkish city after conquest, especially by 

making architectural structures foreground. Within the understanding of Islamic-Ottoman social complex, 

architectural structures cease to be dull elements and become vital artifacts with the sound of azan and Quran, 

Muslim people, cypresses and the mundane and aethereal joy. As the embodied forms of Turkish-Muslim 

identity Skopje, Eyüp, Üsküdar and the Bosphorus are the cities and towns most emphasized by Yahya Kemal 

with their own characteristics and richnesses. On the other hand Beyoğlu, ġiĢli and BeĢiktaĢ are the 

neighborhoods lack of identity either emerged later or have been corrupted by new constructions. 

Keywords: Yahya Kemal, Architecture, Islamic-Ottoman Social Complex, National Landscape.  
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Yahya Kemal 1912‘de Fransa‘dan yurda döndükten sonra memleket meselelerinden 

edebiyat, Ģiir üzerine varıncaya kadar pek çok alanda yazılar kaleme almıĢ ve bunların bir 

kısmı Aziz Ġstanbul kitabında bir araya getirilmiĢtir. Bu kitaba alınan, özellikle 1921-22 

yıllarında özellikle Dergâh ve Tevhid-i Efkâr‘da yayımlanmıĢ yazılarında ve sonraki yıllarda 

çeĢitli konferanslarında üzerinde durduğu asıl mesele, Ġstanbul‘un fethinin Türk tarihindeki 

önemi ve fetihten itibaren hızlı ve planlı bir Ģekilde devam etmiĢ olan imar faaliyetleridir. 

Yahya Kemal yurda döndükten sonra uzun uzun gerçekleĢtirdiği Ġstanbul gezileri sırasında 

mimari yapıların Türk kimliğini Ģekillendirmede ne denli etkili olduğunu fark etmiĢ ve 

önceleri ona bir köy gibi görünen bu Ģehir Türk tarihinin, Türk coğrafyasının bir terkibi olarak 

değer kazanmıĢtır.
1
 

Ġmparatorluğun dağılma sürecinin hızlandığı bu yıllarda Yahya Kemal‘le birlikte 

dönemin pek çok aydını için Batı medeniyeti karĢısında yok sayılan Türk-Ġslâm 

medeniyetinin mevcudiyetini ispata çalıĢmak temel gaye haline gelmiĢ ve bu anlamda 

tarihimizin önemli imar faaliyetleri adeta yeniden keĢfedilerek kimlik oluĢumunda moral 

değer olarak gündeme getirilmiĢtir. 

Yahya Kemal‘in hazırlık aĢamasından itibaren desteklediği Yeni Mecmua‘da ve bizzat 

kendisinin görüĢ, zevk ve estetik anlayıĢına göre Ģekillenen Dergâh mecmuasında Osmanlı-

Türk mimarisi üzerine kaleme alınmıĢ yazılar dikkatimizi çekmektedir. Yeni Mecmua‘da 

Mimar Kemalettin Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde renk, Ģekil ve süslemenin önemi 

üzerinde durarak bu yapıları muhafaza etmemiz gerektiğini vurgulamıĢtır.
2
 Ahmet Refik 

Osmanlı sanatının en kıymetli eserlerinden olan cami, kasır, çeĢme, havuz, bahçe, kütüphane, 

medrese, türbe gibi pek çok mimari yapı, bu yapıların mimarları ve imar faaliyetlerine imkân 

tanıyan idareciler hakkında bilgi vermiĢtir.
3
 Mehmet Ziya, Vahit, Mimar Necmettin, M.S., 

(Ġmzasız), Ahmet Süheyl imzalı yazılarda da yine Türk-Osmanlı mimarisine yer verilerek 

Anadolu ve Rumeli hisarları, Bursa cami ve türbeleri, Edirne sarayı tanıtılmıĢ ve Türk 

sanatının Batı ve Ġran sanatından ayrılan tarafları üzerinde durulmuĢtur.
4
 

Dergâh‘ta Rezzan Arif ―Çini‖ baĢlıklı yazısında
5
 Anadolu‘nun on beĢinci asırda çini 

sanatını tanıdığını ve bu sanatın özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında en parlak 

devirlerini yaĢadığını belirtir. Falih Rıfkı ―Yeni Nesiller Ġçin Bir Mezarlık‖ baĢlıklı yazısında
6
 

eski mimarinin ruhunu ve havasını anlayamadığımızdan yakınarak Eyüp mezarlığını örnek 

olarak gösterir. Suriye ile Hicaz‘da onca Müslüman kabristanları dolaĢtığını, fakat hiçbirinde 

Karacaahmet‘in akĢamüstü güneĢi ve ufku ürperten esrarlı heybetine rast gelmediğini 

söyleyerek Türklere özgü ağaçlara dikkat çeker: 

                                                           
1
 Yahya Kemal‘de millî Ģuurun oluĢum süreci hakkında bkz. BeĢir Ayvazoğlu, ―Türk Ġstanbul‖, Yahya Kemal-

Ansiklopedik Biyografi, Korpus Yay., Ġstanbul 2007, s. 426-428. 
2
 ―Türk Mimarisine Dair‖, 2 Ağustos 1917, C. 1, Nr. 4, s. 71-72; ―Türk Mimarisinde Renge Verilen 

Ehemmiyet‖, 23 Ağustos 1917, C. 1, Nr. 7, s. 129-133; ―Medenî Ġhtiyaçlar; Ġstanbul ġehrinde Muvasala 

Temini‖, 8 TeĢrin-i Sani 1917, C. 1, Nr. 18, s. 356-357. 
3
 ―Kariye Camii ve Mozayikleri‖, 1 TeĢrin-i Evvel 1917, C. 1, Nr. 17, s. 329-332; ―Sultan Ahmed-i Salis 

ÇeĢmeleri‖, 10 Kanun-ı Sani 1918, C. 2, Nr. 27, s. 9-12; ―Pasarofça Sulhünden Sonra Ġstanbul‖, 28 Mart 1918, 

C. 2, Nr. 37, s. 209-213; ―Ġlk Payitahtlarımız: Ġkinci Murat Zamanında Edirne‖, 1 Kanun-ı Sani 1339-1923, C. 4, 

Nr. 67-1, s. 8; ―YeĢil Bursa Payitaht Ġken‖, 1 Mayıs 339-1923, C. 4, Nr. 75/9, s. 162-163. 
4
 Mehmet Ziya, ―Anadolu ve Rumeli Hisarları‖, 17 Kanun-ı Sani 1918, C. 2, Nr. 28, s. 29-32; Vahid, ―Türk 

Sınaatı ve Bursa‘daki Mahsulatı‖, 15 Nisan 1339-1923, C. 4, Nr. 75/9, s. 173-175; Mimar Necmeddin, ―YeĢil 

Cami‖, 1 Mayıs 339-1923, C. 4, Nr. 75/9, s. 176-177; M.S., ―YeĢilde Tezyinat‖, 1 Mayıs 339-1923, C. 4, Nr. 

75/9, s.165-166; (Ġmzasız), Bursa‘daki Ziyaretgâhlar Ġçin Rehber‖, 1 Mayıs 339-1923, C. 4, Nr. 75/9, s. 197-199; 

Ahmet Süheyl, ―Edirne Sarayı‖, 15 TeĢrin-i Evvel 1923, C.4, Nr. 86, s. 409-411. 
5
Rezzan Arif, ―Çini‖ (Haz. Sabahattin Çağın-Fazıl Gökçek) Dergâh, 1 Mayıs 1921, Nr. 2, s. 7-9. 

6
Falih Rıfkı, ―Yeni Nesiller Ġçin Bir Mezarlık‖ (Haz. Sabahattin Çağın-Fazıl Gökçek) Dergâh, 16 Mayıs 1921, 

Nr. 3, s. 5. 
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―Türkler köylerindeki çeĢmelerin baĢına söğüt, makberlerine servi dikiyorlardı. Bu iki 

ağaç, eski kasaba çarĢılarını ılık, müsterih bir gölgeye bürüyen çınar gibi Türk dehasının 

ihtimal uzun Ġstanbul minareleri kadar Ģayan-ı hayret bir buluĢudur.‖ 

Mimar Mazhar ―Ġstanbul‘un Ġmarı ve Eski Eserleri Muhafaza‖ baĢlıklı yazısında
7
 

milliyetin âdet, din ve eserlerle tebarüz ettiğini, mimarinin de bunlardan birini oluĢturduğunu 

belirterek mimarinin iki yönüne, eski eserleri muhafaza ve yeni yapılanmaya dikkat çeker.  

Bu dönemde mimariyi ele alan yazılar sadece bu dergilerle sınırlı değildir. Mesela 

dönemin en önemli fikir dergilerinden Türk Yurdu‘nda da Mimar Kemalettin, Hamdullah 

Suphi, Halil Edhem, Celâl Esad, Mimar Hikmet‘in kaleme aldığı yazılar mevcuttur. 

Bütün bu yazılarla birlikte RuĢen EĢref‘in 1923‘te yayımlanan -bir kısmı 1918-1921 

tarihleri arasında kaleme alınan yazılardan oluĢan- Ġstanbul‘un cami, mezar, türbe, çeĢme gibi 

mimari yapılarına yer verdiği Ayrılıklar‘ı anılmaya değer önemli bir kaynaktır.
8
 Özellikle su, 

mermer, sükûn, çınar ve servinin oluĢturduğu uhrevî âlem içerisinde Eyüp‘ü anlattığı ―Eyüp 

Sultan‘da Ramazan Gecesi‖ baĢlıklı yazısı ve vatanın hulasası sayılan Süleymaniye‘yi ve bu 

yapının mimarını övdüğü ―Süleymaniye‘de‖ ve ―Mimar Sinan‘ın Kabrini Ziyaret‖ yazılarıyla 

Yahya Kemal‘in Eyüp‘ü konu alan yazıları ve ―Süleymaniye‘de Bayram Sabahı‖ baĢlıklı Ģiiri 

arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Bu yazılarda RuĢen EĢref tıpkı Yahya Kemal gibi 

Müslüman Türk‘ün inĢa ettiği Ġstanbul‘u kutsamakta ve ―vatan kubbesinin çatırdadığı‖ bu 

günlerde Ģanlı, zaferlerle dolu tarihimizi yeni nesillere hatırlatmaktadır. 

Yahya Kemal göze hitap eden ve Nietzsche‘nin tasnifine göre Apolloniyen sanatlar 

arasında yer alan mimariyi, kulağa hitap eden ve Diyonizyen sanatlar arasında yer alan 

musikiyle buluĢturmak ister.
9
 Servi, çınar, rüzgâr gibi tabiat unsurlarıyla taĢa hayat verdiği 

gibi Kuran ve ezan sesiyle, dinî mahiyetteki musiki parçalarıyla da onları uhrevî bir hava 

içerisinde yaĢatmak ister. Bu da yetmez; dua eden, oruç tutan, ―Kuru ekmekle bayat peyniri 

lezzetle yiyen/ ÇeĢmeden her su içerken: ‗ġükür Allah‘a‘ diyen‖ tevekkül sahibi insanlarıyla 

gücünü din ve tarihten alan, cami ve külliyenin etrafında Ģekillenen bir Ģehir anlayıĢına 

ulaĢmaya çalıĢır. Bu yüzden Yahya Kemal‘in eserlerini mimarlıkla ilgili kitabî bilgilerden 

hareketle mezarlık mimarisi, dinî mimari, sivil mimari, askerî mimari, kent mimarisi gibi 

birbirinden bağımsız baĢlıklar altında incelemek oldukça sıkıntılıdır. Böylesine kolektif bir 

yapı içerisinde ―tayy-ı mekân‖, ―tayy-ı zaman‖ içerisinde gidenlerin ruhlarıyla yaĢayanların 

ruhları buluĢur ve taĢ, taĢ olmaktan, birer mühendislik harikası olan yapılar matematiksel 

zorunluluk olmaktan çıkar. ĠĢte ―taĢı yenmiĢ bin iĢçisi mimarıyla‖, ―Kaç fâtihin altın kanı 

mermerle karıĢmıĢ‖ mısraları Yahya Kemal‘in Müslüman-Türk‘ü ayakta tutacak, felaket 

zamanlarında harekete geçirecek olan moral değer olarak adlandırabileceğimiz ―ruh‖un 

ĢiirleĢmiĢ karĢılığıdır. 

Yahya Kemal‘in dünyasında mimari, toprağın vatan halinde tecessüm etmiĢ Ģeklidir. 

Ona göre bir semtin esası olan cami, sadece binadan ibaret olan ibadet yeri değildir. Camiyi, 

vakfedenin devrini gösteren bir ―manzume‖ olarak düĢünür. Caminin yanında medrese, 

imaret, tabhâne, hamam, mektep, muvakkithane, camiin mihrap tarafında vakfedenin türbesi, 

akrabasının ve yakınlarının gömüldüğü mezarlık vardır. Yine bu birliği anlatmak için Ģöyle 

der Yahya Kemal:
10

 ―Hâsılı bütün Ģekliyle vakfedenin adını taĢıyan ve devrini temsil eden bir 

                                                           
7
 Mimar Mazhar, ―Ġstanbul‘un Ġmarı ve Eski Eserleri Muhafaza‖ (Haz. Sabahattin Çağın-Fazıl Gökçek) Dergâh, 

1 Haziran 1921, Nr. 4, s. 17-19. 
8
 Ayrılıklar (Haz. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2002. 

9
 Apollon ve Dionisos karĢıtlığı için bkz. Friedrich Nietzsche, Tragedyanın DoğuĢu (Çev. Ġsmet Zeki Eyuboğlu), 

Say Yay., Ġstanbul 2002. 
10

 Aziz Ġstanbul, Ġstanbul Fetih Cemiyeti Yay., Ġstanbul 2014, s. 38. Bu kitapla ilgili bundan sonraki atıflar metin 

içinde (A. Ġ.) kısaltmasıyla verilecektir. 
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levhaydı‖. Bir Ģiir terimi olan ―manzume‖ ve bir resim terimi olan ―levha‖nın mimariyi 

tanımlarken kullanılması dikkat çekicidir. Bu yüzden Yahya Kemal‘i anlamak için bizi dar 

alanlara hapseden ifadeler yerine ―millî peyzaj‖ baĢta olmak üzere ―kompozisyon‖, 

―pitoresk‖, ―ahenk‖ ve kendisinin en çok kullandığı ―ruh‖ gibi çağrıĢımları zengin ifadeler 

kullanmak daha anlamlı olacaktır. 

Nitekim ―Millî Peyzaj‖ baĢlıklı yazısında
11

 Yahya Kemal‘in kendisinden öncekilerden 

farklı olarak milliliğe vurgu yaparak kimlik inĢasında mimariye yüklediği rolün ne kadar 

önemli olduğunu görürüz: 

―Mimariyi yalnız mimari ve hendese nokta-i nazarından adıyla ihya etmek bir hatadır. 

Çünkü mimariye zamanın giydirdiği bir kisve vardır. ĠĢte o millî peyzaj‘dır. Buna bir misal 

Beyazıd Camii‘dir. Beyazıd Camii‘nin önünde kahveler arkasında Sahaflar ÇarĢısı vardır. 

Bilhassa Sahaflar ÇarĢısı‘nı ele alalım. Bu manzara hiçbir dekorcunun icad edemeyeceği 

kadar güzeldir. Ve üstelik maziyi göz önünde canlı bir vesika gibi bulundurur. Çok cezrî 

düĢünen bir belediyeci feci bir günah olarak, Beyazıd Camii‘ni yalnız mimari eseri olarak 

ortaya çıkarmak istese ve Sahaflar ÇarĢısı‘nı kaldırsa ne kadar fena olur, değil mi? Demek ki 

zamanın bir de kendi mimarisi vardır, etraf her zaman tufeylî değildir.‖
12

 

Yahya Kemal Ġstanbul camilerinden bahsederken mimarinin adına ve üslubuna dair bir 

yazı olmadığına, sadece camiin kapısında bir beyitle banisinden, mütevellisinden 

bahsedildiğine dikkat çeker (A. Ġ. s., 153). Ġster uhrevî ister dünyevî olsun Eyüp, 

KocamustapaĢa, Üsküdar, Çamlıca, Boğaziçi gibi semtlerin bir özelliği de mimarilerinin basit 

ve ahĢaptan olmasıdır. Az malzemeyle birbirinden güzel göz alıcı tablolar yaratan; saray, 

köĢk, yalı mimarilerinde çok ince olan Türkler ahĢabı taĢa, tuğlaya tercih etmiĢlerdir. 

Yangından korkmamıĢlardır (A. Ġ. s. 48, 119). 

Kubbenin mekâna hâkim bir eleman olarak kullanılması Osmanlı mimarisinin en 

karakteristik tarafını oluĢturur. Öyle ki Mimar Sinan‘la birlikte Klasik Osmanlı mimarisinde 

kubbe teknolojisinin ulaĢtığı estetik düzey, Edirne Selimiye Camii ile ölçü büyüklüğünün de 

zirvesine ulaĢmıĢtır.
13

 

Aziz Ġstanbul‘da Yahya Kemal Osmanlı mimarisinin bu karakteristik tarafını ön plana 

çıkararak fetihten sonra mimarinin yeni bir merhaleye geldiğini, artık millî mimarimizin 

müminleri tek bir kubbe altına almaya çalıĢtığını belirtir. Camilerimizin, üstü birçok küçük 

kubbelerle ve içi birçok sütunlarla süslenmiĢ Arap ve Ġran camilerinden ayrılıĢ noktası 

buradadır (A. Ġ., s. 39). 

―Süleymaniye‘de Bayram Sabahı‖ bu fikrin ĢiirleĢmiĢ Ģeklidir. Bu yapı sayesinde 

Kanuni Süleyman‘ın muhteĢem imparatorluğunu, büyük bir devletin asırlarca milletlere 

hükmeden kudretini hissederiz.
14

 

Süleymaniye Camii‘nin yapımında kullanılan sütunların, renkli mermerlerin, kıymetli 

yapı taĢlarının bulunması için imparatorluğun dört bir tarafında tüm imkânlar seferber 

                                                           
11

 Mektuplar Makaleler, Ġstanbul Fetih Cemiyeti Yay., Ġstanbul 2014, s. 57. 
12

 Ġngiliz yazarı, sanat tarihçisi John Ruskin 1849‘da yayımlanan Mimarlığın Yedi Lambası‘nda millî kimlik inĢa 

etmek yolunda hafızamızı barındıran mimari eserlerimizi oluĢtururken iki hususu yaĢantımıza geçirmemiz 

gerektiğini vurgular: 1. Günün mimarisini tarihe geçecek Ģekilde gerçekleĢtirmek, 2. Eski çağlarınkini en 

kıymetli miras olarak muhafaza etmek Bkz. Belleğin Lambası (Çev. Ali N. Tezel), Corpus Yay., Ġstanbul 2016, 

s. 66. 
13

 Selçuk Mülayim, ―Mimari‖, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, C. 30, s. 91-95. 
14

 Mimar Sinan‘ın sanatı üzerine bkz. A. Afetinan, Mimar Koca Sinan, Türkiye Emlak Kredi Bankası Yay., 

Ankara 1968. Afetinan, Mimar Sinan‘ın bütün camilerinde isimlerini taĢıdığı tarihî Ģahısların hayat hikâyelerini 

ve yapıldıkları zamanı canlandırmanın mümkün olduğunu söyler ve Süleymaniye Camii, Mihrimah Camii, 

ġehzade Camii, Edirne‘de Selimiye Camii‘ni buna örnek olarak gösterir., s. 59-60. 
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edilmiĢ; eski harabeler, devĢirme taĢların kullanıldığı özel binalar araĢtırılmıĢ, uygun bulunan 

yapılardan mermer direkler, kapı ve pencere söveleri, döĢemeye elveriĢli mermerler sökülerek 

bu yapılar tekrar onarılmıĢ ve mülk sahiplerinin mağduriyetleri giderilmiĢtir.
15

 Bu yüzden 

Süleymaniye, kullanılan malzemenin mahiyeti ve tedariki düĢünüldüğünde memleketin 

birliğini temsil eden ihtiĢamlı kubbe fikrine uygun olarak vatanın hülasası gibidir. 

―Süleymaniye‘de Bayram Sabahı‖nda ―Kimi gökten kimi yerden üĢüĢüp her kapıya/Giriyor 

birbiri ardınca ilahi yapıya/Tanrı‘nın mâbedi her bir tarafından doluyor/Bu saatlerde 

Süleymaniye tarih oluyor‖, ―Dili bir, gönlü bir îmânı bir insan yığını/Görüyor varlığının bir 

yere toplandığını/Büyük Allah‘ı anarken bir ağızdan herkes/Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek 

bir ses‖ mısraları vatanın dört bir tarafından akın akın gelen ruhları kucaklayan büyük ve 

kutsal yapının mahiyetine uygundur. 

Yahya Kemal‘de mimari, matematiksel bağıntıları olan, tarihte kalmıĢ, canlılığını 

kaybetmiĢ veya bir müze görünümünde korumaya alınmıĢ bakımlı, seyirlik yapılardan ibaret 

değildir. ―Ruh‖, ―Türk ruhu‖, ―ruh eser‖ Yahya Kemal‘in eserlerinde en çok karĢımıza çıkan 

ifadelerdir. Topkapı Sarayı‘nda Revan KöĢkü‘nü gezerken kulağına derinden bir Kuran 

sesinin gelmesiyle birlikte Ġslam mimarisini tam manasıyla gördüğünü söyler: ―Çünkü Ġslâm 

mimarisinin içine bir ruh gibi muhakkak rahle baĢında bir Kuran sesi lazım. O ses olmadığı 

zaman bu mimarî kuru bir Ģekilde görünüyor‖ der (A. Ġ., s. 96). 

Yine Millî Mücadele ruhuyla kaleme alınmıĢ ―Yeni Bir Ufuk‖ baĢlıklı yazısından 

Ģairin Mütareke‘den hemen sonra gönlünü avutmak için surlarda, Eyüp‘te, Edirnekapı ve 

Topkapı semtlerinde, Süleymaniye‘de, Sarayiçi‘nde, Anadolu ve Rumeli Hisarlarında, 

Kâğıthane vadisinde gezintilere çıktığını öğreniriz. Vatan mefhumunu Ġstanbul‘un toprağında, 

tabiata karıĢmıĢ bir mahiyette görünce sevindiğini söyler. Tıpkı ―Süleymaniye‘de Bayram 

Sabahı‖nda camiyi ruh ordularının doldurmaları gibi bu mekânların da insanı içten kavrayan 

bir atmosferi vardır. Eyüp‘te türbeye yakın bir mezar taĢından Ģöyle bahseder (A. Ġ., s. 121): 

―Üstündeki burma kavuktan hemen anlaĢılır ki altında Ġstanbul‘a Fatih‘le beraber 

girmiĢ olan Türklerden biri yatıyor; bugün yaĢayan en millî Ģairimiz de bu taĢta hissedilen 

Türk ruhu yoktur diyebilirim. Bu taĢ, fetih devrinin keyifli askeri gibi, önümde kavuğu yıkmıĢ 

duruyordu; etrafındaki toprağa bir vatan rengi veriyordu. Vatana dair hiç bir yazıdan, hiç bir 

sözden bu taĢ karĢısında duyduğum vatan zevkini duyamadım.‖ 

Türk-Müslüman kimliğinin tecessüm etmiĢ Ģekilleri olan Üsküp, Eyüp, Üsküdar ve 

Boğaziçi Yahya Kemal‘in en çok üzerinde durduğu, kendine has özellikleri, zenginlikleri olan 

Ģehir ve semtlerdir. Beyoğlu, ġiĢli, BeĢiktaĢ ise ya sonradan ortaya çıkmıĢ ya da yeni 

yapılanmalarla bozulmuĢ kimliksiz semtlerdir. 

Üsküp 

Yahya Kemal ―Lâkin Müslüman toprağının en hararetli bir çerçevesinde ikâmet 

ediyordum‖ dediği Üsküp‘te dünyaya gelir.
16

 Ġshakiye Camii‘ne bitiĢik gibi olan evlerinin 

önünde geniĢ mezarlıklar vardır. Kapılarının önünde meçhul bir evliyaya atfolunan yüksek bir 

mezar taĢı dikili durur. KarĢılarında Gavri Baba ve YeĢil Baba yatarlar. Kandil geceleri bu 

velilerin yerleri mumlarla dolar ve Alaca Câmii denilen Ġshakiye Camii‘nin minaresinden 

Partal Hafız‘ın ezanlarını dinlerler. Yahya Kemal okul hayatına Sultan Murat camiinin bir 

parçası olan Beyan Baba türbesinin avlusundaki Yeni Mektep‘te baĢlamıĢtır. Aslında 

                                                           
15

 Süleymaniye Camii ve külliyesinin yapımına dair bkz. Oktay Aslanapa, Mimar Sinan‟ın Hayatı ve Eserleri, 

Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü Yay., Ankara 1988, s. 28-44. 
16

 Yahya Kemal, Çocukluğum Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım, Yahya Kemal Enstitüsü Yay., Ġstanbul 

1973, s. 34. 
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mektebin yeniliği zamanla yanmıĢ ve yıkılmıĢ olan binasının yeniden yapılmıĢ olmasından 

kaynaklanır. Bu mektebin hayatındaki önemini Ģöyle anlatır:
17

 

―Bu yeni mektep Üsküp‘ün en mübarek tepesi üzerinde olan Sultan Murad Camii‘nin 

arkasındaydı. Yeni Mektep, asırlar içinde hangi eski mektebe nispetle yeni idi. Bunu hâlâ 

tayin edemiyorum. Hakikatte tam manasıyla eski idi. Zannettiğime göre Sultan Murad-ı Sani 

o tepede maruf camiini bina ettiği zaman etrafına, medrese, imaret ilave ederken onu da ilave 

etmiĢti. Çünkü o tepede camiin teferruatından olmayan hiçbir yapı yoktu. Yeni Mektep‘in 

yeniliği ise zamanla yanmıĢ ve yıkılmıĢ olan binasının yeniden yapılmıĢ olmasından 

geliyordu. ĠĢte hoca karĢısında ilk defa ders gördüğüm yer, daha Ġstanbul fethedilmeden önce 

vücuda gelen ve o zamandan beri hiçbir Ģeyi değiĢmemiĢ olan bu latif yerdi. Eğer oraya 

gönderilmemiĢ olsaydım, tahsilim doğrudan doğruya bir yeni maarif mektebinde baĢlasaydı 

milliyetimin en hoĢ bir hatırasından mahrum kalmıĢ olurdum. Çocukluğumda olsun birkaç 

sene güzel mazimiz içinde yaĢamıĢ oldum.‖ 

Bu Müslüman Ģehrin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü annesinin ölümünü haber 

veren salâ seslerini Alaca ve Sultan Murat camilerinden iĢitir. Annesini Ġsa Bey Camii‘nin 

mezarlığına defnederler. On üç yaĢında olduğu bu günlerde Ġsa Bey Camii‘nde annesinin 

ruhuna hemen her akĢam Yasin okumaya baĢlar.
18

 

Müslümanlık âlemine bu kapıdan girdiğini söyleyen Ģair için Üsküp, uhrevî ve köhne 

havasıyla hem kendi hem de yüzyıllarca geniĢ coğrafyalara hükmetmiĢ olan Osmanlı‘nın 

Ģahsında ―Bir bitmeyen susuzluğa benzer‖ bir ağrı olarak sürekli duyacağı ―kaybolan Ģehir‖ 

olacaktır.  

Hatıralarında, çocukluğunda dinlediği ezan seslerinden ―Hazret-i Muhammed‘in Bilâl-

i HabeĢi‘den dinlediği ezan, asırlarca sonra, bizim semamızda hem dinî hem millî bir musiki 

olmuĢtu‖ diyerek bahseder. Bu sesler Yahya Kemal‘i ömrü boyunca bırakmamıĢ, hatta 

Paris‘teyken bile kulaklarına bu seslerin hatırası aksetmiĢtir.
19

 

1921‘de yayımlanan ―Karanlıkta Uyanan Biri‖ yazısında Üsküp‘ün türbe mimarisi ve 

kent mimarisine dair dikkate değer tespitlerde bulunur: 

―Bu Ģehir Fatih devrinin ruhanî bir mezarlığıydı. Her köĢesinde bir evliya yatardı. 

Halkı, rivayet ederdi ki ya Bağdat‘ta bir evliya fazla imiĢ yahut Üsküp‘te, ulema henüz bu 

bahsi halledememiĢ. Lakin Üsküp‘ün evliyaları hep cengaverdiler. Türbelerinin duvarlarında 

bir insanın taĢıyamayacağı kadar ağır ve büyük, paslı kılıçlar, kalkanlar, zincirler asılı 

dururdu. Bukağalı Baba‘nın baĢı ucunda, düĢman zindanında taĢıdığı bukağılar vardı. Kale-

içi‘nde yatan Cafer Baba‘nın kabri gülleden bir duvarla örülüydü. DüĢman Üsküp‘ü sardığı 

zaman topa tutmuĢ, Cafer Baba da Ģehrin üstüne düĢürülen gülleleri, daha havada iken, elma 

tutar gibi eliyle tutar, üst üste yığar, kabrinin etrafına gülleden bir duvar örermiĢ. 

Gazi Baba, etrafında binlerce gaziyle, bir tepede yatardı, kandil geceleri, Gazi Baba 

semti bir mum Ģehrâini halinde görülürdü.‖ 

Yahya Kemal Ġstanbul‘un TürkleĢmesinde Üsküp‘e büyük pay ayırır. Fetihte kanını 

döktükten sonra, ―Üsküplü‖ mahallesini kurarak Ġstanbul‘a ilk Türk mayasını veren bu Ģehrin 

o zamanlar bir medeniyet merkezi olduğunu belirtir. Âlimler, Ģairler, münĢîler yetiĢtirmiĢ, 

Selâtin camilerine benzer camilerle, medreselerle, tekkelerle, bedestenlerle, çarĢılarla 

                                                           
17

 a.g.e., s. 21. 
18

 a.g.e., s. 21-35. 
19

 a.g.e., s. 26-27; Ayrıca Yahya Kemal‘in dünyasında ezan sesinin önemi hakkında bkz. BeĢir Ayvazoğlu 

―Ezân-ı Muhammedî‖, Yahya Kemal-Ansiklopedik Biyografi, s. 156-157. 
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bezenmiĢtir.
20

 Selanik çok daha medenî bir Ģehir olmasına rağmen hoĢuna gitmez. Köhne 

Üsküp‘ü camileriyle, camilerinin Ģadırvanlarıyla, ruhanî haliyle tahayyül eder ve özler.
21

 

Eyüp 

Mezarlarda milletimizin ölüm hakkındaki büyük ve derin felsefesinin yattığını 

düĢünen Yahya Kemal için Eyüp‘ün ayrı bir önemi vardır. Bizans devrinde bir sütçü köyü 

olan Eyüp‘ü fetihten sonra Türkler çok geniĢletmiĢler ve ona ruhanî bir kimlik 

kazandırmıĢlardır. (A. Ġ., s. 39-41). 

―Ölümü manevi bir istirahat gibi gösteren mezarlıklar Ģehri‖ (A. Ġ., s. 6) 

―Ölümü güzel gösteren nazirsiz bir ölüm Ģehri‖ (A. Ġ., s. 37) 

―Bütün Türkiye‘de, belki bütün dünyada en uhrevî bir Ģehir olan Eyüp‖ (A. Ġ., s. 39) 

―Eyüp, Türklerin ölüm Ģehri Eyüp, Avrupa toprağının bittiği sahilde Ġslam cennetinin 

bir bahçesi gibi yeĢil duruyor. Bu ölüm Ģehrine bir defa girenler, kendilerini bir servi ve çini 

rüyası içinde kaybolmuĢ gibi hissettikleri zaman (…)‖ (A. Ġ., s. 106) 

―Fetihten beri, yumuĢak bir Türk söyleyiĢiyle ‗Eyüp‘ dediğimiz bu cennet bahçesi‖ 

(A. Ġ., s. 110) gibi ifadeler Yahya Kemal‘in ölümü ne derece munisleĢtirdiğini, mezarlıkları 

uhrevî ve mimari yapısıyla kolektif bir değer haline getirdiğini göstermektedir.
22

 Ölümü 

güzelleĢtiren hava Eyüp‘te Türkiye Türklerinin verdiği bir havadır (A. Ġ., s. 39). Eyüp‘le 

birlikte bir ―ölüm Ģehri‖nden bahseden Ģair bu duyuĢ tarzıyla Türk Edebiyatı‘nda ölümü ferdî 

bir ıstırap olarak iĢleyen ve mezarlıkları yas tutulan yerler olarak gösteren sanatçılardan 

ayrılır. 

1922‘de Tevhid-i Efkâr‘da kaleme aldığı ―Bir Rüyada Gördüğümüz Eyüp‖ baĢlıklı 

yazısında,
23

 Ġstanbul‘un fethinde Eyüp‘ün ruhanî gücü üzerinde durur ve Hz. Muhammed‘in 

yeĢil sancağını taĢımıĢ olan sahabi Hâlit Eyyûb‘ün hikâyesini anlatır. Emevilerin Ġstanbul 

kuĢatmasına katılan ve bu kuĢatmada Ģehit düĢen Eyüp‘ün mezarının Fatih‘in Ġstanbul‘u 

fethettiği sırada AkĢemsettin tarafından bulunması fethin gerçekleĢeceği yolunda önemli bir 

iĢaret sayılmıĢ ve askere moral olmuĢtur. Fetihten sonra ise Ģehitlerin sahabi Hâlit‘in kabri 

etrafına gömülerek Eyüp‘ün nasıl bir ölüm Ģehri hâline getirildiği Ģöyle anlatılır (A. Ġ., s.110): 

―Fetihten sonra, sahabi Hâlit‘in kabri etrafına ilk Ģehitler gömüldüler. AkĢemsettin‘le 

fetih askerlerinin, muhasara günlerinde gözlerine görülen sahabi Hâlit, bir timsal iken toprakta 

bir makam oldu, o makam bir Ģehitlik oldu, o Ģehitlik bir ölüm Ģehri oldu. O ölüm Ģehri 

Avrupa toprağında, Ġslam cennetinin yeĢil ve ruhani bir bahçesi oldu. Fetihten beri, yumuĢak 

bir Türk söyleyiĢiyle ‗Eyüp‘ dediğimiz bu cennet bahçesine, en büyük sadrazamlardan en 

fakir müminlere kadar kafile kafile ruhlar girdiler. 

Bütün o kabirlerin aralarından geçtiğim bir gün, sahabi Hâlit‘in yanında fetih 

askerlerinden birinin burma kavuklu taĢına vecitle uzun uzun baktım; tiryaki bir ocak 

ihtiyarının vücudunu haber veren o metin taĢ, ölümün ortasında kavuğu yıkmıĢ, hala fetih 

rüyasını görüyor gibi dalgın duruyordu. 

Zaten Eyüp, o rüyanın toprakta mücessem bir devamı değil mi?‖ 

                                                           
20

 a.g.e., s. 30. 
21

 a.g.e., s. 75. 
22

 Eyüp‘teki ölüm mimarisi hakkında bir çalıĢma için bkz. ġeyma TaĢçıoğlu ―Yahya Kemal‘de Ölüm Mimarisi‖, 

Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası II, Ġstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü Yay., Ġstanbul 1968, s. 

143-155. 
23

 Tevhid-i Efkâr, nr. 318, 27 Nisan 1922; Aziz Ġstanbul, s. 106-110. 
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Eyüp‘ün bu manevi havası karĢısında Ġstanbul‘u görmeye gelen Katolik Ģair Henri de 

Régnier de ―Türk ırkından doğup, bizimle beraber yaĢayıp, öldükten sonra mezarına sarıklı 

bir taĢın dikilmeyeceğine‖ üzülmüĢ ve Ģöyle demiĢtir: ―Ġstanbul! Müminlerinin o kadar 

sevdiği Eyüp servilerinin altında kendimi senin ölülerinle kardeĢ hissettim.
24

 

Yine Tevhid-i Efkâr‘da kaleme aldığı ―Saatler ve Manzaralar‖ baĢlıklı yazıda
25

 bir 

ramazan gecesi Eyüp‘te duyduğu uhrevî havayı anlatır. Yazının ilk bölümü Ayasofya‘ya 

ayrılmıĢtır. Yüksek merdivenli kürsülerden dinlediği vaazlar onu etkilemez, yalnız kuytu 

köĢelerde sütunların dibinde derin bir vecitle dua eden iki nefer karĢısında hüzünlenir. ġiĢli 

Caddesinde ramazandan bahsettiği ikinci bölümde ise Ģair, uhrevî havadan yoksun bu semtte 

ramazanın neĢesini hisseden birkaç aile ve sabaha karĢı duyulan davul sesinden baĢka bir Ģey 

bulamaz. 

Üçüncü bölüm ise ―Eyüp‘te Namaz Saati‖ne ayrılmıĢtır. Eyüp‘te bir ramazan gecesi 

yaĢadığı uhrevî hava onu çok etkiler. Yahya Kemal‘de bir türbe, bir cami, bir Ģadırvan, Ģehrin 

geleneksel dokusunu oluĢturan evler hiçbir zaman tek baĢlarına, taĢtan ibaret seyirlik mimari 

unsurlar olarak ele alınmaz. Onlar bir külliye, bir mahalle içinde insanları, ağaçları, sesi ve 

ruhu ile yaĢanmıĢlık duygusu uyandıracak Ģekilde pitoresk bir güzellik olarak 

değerlendirilirler. Tanpınar da Ġstanbul‘un mahalle hayatını anlatırken Yahya Kemal gibi 

satıcı sesleri, mimari yapısı, sokakları, evleriyle pitoresk bir manzara çizer ve bu canlılığı, 

ahenkli bütünlüğü orman imajıyla verir. AĢağıda Eyüp örneğinde görüldüğü gibi tek tek ele 

alındığında fazla bir Ģey ifade etmeyen parçalar ancak bir arada düĢünüldüğü zaman canlı bir 

uzva, ahenkli bir bütüne dönüĢür (A. Ġ., s. 143-144): 

―Sonra camie gittik. Bahar, ramazan, gece, namaz vakti, fazla olarak da yağmurdan 

sonra serin bir saat, bu muhite anlatılmaz bir renk vermiĢ; o ıĢıklı avlu, o bin senelik çınarların 

gölgesi! Yer altında bir türbede yatan Çifte Gelinler‘i görmek için çömeldik, yerle beraber 

olan pencereden baktık. Mumlar yanıyor, Çifte Gelinler‘in tabutları tellerle bezenmiĢ, ölüme 

kardeĢ gibi kol kola girmiĢ olan bu kızlara bakarken gözler gayr-i ihtiyari doluyor; Türk ruhu 

burada genç kızlığın uhrevî Ģiirini yaratmıĢ. 

Sahib-makam olan Eyüp, gecenin bu saatinde, haremine çekilmiĢ bir padiĢah gibi 

mahfî, pencereleri kapalı, yalnız etrafında yatan Fatih adamlarından iki ihtiyar gazinin 

türbeleri ıĢıklı; onlar, ramazanı ruhânî bir keyifle hissediyorlar; ikisinin de mumları yanıyor, 

pencereleri açık. 

Camiin haremi namaz saatinin hürmetiyle sessiz. Teravih kılınıyor. Kapısına kadar 

kesif bir cemaatle dolu olan camiden, zaman zaman, müezzinlerin gür, pürüzsüz, berrak 

sesleri taĢıyor, sonra muhit yine sakinleĢiyor; yine aynı sesler, daha yüksek bir vecitle 

yükseliyorlar, yine ruhanî bir sükût oluyor. Namaz bir ses feyezanıyla bitti. Ondan sonra 

ilahiler coĢtu. Bu cemaat bir Ģevk saati geçiriyordu. 

Kalbimiz yıkanmıĢ gibiydi. Haremden çıktık. Eyüp‘ün bu saatini hiçbir zaman 

unutamayacağım.‖ 

Yahya Kemal‘in mimariye bakıĢında, maddî unsurlardan ziyade bu unsurların 

insanlarda uyandırdığı duygular ön plândadır. Adeta mekânları canlı birer varlık olarak 

                                                           
24

 Tevhid-i Efkâr, nr. 318, 27 Nisan 1922; Aziz Ġstanbul, s.106-110. Yahya Kemal‘in Tevhid-i Efkâr‘daki 

yazılarında özellikle ölülere ve mezarlara yaklaĢımı, onlarda millî bir ruh arama gayreti Babanzade Ahmet Naim 

gibi dini katı bir Ģekilde yorumlayan bilginleri rahatsız etmiĢtir. Eyüp hakkında kaleme aldığı bu yazı üzerine 

Ahmet Naim, Yahya Kemal‘i Ġslamiyet‘e zarar vermekle suçlamıĢ ve Ġslam‘da ölülere ibadet, mezarlara 

muhabbet, ölmüĢ insanları filan veya falan semtte hazır ve nazır hissetmek gibi itikatların yeri olmadığını 

söylemiĢtir. Bkz. Çocukluğum Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım, s.115-122. 
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 Tevdid-i Efkâr, n.331 10 Mayıs 1922; Aziz Ġstanbul, s.141-145. 
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düĢünür. Mimariyle birlikte diğer pek çok unsurun bütüncül Ģekilde böylesine bir değer 

yüklenerek anlatılması sanırım bizim edebiyatımızda yeni olsa gerek. Bu, Yahya Kemal‘in, 

zamanı mazi, hal ve istikbal diye üçe taksim ederek sabit bir Ģey olarak gören anlayıĢa karĢı, 

zamanı taksim edilemeyen hareketli bir Ģey olarak gören ve bizi Bergson‘a götüren ―imtidad‖ 

fikriyle yakından iliĢkilidir. 

Üsküdar 

Hafızası olan semtlerden biri de Üsküdar‘dır. Yahya Kemal, Malazgirt SavaĢı‘ndan on 

yıl sonra KutalmıĢoğlu Süleyman ġah kumandasında Türk atlılarının Üsküdar‘da 

görünmelerini büyük bir hadise olarak görür ve onlar için ―Ġstanbul‘u ve Ayasofya kubbesini 

Anadolu yakasından ilk gören Türk gözleri‖dir, der (A. Ġ., s. 9). 

Üsküdar da tıpkı Eyüp gibi Bizans devrinde küçük bir kasaba iken Türkler zamanında 

camileri ve saraylarıyla çok geniĢlemiĢ ve sahilden Çamlıca tepesine kadar yükselmiĢtir ( A. Ġ. 

s. 37). 

Sakin sokakları, ruha Ģifa veren cami avluları, özellikle Karacaahmetiyle uhrevî bir 

Ģehir kimliğine sahip olan Üsküdar‘ın yanı baĢında bir de ―sahilde baĢlayarak, tepe tepe 

yükselerek, ta Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca‘ya kadar çıkan bir zevk ve Ģevk Üsküdar‘ı 

var‖dır ( A. Ġ., s. 60). 

―Üsküdar Vasfında Gazel‖ , ―Ġstanbul Fethini Gören Üsküdar‖ , ―Hayal ġehir‖, 

―Üsküdar‘ın Dost IĢıkları‖, ―Atik-Valde‘den Ġnen Sokakta‖, ―Ziyaret‖ bu semt için söylenmiĢ 

Ģiirlerdir.  

Ġstanbul‘un fethini, yeniden inĢasını Türk mimarisinin yükseliĢini uzaktan seyreden 

Üsküdar‘ı Yahya Kemal bir havuz imajıyla Ģöyle anlatır (A. Ġ., s. 59): 

―Bir havuzun durgun suyuna bakarsanız içinde oraya aksetmiĢ harici bir âlemin 

ağaçlarını, bulutlarını görürsünüz. ĠĢte Üsküdar‘ın maneviyatında Ġstanbul muhasarasının 

günleri öyle duruyor‖ 

―Bir ulu rüyayı görenler Ģehri‖ dediği Üsküdar, hiçbir Ģehre nasip olmayan Ġstanbul‘un 

fethini ve Ġstanbul‘un yükseliĢini hafızasına nakĢetmiĢ önemli bir bellek mekânıdır. Üsküdar 

ile ilgili Ģiirlerde Ģair bu Ģehre gıptayla uzaktan bakar. 

―Hayal ġehir‖ Ģiirinde, Cihangir‘den seyrettiği Üsküdar, bir ―rüya Ģehir‖ olarak 

anlatılır. ―ġark‘ın ıĢık mimarı‖ dediği güneĢ, akĢam vakitleri camlardan saraylar yaratır ve 

Üsküdar bu anlarda adeta bir masal âlemine dönüĢür. Üsküdar bu Ģiirde Ġstanbul‘un karĢı 

tarafındaki âbideleri yansıtan bir bellek mekânı olarak karĢımıza çıkar. GüneĢin oyunuyla bir 

―hayal Ģehir‖ haline gelen bu saltanatın bitmesiyle Üsküdar‘ın hali hazırda yaĢayan tarafıyla 

karĢılaĢırız. O, güneĢin batıĢıyla kendi iç aydınlığına dalan; fakir, fakat mütevekkil insanların 

yaĢadığı serviler Ģehridir.
26

 Üsküdar‘ın iki semtini konu alan ―Ziyaret‖, ―Atik-Valde‘den Ġnen 

Sokakta‖, ―KocamustâpaĢa‖ Ģiirlerinde Ģair, bir Türk mahallesinin iç ve dıĢ dünyasını bir 

bütün olarak duyurmaya çalıĢır. Bu Ģiirlerde kerpiç ve ahĢaptan oluĢmuĢ pitoresk mimari tarzı 

evler, yine bu evlerle uyumlu kaldırımsız, daracık sokaklar ve mahalleye ruh katan ―Bir adım 

atsa birinden birine‖ geçilecek yakınlıkta mezarlıklar mekâna kimlik kazandıran baĢlıca 

unsurlardır.  

Evler, mezarlar; tabiat unsurları ve halkıyla birlikte kendi doğal ortamı içinde 

bütünlüklü bir yapı olarak karĢımıza çıkar. Kerpiç ve ahĢap evlerde var olan iç aydınlık ve 

nurlu neĢe ile birlikte ramazan maneviyatını sık sık vurgulaması Yahya Kemal‘in Türk-Ġslâm 

                                                           
26

 Bu Ģirin tahlili için bkz. Mehmet Kaplan, ―GüneĢ ve Lâmba‖, Edebiyatımızın Ġçinden, Dergâh Yay., Ġstanbul 

2004, s. 127-131. 
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kimliği oluĢturma gayretinden kaynaklanır. Ayrıca mimari yapıların yanında sürekli varlığını 

hissettiğimiz serviler ve çınarlarda da yine millî kimlik oluĢturma gayreti yatar:
27

 

―Serviler Ģehri dalar kendi iç aydınlığına‖ (Hayal ġehir) 

―Bu çınarlarla siyah servilerin gölgesini‖ (Ziyaret) 

―Serviliklerde sükûn, yolda sükûn, evde sükûn‖ (Koca MustâpaĢa) 

Türk kültüründe ulu ağaçlar kutsal sayılmıĢ, kökleri ve dalları ile yeri ve göğü 

birleĢtirdiklerine inanılmıĢtır. Yahya Kemal de özel anlamlar yüklediği servi ve çınar gibi kült 

ağaçları bilhassa ölüm mimarisi ve dinî mimarileri tamamlayan unsurlar olarak ön plana 

geçirmiĢtir. Servi, kökü derinlerde olan uzun ömürlü bir ağaçtır. Mezarlıkların ve ölümsüz 

hayatın simgesidir. Aynı zamanda servi Ģekil olarak elifi andırır, elif ise Allah‘ın simgesidir. 

Bu sebeple Allah‘a dönüĢ servi ile sembolize edilir. Yahya Kemal servinin Türk ağacı 

olduğunu özellikle vurgular (A. Ġ. s. 154). Çınar da geçmiĢin ruhunu taĢıyan geniĢ ve koyu 

gölgeli ulu ağaçtır, tanıklık eder, hafızası vardır.
28

 

Ezan ve Kuran sesiyle, tabiat unsurlarıyla mimaride yaĢanmıĢlık, serinlik hissi 

uyandırarak pitoresk güzellik yaratan Yahya Kemal su ve rüzgârın sesini de ihmal etmez. 

―Ziyaret‖ Ģiirinde Ģadırvanın mübarek sesi, Atik Valde‘yi hendesî bir yapı olmaktan çıkararak 

hafızası olan, haz alınan, yaĢayan bir canlı hâline getirir:
29

 

―Yine birlikte, bu mevsimde, Atik-Valde‘deyiz; 

Yine birlikte, bu mevsimde, gezip sezmedeyiz 

Bu çınarlarla siyah servilerin gölgesini; 

Bu Ģadırvanda suyun sanki ledünnî sesini. 

Eski mîmâra nasıl rahmet okunmaz burada?‖ 

Bu mısralar adeta ―Bursa‘da bir eski cami avlusu/Küçük Ģadırvanda Ģakırdayan su‖ 

mısralarıyla ve buna benzer pek çok eseriyle Tanpınar‘a el vermiĢ gibidir.  

Boğaziçi 

Özellikle Servet-i Fünûn Edebiyatında maddi rahatlığın, konforun, alafrangalığın birer 

göstergesi olan yalılar, aĢkların doğup geliĢtiği yapılardır. Yahya Kemal ise Eyüp ve 

Üsküdar‘da olduğu gibi Boğaziçi‘ni de kültürel belleği yaĢatan tarihi ve estetik bir mekân 

olarak görür ve bu anlamda kendinden önceki sanatçılardan ayrılır. 

Bizans zamanında tek tük köy ve bazı kiliselerin görüldüğünü, Boğaziçi‘nin ancak 

fetihten sonra iki sahil boyunca Kavaklar‘a kadar geniĢlediğini söyleyerek doğrudan doğruya 

Türklerin eseri olduğuna dikkat çeker (A. Ġ. s. 6). 

Burası Ġstanbul‘dan ayrı, kendi çerçevesi içinde görünen, yalnız kendine benzer bir 

Ģehirdir (A. Ġ., s. 60). 

―Üstâd-ı Ģekl Théophile Gautier‘nin, toprakla sema arasında dalgalanan en güzel hat 

dediği Boğaziçi… Bu sahilsaraylar, bu Osmanlı yalıları… Bu harap bahçeler… Kuytu Haliç 

ve müntehasında eski Sadâbât…  Surlar ve etrafında ölümün servileri… ġehri çepeçevre 

kuĢatan bu surlar… Bu beyaz Anadolu sahili… KarĢısında siyah adalar, acaba bu bir rüya mı? 

                                                           
27

 Eyüp‘ten ―servi ve çini rüyası‖ diye bahsedilir (A. Ġ., s. 106), Yine Eyüp Camii‘ni ―bin senelik çınarların 

gölgesi‖ serinletir (A. Ġ., s. 143). Surların etrafında ―ölümün servileri‖ vardır (A. Ġ., s. 133). 
28

 Bkz. Pervin Ergun, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2012. 
29

 Yahya Kemal‘in dünyasında Atik Valide‘nin önemi hakkında bkz. BeĢir Ayvazoğlu, ―Atik Valide‖, Yahya 

Kemal-Ansiklopedik Biyografi, s. 52-53.  
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Çünkü bu iklim o kadar seyyal. Hayali pek fazla itap etmeden, içinde baĢka bir devri, baĢka 

bir beldeyi, baĢka bir hayatı tenasüh ettirebiliyoruz. AkĢam, Haliç kıpkırmızı bir Venedik 

kesiliyor… Bir uçtan bir uca göl göl giden Boğaziçi aynıyla Ġsviçre, Marmara‘nın Anadolu 

sahili de havasında musiki titreyen bir Ġtalya değil mi? Ne kadar seyyal bir belde.‖ (A. Ġ., s. 

133). 

BeĢiktaĢ, Beyoğlu, ġiĢli  

―BeĢiktaĢ, bir taraftan Tophane‘ye diğer taraftan Ortaköy‘e kadar, sahil boyunca, beĢ 

yüz sene zarfında bir düziye mamurlaĢmıĢ, basamaklarla çıkılan semtleriyle tepelere kadar 

yayılmıĢ, her devrin cami, türbe, çeĢme, saray ve konaklarıyla süslenmiĢ, tek baĢına bir Ģehir 

olmuĢtur. PadiĢahların Topkapı Sarayı‘nda oturmamaya baĢladığı son asır ortalarından beri 

ise bu sahil, yenilik devrinin mimarisiyle bezenmiĢ, baĢka bir üslupta canlanmıĢtır.‖ ( A. Ġ., s. 

37-38). 

Beyoğlu ise hiçbir taĢında mazinin ruhu olmayan bina yığınından ibarettir (A. Ġ., s. 

125). 

ġiĢli de tıpkı Beyoğlu gibi camisiz, minaresiz, ezansız, Ģadırvansız; türbesiz, tekkesiz, 

kabristansız, servisiz, kitabesiz, çeĢmesiz olduğu için Müslümanlığın zevkini hissedemeyen 

bir Ģehirdir. Yahya Kemal yine 1922‘de kaleme aldığı ―Ezansız Semtler‖ baĢlıklı yazısında, 

kültürün önemli parçaları olarak gördüğü mimariyi, ezan sesini, ağaçları ön plana çıkararak 

anlatırken Frenk terbiyesiyle yetiĢen Türk çocukları için hayıflanır (A. Ġ., s. 104): 

―Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini iĢiterek büyüdük. O mübarek 

muhitten çok sonra ayrıldık. Biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar dönebiliriz. 

Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, Frenk terbiyesiyle yetiĢen Türk çocukları 

dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar!‖ 

Sonuç 

Yahya Kemal hatıralarında 1912 yılında Paris‘ten Ġstanbul‘a döndüğünde Ġstanbul‘un 

bir köy gibi göründüğünü itiraf eder. Fakat Türklüğü tarih ortasında ve coğrafyada arama fikri 

onu yavaĢ yavaĢ bu yoksulluktan kurtarır. Anadolu‘nun TürkleĢmesinde en çok üzerinde 

durduğu 1071‘den itibaren nal sesleriyle birlikte coğrafyayı vatan hâline dönüĢtüren imar 

faaliyetlerine birer değer olarak yaklaĢır. Camileri, türbeleri, medreseleri, Ģehitlikleri gezip 

görmeye baĢlar. Kabir taĢlarını okur. Artık Koca MustâpaĢa, Fatih, Atikvalde gibi semtler ve 

mahalleler Yahya Kemal‘e Türklüğün bir mahalle halinde oluĢumu, Ġstanbul ise Türk 

tarihinin, Türk coğrafyasının bir terkibi olarak görünür:
30

 

―Ġstanbul sadece padiĢahlar ve Ġstanbullular tarafından bina edilmiĢ değildir. Vatanın 

dört bucağından, Konya‘dan Bursa‘dan, Edirne‘den Sivas ve Tokat‘tan, Erzurum‘dan, 

Üsküp‘ten, Macaristan‘dan, Hicaz‘dan, Bağdat‘tan; Tunus, Trablus, Cezayir gibi mağrip 

topraklarımızdan; buralara gidip gelen yahut buralardan gelip Ġstanbul‘da kalan, burada 

yerleĢen nice Müslüman Türkler; kadınları, çocukları, ihtiyarlarıyla; el sanatları, musikileri, 

halk ve divan Ģiirleriyle; Ģehir, sokak, ev ve oda mimarileriyle; cami, hamam, kubbe 

anlayıĢlarıyla; hâsılı vatanın ve tarihin her bucağıyla her asrından getirdikleri hünerler ve 

hatıralarla bu Ģehri hep birden bina etmiĢlerdir.‖ 

Bu gezintilerden kazandığı tecrübeden sonra toprağı seven Yahya Kemal kendisinden 

evvel vatan kavramını ele alan sanatçıları eleĢtirir. Eski edebiyatta Türk toprağının 

olmadığını, Yeni edebiyatta ise soluk bir halde olduğunu, hiçbir Türk Ģairinin Eyüp‘ü, Henri 

de Régnier‘nin soneleri gibi anlatamadığını belirtir. Hamit bu mevzuda Endülüs‘e, Ġran‘a, 

                                                           
30

 Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal‟in Hatıraları, Ġstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü NeĢriyatı, 

Ġstanbul 1960, s. 51. 
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Hindistan‘a dair eserler yazmıĢ, fakat Türk toprağını görmemiĢtir. Tevfik Fikret ve Halit Ziya 

ise yerli renge önem vermemiĢler; Büyükada‘yı Taksim, TepebaĢı ve Fenerbahçe‘yi, 

Boğaziçi‘nin yeni manzaralarını sevmiĢlerdir. Yazılarında mahalle içlerine sokulan son devrin 

yazarları da daha çok maddî zevkin peĢinde olmuĢlar ve insanı mahallî hayattan 

iğrendirmiĢlerdir (A. Ġ., s. 121-122). 

KuĢkusuz Yahya Kemal‘in vatana bakıĢında, millî kimlik oluĢturma gayretinde; aldığı 

eğitimin, beslendiği kaynakların ve en önemlisi de ülkenin içinde bulunduğu var olma 

mücadelesinin etkisi büyüktür. Nasıl ki pek çok zaferde payı olan Mimar Sinan fethedilen 

toprakları birbirinden eĢsiz eserleriyle taçlandırmıĢ, vatan hâline dönüĢtürmüĢse Yahya Kemal 

de imparatorluğun dağıldığı, Millî Mücadele‘nin yaĢandığı yıllarda en çok ihtiyacımız olan 

milli birlik idealimizi mimarimiz, mimarimizle birlikte inancımız, yaĢantımız, sesimiz, 

evimiz, mezarlarımız, ağaçlarımız, bizim olan ne varsa ―kendi gök kubbemiz‖ altında 

toplamaya çalıĢmıĢtır.  
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Özet 

Sansür, herhangi bir eserin yayınından önce hükümet için görev yapan bir kurula veya bir memura 

sunulmasını veya mahkemenin enformasyonun bir kısmının kamuya sunulmasını yasaklamasını, kontrol altına 

alınmasını içeren ‗ön sınırlama‘dır. Bu geleneksel tanımda iktidar sahipleri edebiyat eserini tutucu bir perspektif 

ve savunma mekanizması ile ön sınırlamaya tabii tutar. Sansür, devlet, sanatçının kendisi ya da baĢka 

mekanizmalar tarafından yapılan bir uygulamadır. Sansürü yalnızca hükümet erkinin bir yetisi olarak 

değerlendirmek, sanatsal ifade biçimlerine yönelik muhtelif tehditleri gölgede bırakır. Yalnızca yasalarla değil 

farklı aktörlerle ortaya çıkan sansür ile sanat, makro planda siyasal erkin temsilcileri ve mikro ölçekteki 

merkezlerin baskılarına maruz kalır. Sansür uygulamaları cezalandırma, yasaklama, hedef gösterme, tehdit etme, 

korkutma, aĢağılama, engelleme, fiziksel saldırı gibi yöntemlerle gerçekleĢir. Sansürü uygulayanlar ise iktidar ve 

siyasi partiler, devletin çıkarını gözeten bireyler, mahalle örgütlenmeleri, kültür-sanat kurumları, küratörler, 

meslek örgütleri, sektör temsilcileri, fon veren kuruluĢlar gibi çok sayıda etkenlerdir. 

Sanat özgürlüğünün iktidar ile bağıntısı düzleminde, Necip Fazıl Kısakürek Türk edebiyatında öteki ile 

biz çizgisinin iki ucunda da yer alır. Sınırın iki yakasında da var olan sanatkârın Püf Noktası adlı komedi 

türündeki tiyatro eseri, yazıldığı 1965‘te sansüre uğrar. Tiyatro vasıtasıyla hayata ‗mistik bir ayna‘ tutma 

iddiasında olan yazarın ölümünden sonra yayınlanır ve sahnelenir. Toplumsal ironi niteliğindeki eserde ana tema 

olan yozlaĢma, ‗ol‘makla ‗öl‘mek arasında sıkıĢan bireyleri/ toplumu kuĢatma altına almıĢtır. Ġktidarın 

güdümündeki sanat anlayıĢının sadece kötü olana hizmet etmediğine, ‗biz‘ olana hizmet ederken ötekinin 

özgürlüğünü yok saydığına dikkat çekilir. Eserde insanların inançları, toplumsal hayatta görülen bozulmalar/ 

çarpıklıklar ve basının durumu çerçevesinde Ģekillenen siyasetçisinden ressamına kadar toplumun birçok 

kesimine göndermelerde bulunulur. 

Bu çalıĢmada, sanat-iktidar iliĢkisi çerçevesinde edebi metinlerin varlığı, önemi, etkisi Necip Fazıl 

Kısakürek‘in toplumsal bir ironi niteliğindeki Püf Noktası adlı eseri üzerinden değerlendirilecektir. Bu eserin 

bireysel ve toplumsal göndergeleri tematik düzlemde tespit edilerek sansürlenen ironik durumlara dönük 

çıkarımlarda bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Necip Fazıl, Püf Noktası, Ġroni, Sansür, Sanat, Ġktidar. 

 

CENSORED IRONY: “PÜF NOKTASI” BY NECĠP FAZIL KISAKÜREK 

Abstract 

Censor is a ―pre-restriction‖ that includes controlling the presentation of any work before the 

puplication to a commission or an officer working for government or the ban of a part of court informatics to 

public presentation. In this traditional definition, rulers put literary work through pre-restriction with a 

conservative perspective and defense mechanism. Censor is an implementation which is performed by the 

government, artist itself or other mechanisms. Evaluating censor as just a competence of a government potency 

overshades various threats towards artistic expression forms. Censor and art which appear not just with laws but 

different agencies are exposed to the agents of government power in macro plan and the pressions of centers in 

micro scale. Censorship is implemented with the ways such as punishment, prohibition, targetting, threatening, 

frightening, humiliating, preclusion or physical attack. The ones who implement censor are many agencies like 

political and potency parties, the individuals look after government‘s benefit, district organizations, culture-art 

institutions, curators, job organizations, sector agents or funders. 
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In the relation level of artistic freedom with potency, Necip Fazıl Kısakürek takes place in both end of 

the other and we line in Turkish literature. Artist‘s comedy drama Püf Noktası being in the both edge of border 

has been censored in its written time 1965. It has been published and staged after the death of the writer who 

pretends to hold a ―mystic mirror‖ to the life through theatre. In the work which have the characteristic of social 

irony, the main theme corruption besieges the societies/individuals that are stucked between be‘ing and pass‘ing 

away. When the sense of art in potency direction does not serve just to the wicked one, it is remarked that the 

other‘s freedom is ignored while it serves to ―us‖. In work, there are lots of references from the politics to the 

painters who are formed in the frame of media situation, people‘s beliefs and the deteriorations/distortions seen 

in the social life. 

In this study, the existence, importance, impacts of literary works in the frame of art-potency 

relationship will be evaluated from Necip Fazıl Kısakürek‘s work Püf Noktası which is a social irony. This 

work‘s individual and social references will inference to the ironic censored situations confirmed in thematic 

level. 

Keywords: Necip Fazıl, Püf Noktası, Irony, Censor, Art, Potency. 

 

GiriĢ-Ġdeolojik Ġktidarın Püf Noktası 
*
 

Ön tarafı açılır-kapanır bir mikap(küp) içinde  

hayatı yakalamak… Kapana kıstırır gibi…  

Tiyatro budur(5). 

Ġnanç ve ideolojilerin yaygınlaĢtırılma araçlarından biri olan propaganda, sanata etki 

eden olguların baĢında gelir. Yirminci yüzyılın baĢlangıcı tüm dünyada akıl, zihin ve bilimsel 

kavramların yeni bir boyut kazandırılmaya çalıĢıldığı süreçtir. Bu kavramlar dâhilinde sanat, 

sanatçı, toplum ve sanat eseri yeni bir ivme kazanarak; politik olayların dünya görüĢüne, 

gücün iktidara dönüĢtüğü olayların merkezine yerleĢir. Sanat, güncel siyasal olayları hırsla 

takip ederken, toplumsal olayları evrensel boyuta taĢır. Siyasi düzenin bütün sanat 

mekanizmalarında etkili olduğu ülkelerde sanatçı kendi ülkesinin siyasi iktidarı tarafından 

‗yozlaĢmıĢ‘ sanat yapmakla ithaf edilir ve sebepli sebepsiz sansüre uğrar ya da mahkûm 

edilir.  Sansürün var olduğu süreçte isyan eden, propaganda yapan bir sanatçı kimliğini 

gösteremez, sessiz çığlığını eserlerindeki mistik, felsefi duygularla yoğurup, derin anlamlar 

taĢıyan kalıcı eserlere dönüĢtürür. 

Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet devri Türk edebiyatını, hem fikir ve aksiyon 

adamı hem de kalemi güçlü bir edebiyatçı olarak derinden etkileyen özgün bir kiĢiliktir. ġiir, 

tiyatro, roman, hikâye gibi birçok türde kaleme aldığı eserlerde din, tasavvuf, tarih, felsefe, 

gibi konular geniĢ bir yer tutar. Necip Fazıl; edebi eserlerinin yanı sıra fikirlerini yazdığı 

eserleri aracılığı ile de büyük bir mücadele içinde yaĢar. Devrini ve devrinden sonra gelen 

birçok aydını etkisi altına alır. 1965‘te kaleme aldığı fakat 2000 yılında yayınlanan Püf 

Noktası eseri toplumsal düzenin siyasal düzen ile bağıntısını ironi ile aktarır. Güç 

mekanizmasının bireydeki ve toplumdaki değiĢimini göstergeleriyle iĢler. 

Necip Fazıl‘ın eserleri iç dinamiğinde sözün hiçbir kıskaca takılmadan aktarılmasını 

içerirler. Sanatkârın; olayları mizahi dille eleĢtiren, zekice somutlaĢtırılmıĢ görsel zenginlik 

taĢıyan sanat anlayıĢı vardır. Necip Fazıl‘ın beslendiği en büyük kaynak, toplumsal ve sosyal 

yaĢama dair olan dünyevi ve manevi hislerin baĢkalaĢmıĢ biçimlerinin, duyguları üzerinde 

oluĢturduğu olumlu ya da olumsuz izlenimlerdir. Özellikle gerçeklere sanatçı duyarlılığı ile 

yaklaĢım biçimi, sanatçının görme ve anlama düzeyi ile doğru orantılı, var olmayandan var 

olana uzanan sürecin maddesel dönüĢümü olarak ortaya konulmaktadır. Püf Noktası, 

sözcüğünün içeriği ve karĢılığı buradan itibaren belirginlik kazanmaya baĢlar. 

                                                           
*
 Kısakürek, N.F. (2006), Püf Noktası, 6. Basım, Ġstanbul: Büyük Doğu Yayınları. 
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Necip Fazıl Kısakürek‘in genelde bütün eserlerindeki özelde Püf Noktası‟ndaki öz 

amacı, kendi içinde biriktirdiği, barındırdığı tinsel (manevi) birikim yolu ile insanları harekete 

geçirmektir. Kendini var olan yaĢamın anlamı içerisinde keĢfetmeye çalıĢan Necip Fazıl 

Kısakürek, normların kıskacında parantezlenen evreni anlamlandırmak ister. Eserlerinde 

öncelediği bu çaba, negatif düĢüĢten yani otantik olmayan yaĢama takılı kalarak yatay boyutlu 

yaĢam sürmekten pozitif düĢüĢe yani varlığı anlamlandırmaya, yaratmaya doğrudur (Eliuz, 

2016:62).  Eserlerinde; sanatsal bir hayalin, imgenin hazsal, coĢkusal birikimi nesnenin kendi 

biçiminden dıĢarıya dağılarak, sanatı algılayan insana yansır, onların ruhuna iĢler. 

Tiyatral Ġktidar 

Kemmiyet sürüsünden çıkarmak,  

silinmekten kurtarmak,  

süzmek, özleĢtirmek…(5). 

Necip Fazıl Kısakürek edebiyatının konusu gündelik konular değil, geniĢ kitleleri 

etkileyerek tarihsel ve toplumsal dönüĢümlere yol açan kırılma noktalarıdır. Siyasi çatıĢmalar, 

darbeler bu kapsamda yer alan olaylar arasındadır. Belleğini metne döken yazar, tarih ile 

edebiyatın kesiĢim noktasında durup edebiyatın olanaklarını kullanarak toplumsal bellekte yer 

eden olguları yazınsallaĢtırır. Yerilen ve övülen, iktidar tarafından sansüre uğrayan ya da 

yayınlanması için iktidar desteği alan, edebiyatın nazarında hem ‗öteki‘ hem ‗biz‘ olarak var 

olan Necip Fazıl Kısakürek‘de tiyatro, sanatkârın ifade biçimidir. 

Ġster derinliğine doğru insan, ister bu insanla beraber sığlığına doğru cemiyet 

davasında, gayeli ve gayesiz, fakat kelime ve hareketlerin mimarı her sanatkâra imparatorluk 

tacı tiyatrodadır. Hele yeni insanla beraber cemiyet yuğurucusu, fikirci ve aksiyoncu 

sanatkâr…(6). 

Necip Fazıl tiyatrosu; edebiyatın topluma tanıklık eden eserleri arasında yer alır ve 

çağın belleğinin sonraki kuĢaklar tarafından da kullanılmasını gösterir. Bu tiyatral çabanın 

ortaya çıkıĢındaki itki, iktidarın unutma/unutturma, çarpıtma yolundaki baskılarına 

direnmektir. Zira ―edebiyat, totaliter toplumlarda iktidarın, belleği sistematik bir Ģekilde silme 

çabalarına karĢı yazınsal bir direniĢ‖ (Horace, 2002:6)tir. Püf Noktası eserinde amaç; sadece 

bir açıklama, ifade etme eylemi değildir; tiyatronun siyasette, gündelik hayatta daha yakından 

bilinen kullanımından farklı olarak belirleyici gücünü sessizleĢtirilmiĢlere ses olma ve 

kurbanların adını yaĢatma çabasına yönelik kullanmaktır. 

Recep: Ben daha nelerden utanıyorum! Orospuların ipini çektiği kırmızı kadife yelekli, 

karınları ĢiĢ köpeklerden; sabaha karĢı bütün bir gecenin kusmuğunu temizleyen 

çöpçülerden: sizin gibi hiçbir inceliğe aklı yatmaz aydın bozması cücelerden: nelerden; 

nelerden? (16). 

Eserin baĢkiĢisi Recep Kafdağlı; var olan bütün düzenlerden utanma, sıkılma yaĢayan 

fakat görünmeyen bireylerin konumlarından utanır, Harold Bloom‘a göre ―her duygusal etki 

niteliği ne olursa olsun bastırma sonucunda marazi bir endiĢeye dönüĢür‖ (Bloom, 2016:109). 

Püf Noktası kiĢileri, dünyaya sanat ile tutunmaya çalıĢan, icra ettikleri sanatın temsilcisi 

olmakla ‗hiç‘ arasında sıkıĢan, yaĢadıkları düzenin (güç-iktidar-insan) kaygısını taĢıyan 

bireylerdir. Bu nedenlerle eser; endiĢe sonucunda ortaya çıkan bireyin kendi püf noktasını 

bulma yolculuğunun aktarımıdır. 

Püf Noktası dört perde Ģeklinde kurgulanır. Dört perde kendi iç dinamiğinde birbirine 

bağlı iç içe geçen olaylar çizgisinden oluĢur. Birinci perdede intihara teĢebbüs etme ile 

baĢlayan eser ikinci ve üçüncü perdede zamanının en üst yaĢam mertebelerine, iktidara çıkan 

kiĢinin yaĢamsal döngüsünü anlatır. Son perdede ise kiĢi baĢladığı yere, kendi özüne döner. 
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YaĢamın döngüsü içinde baĢladığı yerde biten fakat sınırsız deneyimler içeren dramatik 

aksiyon kiĢilerin dünya görüĢleriyle Ģekillenir. 

Eserde, baĢkiĢi Recep Kafdağlı, norm karakter ise Sîret(Siri)‗dir. BaĢkiĢinin sanat ile 

politika, kendi ile yaĢamı, güç ile hiçlik arasındaki yolculuğu eserin konusunu teĢkil eder. 

Püf Noktası mekan olarak baĢkiĢi Ģair Recep Kafdağlı, Müzisyen, ġiret, ve Ressam‟ın 

yaĢadığı Beyoğlu‘nda bir pansiyonun tavan odasında baĢlar. Tavan arası kiĢiler için ―uyumlu 

düĢçülük‖tür (Bachelard, 1996: 17). Kendi içlerinde hayata ayak uyduramayan bireyler 

içerideyken uyumludur. DıĢarıda ise var olan her Ģey ile uyumsuzdur. Bu nedenle tavan arası 

fiziksel olarak kapalı ancak olgusal olarak açık ve geniĢ mekânı temsil eder. Eserin 

baĢlangıcının olduğu tavan arası bireyin kendi olduğu yegâne mekândır. Tavan arasından 

uzaklaĢmak ile özden uzaklaĢmak paralel ilerler. Dördüncü perdede dönüĢ tekrar öze, tavan 

arasına olur. 

Eserde öykü ve öyküleme zamanı aynı dönemdedir. 1965 yılı siyasi olayları ve 

politikacıları bütün aktörleriyle eleĢtirilir. Öykü zamanın baĢlangıcı ile bitiĢi arasındaki süreç 

bir seçim dönemini kapsar. Bu dönem aynı zamanda bireyin kendi iç muhakemesinin 

neticesiyle biter. 

Püf  Noktası‘nda, yazar tematik düzleminin merkezine yozlaĢma temini koyar. Kendi 

içinde sağlam olan bireyden, var oluĢunu sarsan kararlar alan bireyin yozlaĢmasını aktarır. 

Öze dönüĢ, kendilik değerlerin farkına varma, yabancı olunan düzene ‗süreçte‘ ait olup tekrar 

uzaklaĢma eserin okuyucuda bıraktığı diğer izlerdir. 

Sansürlenen Bellek 

Sanat kaba bir duygu değil üstün bir idraktir. 

Gerçek bir cemiyet güdücüsü sanatkâr olmalıdır(73). 

Yayınlandığı dönemde sansüre uğrayan Püf Noktası eseri, belleğin toplumsal koĢullara 

bağlılığı gerçeğinden hareketle iletiĢimsel hafızanın edebiyat çerçevesinde sosyal yaĢamdan 

kültürel belleğe aktarımını sağlar. Toplumsal kimliği kuran kültürel bellektir (Assmann, 2001: 

62). Bu nedenle kimlik ile iletiĢim, bellek ile kültür birleĢimi oluĢturulan algının kodlarıdır. 

ĠletiĢimsel bellek ile kültürel bellek birbirlerinden temel noktalarda ayrılan iki ayrı kayıt, iki 

ayrı bellek türüdür. ĠletiĢimsel bellek, yakın geçmiĢe ait anılardan oluĢur. KuĢağa özgüdür; 

taĢıyıcıları ile sınırlı olduğu için sahibi öldüğü zaman yok olur. Kültürel bellek ise, bir hafıza/ 

hatırlama tekniği sorunudur; geçmiĢin belli noktaları ile ilgilenir. Özel taĢıyıcılar ile aktarılan 

bu bellek türü, gerçeğin ne olduğu ile ilgilenmez; nasıl hatırlandığı ile ilgilenir. Bu nedenle 

Necip Fazıl edebiyatının ürünleri arasında yer alan kiĢiler, olaylar aynı zamanda birer canlı 

tanıktır. 

Recep: Olamadığım için ölmek istiyorum. Sadece gururum yüzünden. Ben bu berbat 

cemiyet düzeni içinde eski bir tabirle “KöĢe baĢı Ģairi” hayatını sürmekten bittim, geberdim 

(21). 

Püf Noktası‘ndaki isimler, döneme tanıklık edebilmek için Ģair, müzisyen, gazeteci, 

ressam olarak kurgulanan kiĢilerdir.  Toplumdaki bütün duygular acı, sevinç, yıkım ve var 

oluĢ toplumun hafızası olan eserler üzerinden belleğe aktarılır. Sanatçılar geçmiĢten yaĢadığı 

çağa gönderme yapan, geleceği biçimlendiren kiĢilerdir. Friedrich Nietzsche‘ye göre bellek ve 

acı arasında yakın bir iliĢki vardır: ―Kim insan denilen hayvan için bir bellek yaratır? Bu biraz 

körelmiĢ, biraz da abuk sabuk, bir anlık anlama yetisinde, bu etli kemikli unutkanlıkta, orada 

kalması için nasıl iz bırakılır? Bellekte kalan Ģeyi yakmalı: Ancak acı veren kalır bellekte- iĢte 

budur, yeryüzündeki en eski (ne yazık ki, aynı zamanda en uzun süren) psikolojinin temel 

tezi... kansız, iĢkencesiz, kurbansız yapamaz‖ (Nietzsche, 2005: 59-60). Püf Noktası, yitimi ve 

siyasetin politik düzenini anlatırken kurbanların ve mağdurların acısını okuyucuya hissettirir 
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hissetme ironi vasıtasıyla trajik-komik bir biçimde aktarılır. Çünkü bellekte ancak acı veren 

kalabiliyorsa, felaketin toplumsal belleğe taĢınabilmesi de ancak bu acının öncelikle 

hissedilebilmesi ile mümkün olacaktır. 

Recep: Mantar tabancası havan topunu yendi! Demek bu dünyada hiçbir madde 

hesabı yok. Her Ģey ruhda… Bütün kilitler ruhumuzda (40). 

Recep: Bokluca bülbülünden, Ģah kartala dönmüĢ bulunuyorum! Anladınız mı 

cüceler?..(40). 

Eserde; sadece bedensel değil ruhsal olarak da sağ kalma mücadelesi verilir. Eser, bir 

dönüĢüm içinde kendinden uzaklaĢan bireyin, kendine dönerek var olma sürecini anlatır. 

Ġktidar ve Bilinç 

Recep: Ġnsan her bindiği yerden kolayca inemiyor ki? 

Sîret: Doğru! Ġktidar mevkiine kadar aynı Ģey! (15). 

Sanat ve edebiyat eserlerine olduklarının dıĢında hakikatin taĢıyıcıları gibi bakılması 

aslında hakikate ulaĢma çabasının da varlığını ortaya koyar. Bu durum, iktidar eliyle hakikatin 

çarpıtılmaya, bastırılmaya ya da unutturulmaya çalıĢıldığının göstergesidir. Püf Noktası‘nda 

da görünmeyen, öl(e)meyen bir Ģairin, Ģairlikten iktidar yaratıcısı konumuna gelmesi anlatılır. 

Recep: Evet Siri Bey, darağacına giderken bir imparatorluk kazandık. Ama bunu bir 

hesapla kazanmadık. Öyle rastladı. Aramadan, iĢin püf notasını bulduk. Efem, külhanbeyler, 

gazeteci, müzisyen, ressam dostlarım, Ģahit olun, hayat meğerse püf noktalarından ibaretmiĢ; 

olanca baĢarı, püf noktasını yakalamaktan baĢka bir Ģey değilmiĢ. Bundan sonra görün beni! 

Aramadan bulduğumu, bakın artık nasıl arayıp da yakalayacağım! Cemiyete insanlara 

hükmedeceğiz, devlet çapında bir oluĢla olacağız. Dövizimiz Ģu “Ya ol, ya öl” olacağız 

dostlarım, olacağız! (45). 

Bellekte iz bırakan olay ve olguları aktaran yazar, unutulmasını istemediği gerçekleri 

kalıcı kılmayı amaçlar bu amacını ironi ile okuyucusuna anlatır. Yazar kiĢilerin söylemleri 

üzerinden dönemin siyasi söylemlerine -ġef!-  baĢvursa da eserde dönemini bütün iktidar 

oluĢumlarıyla eleĢtirir. EleĢtiri çağının bütün politik ve bürokratik katmanlarını kapsar; yazar 

hatırlatmak ister yaĢanılan zamanın eleĢtirisiyle geleceğe mesaj iletir: ―hatırlama geçmiĢle 

kurulan duygusal ve aynı zamanda bilinçli bir iliĢkidir‖ (Assman, 2001: 38) bağlamıyla 

bilinçli olmayan okuru iter. Duygusal ve bilinçli bir biçimde belleğini yazınsallaĢtıran Necip 

Fazıl, baĢkiĢi Recep Kafdağlı ile olması gerekeni olmayan üzerinden aktarır ġiirde, hayatta, 

her Ģeyde sahtekârın sahtekârı Bay Recep Kafdağlı (13). Necip Fazıl Kısakürek‘te; 

unutmamaya dair bilinçli bir çaba gibi görünen aslında unutmanın imkansızlığıdır ki bu 

imkânsızlık bilinç ile belleğin aynı anlama gelmesinden kaynaklanır ―her bilinç öncelikle 

bellek anlamına gelir‖ (Bergson, 1998:15). Bilinç, var olmuĢ bulunan Ģey ile var olacak Ģey 

arasında bir bağlantıdır; geçmiĢ ile gelecek arasına atılmıĢ bir köprüdür. Bu durumda bilinç, 

bellekten kaynaklanmakta ya da bellek sayesinde mümkün olmaktadır. Bilinçsizlik ise ―kendi 

geçmiĢinden hiçbir Ģeyi barındırmayacak, hiç durmadan kendi kendini unutacak olan bir 

[bellek] her an helak olacak ve yeni baĢtan doğacaktır: yoksa [bilinçsiz], baĢka türlü nasıl tarif 

edilirdi?‖ (Bergson, 1998: 4). Püf Noktası çarpık bir düzenin eleĢtirisidir. Her Ģeyin iyi 

göründüğünü yalnız çürüdüğünün tespitini yapar. Çürüme, unutmayla bilinç kaybıyla uyuma 

ile gerçekleĢir. 

Ġktidar Oyunları 

Ġnsan dıĢına doğru olmaz içinde doğru olur. 

Sen kendini oldum vehmine kaptırmıĢ, 

böylece gerçek oluĢun yollarını kesmiĢ  

bir gaflet örneğisin!(81). 
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Püf Noktası; baĢkiĢi Recep Kafdağlı‘nın intihara teĢebbüsüyle baĢlar. Ölmek için 

iskemleye çıkan Recep Kafdağlı, ölmeyi dahi baĢaramayan, ressam, müzisyen ve gazeteci 

arkadaĢlarıyla aynı evde yaĢayan iĢsiz ve parasız bireydir. Ġkinci Perde‘de Ģair Recep 

Kafdağlı, kendini öldürtmek için devrin kabadayılarından Efe‘ye meydan okur. Dramatik 

aksiyonda beklenen Efe‘nin Ģair ruhlu Recep Kafdağlı‘yı öldürmesi iken, Efe, Recep 

Kafdağlı‘dan korkar ve söylediği her Ģeyi yapar. Recep Kafdağlı‘dan önce mekâna giden 

sanatçı arkadaĢlar ise, duruma anlam veremeden Recep Kafdağlı‘nın Ģöhretinin yayılmasına 

Ģahit olurlar. Sorun Çözme Ofisini kuran Recep Kafdağlı iktidara giden yolu da Genel 

BaĢkan‘a çizdiği yol haritasıyla aktarır. Görme-görmeme, hatırlama-unutma durumu 

mağdurların siyasetin, güçlünün ve kazananın yanında yer alması sayesinde edindiği tahtı 

sarsar. Ġktidarın bastırarak unutturduklarının hatırlanması ve toplumun unutma kültüründen 

çıkıp da hatırlama kültürüne doğru yol alabilmesi ancak böyle mümkün olur. Okuyucunun püf 

noktasını anlatan sanatkâr gazete manĢetlerinin biçimine göre algı operasyonunu aktarır. 

Gazete patronunun sesi: Önümde; okuyayım: Sekiz sütuna 48 punto ince: “Anadolu 

Partisi Bütün Anadolu‟yu Kaplamakta…” Altında 96 punto batone: “Anadolu ġahlanıyor…” 

Daha altında 8 sütuna iki satır üzerine 36 sorbon, ince: “Önümüzdeki seçimlerde Anadolu 

Partisinin Ģansı yüzde yüz görünüyor, -virgül- Ģimdiden mahalli alâka ve yardımlarla teĢkilat 

tamamlanmıĢ gibidir” (65). 

Algılama yönetimi, çeĢitli yolları kullanarak gerçekleri yansıtma, operasyon 

güvenliğini sağlama, gerçeği gizleme ve çarpıtma, psikolojik operasyonları yönetme gibi 

unsurların bileĢkesinden oluĢur.  Algıyı yönetmek iletiĢimi yönetmektir. Hedef kitleleri ikna 

etmek ve bu kitlelerin onlara kendi gözlerinden bakmalarını sağlamak için geliĢtirilen 

stratejiler; toplum mühendisliği, psikolojik hareket, ikna etme, propaganda gibi terimler 

altında uygulanır. Algıyı yönetebilmenin yolu, hedef kitlelerin değer ve kültürünü dikkate 

almaktan geçer (Akyol, 2015:3). 

Müzisyen:“Artık anla bir asırlık oyunu; Partimize ve oyunu”(49). 

Müzisyen: Evet ġef!..(50). 

Recep: Parti bizde sömürmenin aleti, Kurtarıcın iĢte senin, bu parti! Tamam mı! (50) 

Recep: AfiĢ, bakana tokat atarcasına sert, kaskatı ve apaçık olacak (50) 

Ressam: Oldu ġef (50). Efe: BaĢ üstüne ġef. (51)  

Siret: Emredersiniz ġef (51). 

Eserin dünyasında her Ģeyi kabul etmeye neden olan ama bu dünyanın kendisini kabul 

ettirecek güçte olmayan bir bayağılık vardır. Eserde, hem hayatı boĢlayıp hem de onun 

dertlerine tahammül gösteren hem arzuyu reddedip hem de bireyi arzunun aktığı mecralarda 

sürükleyen bir kurgu mevcuttur. 

Recep: Yalnız size nasıl emir vereceğinizi öğretme makamında olabiliriz. 

Genel BaĢkan: Yani emir verdiren de siz alan da siz bense orta yerde bir kukla (53). 

Genel BaĢkan: Ġktidara geçince de böyle mi olacak? Ben paravan arkasında mı 

kalacağım? (55). 

Püf Noktası‘nda var oluĢa rıza göstermede bir nevi alçaklık vardır. Kibir ve 

piĢmanlıklar sayesinde ama özellikle korkaklık yüzünden söylemler iktidar gücünü oluĢturur. 

Zıt olan kavramlar birbirlerini destekleyerek ters düzlemde güçlü bir iktidar yaratır. Mesele 

iktidar olmak değildir, iktidar kurucusu olmaktır. 
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Recep: Ne yapalım?.. Herkesin horul horul uyuduğu bir koğuĢta, gözüne uyku 

girmeyen adamın yalnızlık acısını çekmekteyim. Yerin dibine batsın böyle zeka, böyle deha! 

(18). 

Ressam: Biz de yeni bir cemiyet düzeni idaresinin peĢindeyiz amma o senin gerici 

kafandaki ölçülere göre değil. 

Recep: Siz dünyaya gerinizdeki delikten baktığınız için bizi gerici görüyorsunuz (22). 

Ġnsan cinnet tarafından korundukça etken olur ve ilerler (Cioran, 2016: 64); baĢkiĢi 

Recep Kafdağlı cinnet haliyle var olur, aynı cinnet haliyle vaz geçip eski hayatına geri döner.  

Recep: Ben gidiyorum arkadaĢlar. YaĢasın cücelerin Bohem hayatı…(27). 

Eserin, iktidara giden yolda imlediği düĢünce Kendi püf noktalarını saklamak, 

baĢkalarının püf noktalarını aramak… Sükut ihtikarı yapmak, sükut muhtekiri olmak (67). 

Bireyin kabul gören her Ģeye meydan okuyacak cesareti bulmak için neyi kaybetmesi 

gerektiği bilinemez. BaĢkiĢi eserde cesaret ile kazandıklarını kaybettiğini düĢündüğü ‗Ģey‘e 

tercih eder. Püf noktasını ararken kendi püf noktasını bulmak ya da kaybettiğinin farkına 

varmak arsında dramatik aksiyon kurgulanır. 

Ġktidarın söylemi, gücün söylemidir. Sanatkâra göre dinleyicinin kafasını karıĢtırmak 

„senden daha çok Ģey biliyorum‟ demek üstünlüktür. Bu nedenle gücü elinde tutan iktidar 

farklı olduğunu önce söylemiyle oluĢturur. 

Genel BaĢkan: Mesela “güneĢ doğdu” yerine Ģöyle demek: “Gecenin sona erdiği, 

ufuklara yığılı karanlıktan erimeye baĢladığı gerçeği önünde en küçük tereddüdü abes kabul 

etmeğe imkan bulunmadığını takdir etmek için çocuk aklının bile kafi geleceği bir ortamda 

ayrıca bir izaha lüzum hissetmeksizin… 

Genel BaĢkan: Alternatif, kolektif, sosyal, kontinental, teknoloji, ideoloji, emisyon, 

devalüasyon, rasyonel, paralel, faktör, sektör, filan, falan (67). 

Ġktidar olmak mı iktidar yaratmak mı ayrımında iktidarı oyuna süren olarak yer alan 

baĢkiĢi toplumda kahraman yaratmanın püf noktasını açıklar.  

Recep: Sayın Genel BaĢkan Hazretleri: bütün esrarını ve reçetesini bilerek bedavadan 

kahraman olacaksınız! (68). 

Sanatçının hiçlikten iktidar kuruculuğa geliĢen aksiyonda, insanın kendinden uzaklaĢıp 

hiçleĢmesiyle ters orantı vardır. Ġnsanın doğal sisteminde algı ve davranıĢ arasındaki bağıntıda 

belirleyiciler anlam ve yetenektir. Ġki belirleyicinin ortak (püf) noktası ise duygudur. Eserde 

baĢkiĢi insanların algısını, doğal sistemlerini bozarak gerçekleĢtirir. Bozma iĢlemi, kendisinin 

de dâhil olduğu bir düzende bireyden topluma duygusal uyumsuzluktur. Duygusal çarpıklık 

yaratıp, beklenilmeyen davranıĢlar gösterimi, anlam karmaĢası oluĢturarak var olan boĢluktan 

yararlanma eserin psiĢik düzenidir. DeğiĢtirme/dönüĢtürme baĢkiĢinin önce karĢısındakileri 

sonra kendini dönüĢtürmesi ve tekrar özüne doğal sistemine dönmesi ile son bulur. 
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BaĢkiĢinin DeğiĢimi/dönüĢümü 

BaĢkiĢi Recep Kafdağlı; kiĢisel olarak, kendi ruhsal sisteminin oluĢtuğu doğal 

çevreden gelen uyaranları anlamlandırır ve oluĢan anlamlar yaĢamsal algısını besler; 

yetenekleri davranıĢları, zihinsel geniĢlemeyle idrak etme ile yükselir. Bu geliĢimin Ģair 

mesleği üzerinden verilmesi Necip Fazıl‘ın kurgusunun Ģair algısını öne çıkardığının 

göstergesidir. Oyun kurucu Ģairdir. Oyun kuruculuk dramatik aksiyonu tetikler. Recep 

Kafdağlı‘nın var olan algıyı çözümlemesi ve anlaması ile yeteneklerinin birleĢiminden de 

duyguları (ruh hali) oluĢur. KiĢilik oluĢumunun tamamlanması için bu üç ana iliĢkinin sağlıklı 

Ģekilde tamamlanması, yani zihin haritasının ve kiĢiliğinin oturması sanatkâr tarafından 

sistematik Ģekilde aktarılır. Sistemli anlatımın eserin diğer kiĢilerinde farklı Ģekilde oluĢması, 

aynı olaya farklı açılardan bakıp farklı tepkiler verilmesi sübjektiviteyi doğurur. 

Sonuç 

Necip Fazıl Kısakürek söz ustasıdır. Ġçinde yaĢadığı toplumun geleneksel değerlerini 

paylaĢır veya onlara karĢı çıkar. Her iki durumda da yazar, içinde yaĢadığı toplumun 

sözcülüğünü yapar. Diğer edebî eserlerde olduğu gibi tiyatro eserlerinde de durum aynıdır. 

Necip Fazıl tiyatrosu, toplumun günle ve tarihle ilgili bilgilerini, kanaatlerini kendi düĢünce 

ve görüĢüne hizmet eden, kendi doğru-metresine göre, kabullendiği doğrularını, olayları 

canlandırıp adlandırarak eyleme dönüĢtüren söylemdir. Sanatkâr, eserinde olay kiĢilerini 

konuĢturarak seyirciler üzerinde etkili olur ve onlardaki kanaatleri değiĢtirmeye çalıĢır. 

Püf Noktası‘nın üzerinde durduğu sorun ve çözümlerden birincisi var olan doğal 

sistemlerin değiĢmesi, ikincisi doğal sistemlerin düzenleyicilerinin dönüĢtürülmesidir. Eserde 

bireyin algısının değiĢimi ya da dönüĢtürülmesi gerektiği süreci; müdahale etme/ kabul etme/ 

uzaklaĢma/ kapalı sistem kurup izole olma/ kendini savunmaya alma sırasıyla gerçekleĢir. 

Ġkinci süreçte ise algı/ anlam/ duygu/ yetenek ve davranıĢların değiĢtirilmesi yoluyla 

düzenleyici sistem dönüĢtürülür. 

Necip Fazıl eserlerinin amacı okura/izleyiciye fikrî iletisini ulaĢtırmaktır. Oyunun 

dördüncü perdesinde, konuĢmalar dikte ettirilen fikirlerle sürüp gider. Sîret‘in not defterinden 

okuduğu ve toplumdaki birçok meseleye eleĢtiri, izah getiren bu keskin tespitler, Recep 

Kafdağlı‘nın Ģahsında Necip Fazıl‘a aittir. Demokrasi, politikacılar, profesörler, günün kadını, 

toplumun birçok kesimi eleĢtirilir. Püf Noktası, toplumsal bir ironidir. Recep Kafdağlı‘nın 

yaĢadıkları, toplumun çarpıklıklarıdır.  

1965 yılında dönemin siyasi mekanizmalarını eleĢtirdiği için sansüre uğrayan eser ve 

sanatkâr gerçekte var olanı anlatır. Bıçağın iki tarafında da yer alan Necip Fazıl edebiyat 

ürünü olarak ise tiyatroyu seçer, iktidarın dolayısıyla simgelediği bütün değerlerin oyundan 

ibaret olduğunun altını çizer. Necip Fazıl tiyatrosu somut yaĢamla düĢ gücü arasındaki 

etkileĢimde soluk alır. Püf Noktası 1965 yılından Ģimdiki zamana doğru uzanan çizgide aynı 

yozlaĢmanın/yok olmanın izini yakın tarihten alıp bugüne iletir.  
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KEMAL TAHĠR‟ĠN NOTLAR‟INDA SANAT VE POLĠTĠKA 

 

Yakup ÖZTÜRK

 

Özet 

Cumhuriyet devri Türk romanının olduğu kadar Türk düĢüncesinin de önemli isimlerinden kabul edilen 

Kemal Tahir, Devlet Ana romanıyla edebiyat, iktidar ve devlet mekanizmasının iĢleyiĢine geleneği reddetmeden, 

yerli bir tavırla bakmıĢ bir romancımızdır. Edebî eserlerinde devlet ve politika karĢısında birey ve toplumun 

yerini tayin eden önemli tespitlerde bulunmuĢ kimi zaman YaĢar Kemal‘in Ġnce Memed karakterini ―eĢkıya‖lık 

çerçevesinde değerlendirerek devletten yana aldığı mevziyi sağlamlaĢtırmıĢtır. Kemal Tahir‘in kurgu eserlerinin 

yanı sıra Notlar baĢlığı altında yayımlanan ciltler dolusu yazısı da mevcuttur. Bu yazılar, Kemal Tahir‘in edebî 

kimliğinin anlaĢılması ve eserlerinin tahlili noktasında büyük değer taĢımaktadır. Bunun yanı sıra Cumhuriyet 

devri entelektüelinin politika ve sanata bakıĢında bize yeni kapılar açmaktadır. Bu bildiride, ―Sanatçının politika 

yapması, iyi sanat yapmasıyla mümkündür.‖ diyen Kemal Tahir‘in Türk edebiyatında hem kurumlar hem kiĢiler 

bağlamında sanatın iktidar yapılarıyla ve bu yapıların iletiĢim kanalı olan politikayla ilgili tespitlerinin yer aldığı 

Notlar‘ın yayımlanmıĢ ilk beĢ cildi etraflıca incelemeye alınacak, bugüne kadar Kemal Tahir araĢtırmalarında 

edebî eserden düzyazılara giden sürecin ihmal edilen yanları değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kemal Tahir, Notlar, Politika, Ġktidar, BatılılaĢma, Sanat, Yerlilik, Kemalizm, 

Osmanlılık. 

 

ARTS AND POLITICS IN KEMAL TAHĠR‟S NOTLAR 

Abstract 

Kemal Tahir, is one of the important names of Republican period in Turkish novel. In addition, Kemal 

Tahir is a novelist with a national grabbing style, without rejecting the tradition of the functioning of literature, 

power and state mechanism with his Devlet Ana novel. In his literary works he found important determinations 

of the individual and the society in the face of the state and politics. He has taken a stand on the side of the state 

by evaluating Yasar Kemal's Ġnce Memed character in the context of "banditry". In addition to Kemal Tahir's 

works of fiction, there is also a volume of writing under the title of Notes. These writings are of great value 

during the understanding of Kemal Tahir's literary identity and the analysis of his works. They open new doors 

to us in the politics and artistic view of Republican intellectuals. Kemal Tahir says, "The politics of an artist is 

possible only if that artist makes good art." In this manifesto, in the context of Notes, the relationship of arts with 

power in the context of institutions and people in Turkish literature will be discussed. The first five published 

notes of the Notes will be examined thoroughly. Until now, the neglected aspects of the process of literary work 

going straight into the Kemal Tahir researches will be evaluated. 

Keywords: Kemal Tahir, Notes, Politics, Power, Westernisation, Art, Indigenousness, Kemalism, 

Ottoman Style.  

                                                           

 Yrd. Doç. Dr., Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/westernisation
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GiriĢ 

Cumhuriyet devri Türk romanının olduğu kadar Türk düĢüncesinin de önemli 

isimlerinden biri olan Kemal Tahir‘in Notlar baĢlığı altında yayımlanan kitapları,
1
 onun edebî 

eserlerine yansıyan düĢüncelerinin sınandığı çalıĢmaları olmuĢtur. Ölümünün ardından, 

Cengiz Yazoğlu ve Baykan Sezer‘in çabalarıyla gün yüzüne çıkarılan defterler, Kemal Tahir 

edebiyatının ve düĢüncesinin aydınlatılmasında araĢtırmacılara büyük kapılar açmıĢtır. Bu 

bildiride ele alacağımız politika ve sanat meseleleri de yeniden yayımlanmaya baĢlayan 

Notlar‘ın ilk beĢ kitabı merkeze alınarak değerlendirilecektir. Öncelikle, politika kavramını 

burada, devlet ve iktidar mekanizmaları çerçevesinde değerlendirdiğimizi, sanat meselelerinin 

de Kemal Tahir‘in sanat anlayıĢında devleti öncelikli kılmasından dolayı devlet ve siyasî yapı 

bağlamında ele alınacağını ifade etmemiz gerekmektedir. 

Kemal Tahir, hem romancı hem düĢünür kimlikleriyle okunduğunda karĢımıza 

batılaĢma, batı, yerlilik, devlet, politika, dil gibi birtakım kavramlar çıkmaktadır. Bu 

kavramların, Kemal Tahir‘in Notlar‘ına nasıl yansıdığını, söz konusu kavramlara nasıl 

karĢılıklar bulduğunu burada aktardıktan sonra politika ve sanatın incelenmesine geçilecektir. 

Öncelikle Notlar‘ın teknik hususiyeti hakkında bir noktaya dikkat çekmemiz gerekmektedir. 

Notlar, adıyla müsemma olarak Kemal Tahir‘in çeĢitli meseleler üzerine yaptığı hazırlıkları, 

karalamaları, okumalarından yaptığı alıntıları vs. barındırmaktadır. Ancak, çok sık tekrarlanan 

ifadelerin yanı sıra, hangi notun ne zaman ve ne için kaleme alındığı anlaĢılamamakta, daha 

da önemlisi bazı satırların kendisine mi yoksa baĢka bir yazara mı ait olduğu tespit 

edilememektedir. Bu sebepten, Kemal Tahir‘e ait olduğu kesin olarak tespit edilemeyen 

ifadelerin yorumlanması tercih edilmemelidir. Kemal Tahir düĢüncesine çok yakın olan 

kalemlerin de bu türden sıkıntılar yaĢadıkları görülmektedir. Söz gelimi Halit Refiğ, Notlar‘ın 

yayımlanmasının çok faydalı olduğunu söyledikten sonra ―[B]u notların belli bir redaksiyona 

dayanmadan olduğu gibi yayınlanmasının Kemal Tahir‘i çok yakından tanımayan okuyucular 

için ortaya aĢılması çetin zorluklar çıkardığı muhakkaktır. Kemal Tahir‘in Notlar‘ını doğru 

değerlendirebilmek için öncelikle kendi sağlığında yazdığı romanları iyice bilmek gerekir.‖
2
 

demektedir. KurtuluĢ Kayalı da, ―Bu Notlar‘da en önemli aksaklık olarak Notlar‘ın, değiĢik 

zamanlarda yazılmıĢ, -Notlar‘ın hangi tarihlerde kaleme alındığının bilinmemesinde 

somutlaĢmaktadır.‖
3
 ifadelerini kullanmaktadır. 

Sanatın ĠĢlevi, Sanatçının Sorumluluğu 

Kemal Tahir‘in sanata yüklediği anlam, devlet, iktidar ve toplum meselelerine 

bakıĢında nasıl bir zihin iĢleyiĢi ve teyakkuz hâlinde olduğunu göstermesi bakımından 

                                                           
1
 Baykan Sezer, Notlar‘ın 1. Cildinde ―Notlar elimizdeki bu ilk kitapla birlikte 30 ciltlik bir dizi halinde 

yayımlanmaya baĢlanıyor.‖ demektedir. Notlar Sanat-Edebiyat 1, C. 1., s. 15, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 

Yine, Cengiz Yazoğlu‘nun ifadelerinde de görüleceği üzere Notlar, geniĢ bir külliyat hâlinde, Kemal Tahir‘in 

dünyasını ilgili baĢlık altında tasnif etmeye yönelik olarak hazırlanmıĢtır: ―Ġlk dört kitap, Kemal Tahir‘in 

1955‘ten sonra kaleme aldığı kendi sanat dalı ile ilgili kuramları, sorunları, tarihimizde bir örneği daha 

bulunmayan bir biçimde, enine boyuna sorgulayan, bir sistem içinde açıklayan notlardır. Kemal Tahir edebiyata 

1931 yılında Ģiirle baĢlamıĢ olmasına rağmen, yayınlanacak mektuplarında da göreceğimiz gibi kendisini romana 

hazırlamıĢ, romancı olmak için çalıĢmıĢ, 1940 yılında romancı olmaya karar verdikten 15 yıl sonra ilk romanı 

1955‘te kendi imzasıyla kitap olarak yayınlamıĢtır. Elinizdeki bu dört kitap, Kemal Tahir‘in edebiyata ilk 

adımını atmasından 25 yıl geçtikten ve imzasını taĢıyan ilk romanının kitap hâlinde yayınlanmasından sonra, 

ölümüne kadar baĢta kendi sanat dalı olmak üzere, ilgili sanat dalları üzerine tuttuğu notları içermektedir. BaĢka 

bir anlatımla bu notlar, bundan sonra yayınlanacak notların altyapısı, temel taĢlarıdır. Ġlk dört kitapta yer alan 

notlar, 25 yıllık bir hazırlık döneminden sonra Türk edebiyatında yerini almıĢ Kemal Tahir‘in notlarıdır.‖ C. IV, 

s. 7. 
2
 Halit Refiğ, Folklar Edebiyat Dergisi, C. 1, S. 3, Mayıs-Haziran 1995, s. 80. Ankara. 

3
 KAYALI, KurtuluĢ, ―Tarihsel GeliĢim Ġçinde Türk Toplum Yapısını Yorumlama Denemesi ya da Kemal Tahir 

Romanı‖, Folklor Edebiyat, C. 1, S. 3, Mayıs-Haziran 1995, s. 103. Ankara 
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önemlidir. Bundan ötürü, onun neden yazmayı tercih ettiğini bilmek sözünü ettiğimiz 

meselelere yaklaĢımını tahlil ederken bize yol gösterici olacaktır. Notlar‘ın birinci cildinde 

söylediği Ģu sözler ondaki sert üslubu, tartıĢmaya meyyal tabiatı ve aydın sorumluluğunu 

ortaya koymaktadır: ―Ben bu memleketin gerçekçi romancısıyım! Köpoğlu köpeklerin hoĢça 

vakit geçirmeleri, körpe kızların heyecanlanmaları, Ģimdiye kadar öğrendikleriyle ölmeye 

karar vermiĢlerin doğru bildiklerini yeniden tastikliyerek, onları ucuza sevindirmek, 

güvendirmek için yazmıyorum.‖
4
  

Buradan hareketle, söylediklerini tamamlayan ifadeler Notlar‘ın diğer ciltlerinde de 

karĢımıza çıkmaktadır. ―Ġstihsal hayatı‖ kavramını sıklıkla kullanan Kemal Tahir, entelektüel 

hayatın sosyal hayattan ayrı olamayacağını,
5
 bir sanat eserinin, sanatçı istese de istemese de, 

bir dünya görüĢünü yansıtacağını, ―mücerret olarak güzele bağlı‖ kalamayacağını ifade 

etmektedir.
6
 Mücerrete bağlı olanlar, yani edebiyat tarihinin kliĢesiyle ―sanat için sanat‖ diyen 

sanatkârların Kemal Tahir nazarındaki yeri Ģudur: ―[G]eçinemedikleri cemiyet ve 

beğenmedikleri Ģartları değiĢmez sayan umutsuz karamsarlar.‖
7
 Cemiyetle geçinememe 

mevzuunu halktan korkmak ifadesine kadar götüren Kemal Tahir, sanatta fikirsizlik hâline de 

tepki göstermektedir. Fikirlerini açıkça ifade etmeyen bir sanat eserinin halktan ya da baĢka 

bir kuvvetten korktuğunu, halktan korkmanın halka karĢı olmak anlamına geldiğini, bu 

korkudan dolayı sanatı manasızlaĢtırmaya taĢımanın halka karĢı olmaktan baĢka bir anlam 

ifade etmediğini söylemesi ondaki sanat telakkisini ortaya koymaktadır.
8
 

Kemal Tahir edebiyatın sağladığı faydanın ne olduğu üzerinde de ısrarla durmuĢ, ona 

gerçekçi bir açıdan bakarak sanat ve insanlık arasındaki irtibatı tayin etmek için fikir 

serdetmiĢ bir kalemdir. ―Aç bir dünya‖ içerisinde var olan edebiyatın, açlığı giderecek bir 

kudrete sahip olmasa da insanlara açlıklarına neyin sebep olduğunu, bu açlığı ne surette 

bertaraf edebileceklerini öğreteceği düĢüncesindedir.
9
 

Edebiyatta gerçekçilik, sosyalist kuramcılar tarafından temellendirilmiĢ, Rusya‘da, 

doğu Avrupa‘da sanatçılar arasında yaygınlık kazanmasından kısa bir zaman sonra Türk 

edebiyatında da temsilciler var etmiĢtir. Kemal Tahir de, buradaki ifadelerinde açıkça 

görüldüğü üzere sosyalist gerçekçiliği edebiyatına aksettirmiĢ bir sanatçıdır.
10

 Sosyalist 

olmanın romancının nitelikli sanatkâr olduğunu peĢinen anlatmaya yeter bir yol olmadığını, 

ancak sosyalistliğin roman yazarken sanatçının iĢini kolaylaĢtıracağını söylemesi bundandır.
11

 

Sosyalist gerçekçilik, edebiyat eleĢtirisinin uzunca bir süredir reddettiği tezli sanatı 

akıllara getirmektedir. Tezli sanat eserlerinin edebî kıymetinin olmadığı, sanata ideolojik 

yaklaĢımlarda bulunan sanatçılar ve eleĢtirmenler haricinde entelektüel muhitlerde itibar 

                                                           
4
 Notlar Sanat-Edebiyat 1, C. 1., s. 68, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. Burada bir noktaya temas etmemiz 

gerekmektedir. Kemal Tahir‘in Ģiir dıĢında kaleme aldığı türler bize batıdan ithat edilmiĢtir. Güçlü ve makul bir 

batı muhalifi olan Kemal Tahir‘in neden batılı türlerde kalem iĢlettiğini ve batı dili öğrendiğini kendi 

ifadelerinden okuyalım: ―[B]izim için Batı dili öğrenmek, Batı tekniği ve kültürü almak, Batılıyı yakından 

tanımak, BatılaĢmak için değil, Batı‘nın zararlarını en aza indirmek için söz konusudur. Çünkü bu açıdan 

bakılırsa, ‗geri kalmıĢ ülkeler‘ onurlu insanlığa Batı‘dan çok daha yakın toplumlardır.‖ Notlar Sanat-Edebiyat 2, 

C. 2., s. 215, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 
5
 Notlar Sanat-Edebiyat 2, C. 2., s. 126, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 

6
 Notlar Sanat-Edebiyat 2, C. 2., s. 127, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 

7
 Notlar Sanat-Edebiyat 2, C. 2., s. 134, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 

8
 Notlar Sanat-Edebiyat 2, C. 2., s. 139, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016 

9
 Notlar Sanat-Edebiyat 1, C. 1., s. 39, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 

10
 Kemal Tahir, Rusya‘da ortaya çıkan bu anlayıĢı Türk edebiyatındaki sınıflandırılmasının aksie reddetmekte 

ona ―propaganda edebiyatı‖ demektedir. Otuzlu yaĢlarında Ģair arkadaĢı Ziya Ġlhan‘a yazdığı mektuplarda Ģu 

ifadeye yer vermektedir: ―Rusya‘nın meĢhur ve keçiboynuzu misillu propaganda edebiyatını hele hiç ağzıma 

almıyorum. Benim gördüğüm noksanlık, sanatısız vatan yazısıdır.‖ Notlar 1950 Öncesi ġiirler ve Ziya Ġlhan‘a 

Mektuplar, C. V, s. 150, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 
11

 Notlar Sanat-Edebiyat 4, C. 4., s. 32, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 
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göremeyeceğine dair yaygın bir kanı vardır. Daha da önemlisi, tezli sanatın Ģablonlara 

dayandığı, sanatçıdan yaratıcı bir muhayyile talep etmediği, ideolojik kodlamaların esere 

uygulanması hâlinde kolaylıkla ortaya çıkarılabileceği düĢünülmektedir. Kemal Tahir ise bu 

kanaatta değildir. Tezli sanatın zannedildiğinin aksine tezsiz (Kemal Tahir bunu ―derbeder 

sanat‖ diye tarif etmektedir) sanattan çok daha güç var edildiğini, bundan dolayı da büyük ve 

uzun ömürlü eserler ortaya koyabildiğini düĢünmektedir. Bu iddiasını da Ģöyle 

temellendirmektedir: ―Bunun böyle olduğunu görmek için, tezlerden (yani gerçeklerden) 

kaçıp yalınkat fantezilerini kullanarak dünyada büyük ün yapmıĢ birçok Batı yazarının artık 

en alık okurlar tarafından bile yüzüstü bırakıldığına bakmak yeter.‖
12

 Kemal Tahir, bu 

görüĢlerini sıklıkla ortaya koyan bir sanatçı olsa da sanatta estetik meselesinin ihmal 

edilmemesini de savunmaktadır: 

 ―Bir sanat eserini sadece sosyal bakımdan tetkik etmek ve kıymetlendirmek yetiĢmez. 

Onu sanat tarafından da tenkit etmek Ģarttır. Binaenaleyh bir tenkit, bir sanat eserini, hem 

sosyal, hem de estetik bakımdan eleĢtirmemiĢse, yalancı ve kaypak bir iĢ yapmakta 

demektir.‖
13

 

II. Dünya SavaĢı sonrasında dünya, sadece edebiyatın değil sanatın pek çok Ģubesinde 

bu savaĢın neticelerini tartıĢmıĢ, yeni sanat anlayıĢları var olmuĢtur. Fransa‘da Sartre ve 

Camus‘nün öncülük ettiği varoluĢçu edebiyatın bir kavramsallaĢtırması olan ―bunaltı/bulantı 

edebiyatı‖ Kemal Tahir‘in de dikkatinden kaçmamıĢtır. Bu akıma bakıĢ, yine Kemal Tahirce 

bir bakıĢtır. Edebiyat tarihlerinin aksine, savaĢın getirdiği büyük yıkımın insanı boĢlukta 

bıraktığı ve insanın insana olan inancını sarstığına dair görüĢün aksine, batılıların sömürüde 

geri kalmıĢlarınca bir piĢmanlık yansımasından dolayı bunalımda olduğunu söylemesi 

orijinal, aykırı ve konuĢmaya açık bir iddiadır: 

―Batı‘daki küçük adamın bunaltısı, bunaltı yazarlarınca, eğer ekonomik bir bunaltı ise, 

bu küçük adam öteki benzerleriyle beraber daha adaletli bir dünya aramak yolunda değil, 

büyük sömürücülere katılamadığı için bunalmakta olduğu biçimde ya da korkaklığı yüzünden 

Ġkinci Dünya SavaĢı öncesinde insan eti yemeğini hatırlatan faĢizme en namussuzca suç 

ortaklığı yapması, bunun en namussuz suç ortaklığı olduğu açıkça söylenen ve ispatlanan 

toplumlarda, bilerek saptığı bu yoldan tek baĢına kurtulacağını umması yüzünden kendini 

düĢürdüğü bağıĢlanmaz bunaltı olarak anlatılmıĢtır. Her iki bunaltı da bizim küçük 

adamcıklarımızın ana meselesi olmadığından, bu konular bunalmıĢ küçük adamlarımızca bile 

tutulmamıĢtır.‖
14

 

Kemal Tahir, iĢin aslını bilmedikleri için bu sanatçıların ―anlamsız bir cıvıklığa 

düĢ‖tüklerini ifade etmektedir ve mesele, gerçek iç yüzü ortaya çıkarılarak yazılmalıdır 

görüĢünü savunmaktadır: ―Oysa bu Batılı köpoğlu köpek ‗küçük adamın‘ da dramı 

yazılmalıdır ama gerçek içyüzüyle, onun sömürüye hasret çeken rezilliğiyle yazılmalıdır.‖
15

 

Bir toplumda var olan fakir gruplarla zengin gruplar arasındaki dengeye, irtibata da 

sözü getiren Kemal Tahir, zengin zümrelerin destekledikleri edebiyatı, sanatı yaĢattığını ve 

büyük eserler meydana getirmesine kaynaklık ettiğini söylemektedir. Buna karĢılık, gündelik 

maiĢetlerinin derdine düĢen fakir zümreler kendi edebiyatçılarını ve sanatlarını tutamaz, kendi 

davalarını yazan eserleri yaĢatamazlar. Oysa, Kemal Tahir, fakir zümrelerin, zenginlere 

nispetle sanatlarına daha çok ihtiyaçları olduğunu ifade etmektedir.
16
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 Notlar Sanat-Edebiyat 2, C. 2., s. 132, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 
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Kemal Tahir, bir milletin, içten ve dıĢtan gelen baskılara maruz kalması durumunda 

sanata olan ihtiyacını benimseyerek bu baskıları bertaraf edebildiğini söylediği dikkate değer 

yorumları bulunmaktadır: 

―Bir millet, gerek iç despotlara ve gerekse dıĢtan gelmiĢ istilacılara karĢı hürriyet 

mücadelesine kalktı mı, iç despotlar veya dıĢtan gelmiĢ istilacılar müstesna, kurtuluĢ fikrini ve 

umumiyetle her zümreye mensup sanatkârlarının eserlerinde benimser. Bu Ģartlar, 

sanatkârların ve sanat eserlerinin, halk tabakalarını ve fertleri birbirleriyle anlaĢtırması 

vazifesini kolaylaĢtırır. Bu Ģartlar devam ettikçe müĢterek heyecan, bilhassa Ģiir sahasında, 

Ģairlerin çabucak yükselip tanınmalarını temin eder. Fakat müĢterek hedefe varılıp zümreler 

arasında kendi menfaat tezatları yeniden iĢlemeye baĢlayınca vaziyet, sanatkârlar ve bilhassa 

Ģairler için derhâl değiĢir. Bu sebeple değiĢen Ģartlar Ģairleri ĢaĢırtmamalı, ümitsizliğe 

düĢürmemeli. Yeni heyecan devresine kadar, gerek sosyal hayatı tetkik ve gerekse kültürlerini 

yükseltme iĢine koyulmalıdırlar. Nitekim, romancılar ve ciddi eleĢtirmeciler de, heyecanlı 

devirlerde, fırsat buldukça, sakin devirlerde yayınlayacakları eserlerini hazırlamakla 

yetinmeye mecburdurlar.‖
17

 

Dil: “En korkunç ve tehlikeli irtica, inkılâpçı görünen irticadır.”
18

 

Kemal Tahir, Notlar‘ın 3. cildini tamamen dil bahsine adamıĢtır. Notlar Dil Dosyası 

adıyla yayımlanan bu kitapta, dil, Türk dili ve sadeleĢme meseleleri üzerine diğer kitapları ve 

mülakatlarında tartıĢtığı dil düĢüncesini derli toplu ve uzun uzadıya ele almaktadır. Kemal 

Tahir‘in dil tartıĢmaları, onun Türkiye‘nin yakın dönem siyasetine bakıĢını göstermesi 

bakımından ayrıca önemlidir. Türk dilinin, Cumhuriyet‘in ilk yıllarında ―Atatürk‘ün ilk 

zorlamaları‖ ile sadeleĢtirilmesiyle, edebiyat yapabilir hâlden mahrum bırakıldığını söylemesi 

dikkat çekicidir. Dilin sadeleĢmesini ―ferman tanımaz sosyal vakıalardan biri‖ biçiminde tarif 

eden Kemal Tahir, bir dilin, o anki nesil öyle istedi diye zorla sadeleĢmiĢ olmadığını dile 

getirir.
19

 

Kemal Tahir, Kemalizm‘i ―apaçık bir gerilik‖ olarak tarif etmektedir. Mustafa 

Kemal‘i, halka rağmen ve halka karĢı bir lider olarak değerlendirmektedir.
20

 

Dil politikalarındaki aymazlığı bir toplumu ―batırmak‖la eĢdeğer gören Kemal Tahir, 

bu politikanın tarifini ―dili değiĢtirmek hokkabazlığı‖ biçiminde yapmaktadır.
21

 

Dile müdahalenin, müdahale gerekçesine taraftar olanların elini geniĢleteceğine dair 

bir iddiada bulunması, Kemal Tahir‘in dil tartıĢmalarına apayrı bir anlam yüklediğini gösterir. 

Bir lisanın sadeleĢmesinin gaye değil, vasıta olabileceğini düĢünen Kemal Tahir, halkın 

anlamamasını gerekçe göstererek Arapça kelimelerin yerine ―halkın en az evvelki kadar akıl 

erdiremediği bir Öztürkçe kelime koyma‖yı bizi Arapça kelimeleri savunanların hedefine 

taĢıyacağını ifade etmektedir.
22

 Türk romancısı da dile uygulanan ―politika 

maskaralıkları‖ndan dolayı gerçekle bağ kurmakta zorluk çekmektedir. Dilin, ―cahiller 

tarafından uydurmalarla doldurulmaya‖ çalıĢıldığını dile getirmektedir.
23

 

Türk romancısının yaĢadığı bu zorluğun dıĢında Cumhuriyet‘in ilk yıllarında yapılan 

çevirilerin de bir baĢka zorluğu ortaya çıkardığını düĢünen Kemal Tahir, bilgisizce takılan 
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 Notlar Sanat-Edebiyat 2, C. 2., s. 137, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 
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 Notlar Sanat-Edebiyat 1, C. 1., s. 46, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 
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 Notlar Sanat-Edebiyat 1, C. 1., s. 46, Ġthaki Yayınları, Ġstanbul, 2016. 
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adlardan, bazı deyimlerin hatalı (Kemal Tahir, ―aptalca‖ demektedir) çevirilerinden örnekler 

verir: 

―Medeni Kanun ve Medeni Nikâh. Bu sözleri bugün hepimiz hayatımızda, 

üniversitelerimizde, mahkemelerimizde hiç düĢünmeden bol bol kullanmaktayız. Oysa yakın 

tarihi bin yıla yaklaĢan bir toplumda, herhangi bir kanun değiĢmesini böyle adlandırmak için 

insanların milli onurdan, tarih anlayıĢından, kiĢisel anlayıĢtan tamamiyle yoksun düĢürülmüĢ 

olması gerekir. Medeni kanundan önce biz barbar bir toplum mu idik? Hiç mi kanunumuz 

yoktu!‖
24

 

Kemal Tahir, çalıĢmamızın diğer aĢamalarında da görüleceği üzere edebiyata 

gerçekçilik penceresinden bakan bir romancıdır. SadeleĢtirilmiĢ bir dil ile gerçekçi sanat var 

edilemeyeceğini söyleyen Kemal Tahir, ―yarı okumuĢların keyfi‖ ve ―bilgisizlikten gelen 

korkmazlığın‖ gerçekçi sanatı da imkânsızlaĢtırdığını düĢünmektedir. Dil devriminin, bizim 

bütün devrimlerimiz gibi ―gerçek bilimsel temellere‖ dayanmadığını, ―kolaya kaçma 

hastalığı‖ndan kaynakladığını söylemesi ise meseleye daima politik ve iktidar temelli 

yaklaĢtığını göstermektedir.
25

 

Kültürel dönüĢüm ve dil meselesini bir arada okuyan Kemal Tahir‘in bu dönüĢüme 

atfettiği tabirlerden biri de ―kestirmeden gitme‖dir. Çabuk karar almak, mücadele etmemek 

ancak uzun yıllar bilime emek veren, bu uğurda dirsek çürütenlerin harcıdır diyen Kemal 

Tahir, Arap harflerini terkedip Latin harflerine geçilmesinin kestirmeden giderek halka 

faydalı olacağının düĢünüldüğünü hatırlattıktan sonra Notlar‘ı kaleme aldığı günlerin 

öncesinden baĢlayarak 30 yıl geçtiği hâlde okuma-yazma bilmeyenlerin oranının yüzde 

70‘lerde hesaplandığını ifade etmektedir. Aynı tartıĢma içerisinde Osmanlı‘dan tevarüs eden 

400 bin elyazmasının, 200 bin matbu eserin, ―birbirinin tefsiri bile olsalar‖, Osmanlı-Türk 

milletinin kendisine, toplumuna ve yaĢadığı dünyaya nasıl baktığını gösterecek hususiyette 

olduklarını yazmaktadır. Bugün bu eserleri okuyamamamızı bir yana bırakarak, içlerinde ne 

yazdığını bilmemeye de katlanabildiğimizi ĢaĢkınlıkla dile getirmektedir. Devletin, yayın 

politikasını göz önüne getirerek klasiklerimizi nasıl ihmale uğrattığımızı maddî eserlerle 

dikkatimize sunmaktadır: 

―Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına Ģöyle bir göz atmak, tarihimize nasıl gaddarca sırt 

çevirdiğimizi, aslında bu sırt çevirmekle nasıl kendi benliğimizi inkâra yeltendiğimizi 

gösterir. 1967 yılında Ankara‘da basılan Milli Kütüphane Yayınları Dünya Edebiyatından 

Tercümeler-Klasikler Bibliyografisi 1940-1966 kitabına bakalım. Küçüklü büyüklü –bazısı 

üçer dörder ciltlik- 1117 kitabın içinde yalnız bir tek bizim olduğu söylenen kitap vardır. (…) 

Molla Nurettin Abdurrahman Câmi‘nin Baharistan adlı eseridir.‖
26

 

Tarihî Kimlik-Türklük 

Anadolu bin yıldır Türk‘tür. Bin yıllık tarihin üzerine batılılaĢma politikalarıyla yeni 

bir Anadolu toplumu çizmeye çalıĢmak hata doğurmaktadır. Kemal Tahir, Anadolu insanını 

anlatırken, onun batıdan devĢirilmiĢ düĢüncelerle ifade edilmesine karĢı çıkmatadır. Anadolu 

insanı ile batı insanının farkının, Türklerin, sorunları toplum gerçeğine doğru aĢma çabası 

çabasından kaynaklandığı ifade edilmektedir.
27

 

                                                           
24
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Feodalizm, modern zamanlarda Türk entelektüelinin diline dolaĢan pek çok kavram 

gibi batının, kendisinde olan bir sistemi ifade etmek için var kıldığı kavramlardan biridir. 

Türk düĢüncesinde bir dönem Osmanlı Devleti‘nin idarî yapısını tarif etmek için ithal edilen 

bu kavram Kemal Tahir‘in Notlar‘ında Türk kimliği bahsi dolayısıyla karĢımıza çıkmaktadır. 

Osmanlı Devleti‘nde batı feodalitesine benzer bir soyluluğun ve babadan oğula geçen kral 

aristokrasisinin olmadığını söylemektedir. ―Ġmtiyazlı bürokrasi‖ diye tarif ettiği bu durumun 

Anadolu coğrafyasındaki Türklük söz konusu olduğunda bütün kesimlere açık tutulduğunu 

dile getirmektedir. ―Bu açıdan bakılırsa‖ diye sözlerine devam eden Kemal Tahir, Türkler için 

―Ġmparatorluk kurucusu, yüzlerce yıl geliĢtiricisi, yıkılma çağında savunucusu olmuĢlardır. 

Anadolu Türklüğünün ana karakterini, en basit köylüsünden, en okumuĢuna kadar bu tarihsel 

özellik biçimlemiĢtir.‖ demektedir.
28

 

Kemal Tahir, imparatorluk öncesi ve sonrası dil arasındaki farklılıklar üzerinde de 

durarak ―Bence hiçbir dil imparatorluk dili olmadan önce imparatorluk dili hâline geldikten 

sonraki kadar zengin olamaz. Bunun kullanıĢ Ģartları dolayısıyla imkânı yoktur.‖
29

 

demektedir. Bu, ondaki dil sadeleĢtirme politikalarına karĢı aldığı tavrı da açıklayıcı bir 

yorumdur. Onun, imparatorluk ve Türk dili arasındaki irtibatı konuĢurken Osmanlı 

Türklerinin Selçuklulardan daha geniĢ surette Türkçeye hizmet ettiklerine dair olan kanaati de 

ortaya çıkmaktadır. Selçukluların Acemceyi resmî dil olarak kullandıklarını, Anadolu‘nun 

resmen TürkleĢmesinin Osmanlılar ile baĢladığını söylemesi dikkati çekmektedir.
30

 

Yerlilik 

Türk düĢüncesi ve edebiyatı yerlilik bahsini açtığında, ilk sıralara koyduğu isimler 

arasında Kemal Tahir de bulunmaktadır. Türk kültürü, medeniyeti, irfanı üzerinden hareket 

eden bu düĢünce millîliği de beraberinde taĢımaktadır. Kemal Tahir, kuĢkusuz yerli bir 

entelektüeldir. Onun, kati bir biçimde batıya muhalif olması dahi buna yetmektedir. Ancak bu 

baĢlık altında ele alacağımız üzere, Kemal Tahir‘deki yerlilik kimi zaman Ġslam‘dan gelen 

mirası da ihmale dönüĢtürebilmektedir. Ramazan Bayramı‘yla (Kemal Tahir, hiç de yerli bir 

intiba bırakmayacak Ģekilde ―ġeker Bayramı‖ demektedir.) YılbaĢı eğlencelerini bir tutarak, 

birisinin batıdan, diğerinin Arap‘tan geldiğini söylemesi tamire muhtaç bir yorumdur. Bu, 

Kemal Tahir‘deki yerliliği konuĢurken ihmal edilemeyecek kadar büyük bir benzeĢtirmedir. 

Ziya Ġlhan‘a yazdığı mektuplarında: 

―YılbaĢı frenklerin, Ģeker bayramı Araplarındır. Ġkisini de sevinçle geçirdik dersem 

bana bilmem kızar mısın? Bizi alâkadar etmeyen meselelere görenekten doğan bir 

bağlılığımız var. Bu beni senin gibi üzüyor.‖
31

  

Öte yandan, hiçbir milletin sanatının yüzde yüz yerli olamayacağını söylemesi de 

önemlidir. Kemal Tahir‘e göre tamamen yerli bir sanat yokken, yüzde yüz yabancı 

kopyacılığından beslenen bir sanat da olamaz.
32

 ―Dünyadan haberli olmadıkça yerli, yerli 

olmadıkça da dünyadan haberli olunamaz.‖
33

 görüĢü de onda daima evrensele açık bir zihin 

iĢleyiĢi olduğunu göstermektedir.  
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Edebiyatta, yerliliğin okurla kurulan irtibatı sağlıklı bir boyuta taĢıyacağını ifade eden 

Kemal Tahir, yerliliğin önemli bir kurtarıcı olarak hikâyede yer alması durumunda, okurun 

eseri kendi ruhunda zenginleĢtirebileceğini vurgulamaktadır.
34

 

Kemal Tahir‘in yerliliği ve sosyalistliği bir biri ardına hatırlanan iki hususiyetidir. Ona 

yerli diyenler, onun sosyalist olduğunu reddetmezler. Bunun aksi de mümkün değildir ancak 

hem yerli hem sosyalist olmak siyasî literatür açısından problemli görünmektedir. Kemal 

Tahir‘in Türk düĢüncesindeki ayırıcı vasıflarından biri olarak belki bunu da almak gerekir. 

Kenan Çağan, Kemal Tahir‘de sosyalizm tercihinin yerlilikten önce geldiğini, zaman 

içerisinde sosyalizmden yerliliğe doğru geçtiğini düĢünmektedir.
35

 Bu bizim de tercih 

edeceğimiz bir ifadededir. 

Sezai CoĢkun, Kemal Tahir ve yerlilik üzerinde dururken, onun devrim meselesine 

―gerçekçi bağ‖ dediği yerlilik üzerinden baktığını ifade etmektedir. Toplumlar için devrim 

mücadelesine giren her çabanın, yerlilik gerçeğine dikkat etmesi gerektiğinin altını 

çizmektedir.
36

  

Politika-Politikacılar 

Kemal Tahir‘de siyaset, politika meselelerine bakarken, büyük toplumsal 

dönüĢümlerin, yenilik tekliflerinin siyaset yoluyla olabileceğini akılda tutarak hareket 

ettiğimizi belirtmek durumundayız. Sözgelimi, yeniliklerin, derin toplumsal birikimlerin 

zorunlu sonuçları olmamaları durumunda, halkın bu yeniliklere yabancı kalacağı ve en 

nihayetinde direnç göstereceğine dair, Kemal Tahir‘in ortaya koyduğu fikir
37

 politikacılarla 

halk arasındaki iliĢkiyi, burada olduğu gibi çatıĢmayı ifade etmektedir. 

Edebiyat eseri ve politikacıların tutumu sırasında zaman zaman birtakım istekler, 

yönlendirmeler cereyan eder. Türk romanının ortaya çıkıĢından bu yana siyasî otorite, 

yakınlık kurduğu romancıların yazdıklarına müdahale etmeyi karĢılıklı olarak mümkün kılan 

bir iradedir. Cumhuriyet‘in ilk yıllarında Anadolu‘ya açılan roman kliĢesiyle karĢımıza 

çıkarılan pek çok eser bu irade yoluyla ĢekillendirilmiĢtir. Bunun yanında bir de günlük 

olayların romana aksettirilmesi arzusu vardır. Kemal Tahir için, romanda günlük olayların 

varlığını görmek istemek ―alık politikacıların düĢtükleri büyük tehlike‖dir.
38

 Romancı, 

böylesine bir yol takip edildiğinde politikacıların mahcup olacağını düĢünmektedir. 

Kemal Tahir, politik tavrı olan bir sanatçıdır. Politikacılar, onun eserlerine daha çok 

hatalarıyla ve cehaletleri ile girmektedir ancak politikacıların olmadığı bir cemiyet hayali 

yoktur. ―Politikacıyla da politikacısız da yaĢanmaz.‖ diyen Kemal Tahir, onların insanlara 

yaĢama imkânı sağladıklarını düĢünür. Politikacının, rahat yerlerde, kimseyi rahatsız 

etmediğini, zorlamadığını, ancak ―kendilerini ĢaĢırıp saçmaladıkları‖ zamanlarda bunları 

yapabileceklerini iddia eder. Bunu sadece edebiyatçılardan da istemediklerini, çevrelerindeki 

herĢeyden isteyebileceklerini vurgular. Kendi iĢlerini hakkıyla yapan edebiyatçıların bu isteğe 

kulak asmamaları gerektiğini hatırlatır. Ancak bu reddiyenin kolayca yapılamayacağını 

sözlerine ilave eder. ―Çünkü‖ der Kemal Tahir, ―Politikacılar çoğu zaman iktidardayken 

isterler. Ġktidar demek, insanların ekmeğine sözü geçen demektir. Var olmayı kimileri için 

imkânsız kılamasalar, politikacıların, hele saçmaladıkları yerde, sözlerine kim kulak asar, alık 
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olmadıkça?‖
39

 Kemal Tahir, ―gerçek sanatçı‖nın ancak böyle zamanlarda meydana çıkacağına 

inanmaktadır, ya gerçek sanatçı olunacaktır ya da ―sanat kalpazanı.‖ 

Kemal Tahir, kalpazan ifadesini sürdürür. Ona göre: 

 ―Bütün kalpazanlar, korktukları halde, korkuyla, zora düĢmekle değil, tıpkı politikacı 

gibi düĢündüklerini ileri sürerek, herifin çaldığı düdükle kollarını kaldırıp indirmeye, 

boyunlarını bükmeye, emre uyarak zıplamaya, hoplamaya baĢlarlar. Böyle acıklı, komik 

sıralarda, jimnastiğe uymayanları da, politikacıya uyarak hainlikle suçlarlar. Buradaki 

suçlama, ne kadar sert olursa, heriflerin, düĢtükleri rezilliği o kadar çok sezdiklerini 

açıklar.‖
40

 

Fakat sanatçı, darda kalan politikacıya, eğer onu gerçekten seviyorsa, onun ĢaĢkınlığa 

koĢulmak yerine, o ĢaĢkınlığı ortaya çıkarmaya çalıĢmalıdır. Böyle olmadığı takdirde, 

ĢaĢkınlık geçip gittikten sonra, geride ―utandırıcı bir ĢaĢkınlık‖ kalacaktır. 

Politikacıların çok az roman okuduğunu, hele ki gerçekçi romanı ciddiye almadıklarını 

düĢünen Kemal Tahir, onların romanı hayaller toplamı olarak gördüklerini dile getirir. 

Romana olan bu bakıĢ, yaĢarken romancıları, öldükten sonra da politikacıları 

cezalandırmaktadır.
41

 

 ―Sanatçının politika yapması, iyi sanat yapmasıyla mümkündür.‖ diyen Kemal Tahir, 

sanatçının, sanatını icra ederken dünya görüĢünü ortaya koyarak açık propaganda yapmasının 

onun için bir zorluk teĢkil ettiğini düĢünmektedir. Gündelik politikanın çabuk değiĢtiğini 

hatırlatan Kemal Tahir, gündelik iĢleyiĢin ―sanat eserine doğru kaydırılma‖ması durumunda 

eseri anlamsızlaĢtıracağı, sanatçıyı da toplum karĢısında güçsüz göstereceği 

düĢüncesindedir.
42

  

Gerçek sanatçıların karıĢılabilecekleri en büyük zorluğu ―iktidardaki güçlerle beraber 

olmak‖ biçiminde tarif etmektedir. Ġktidara yaslanan bir sanatçının, nerede baskı gördüğü, 

siyasî düĢüncelerinin tesiriyle gerçekleri ıskalama zorluğuna düĢtüğünün anlaĢılamayacağını 

ifade eden Kemal Tahir, baskının kimi zaman içeriden, sanatçının Ģahsî inançlarından da 

kaynaklanabileceğini vurgulamaktadır.
43

 

Politikacıların, sanatçıyı ve eserlerini gündelik iĢlerinde kullanmak isteyeceklerini 

söyleyen Kemal Tahir, sanatı ―gündelik politika çarklarına kaptırmamak‖ diyerek bu istismarı 

reddetmektedir.
44

 Gündelik politikaya kapılan sanat eserinin kısa zamanda eskiyeceği, daha 

da ötesi ―yalancı‖ çıkacağını vurgulayan Kemal Tahir, bunun bir sanat eseri için en büyük 

bahtsızlık olduğunu dile getirir.
45

 

Bu iliĢkinin doğuracağı neticeyi Ģu sözleriyle tekrar hatırlatır: 

―Hiçbir politikacı, hiçbir sanatçıyı savunamaz. Çünkü, bir sanatçı bir politikacı 

tarafından savunulmaya baĢlamıĢsa artık savunulacak bir Ģeyi kalmamıĢ da olabilir. Bu 

sebeple, bir politikacının bir sanatçıyı gerçekten ve sürgit kollamasının, desteklemesinin 

imkânı hemen de yok gibidir.‖
46
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Toplum ve politikacılar arasındaki iliĢkiyi, politikacıların basılan hatıraları üzerinden 

okumayı tercih eden Kemal Tahir, bir toplumda politikacıların hatıralarının ilgi görmemesini, 

toplumun politikacıların gerçekleri açıkladıklarına inanmadıkları anlamına geldiğini 

söylemesi dikkat çekicidir.
47

 Bu iliĢkinin trajik yanlarına da değinen Kemal Tahir, bir 

toplumun baĢına gelen ―en büyük bela‖nın, cahil idarecilerle idare edilmek olmadığını, o 

toplumun ―çeĢitli tarihsel nedenlerle idareyi hayvanların elinden‖ alamamaları olduğunu 

söyler. Bir toplumda, namuslu, akıllı insanlar yaĢadığı hâlde, idarenin bu insanlara değil de 

―rezil, yarı deli takım‖a bırakılmasının uzun sürmesini bahtsızlık olarak niteler. Ancak bu 

durumun uzun süremeyeceğini de sözlerine eklemektedir.
48

 

Edebiyatımızın, iktidardan maddî destek gören birtakım kalemler de var ettiği bilinir. 

Ġktidar-sanat iliĢkisi söz konusu olduğunda, bu kimi zaman güdümlü kavramı etrafında ifade 

edilir, Kemal Tahir, divan Ģiirinden hareketle halk edebiyatçılarının da saray kapısından 

nasiplendiklerini yazmaktadır. Matbaanın olmadığı bir yerde edebiyatı, ―kapı‖nın ödediğini, 

Karacaoğlan, Ruhsatî, Emrah gibi halk Ģairlerinin de ―tekke kapıların‖dan ―besle‖ndiğini 

yazmaktadır.
49

 

Divan edebiyatı bahsini, Nedim ve Fuzuli‘nin siyasî yapıyla olan irtibatı dolayısıyla 

sürdüren Kemal Tahir, burada siyasî yapıdan ötede despotik rejimlerden söz açmaktadır. 

Fuzulî Divanı‘nda ―biricik akıllı söz‖ün, Fuzulî‘nin nesrinde geçen ―Selam verdim rüĢvet 

değildir diye almadılar.‖ sözü olduğunu düĢünen Kemal Tahir, bunun bir bürokrasi tenkidi 

olduğunu dile getirir. Yine, Nedim‘in kudretinin Ģiir telakkisinden daha çok Patrona Halil‘de 

bulunabileceğini ifade etmesi onun gerçekçilikten vazgeçmediğini gösterir: ―Nedim‘in 

yaĢadığı devirle, bu devri tayin eden insan gruplarıyla münasebetini, Damat Ġbrahim PaĢa ile 

Patrona Halil son hükme bağlamıĢlardır.‖
50

 

Klasik Türk Ģairlerinden baĢka Tanzimat sonrası edebiyatımızda iktidar-sanatçı 

iliĢkisinin farklı cephelerde sürdüğü bilinmektedir. Kemal Tahir, Ahmed Midhat Efendi ve 

Ömer Seyfeddin üzerinden bu iliĢkiyi Notlar‘da dile getirmektedir. 

Notlar‘ın 4. cildi, Ahmed Midhat Efendi‘ye hatırı sayılır biçimde yer vermektedir. 

Kemal Tahir, Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi‘ndeki Ahmed Midhat 

Efendi‘ye olan haksız ve ağır ithamlarını sürdürür bir hâldedir. Sözgelimi, Midhat Efendi‘nin 

devlet memuriyetini ―PadiĢaha kapılanıĢ‖ biçiminde tarif eder.
51

 Abdülhamid‘in, ―[Y]azar 

milletini kendisine bağlayıp, karĢısına çıkmalarını önlemek için onları doyurmak yolunu 

tut‖tuğunu, Ahmed Midhat Efendi‘nin, bir devri anlamımızı fazlasıyla kolaylaĢtıracak önemli 

eserlerinden Üss-i Ġnkılab‘ı yazdırdığını söylemesi Kemal Tahir‘in dikkatsizce hareket 

etmesinin bir neticesidir. Kemal Tahir, Ahmed Midhat Efendi‘nin Matbaa-yı Âmire 

müdürlüğü gibi hangi vazifelerde bulunduğunu hatırlattıktan sonra onun Saray‘dan ayda 30 

Lira yardım alarak Tercüman-ı Hakikat‘ı yayımladığını söyler
52

 ancak bu gazetenin Tanzimat 

Türkiyesini ve edebiyatını anlamamızda bize ne türden kapılar açtığı üzerinde durma ihtiyacı 

hissetmez.
53
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Edebiyatımızda, Yeni Lisan Hareketi‘yle daima hatırlanacak olan hikâyeci Ömer 

Seyfeddin‘in, ilgi çekici Ģeyler yazamadığını haksızca ifade eden Kemal Tahir, iktidardaki 

Ġttihatçılarla yakınlık kurarak yol aldığını, ―takımı yıkıldıktan sonra‖ Ġttihatçılardan 

öğrendiklerini büyük bir yazara yakıĢacak güçte kullanamadığını ifade etmektedir. Bir 

zamanlar ―tuttuğu adamlara‖, iktidardan düĢtüklerinde saldırdığını, ―düpedüz kancıklık‖ 

yaptığını söylemesi de ağır ifadelerdendir.
54

 

Ġttihatçıların, Türkçülüğü devlet politikası hâline getirmelerini, imparatorluktan peĢin 

peĢin vazgeçmek anlamına geldiğini düĢünen Kemal Tahir, Ömer Seyfeddin‘i de bu ideoloji 

içerisinde Ġttihatçı subay takımından görmekte ve Ġttihatçıların ―bilir bilmez sürdürdüğü 

debelenmenin yazarı‖ biçiminde tarif etmektedir.
55

 

II. Abdülhamid ve Ġttihatçılar 

Kemal Tahir, hem Notlar‘da hem de romanlarında II. Abdülhamid dönemini, 

Ġttihatçıların devlet idareciliğindeki aymazlıklarını yazan bir sanatçıdır. Politika, iktidar ve 

sanat iliĢkisi söz konusu olduğunda da bu kiĢilerden söz açmaktadır. Tahsin PaĢa ve 

ġeyhülislam Cemaleddin Efendi‘nin hatıratına göndermede bulunan Kemal Tahir, Ġttihatçıları, 

―hürriyetçi-ilerici satılmıĢ, vatan haini‖ diye tarif ettikten sonra, onların, ―dıĢ düĢmanlarla‖ 

anlaĢarak iktidara geldiklerinin sözü geçen hatırattan anlaĢıldığını hatırlatmaktadır. Bu 

kadronun, Osmanlı Ġmparatorluğu‘nu batıran kadro olduğunu da sözlerine eklemektedir. 

Yakın tarihimizde ―kurtarıcıların‖ kurtarıcı olmadan çok önce emperyalistle iĢ tuttuklarını da 

dile getirmektedir.
56

 

 ―Ġttihatçı haydutların Trablusgarp‘ı Ġtalya‘ya peĢkeĢ çekme iĢini, bunun yanı sıra, 

kendilerini iktidara getirmek Ģartı ile yüzyıllardır Batılıların planladığı, Türkleri Avrupa 

kıtasından sürüp çıkarma amacına Balkan SavaĢı Ģartlarını hazırlayarak nasıl tertipledikleri 

üzerinde dikkatle durmak gerektir. 650 yıllık bir imparatorluğun vatandaĢlarının gözleri 

önünde hem açıktan vatana ihanet suçu iĢlemek, hem de alçaklığı yapanlardan vatan kurtarır 

aslanlar uydurmak, her birini nasıl becerdiklerine ĢaĢmamak elde değildir. 

Ġkinci MeĢrutiyet maskaralığından önceki aylarda, Ġtalyan-Alman casus Karasu ile 

Talat Bey‘in Ġstanbul‘a gelerek bir yandan sivil-asker masonlar, öte yandan mason ulema ile 

neler görüĢüp hangi Ģartlarla anlaĢtıkları bilinirse, 31 Mart namussuzluğunun ve onun 

ardından gelen Ġttihatçı terörünün nedenlerine ve amaçlarına akıl erdirmek mümkün olur.‖
57

 

Notlar‘da, devlet ve sanatçı arasındaki güdüm politikasının, sanatçı ile okur arasındaki 

irtibatı ortadan kaldırdığına dair görüĢler de ileri sürülmektedir. 1908‘de, II. MeĢrutiyet‘ten 

sonra ve Cumhuriyet‘in ilk yıllarında devletin yazarlara maddî-manevî imkân sunması 

neticesinde, bir grup kalem, okul kitaplarından, devletin kadrolarına kadar pek çok yerde 

koltuklarına ve köĢelerine yerleĢmiĢler, edebiyat o yıllar içerisinde pek çok yeni isim 

yetiĢtirmesine rağmen bunlar topluma ulaĢacak imkânı, adları anılmadığı için 

bulamamıĢlardır. 

 ―ÇağdaĢ Ģairlerimiz, hikâyecilerimiz, romancılarımız, piyes yazarlarımızla okurların 

daha sıkı, daha geniĢ tanıĢıp karĢılıklı etkilerle iki yönlü yarar sağlayamamalarının 

nedenlerinden biri, belki de baĢlıcası, 1908 Ġkinci MeĢrutiyet‘ten sonra, Cumhuriyet‘in ilk 
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yıllarında da kısa bir süre için, devletin, yazarlarla yakından ilgilenmesi, onları maddi ve 

manevi bakımdan korumasıdır. Bu koruma sonucu, okul kitaplarına ve yardımcı kitaplara 

yerleĢen yazarlar, (Büyük Millet Meclisi‘ne, büyükelçi olarak elçiliklere yerleĢenleri 

saymıyoruz) devletin ilgisini yavaĢ yavaĢ kesmesi yüzünden yerleĢtikleri yerlerde takılıp 

unutulmuĢlar, edebiyatımız, son otuz yılda, çok önemli değiĢmeler ve geliĢmeler gösterdiği 

hâlde, yeni eserler ve yazarlar bu kitaplarda hak ettikleri yerleri bir türlü alamamıĢlardır. 

Böylece, bir dönemece kadar müspet iĢleyen devlet desteği, 30 yıldan beri ortadan kalktığı 

hâlde, bu kez tersinden, çok olumsuz bir durumda sürüp gitmektedir.‖
58

 

Kemal Tahir, iktidarın sanata olan maddî desteğini büsbütün reddeden bir sanatı 

düĢünür değildir. O, haksızca ve uzun süreli yerleĢmelere sebep olacak, sanatçının üretimini 

durduran, onu atalete düĢüren desteği doğru bulmamaktadır. Öte yandan, devlet desteğinin, ne 

kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu, tiyatro üzerinden temellendirmektedir. Türk tiyatrosunun 

olduğu gibi diğer sanatların da devlet desteğinden mahrum kalmaları, bu sanatları zor duruma 

düĢürmektedir, görüĢünü savunur.
59

 

Tiyatro bahsini açmıĢken, Türk tiyatro edebiyatının ve bu edebiyatı var eden isimlerin 

Notlar‘a nasıl yansıdıkları üzerinde de durmamız gerekmektedir. Zira bu mesele, iktidar, 

devlet ve sanat iliĢkisi bağlamında okunmaya ihtiyaç duyan bir meseledir. 

Tiyatro, Tanzimat‘la birlikte, hatta romandan da önce edebiyatımıza girmiĢ bir türdür. 

Ancak, tiyatro eserlerinin kahir ekseriyeti, geçmiĢin inkârı noktasında birbirleriyle yarıĢacak 

azimde olmuĢlardır. Edebiyatımızda klasikleri olmayan bir türün tarihe bakarken çok daha 

bilgili, ―namuslu‖ ve ―halksever‖ olması gerektiğini düĢünen Kemal Tahir sözü Musahipzade 

Celal‘e getirir ve ―Yalınkat bir yazar olan ve imparatorluğun toptan inkâr edildiği, 

BatılaĢmanın gemi azıya aldığı bir çağda, bilgisizliği yüzünden, gündelik politikaya uygun 

hünerler gösterebileceğini sanan Müsahipzade‘yi ve eserlerini, Türk tiyatro seyircisinin, vakit 

geçirmeden ıslıklayarak afiĢlerden ebediyyen indirmesi daha fazla gecikmemeli, kültür 

emperyalizminin birer kötü delili olan bu pis oyunlar, sahneye koyacak Türk rejisörünü, 

oynayacak Türk aktörünü artık bulamamalıdır.‖
60

 

Devletin, yani burada iktidarın kurduğu Devlet Konservatuvarı‘nın da, tiyatroyu, 

okullu BatılaĢmaya ―hoplattığı‖nı düĢünen Kemal Tahir, önceleri paĢaların korunması için 

mücadele eden tiyatro ve aktörlerin bu defa devlet ve belediyeler eliyle, ―kapıkulu hâline 

getiril‖diğini söylemektedir.
61

 

Kemalizm-Kemalist-Halk Partisi ve Nutuk 

Kemal Tahir‘de politik meselelerin kaynağı, Türkiye Cumhuriyeti‘nin bugününü de 

tesiri altına alan Cumhuriyet Halk Partisi‘nin on yıllar boyunca tek irade sistemi olarak 

hüküm sürmüĢ olmasındadır. Devlet ve iktidar, Kemal Tahir‘de biyografik bir gerçeklikten 

dolayı, ilk gençlik yıllarını ve bu ülkeye dair idrakini CHP yıllarında kazanmıĢ olmasından 

dolayı daima sözü edilir kavramlar olmuĢtur. Kemal Tahir, Halk Partisi‘nin ―bir siyasi 

teĢekkül‖ olmadığını, bu partinin ―inkılap kadrosu yetiĢtirme‖ projesi olduğunu iddia 

etmektedir.
62

 Mustafa Kemal Atatürk‘ün kurucusu olduğu ve yeni Türkiye‘nin ilkelerini parti 

misyonu olarak ortaya çıkardığı bir sistem olan bu parti ve daha sonrasında konuĢulan fikirler 

Kemalizm ve Kemalist düĢüncesini var etmiĢtir. Notlar‘da yer yer bu düĢünce ve düĢünce 
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insanına atıflar yapılmakta, hem cuntacı, hem Kemalist hem de devrimci olmanın mümkün 

olmadığı dile getirilmektedir.
63

 

Cumhuriyet düĢüncesi demek, CHP iktidarı demektir. Kemal Tahir, Cumhuriyet 

döneminde batılaĢma hareketlerinin daima üst yapı kurumlarında olmasını doğru bulmamakta, 

toplumun alt kesimlerinde hiçbir reformu uygulamadan, üst yapının biçimlendirmesiyle 

toplumu değiĢtirmenin yanlıĢlığına vurgu yapmaktadır.
64

 Osmanlı ve Cumhuriyet‘in 

batılılaĢma politikaları kimi yollardan benzerlik göstermektedir. DeğiĢim Osmanlı‘da da 

yukarıdan aĢağıya doğru olmuĢtur. Ancak, Osmanlı modernleĢmesi Cumhuriyet batılılaĢması 

karĢısında ―daha ikna edici içsel dinamiklere sahiptir.‖
65

 Çağan‘a göre Osmanlı‘da hamleler 

var olma, yok olma üzerine kuruludur. Cumhuriyet düĢüncesi ise, Osmanlı‘yı inkâr üzere inĢa 

edilmiĢtir: ―Dolayısıyla sonuçta biri toplumun faydası gözetilerek yapılmıĢ iyi niyetli; öteki 

Türk toplumu ve tarihine ihaneti esas alan yorum gerektirmeyecek açıklıkta yanlıĢtır.‖
66

 

Türkiye‘de Kemalizm‘i çare olarak görenlerin, askerî vesayeti iktidara davet 

ettiklerini, bu ülkenin çok yakın tarihindeki darbelere bakarak görmek mümkündür.
67

 Askerin, 

üst rütbeli olanlarının darbeleri var eden zümreler olmadığı, 1960‘da bir baĢbakanı idama 

götüren darbenin subaylar eliyle yapıldığı hatırlanınca görülecektir. Kemal Tahir‘in, bozuk 

düzenden söz edip, bu bozuk düzenin çaresinin Kemalizm‘de olduğunu söyleyenlere karĢı 

ciddî bir husumeti vardır: 

―1960-1970 yıllarında hem bozuk düzenden söz edeceksin hem de bu bozuk düzenin 

düzelme çaresinin Kemalizm‘de olduğunu yutturmaya çalıĢacaksın. Bunu önce bütün orduyu 

önüne alarak, yutturmanın mümkün olduğunu umacaksın, kendin gibi birkaç alığı da ardına 

katarak zinde kuvvetler yalanıyla meydana çıkacaksın, sonra ordunun zinde kuvvetler diye 

yekpare olmadığını, ensende boza piĢirerek sana anlatacaklar, çadırı biraz daha aĢağıya 

kurarak albayları aldanırlar sanacaksın, sökmeyince, kıçın kıçın gerileyerek yedek subay 

adaylarına kadar düĢeceksin.‖
68

 

Kemalizm dolayısıyla Nutuk‘un da söz konusu edildiğini biliyoruz. Kemal Tahir, 

belgesel roman kavramından söz açarken, bu türe ve adlandırmaya dair yerici ifadeleri 

bulunmaktadır, AĢağıda yer verdiğimiz ve bu baĢlık altında konuĢtuğumuz Kemalizm 

düĢüncesi Kemal Tahir ve Atatürk söz konusu olduğunda dikkate alınmalıdır: 

 ―Bu belgesel roman türü, Cumhuriyet‘te 1927‘de, Mustafa Kemal‘in Halk Partisi 

Kurultayı‘nda okumak için yazdığı büyük (!), hakikaten büyük nutukla baĢlar. Bu nutuk 
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yenilip yere serilmiĢ muhalifleri bir kere de çiğnemek için düzenlenmiĢ, gayet kaba bir 

politika belgesel romanıdır.‖
69

 

Kemal Tahir‘in ―belgesel roman‖a dair eleĢtirileri bunlarla sınırlı kalmaz: 

―Abdülhamit baskısından kurtulduğunu zanneden bütün sersem Osmanlı aydınları, 

kalemlere sarılarak kitaplar yazmıĢlardır. Bunların hepsi de belgesel romanlardır. 

Belgeseldirler, çünkü baĢlarından geçen tarihsel olayları anlatırlar romandırlar, çünkü 

yüzlerine gözlerine bulaĢtırdıkları gerçekleri saklamaya çabalarlar. Sakladıkları noktalar 

hemen her zaman BatılaĢmadan bu yana, aydınlarımızın yüzde doksan çoğunluğuyla, bilir 

bilmez, paralı parasız gâvur ajanlığı yapmıĢ oldukları noktalardır. Bu kitapların baĢında 

Süleyman PaĢa‘nın Umdetü‘l Hakayık‘ı, daha sonra Mithat PaĢa‘nın iki ciltlik hatıraları. 

Kâmil PaĢa‘nın, ġeyhülislâm Cemalettin Efendi‘nin, ġapur Çelebi Küçük Sait PaĢa‘nın, daha 

sonra, Cemal PaĢa‘nın, Talat PaĢa‘nın, Niyazi Bey‘in hatıraları gelir. Ahmet Refik denilen 

zavallı sarhoĢun yazdığı bütün tarih kitapları belgesel romanlardır.‖
70

 

Devlet ve Sanat “Stalin gidince, Jdanov kalamaz.”
71

 

Kemal Tahir‘in Osmanlı Devlet sistemine yoğunlaĢması, Osmanlı‘da toprak 

mülkiyetinin büyük nispette devlete ait olmasından kaynaklanmaktadır.
72

 Sadece toprak 

mülkiyeti değil, madenler, ormanlar, tersaneler, silah yapımı, iç ve dıĢ ticaretin dayandığı yol 

ve barınma sistemleri de devletindir.
73

 ÇalıĢmamızın odak noktası dolayısıyla Ģu da ifade 

edilmelidir ki, devletin mülkiyeti ve kamu faydasına olan kurumları tekelinde tutması, 

merkezî iktidarı güçlü kılması ile mümkündür. Bundan dolayı ―Devlet teĢkilatlanmasında 

merkeziyetçilik hâkimdir. Devlet, merkezi iktidarını koruyacak, iktidarına hiçbir gücü ortak 

etmeyecektir.‖
74

 

Merkezî iktidarın korunması, ancak özel mülkiyetin güçlenmesini engellemekle 

olmaktadır.
75

 Özel mülkiyetin, kapitalist iĢleyiĢe doğru evrilmesi devlet gücünü azaltır. Bu da 

―kerim devlet‖ mekanizmasının zayıflamasına yol açacaktır.
76

 Devlet erkânının mallarının 

müsadere ile zapt altına alınması da Marks‘ın iddia ettiği gibi ―iç talan‖ değil, iktidarı 

tehlikeye atacak güçlerin ortaya çıkmasını engellemek içindir.
77

 

Kemal Tahir, bu açıdan bakıldığında iktidar muhalifi değildir. Ondaki iktidar karĢıtlığı 

Cumhuriyet sonrası idareleri için söz konusudur. 
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Romanlarında devlet ve batılaĢma meseleleri üzerinde duran Kemal Tahir, doğu 

devletlerinin tarihî geliĢimlerinde bu devletlerin sınıf temelli bir yapıya sahip olmadıklarını 

ifade etmektedir. Ondaki devlet tasavvuru ―Doğu‘da devletin temel iĢlevi organizasyondur.‖
78

 

Biçiminde hülasa edilmektedir. 

Kaynaklar, ġeyh Bedrettin Ġsyanı dolayısıyla Anadolu‘da devletin tekelleĢmesine karĢı 

toplumun örgütlenmesini ilk sosyalist hareket olarak değerlendirmektedirler. Bu hadise, 

edebiyatımıza da farklı cephelerden girmiĢtir. Ancak Kemal Tahir, ġeyh Bedrettin isyanının 

Anadolu‘da halkın mal bölüĢtürme mantığını reddettiğini bu isyan üzerinden dile 

getirmektedir. Zira güvenlik mal edinmekte değil, baĢka dayanaklardadır.
79

 

Kemal Tahir dendiğinde akla ilk gelen kavram devlet düĢüncesidir. Onun, baĢta 

Devlet Ana olmak üzere diğer edebî eserlerinde ve düzyazılarında bu kavram etrafında nev-i 

Ģahsına münhasır düĢünceler ortaya koyduğu bilinmektedir. Devleti bir felsefe olarak ele 

almasının yanında, biz bu bildiride devlet ifadesini kullanırken siyasî iradeyi de kastediyoruz. 

Söz gelimi, Cumhuriyet‘le birlikte, geçmiĢi reddetmek politikalarının uygulanmasından söz 

açan Kemal Tahir‘in, bunu devlet ve iktidar ile anlattığını ifade ediyoruz. ―BatılaĢmaya 

yöneldiğimizden beri tarihimizi sadece unutmaya çabaladık, onu, haksız yere, bilir bilmez 

suçladık da… Bu suçlama, bizi, bugünü, yarını anlamakta ve anlatmakta dayanaksız ve 

yeteneksiz bıraktı.‖
80

 diyen Kemal Tahir, Tanzimat‘la baĢlayan, ancak Cumhuriyet‘le birlikte 

keskin bir biçimde geleneğe dair kurum ve düĢüncenin ortadan kaldırılmıĢ olmasını 

kabullenmeyen, bu tutuma daima itiraz etmiĢ bir düĢünce adamıdır. Kendi millî 

gerçeklerimizin kanunlarının, geçmiĢte gösterdiği ve gelecekte gösterebileceği 

hususiyetlerinin iĢe yarar taraflarının alınabileceği yerde, bunların peĢinen iĢe yaramaz olarak 

değerlendirilmesinin eleĢtirisini yapmaktadır. Gelenekten faydalanılmadığı gibi, Batılı 

toplumların gerçeklerine benzetilen, onlar gibi davranmaya çalıĢılan Türk toplumunun hâlini, 

―insafsızca ve haince‖ zorlanmak olarak tarif etmektedir.
81

 

Kemal Tahir, okullarda okutulan Batı gerçeklerinin ―hayâsız Batı soygununu örtbas 

etmek için tertiplenmiĢ kapitalist burjuva gerçekleri‖ olduğunu düĢünmektedir.
82

 Kemal 

Tahir, sosyalist bir düĢünür olmasına rağmen Batı temelli bir sosyalizmi kabul etmemektedir. 

Burjuvaya olan bu itirazının yanında Batılı sosyalizm gerçeğinin de bizi, kendi 

gerçeklerimizden uzaklaĢtırdığını vurgulamaktadır. Marksizmin temelinde, her toplumun 

kendisine has gerçekleri bulmak olduğunu ifade eden Kemal Tahir, fikir tarihimizin 

Marksizmin bu gücünü kullanmadığını vurgulamaktadır.
83

 

Türk edebiyatı derslerindeki müfredatı da sorgulayan Kemal Tahir, klasik Türk 

Ģiirinden söz açarken bizi gerçeklikten alıkoyan isimlerin okutulduğunu düĢünmektedir. 1963 

yılına ait bir notunda okutulan edebiyattan dolayı eski değerleri olduğu gibi aldığımızı, 

değiĢtirmeye lüzum görmeden öğrendiğimizi ifade etmektedir. Bunu verdiği bir örnekle de 

destekleyen Kemal Tahir, 16. asrın gerçek edebî zevkıni Baki‘nin değil de bir baĢkasının 

yansıtmıĢ olabileceği ihtimalini önemsemektedir. Meseleyi buradan çok farklı bir noktaya 
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getiren Kemal Tahir, buraya dikkat edilmeli, geçmiĢe dair yapılan bütün araĢtırmaların, Baki 

mi, bir baĢkası mı tartıĢması gibi, Osmanlılığın sürmekte olduğunu gösterdiği 

düĢüncesindedir. Osmanlının değerlerini kullanıyoruz diyen Kemal Tahir, Batılı gerçeklere 

varabildiğimizi, ancak ―içinde debelendiğimizden‖ kendi gerçeklerimize varamadığımızı dile 

getirmektedir.
84

 

Kemal Tahir‘de devlet düĢüncesi, onu vatanseverliğe kadar götürür. Kim hangi alanda 

muktedir ise bunu vatana vermelidir
85

 düĢüncesine sahip olan Kemal Tahir, bu düĢüncenin 

aksine hareket eden mebuslardan da söz açmaktadır. ―Millet Meclisi‘ni, terkib-i izafi ve 

terkib-i tavsifi ile iyi mazmun aramaktan ve medhiye yazmaktan gayrı bir marifetleri 

olmayanlarla doldurduk.‖ diyen Kemal Tahir, bundan dolayı yabancı memleketlerdeki 

sefarethanelerimizdekilerin koltukları altında Nedim Divanı ve Telemak tercümesi olduğunu 

düĢünmektedir. Kalemi, dili ve üslubu yerinde olanların geçmiĢten beri devlet memuru 

yapıldığını dile getiren Kemal Tahir, geçmiĢle bugün arasındaki farka da değinmektedir. 

Eskilerin nihayet Mecelle‘ye ulaĢtıklarını, bugünkülerin ise ―devlet umurunda sahib-i 

ol‖duklarını söylemektedir: ―Hepsi aynı saçma iĢ, fakat (Ģerrinden ehven-i Ģer ihtiyar olunur) 

hükmünü kabul edersek eskisi yenisinden yedi defa fazla zemzemle istihmam edilmiĢ 

bulunuyor. Farkı bu kadar.‖
86

 

Marksizm ve Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) 

Karl Marx, 1853 yılında Engels‘e yazdığı bir mektubunda ―Bernier, haklı olarak 

Türkiye, Ġran ve Hindistan‘dan bahsederken, Doğudaki bütün olayların temelini toprakta özel 

mülkiyetin yokluğunda aramalıdır diyor. Bu, Doğu cennetinin gerçek anahtarıdır.‖ 

demektedir.
87

 

Marksizm kurucusu, 19. asırdan itibaren dünya düĢüncesine yön vermiĢ, sadece 

sosyolojide değil, sanatın da pek çok Ģubesini düĢünceleriyle tesiri altına almıĢ bir isim olan 

Marx‘ın ―komünal yapı‖ biçiminde tarif edilen sistemi, Kemal Tahir‘in sanata, topluma ve 

politikaya bakıĢında öncelikli ele alınması gereken bir yapıdır. ―Gerçekçi tarih açısından 

bakıldığı‖nda bugün batı, ilki kiĢisel mülkiyetsizliğe dayanan ―ilkel komün‖ aĢamasıyla 

Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Kölelerin çalıĢmasına dayalı (antik site) uygarlık ise ikinci aĢamadır 

ve kiĢisel mülkiyet devri olarak ifade edilir. Üçüncü aĢama Hıristiyan site imparatorluğunun 

yıkılmasıyla meydana gelen Hıristiyan Batı Feodalizmi‘dir. Bu toprağa, köylü iĢletmeciliğine 

bağlı kiĢisel mülkiyet devresidir. Son aĢama, kapitalizmdir. ĠĢçi sömürüsüne dayanır, 

ferdiyetçi burjuva aĢamasıdır, kiĢisel mülkiyet biçiminde adlandırılır.
88

 Bu son aĢama, 

emperyalizm devresindedir ve Marx‘ın bu aĢamalarından hareketle çöküĢe geçmiĢtir. Marx, 

beĢinci aĢama olan sosyalizme, toplumların er ya da geç geçeceklerini, ancak bunun 

zannedildiği gibi ihtilalsiz değil, kanlı ihtilallerle olacağını dile getirmektedir. Kemal Tahir‘in 

de hatırlattığı üzere sosyalizme ancak doğulu toplumlar ihtilalsiz geçeceklerdir.
89

 

Kemal Tahir, Marx‘ın bu tasnifinin daha anlaĢılır hâle gelmesi için çaba sarf ettiği, 

bunun üzerinde ısrarla durduğu görülür: 

Batı da 3000 yıl önce, Asya tipi üretim biçimine geçmiĢ toplumlar gibi, ortak mülkiyet 

ekonomik temeli üstünde, çok uzun bir süre yaĢamıĢtı. Coğrafya ve iklim Ģartlarının baskısı 

altında, Batı, Asya tipi üretim biçimine geçecek yerde, üretim araçlarının kiĢisel mülkiyetine 
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dayanan Batılı toplum biçimine atlamıĢtır. Babaerkil aile düzenindeki farklılaĢmadan sonra 

köle iĢletmeye, toprak üstüde köle sahipliği, serf kullanmaya, (Hıristiyan feodal), daha sonra 

da gündelikçi çalıĢtırmaya geçen bu sistem, üst yapılardaki çok önemli değiĢmelere, bu 

değiĢmelerin alt yapıyı çok etkilemesine rağmen ana kanununu –kiĢisel mülkiyet hesabına 

insanın insanı sömürmesi kanununu- hiçbir dönemde değiĢtirmemiĢ, bu ana özelliği ile Asya 

tipi üretim biçiminde yaĢayan ülkelerden kesinlikle ayrılmıĢtır.
90

 

Marx‘ın ortaya attığı Asya Tipi Üretim Tarzı, Kemal Tahir‘in Anadolu insanına, Türk 

devletine bakıĢında tesirli olmuĢ, Kemal Tahir, bu anlayıĢı sanatını var ederken kullanmıĢtır. 

Bu anlayıĢta, merkezî devletin idare ettiği, batı toplumlarındaki sınıflaĢmanın olmadığı 

vurgulanmıĢ, doğulu sanatıçının da insanı ancak tarihî geliĢi içerisinde, devirler içerisindeki 

mevkisiyle, bir olduğu toplumla anlatabileceği ifade edilmiĢtir.
91

 Ancak, Kemal Tahir, bu 

Ģemayı kullanmaktan erken vazgeçmiĢtir. Bu Ģemayı kullanarak doğulu toplumları tarif 

etmenin, ―Marksizm‘i sindirememekten, onu bütünüyle değil, ideolojik bir boyutta ve sadece 

dıĢsal boyutuyla algılamaktan kaynaklandığı‖ anlamına geldiğini vurgulamaktadır.
92

 

Sınıfsız topluma dair, Kemal Tahir‘in görüĢleri pek çok mecrada dile getirilmiĢtir: 

―Kemal Tahir‘e göre Anadolu‘da feodalizm yaĢanmamıĢtır. Ortada bir sınıf hâkimiyeti 

söz konusu değildir. Devlet tüm topluma hâkim bir örgütlenmedir ve bir sınıfa ait değildir. 

Örgütlenme toplumun tüm bireylerinin ortak çıkarlarını koruyacak bir örgütlenmedir. Doğu 

toplumlarında birey devlete ve topluma bağlıdır. Çünkü bu topraklarda bireyin güçlü olması 

ancak devletin dolayısıyla toplumun güçlü olması ile mümkündür.‖
93

 

1960‘larda Türkiye‘de düĢünce hayatı, uzun yıllar görülmediği, görülemeyeceği 

biçimde hareketli yıllar geçirmiĢtir. Özellikle, kendilerini sol düĢünce çizgisinde gören 

aydınlar sosyalizm temelli fikirler ortaya atmıĢlardır. Çeviri faaliyetlerinin de yaygınlaĢtığı bu 

yıllarda, entelektüel muhitler önemli yayınlar üzerinden derin tartıĢmalara girmiĢlerdir.
94

 

Ancak, Marks‘ın toplum tariflerini kendilerine dayanak kabul edenler Osmanlı‘nın da feodal 

bir devlet olduğu sonucuna varmıĢlardır. ―Bir anlamda kendilerini bu yargıda bulunmak 

zorunda hissedenler, böylece ideolojik doktrine zarar vermemiĢ olacaklardı.‖
95

 diyen Kenan 

Çağan, Türk sosyalizminin Osmanlı‘yı feodal ilan etmesinde aceleci davrandıklarını dile 

getirmektedir. 
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Kemal Tahir, Anadolu‘nun yaĢının 9000 yıl gerilere götürüldüğünü söyleyerek, 

ATÜT‘ün bu büyük tarihin belirlediği çok önemli uygarlıkların meydana getirildiğini, Ģimdi 

ise, ―geri kalmıĢ ülkeler‖ denilen toplumların ezici çoğunluğunun Asya Tipi Üretim 

Biçimi‘nde yaĢamıĢ toplumların inĢa ettiğini yazmaktadır. Buradan hareketle, Kemal Tahir, 

iki ayrı teĢekkül olan Batılı toplum ile ―geri kalmıĢ‖ toplumların, BatılaĢma anlamlandırması 

içerisinde ―rastlaĢmaları‖, ATÜT toplumları içinde ―çıkmazda debelenmek‖ten baĢka bir 

durum değildir.
96

 

Kemal Tahir, maddeci tarih düĢüncesinin merkezine yerleĢtirmiĢ, toplumların, tarihî 

olaylar incelenmeden anlaĢılamayacağı düĢüncesini sanatının her aĢamasında uygulamıĢtır. 

Sosyalizm-Türk Sosyalizmi 

Kemal Tahir, Marksizm‘i hapishanede öğrenmiĢ bir düĢünürdür. Onun öncesinde, 

özellikle mektuplarında ilk gençlik yıllarını Kemalizm desteğiyle geçirdiği görülmektedir. Bu 

destek, büyük kavgalara varacak boyutlara dahi çıkmıĢtır. Oysa, 16 yıla mahkum edilen 

Kemal Tahir, Marksist olarak suçlanmaktadır. 

―Ben komünistlikten 16 yıl ceza giydiğim zaman bile Marksizmi doğru dürüst 

bilmiyordum. Ne öğredimse mahpus damında ve çıktıktan sonra öğrenmiĢimdir. Biz o yıllarda 

komünisttik ama, Atatürkçü idik de… Atatürk devrimlerinin bekçiliğini kimseye 

kaptırmazdık. Atatürk‘ün aleyhinde konuĢanın ağzını yırtabilirdim! En sevgili arkadaĢım 

Ertuğrul ġevket, Atatürk‘ün partisi CHP‘nin karĢısında kurulan ‗Serbest Fırka‘ya girdi diye 

Aksaray yangın yerinde sabaha kadar yumruklaĢtık; az kaldı ki birimiz öle! Öylesine bir 

Atatürk tutkusu vardı bende…‖
97

 

Kemal Tahir, kendisini sosyalist bir aydın olarak tanımlasa da Türkiye‘deki 

sosyalistlerle aynı çizgide durmamaktadır. Türkiye‘nin sosyalizm esasına aykırı bir biçimde 

iĢlediğini düĢünmekte, aydınların da sosyalizmin tabiatına aykırı olarak topluma yabancı 

kaldığını düĢünmektedir. Halit Refiğ, Türkiye‘de bu sınıftan kabul ettiğimiz bir grup aydın 

için ve bunlara Ġslamcıları da ekleyerek bir manzara çıkarmaktadır. Kemal Tahir‘in 

sosyalistler ve Ġslamcılar arasındaki yerini tayin etmek için dikkat çeken ifadelerine burada 

yer vermemiz gerekmektedir: 

―Kendilerini Atatürkçü, liberal ve laik sayanlar Türkiye‘nin parçalanması pahasına 

dahi ‗batı‘laĢmasından yanadırlar. Buna karĢılık, Türkiye‘nin Batı karĢısında bütünlüğünü ve 

bağımsızlığını korumanın savunucuları ise bunun Türkiye‘nin yeniden Ġslâm kimliğine 

sarılmasıyla mümkün olabileceği inancı içindedirler. Bu durumda batıcılar da Ġslamcılar da, 

‗Türkiye‘nin millî gerçekleri‘nden bir ölçüde kaçıĢ halinde oldukları için Kemal Tahir‘e ve 

onun tarih yorumlarına pek fazla ilgi duymamaktadırlar. Bu arada ‗Batı‘cıların Kemal Tahir‘e 

düĢmanca yaklaĢımlarına karĢılık, ‗Ġslâm‘cıların daha saygılı bir uzaklıkta durduklarını da 

belirtmek gerekir.‖
98

 

Türkiye‘deki sosyalist geliĢmenin ―tıpkı sanatımız gibi‖, yanlıĢ BatılaĢmanın tesirinde 

kaldığını, Anadolu halkına doğru geliĢeceği yerde, ―dıĢa dönük, teorinin özüne değil kaba 

kalıplarına bağlı, halktan uzak, bir küçük aydın azınlığın ve yarı aydın grubun amatör zanaati 

hâli‖ne geldiğini dile getirmektedir.
99

 Kemal Tahir‘deki bu tutumun net ifadesi: ―Türk solu 
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genelde Batı karĢıtlığını bile Batıcı bir tavırlar dile getirmiĢtir.‖
100

 Türk sosyalizmi ise ―[K]ırk 

yıldan beri, gerçeklerimize ulaĢan, bunların özelliklerini belirleyen yerli eserler verememiĢtir. 

Bu hâl, geliĢmesinin tıpkı sanatımızda olduğu gibi, yabancı koĢullar içinde kaldığının, 

kopyacılık ve kalıpçılık çizgisini aĢamadığının açık delilidir.‖
101

 

Kemal Tahir‘in sosyalizm ve yerlilik arasında ikisine de aynı mesafede 

değerlendirmeye alındığını çalıĢmamız içerisinde ifade etmiĢtik. Bunun bir arıza 

barındırdığını da dile getirmiĢtik. Ancak, Kemal Tahir, Türk sosyalistlerinden ayrıldığı gibi 

Türk yerli düĢünürlerinden de ayrılabilmiĢ bir sanatçıdır. Onun Türk münevverinden ayrı 

tutulması sadece yerli olmasıyla açıklanamaz. Kenan Çağan‘ın da vurguladığı üzere 

Türkiye‘de yerlilik muhafazakâr ve milliyetçi isimler tarafından yürütülmüĢtür. Kemal 

Tahir‘deki yerlilik ise bu iki cemaatin iddialarından farklıdır: 

―Oysa Kemal Tahir yerliliği, sağ ideolojik yapılanmanın dıĢında, sosyalist 

referanslarla keĢfedilip inĢa edilen bir Ģeydir. O referansların baĢında Marksizm‘in bütün 

ideolojik ilkeleri ve diyalektik yöntemi gelir. Bunun yanı sıra özgürlük, eĢitlik, kolektiflik, 

kardeĢlik, toplumsal adalet, sınıfsız toplum, iĢ birliği, ilerleme, barıĢ, refah, bereket, mutluluk, 

hakça paylaĢım ve nereden ve kimden gelirse gelsin sömürüye ve zulme karĢı olmak gibi 

temel prensipler gelir.‖
102
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PROTEST BĠR ÂġIK: MAHZUNĠ ġERĠF‟ĠN ġĠĠRLERĠNDE 

DÜZEN/SĠSTEM KARġITI POLĠTĠK SÖYLEM 

 

Yılmaz IRMAK

 

Özet 

ÂĢık Mahzuni ġerif; Ģiirlerinden ve düĢüncelerinden dolayı sistem/düzen tarafından hapislere atılmıĢ ve 

iĢkenceler görmüĢ bir âĢıktır. Türkiye‘de 1960-1980 yılları arasında ÂĢık ġiiri‘nde hızlı bir siyasallaĢma baĢ 

göstermiĢtir. Bu siyasallaĢma; Mahzuni‘nin ürettiği Ģiirlerde yoğun bir Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır. ġüphesiz 

daha sonraki yıllarda da onun Ģiirlerinde protest özellikler görülmesine rağmen ÂĢık Mahzuni, daha çok bu 

dönemde ortaya koyduğu ürünleriyle protest/muhalif bir kimlik kazanmıĢtır. 1980‘li yıllarda ozan, siyasi 

kurumlar hakkındaki eleĢtirilerini 12 Eylül döneminin baskıcı tutumundan dolayı üstü kapalı bir Ģekilde 

imgelerle dile getirmiĢtir. Ozanın; ―Domdom KurĢunu‖, ―Fırıldak‖ ve ―Darıldım Darıldım‖ gibi türkülerinde 

üstü kapalı bir protest duruĢ vardır. Bu dönemde askeri darbeler, siyasi olaylar, meclis, baĢbakan, milletvekili, 

anayasa, ekonomik adaletsizlik, zam ve vergi gibi konular ozan tarafından sistemi/düzeni protesto etmek için 

kullanılmıĢtır. Mahzuni‘nin Ģiirlerinde emperyalizme, sömürü düzenine ve Amerika‘ya da sert bir tepki vardır. 

1960‘lardan baĢlayıp 1970‘lerde yoğunlaĢan kurulu düzene/sisteme karĢı muhalif olanı temsil etmesi, ürünlerine 

söz konusu dönemde politik söylemin yansıması ve dönemin siyasi figürlerini eleĢtirmesi Mahzuni ġerif‘i protest 

bir ozan yapmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: ÂĢık Mahzuni ġerif, ÂĢık ġiiri, Protesto, Politik Söylem. 

 

AN OPPONENT MINSTREL: A POLITICAL DISCOURSE AGAINST 

ORDER/ SYSTEM IN MAHZUNĠ ġERĠF‟S POETRY 

Abstract 

ÂĢık Mahzuni ġerif; is a minstrel who has been thrown into prison by system / order because of his 

poems and thoughts and has seen tortures. Between 1960 and 1980 in Turkey, a rapid politicization started in 

Minstrel Peotry. This politisation intensely confront us in the poems produced by Mahzuni. Undoubtedly, even 

in the following years, although his protest features were seen in his poems, ÂĢık Mahzuni gained a protest / 

opponent identity with the products he revealed in this period. In the 1980s, the minstrel voiced his criticism of 

political institutions in a clandestine manner due to the repressive attitude of September 12th cycle. In his songs 

such as; ―Domdom KurĢunu‖, ―Fırıldak‖ and ―Darıldım Darıldım‖ there is an opponent behaviour. In this period, 

military coups, political events, parliament, prime minister, deputies, constitution, economic injustice, ride and 

taxes were used him to protest system / order. In Mahzuni's poems, there is a hard reaction to imperialism, to the 

order of exploitation and to America. Representing the opposition against the established system / order, starting 

from the 1960s and intensifying in the 1970s, criticizing the political figures of the period and the political 

figures of the period made Mahzuni ġerif a protest poet. 

Keywords: ÂĢık Mahzuni ġerif, Minstrel Peotry, Protest, Political Discourse.  
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GiriĢ 

17 Kasım 1939 tarihinde KahramanmaraĢ‘ın AfĢin Ġlçesi‘ne bağlı Berçenek Köyü‘nde 

doğmuĢ olan ÂĢık Mahzuni ġerif, yakın dönem ÂĢık Tarzı ġiir Geleneğinde ve Türk Halk 

Müziğinde önemli bir yer edinmiĢ âĢıklarımızdandır. Asıl adı ġerif Cırık‘tır. Mahzuni‘nin 

babasının adı Zeynel, annesinin adı Döndü‘dür. ―ġerif‖ ismi ona kendisi doğmadan bir süre 

önce ölen, çok iyi saz çalan ve Ģiir okuyan amcasının adını yaĢatmak için konulmuĢtur. 

Mahzuni içli, içli olduğu kadar çile ve ıstırap dolu bir dünyaya sahiptir. Mısraları hep bu 

çileyle örülmüĢ ozanın almıĢ olduğu ―üzgün, üzüntülü‖ anlamına gelen ―Mahzuni‖ mahlası, 

adeta onun üzgün ruh halini yansıtır (Turan, 2004: 107) 17 Mayıs 2002 yılında vefat eden 

ÂĢık Mahzuni ġerif, yaĢadığı dönemde birçok ozanı etkilemiĢ ve Türk Halk Müziğine 

yüzlerce eser kazandırmıĢtır. Halk Müziği okuyan hemen her sanatçı en az bir Mahzuni ġerif 

türküsü okumuĢtur. 

ÂĢık Mahzuni‘nin Ģiirleriyle ilgili bugüne kadar dokuz Ģiir kitabı yayımlanmıĢtır. Bu 

kitaplardan Süleyman Yağız‘ın hazırladığı 1975 yılında yayınlanan ―Berçenekli Mahzuni‖ 

adlı kitap, ÂĢık Mahzuni hakkında yayınlanan ilk kitap olma özelliğini taĢır. Yine aynı 

yazarın 1999 yılında hazırladığı ―ĠĢte Bizim Mahzuni‖ adlı kitap ise, öncekinin güncellenmiĢ 

ikinci baskısı sayılır. 1995 baskılı ―Dolunaya Tül DüĢtü‖ kitabı ve serbest vezinle yazılmıĢ, 

yayın tarihi olmayan ―GümüĢ Yelek‖ adlı Ģiir kitapları ozanın kendisi tarafından 

hazırlanmıĢtır. Battal Pehlivan‘ın hazırladığı 1985 tarihli ―Dom Dom KurĢunu‖ ve Ġslam 

Çankaya‘nın hazırladığı 1994 tarihli ―Mahzuni ġerif Seçme ġiirler‖ adlı kitaplar, seçme 

Ģiirlerden oluĢur. Süleyman Zaman tarafından 1997 yılında yayımlanan ―Mahzuni ġerif-

YaĢamı Dünya GörüĢü ġiirleri-‖ adlı kitap ise Mahzuni‘ye ait en kapsamlı kitap olarak 

görülebilir. Yine Süleyman Zaman‘ın hazırladığı 2005 tarihli ―Mahzuni Felsefesi‖ adlı kitap, 

Mahzuni‘nin Ģiirleri üzerine yazılan ve felsefesini anlatan bir inceleme eserdir. Ozanın yakın 

arkadaĢı Ali Ġhsan AktaĢ‘ın 2006 yılında hazırladığı ―Anadolu‘yu Kucaklayan Ozan Mahzuni 

ġerif‖ adlı kitap da Mahzuni‘nin Ģiirlerinden oluĢmuĢtur. Ozanın irticalen okuduğu Ģiirlerin 

çoğu kayıt altına alınamamasından dolayı tespitlerimize göre bilinen ve okunan Ģiir sayısı; 

890 adettir. Bunlardan 745 adet Ģiirde hece ölçüsü kullanılırken, ―GümüĢ Yelek‖ adlı 

kitabındaki 145 adet Ģiirinde ise serbest vezin kullanılmıĢtır. 

Mahzuni ġerif yaĢamı buyunca 450 (45‘lik) plak, 10 adet Long Play, 59 adet kaset, 70 

adet albüm yapmıĢtır. ÂĢık Mahzuni ġerif‘in kaset ve plaklarından en çok popüler olanların; 

Dom Dom KurĢunu, Fırıldak Adam, SarhoĢ, ĠĢte Gidiyorum ÇeĢmi Siyahım, Yuh Yuh, 

Zevzek, Abur Cubur Adam, Nem Kaldı, Berçenek‘ten Yaya Geldim, Mamudo Kurban, Ben 

Alevi Olamam ki ve Prangalar gibi albümler olduğu söylenebilir. Ozanın 446 adet 

bestelenmiĢ türküsü vardır. Bu türkülerden 56 tanesi değiĢik sanatçılar tarafından 

seslendirilmiĢtir. 

1. ÂĢık Mahzuni ġerif‟in ÂĢık ġiiri Ġçerisindeki Yeri 

ÂĢık Mahzuni, Halk ġiiri geleneğinin bir uyutma perhizi olarak kullanıldığını ifade 

ederek gerek Ģiirsel gerekse müzikal anlamda ÂĢıklık geleneğinde geleneksel kalıpları 

kırmıĢtır. Ozan: ―O güne kadar halk ozanlığı sürekli olarak istismar edilmiĢti. Halk Ģiiri 

geleneği, gül, bülbül, çiçek edebiyatı ile uyutma perhizi olarak kullanılmıĢtı. Ġlk amacım 

bugüne kadar süre gelen bu kalıpları kırıp, yıkmak oldu. (ġiirlerimde) olaylardan ve halk 

yaĢamından aldığım gerçekleri konu olarak iĢledim.‖ (Yağız, 1999: 13) diyerek geleneksel 

ozan tipinden ayrıldığını belirtir. Metin Turan, Mahzuni ġerif‘in sanatını ele alırken 

Türkiye‘nin 1950‘lerden bu yana geçirmekte olduğu değiĢimi, ozanın eserlerini üretmeye 

baĢladığı 1960 sonrası kültürel iklimini ve 1980‘lerden sonra daha çok müzikal anlamda 

eserlerine yansıyan geleneksel halk müziğini zorlayıcı ve geleneksel âĢıkların ‗bildik‘ 

tavırlarından ayrılıĢını doğru ve iyi irdelemek gerektiğini söyler (2004: 106). YaĢadığı 
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dönemin sosyal-siyasi ve ekonomik koĢulları, ozanın geleneksel ozanlık anlayıĢından 

uzaklaĢmasını ve eserlerini bu anlayıĢ içerisinde ortaya koymasına ortam hazırlamıĢtır. 

Alevi-BektaĢi kültürüne mensup bir ozan olan ÂĢık Mahzuni sanatını ―halk için sanat‖ 

anlayıĢına göre oluĢturmuĢtur. O Ģiirleriyle ezilen, sömürülen, zulme uğrayan insanların 

yanında olmuĢ, bunun için zalimlerle, kötülerle, düzenbazlarla kavga etmekten, onları 

yermekten çekinmemiĢtir. Ozanın bu konulara karĢı hissettiği duyarlılıklar, toplumcu gerçekçi 

eserler üretmesini sağlamıĢtır. Mahzuni‘nin Ģiirlerini kalıcı ve ölümsüz yapan en önemli 

özellik; onun ödün vermeyen sağlam bir duruĢ sergileyen bilge kiĢiliğidir. Mahzuni‘ye göre 

ozan; zorluklar karĢısında bedel ödeyendir. 

Mahzuni ġerif‘in ozanlık hayatının en belirgin yönü onun toplumsal olaylara karĢı 

olan duyarlılığıdır. Ozan muhalif bir duruĢla, toplumdaki olumsuzlukları, haksızlıkları, 

yolsuzlukları ve soygunları korkusuzca dile getirmiĢtir. Savunduğu görüĢleri cesaretle 

halkının anlayacağı bir söylemle dile getirmiĢtir. Örneğin, Erim, Erim Eriyesin; Yuh, Yuh; 

Bilmem Söylesem mi? Söylemesem mi? Amerika Katil; Softalar; Bizim Be; Çankaya; Abur-

cubur adam; Zevzek; KardaĢ Defineyi Nereden Buldun; Bin yıllık Hasta; Dertli Köyüm; Okur 

Göreydim; Dokunma Keyfine; Zincire Vurulmasın; Bırak KonuĢayım gibi eserleri toplumsal 

olayları irdeleyen, sorgulayan ve eleĢtiren eserlerdir. Bu anlamda Mahzuni, bir taĢlama 

ustasıdır. Mahzuni ġerif‘in Ģiirleri anlamlı, ahenkli, zengin içerikli ve derin sözlerden oluĢan 

Ģiirlerdir. 

Mahzuni ġerif de pek çok ozan gibi ilk baĢlarda kendi iç dünyasını eserlerine 

yansıtmayı tercih etmekle birlikte, daha sonraları toplumsal olayları konu edinmiĢtir. 

Türkiye‘de sanayileĢme ile birlikte meydana gelen sınıf mücadelelerinin getirdiği direniĢler, 

eylemler, ayaklanmalar, darbeler, savaĢlar, ekonomik krizler, iĢkenceler, yasaklamalar ve 

baskılar Mahzuni ġerif‘in içinde saklı kalmıĢ duyarlılıkları ön plana çıkartmıĢtır. Bundan 

dolayı Mahzuni, sadece bir edebiyat adamı olmaktan ziyade, ürettikleriyle toplumun 

sıkıntılarını tarihe not düĢen bir dert ortağıdır. Büyük Ģehirlere göç eden Anadolu insanının 

hayat mücadelesinde, bir yandan çekilen her sıkıntıyı onlarla birlikte yaĢamıĢ bir yandan da 

bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağı noktasında topluma yön veren aydın bir sanatçıdır. Arabesk 

hayat tarzının insanı karamsarlığa sürükleyen söylemlerini reddeden ozan, halkına umut 

aĢılayan bir ozan olmuĢtur. 

2. ÂĢık Mahzuni‟nin Siyasi Kimliği 

Türkiye‘de ozan kimliği ile tanınmasıyla birlikte, siyasetten de uzak kalmayan ÂĢık 

Mahzuni ġerif, bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi‘nden milletvekili adayı olur. 1995 yılında 

BarıĢ Partisi‘nin kurucuları arasında yer alsa da, ―son dönemde yalnız bırakıldığı‖ 

düĢüncesiyle tekrar Cumhuriyet Halk Partisi‘ne geçer. Siyasetten kendi adına hiçbir beklentisi 

olmadığını belirten Mahzuni, ―Anadolu halk kültürünün bir temsilcisi olarak asıl olan ozan 

kimliğimdir‖ açıklamasını yapar. Ozan, ―Dolunaya Tül DüĢtü‖ adlı Ģiir kitabının önsözünde, 

Alevi bir aileden geldiğini ve bundan dolayı da kök kültüründe Alevilik-BektaĢilik yattığını 

belirttikten sonra ―bir de siyasî rengim vardır onu da açıklayım ki benim hakkımda(ki) 

düĢünceleriniz netlik kazansın‖ diyerek ―Demokrat Solcu‖ bir ozan olduğunu açıklar (ġerif, 

1995: 3). Mahzuni bir dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti‘nin Genel BaĢkanı Murat 

Karayalçın‘ın danıĢmanlığını yapsa da kendisine bir Ģey danıĢılmadığı gerekçesiyle bir süre 

sonra bu görevinden istifa eder. Kendisiyle yapılan bir röportajda: ―Müzik, siyaset, ozan ve 

siyasetçi nerelerde buluĢuyor?‖ sorusuna ozan Ģu cevabı verir: 

―KaynaĢım noktasında Ģu vardır. Ben dokunulan bir adamdım. Devamlı sakıncalı bir 

Mahzuni oldum. Hemen hemen okuduğum her plak suç oldu. Zaman zaman hapislerde 

yattım, iĢkenceler çektim. ġimdi parlamentoya girersem büyük bir fark olur. Kolay kolay bir 

bekçi, bir polis beni sahneden, kulağımdan tutup götüremez. Bir milletvekili herhalde öyle 
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tartaklanarak, sövülerek, dövülerek götürülmez. Bu sefer daha özgür, daha yasal bir Mahzuni 

olarak daha korkusuzca halkıma vereceğim mesajları veririm (Mutlu Sereli, ―Aslolan Ozan 

Kimliğim‖, Cumhuriyet Gazetesi, 19.01.1999). 

3. ÂĢık Mahzuni‟nin Hapis ve Yasaklı Yılları 

ÂĢık Mahzuni‘nin ömrü tutuklanmalar, hapisler, iĢkenceler ve yasaklar içerisinde 

geçmiĢtir. 12 Mart 1971 tarihinde yapılan askeri muhtıra sonucu, Süleyman Demirel 

hükümetinin devrilmesiyle yerine kurulan BaĢbakan Nihat Erim hükümeti Deniz GezmiĢ ve 

arkadaĢlarını idam eder. Mahzuni‘nin bu dönemde söylediği; ―Erim erim eriyesin/Sürüm 

sürüm sürünesin‖ türküsünden dolayı baĢı derde girer ve bu türküde dönemin BaĢbakanı 

Nihat Erim‘i hedef aldığı gerekçesiyle Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından tutuklanır. Bu 

cezadan önce de ―Yuh Yuh‖, ―Amerika Katil Katil‖ ve ―Köyüm Köyüm‖ adlı türkülerden 

dolayı tutuklanmıĢ ve hapis cezaları almıĢ olan Mahzuni, 12 Mart süresince toplam iki yıla 

yakın tutuklu kalmıĢtır. 12 Mart‘tan önce ozan hakkında otuz beĢ mahkeme kararı 

çıkartılmıĢtır (Yağız, 1999: 15). Ozanın yaĢadığı bu olaylar, onun hayatının ne kadar zorlu 

süreçlerden geçtiğini ortaya koymaktadır. 

Sanatını icra ederken sürekli polis ve jandarma takibinde olan ve birçok konserinden 

sonra gözaltına alınan âĢık; ülkenin emperyalist güçlerin hâkimiyetine bırakılabileceği 

düĢüncesinden dolayı tedirgin olmuĢtur.  Ozana göre hapis hayatı son derece zordur ve 

kahredicidir. Hapis hayatı ve yasaklar hakkındaki duygularını ozan kendisiyle ilgili yapılan 

bir belgeselde Ģöyle ifade eder: 

―Hapislik kahrolası bir hayat tarzıdır. Özgür bir insanın hiçbir zaman hapis yatmak 

için budalaca düĢüncesi olamaz. Ancak baĢa geldiği zaman bundan kaçmak gibi bir ayıbı da 

olamaz. Her gün dipçikler altında ezilen Anadolu insanını, memleketi için canını veren 

gençlerin yediği idamları ve toprağımda dalgalanan yabancı bayrakları düĢündüğümde 

kahroluyorum. Ve bu kahroluĢum henüz bitmiĢ değil. Çünkü saydıklarımın çoğunu 

mahpusluğun dıĢında da tatmaktayım. Ülkem bana zaman zaman mahpus gibi geliyor‖ 

(Özgentürk, 1999). 

Yasaklı bulunduğu yıllarda evi sık sık aranan ÂĢık Mahzuni‘nin, arabasına bomba 

konulur. Ancak ozan ve ailesi, komĢularının yardımıyla son anda yanmaktan kurtulur. Ayrıca 

1973 yılında halkı suça teĢvik etmekten tutuklanan ozan, Ankara‘da Sıkıyönetim 

Mahkemesi‘nde yargılanır. 1970‘li yılların ortalarında sekiz yıl süre ile sahnelere çıkıĢı, 

yurtdıĢına gitmesi yasaklanan ve bundan dolayı da sıkıntılı günler geçiren Mahzuni ġerif, 

geçimini ufak bir dükkânda plak satarak sağlamaya çalıĢır. 1981-1982 yıllarında stüdyolarda 

gizli gizli plak dolduran ozan, bu plaklarını ancak 1986 yılında uygulanan yasağın 

kalkmasıyla piyasaya sürebilmiĢtir. Yasaklı olduğu için türkü söyleyemeyen ve bundan dolayı 

çok üzülen ozan, bu durumu; ―canlı bir balığı tutun ve kumun üzerine atın o balık o denize 

nasıl bakıyorsa ben de türkülere öyle bakıyordum‖ (Özgentürk, 1999) benzetmesiyle ozanlığa 

ve sanatına ne kadar bağlı olduğunu ortaya koyar. 

4. ÂĢık ġiirinde Protesto Geleneği 

Halkbilimci Ġlhan BaĢgöz; Amerikalı Antropolog William Bascom‘un halkbilimciler 

tarafından genel kabul gören ―Folklorun Dört ĠĢlevi‖ adlı makalesindeki dört iĢleve ek olarak 

―Protesto‖ iĢlevini teklif eder. BaĢgöz‘e göre folklorun; kurulu düzene destek vermenin 

yanında, ―çatıĢmaları büyütmek, baĢkaldırıya destek olmak, kurulu düzene ve değerlere 

direnmeleri arkalamak, onları yıkmaya kalkıĢanlara güç vermek gibi bir iĢlevleri‖ de vardır 

(BaĢgöz, 1996: 2). Ġlhan BaĢgöz, Halk Ģiirinde protesto geleneğini Yunus Emre‘ye, Pir 

Sultan‘a ve Dadaloğlu‘na dayandırır. Selahaddin Bekki ise; ―Pir Sultan ve Dadaloğlu‘nun 

Ģiirlerine bu açıdan bakmak gerekir. Birincisinde kurulu düzene alternatif olarak Ġran Ģahları; 
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ikincisinde ise var olan/ süregelen göçebe düzenin devamı savunulmaktadır‖ (2006: 1) 

diyerek protesto geleneğinin ya var olan bir düzeni değiĢtirme ya da var olan bir düzeni baĢka 

bir düzene karĢı savunma Ģeklinde devam ettiğini vurgular. Bu gelenek 19. yüzyıl 

âĢıklarından Seyranî, Ruhsatî ve Serdarî gibi âĢıkların askerlik, yargı organları, vergi ve 

bürokrasi gibi konularda söyledikleri taĢlamalarla devam etmiĢ ancak Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin kurulmasıyla protesto geleneğinde bir duraklama dönemine girilmiĢtir. 

BaĢgöz bu konuyla ilgili görüĢlerini Ģöyle açıklar: 

―Türkiye Cumhuriyeti bu protesto geleneğinde bir duraklama, kopma sağlar. Bunun 

çeĢitli nedenleri var. Cumhuriyeti kuranlar iĢ baĢına vatanı kurtararak gelmiĢler, bu yüzden 

herkes gibi âĢıklardan da büyük saygı görmüĢler, onlar tarafından alkıĢlanmıĢlardır. 

Cumhuriyet, Osmanlıların kültürünü her alanda irdelemiĢ, halk kültürü temeline oturtmak 

istemiĢtir. Bu kültürün sözcüleri olan âĢıklara halkevlerinin, devlet radyosunun ve baĢka 

kurumların kapıları açılmıĢ, âĢıklar oralarda ağırlanmıĢ, saygı görmüĢlerdir. Onların eserleri 

toplanmıĢ, basılmıĢ, daha geniĢ kitlelere duyurulmuĢtur. Bu sıcak ilgiye âĢıklar, yeni idarenin 

baĢlarına ve kurumlarına övgüler düzüp, alkıĢlar tutarak karĢılık vermiĢtir.‖ (BaĢgöz, 1986: 

185) 

Bu duraklama ve balayı dönemi, Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın bunalım yıllarına kadar 

sürmüĢtür. ÂĢıkların kent kültürü ile daha yakından tanıĢmalarıyla ve ekonomik zorlukların 

içine düĢmeleriyle birlikte bu gelenek tekrar belirmeye baĢlamıĢtır. Bu dönemde ilk öncüler 

Talibi CoĢkun ve Habip Karaaslan‘dır (BaĢgöz, 1986: 185-186). Cumhuriyet dönemi, halk 

ozanlığında geleneksel yapının çöküĢüne paralel olarak bir değiĢimi de baĢlatmıĢtır. ÂĢık 

Veysel‘in kiĢiliğinde dile gelen Cumhuriyet ozanı tipi yaygınlaĢmıĢtır. Ancak Cumhuriyetin 

getirdiği nimetin yetersiz kalması ve özellikle de bu nimetin kırsal alana ulaĢmaması, ozanları 

yeniden muhalif konuma getirmiĢtir (Zelyut, 2006: 204) Her zaman millî birlikten yana olan 

ÂĢık Veysel 1960‘lı yıllarda etkisi gittikçe artan protest/muhalif tavırdan yana olmamıĢtır. 

Habib Karaaslan, Ali Ġzzet, Ozan Ġhsanî, Mahzuni ġerif‘in muhalif tavrına karĢın; Veysel her 

zaman birlik beraberlik türküleri söyleyerek rejimin yanında olmuĢtur. Veysel‘in bu tavrı, 

politikleĢen birçok kiĢi tarafından çok ağır bir dille eleĢtirilmiĢtir (Bekki, 2006: 3). 

27 Mayıs 1960 Ġhtilali ÂĢık ġiiri ve protesto türküleri için tam bir dönüĢ noktası 

olmuĢtur. Bu dönemde kendilerine hak aĢığı yerine halk ozanı diyen bir yeni bir âĢık (tipi) 

ortaya çıkmıĢtır. Bu kuĢak hakkında Ġlhan BaĢgöz Ģu düĢünceleri paylaĢır: 

―Sözü ile sazı ile ozanlar savaĢta gerek‖ diyerek kendilerini anlatan bu kuĢak yergi ve 

taĢlama geleneğine yeni bir yön vermiĢ ve toplum düzenini toptan değiĢtirmeye yönelmiĢtir. 

Bu kuĢağın sesini duyurmaya, iĢsizliği, ağalığı, emperyalizmi taĢlamaya giriĢmesi ÂĢıklar 

Derneği‘nin kurulmasıyla baĢlar. Öncülüğü ÂĢık Ġhsanî yapar. Onun Büyük Millet 

Meclisi‘nin önünde, Tuslog‘un kapısında, devlet dairelerine, Hilton Oteli‘nin önünde protesto 

türküleri söylemesi âĢık geleneği için yenidir. ÂĢıklar Derneği‘nin kurulmasını, 1960‘ların 

baĢında etkili bir çalıĢma yapan, küçük bir parti, Türkiye ĠĢçi Partisi gerçekleĢtirmiĢtir. 

Derneğe üye olan âĢıkların belirttiğine göre uyanmalarına asıl sebep Sefer Aytekin olmuĢtur. 

Sefer Aytekin 1940 kuĢağının köylü sosyalistlerindendir. ―Ant‖, ―Yağmur ve Toprak‖ 

dergilerini o çıkarmıĢtır. ―Ülkü‖ dergisinde küçük hikâyeler yayımlamıĢ, sonra küçük bir 

yayınevi kurarak Alevi kitapları satmıĢtır.‖ (BaĢgöz, 1986: 188). 

Selahaddin Bekki; sol düĢünceye sahip ozanların Ģiirlerinde ―ağa, anayasa, aracı, 

burjuva, bozuk düzen, emperyalizm, faĢist, ırkçı, insan hakları, kapitalizm, karaborsacı, 

komprador, kredi, maskelenmiĢ surat, namussuz, özgürlük, patron, polis copu, sağcı, sermaye, 

sosyalizm, soyucu, sömürücü sınıflar, Ģeriatçı‖ vs. kelimeler sıklıkla kullanılırken sağcı 

düĢüncede; ―anarĢi, anarĢist, dev-solcu, dev-yolcu, eylemci, eyyamcı, komünist, komünizm, 

maddeci, maocu, marksist, militan, moskof, orak-çekiç, paylamcı, sol, solcu, Sovyetçi, 
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vurguncu‖ gibi kelimelerin kullanılmıĢ olduğunu belirtir. Yazar, ayrıca kurulu düzenin 

değiĢtirilmesinden yana tavır alan isimlerden Ġhsanî ve ġah Turna‘nın Ģiirlerinde Ģiddet içeren 

ibarelerin olduğunu, bunların dıĢında kalan âĢıkların daha ılımlı bir tavır sergilediklerini ifade 

eder (2006: 19-20). 

5. ÂĢık Mahzuni‟nin ġiirlerinde Protesto/Politik Söylem 

1963 yılında Türkiye ĠĢçi Partisi yöneticileri ile tanıĢan ÂĢık Mahzuni, kendilerini 

devrimci olarak tanımlayan ozanlarla birlikte Ankara‘da Türk Halk Ozanları Derneği‘nin 

kuruluĢunda görev almıĢtır. ÂĢık Ġhsanî, Kul Ahmet ve Kul Hasan ile beraber çeĢitli konserler 

vermiĢtir. Komünizmi ve eylemci anarĢistleri övmek ve Atatürk‘e dil uzatmakla suçlanan 

Mahzuni hakkında Ankara Sıkıyönetim Mahkemeleri tarafından tutuklama kararları 

çıkarılmıĢtır. Askeri savcı Mahzuni‘yi; sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 

tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak yahut devletin siyasi ve 

hukukî nizamlarını topyekûn yok etmek için propaganda yapmak suçlarından yargılayarak 

onun hakkında beĢ yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası istemiĢtir. Ġlhan BaĢgöz, ―1961 

yılında kurulan Devrimci ÂĢıklar Derneğinde örgütlenen ve kendilerine Halk Ozanları adını 

veren âĢıkların Ģiirlerindeki en baskın nakıĢ düzeni değiĢtirmektir. ÂĢık Ġhsanî, ġah Turna ve 

baĢkaları bu yüzden mahkemelere düĢmüĢ, hapislerde yatmıĢlardır‖ diyerek ÂĢık Ģiirinin 

protesto iĢlevine dikkat çekmiĢtir (1996: 2). Bu dönemde Türkiye ĠĢçi Partisi‘nin ciddi bir 

politikası yoktur. Parti için önemli olan Ģey; bu ozanlar üzerinden halka gidebilmektir. Bu 

ozanlar içinde en etkili olanlardan biri ÂĢık Mahzuni‘dir. Mahzuni‘nin Aleviliği Sosyalizmle 

bütünleĢtiren türkü ve deyiĢleriyle toplum üzerinde oldukça etkili olduğu söylenebilir. 

Toplumsal hareketlerin yoğun olduğu 1970‘li yıllarda ÂĢık Hüseyin Kaçıran, ÂĢık ġah 

Turna, Tuncelili ÂĢık Zamanî gibi ozanlarla beraber ―ĠĢçi Gecesi‖ne katılan ÂĢık Mahzuni, 

Cumhuriyet Halk Partisi‘nin düzenlediği bir gecede okuduğu ―ĠĢte geldim gidiyorum/ Ecevit 

Ecevit/ Silah baĢucumdadır/ Ecevit Ecevit/‖ türküsünden dolayı halkı anarĢiye teĢvik ettiği 

gerekçesiyle hakkında ihbar yapılmıĢtır (Yağız, 1999: 17). Yine aynı yıllarda Tarsus‘ta CHP 

Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir müzik Ģölenine katılan ÂĢık Mahzuni ve Kul 

Ahmet; ―Bir Ģah olsam hükmeylesem cihana/ Dünyaya bir bayrak diker giderim.‖ ―Bu bozuk 

düzen bize her zaman ağlamayı öğretti/ Hiçbir zaman gülmeyi öğretmedi.‖ ―LeĢ kargalarını 

seferber gördüm/ ġerefsiz ellerde donuk yüzlerde/ ġerefe yükselen kadehler gördüm‖ gibi 

dizelerden dolayı tutuklanıp Devlet Güvenlik Mahkemesi‘ne sevk edilmiĢlerdir (Yağız, 1975: 

48-49). 

ÂĢık Mahzuni, bu âĢıklar içerisinde daha ılımlı bir özellik gösteren ozanlardan bir 

tanesidir. Onun Ģiirlerinde aĢırılıklar ve Ģiddet yoktur. Ancak ozan Ģiirlerinde; açlığı, fakirliği, 

ağalık düzenini, emperyalizmi, dönemin siyasilerini en ağır Ģekilde taĢlamaktan geri kalmaz. 

1960–1980 yılları arasında ÂĢık ġiirinde hızlı bir siyasallaĢma baĢ göstermiĢtir. Bu 

siyasallaĢma Mahzuni‘nin bu dönemlerde ürettiği Ģiirinde yoğun bir Ģekilde karĢımıza çıkar. 

1980‘li yıllarda ozan siyasî kurumlar hakkındaki eleĢtirilerini 12 Eylül döneminin baskıcı 

tutumundan dolayı üstü kapalı bir Ģekilde imgelerle dile getirmiĢtir. Ancak yine de ozan bu tür 

Ģiirlerinden dolayı tutuklanmalara ve hapis cezalarına maruz kalmıĢtır. 1963 yılında ilk 

plağını çıkaran ÂĢık Mahzuni‘nin 1980‘li yıllara kadar protest bir duruĢunun olduğu 

söylenebilir. ġüphesiz daha sonraki yıllarda bazı Ģiirlerinde protest bir özellikler görülmesine 

rağmen Mahzuni, daha çok bu dönemde ortaya koyduğu ürünleri ile protest/muhalif bir 

kimliği temsil etmiĢtir. Ozanın ―Domdom KurĢunu‖, ―Fırıldak‖ ve ―Darıldım Darıldım‖ gibi 

türkülerinde üstü kapalı bir protest duruĢ vardır. Mahzuni, 1974‘te Kıbrıs Harekâtı sırasında 

Ģehit olan Mehmetçikler için yazdığı ―Kıbrıs Destanı‖ ve ―Kıbrıs‘ta Bir ġehit‖ adlı 

Ģiirlerinden dolayı kendilerini ―devrimciler‖ olarak adlandıran gruplar ve Sol düĢünceye sahip 

yazarlar tarafından eleĢtirilmiĢtir. 
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ÂĢık Mahzuni, bir dönem ĠĢçi Partisi Gençlik teĢkilatı ile birlikte hareket etmeye 

baĢlar. O yıllarda Türkiye‘de bir halk direniĢine, ezilmiĢ yığınların tepkisine ortak olması 

öğütlenmiĢtir. Bu durum, Veysel Baba‘nın gücüne gitmiĢtir. Ancak Ģiirlerinde yoksulluğu, 

ezilmiĢliği iĢlemeyen ve resmi ideolojiyi eleĢtirmeyen Veysel‘in bu tutumu da ÂĢık Mahzuni 

tarafından eleĢtiri konusu edilmiĢtir. Mahzuni, insanların vefasızlığı karĢısında içe kapanan ve 

toprağa sığınan Veysel‘in ―Kara Toprak‖ Ģiirine bir cevap olarak ―Neden Sadık Yârin 

Topraktır‖ Ģiirini yazar. Mahzuni bu Ģiirinde Veysel‘e olan tepkisini Ģöyle ortaya koyar: 

Ahrette selamım olsun Veysel‘e 

Neden sadık yârin kara topraktır? 

Yiyen yedi konan göçtü dünyadan 

Neden sadık yârin kara topraktır?  (Zaman, 1997: 191). 

Veysel‘i ―Kara Toprak‖ Ģiirinden dolayı eleĢtiren Mahzuni daha sonraki yıllarda ozana 

hak verecektir ve bir nevi hem özür hem de Ģikâyet niteliğinde bir Ģiir yazarak onun gönlünü 

almaya çalıĢmıĢtır. Ozan Ģiirinde aĢırıya giden ve değiĢik siyasi odakların oyunlarına gelen 

âĢıkları ÂĢık Veysel‘e Ģöyle Ģikâyet eder: 

ġikâyetim vardır ÂĢık Veysel‘e 

Yeniden dillenen hey babo âĢıklar varmıĢ 

Eskiden beriden duy babo yokla gel hele 

Kendini bilmeyen âĢıklar varmıĢ 

 

Davut Sulari‘yi yanına çağır 

ÂĢık Daimi‘yle bana divan kur 

Çağır Nesimi‘den hesabımı sor 

Beni sana bildiren âĢıklar varmıĢ. 

 

Çok gözlere battı âĢık Ġhsani 

Onun sarayları, köĢkleri hani 

Baba Veysel gurbet elde Mahzuni 

Seni gönüllerde tutan âĢıklar varmıĢ (Zaman, 1997: 323). 

1963 yılında ilk defa siyasi kiĢilerle tanıĢan ÂĢık Mahzuni‘nin bu durumu, ÂĢık 

Veysel‘in gücüne gitmiĢtir. ĠĢçi Partisi onu, Türkiye‘de halk yığınlarının, toplumun öncüsü 

olması için yönlendirmek istemiĢtir. Bu dönemde kendileriyle baĢka kimsenin ilgilenmediğini 

belirten Mahzuni bu siyasi odaklarla faaliyetlerde bulunmak durumunda kaldığını ifade 

etmiĢtir. Ancak daha sonra o; ―yumruğunu sıkıp hay hay edip beni öne sürüp kendi kaçanlar‖ 

diye nitelendirdiği sol çevrelerle yolunu ayırmıĢtır. Bundan dolayı da kendisine ―dönek‖ 

diyenlere ―Rest‖ adlı Ģiiriyle çok sert bir tepki gösterir: 

Bana dönek demiĢ itin birisi 

Açığım neyimiĢ sor hele hele 

Eli çatlamamıĢ ayı irisi 

Gel bizim köylerde dur hele hele (AktaĢ, 2006: 21). 
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Ozan kendisi hakkında ―komünist‖ diyenlere de tepki Ģöyle tepki gösterir: 

Kim diyorsa Mahzuni‘ye komünist 

Onun imanından Ģüphe etmeli 

Böyle bir millete kim etse katil 

Ġnkâr sülalesini topa tutmalı (AktaĢ, 2006: 244). 

Mahzuni 12 Eylül‘ü eleĢtirdiği ―Dom Dom KurĢunu‖ türküsündeki protestosunu o 

kadar dolaylı ima etmeye çalıĢmıĢtır ki; Ġbrahim Tatlıses‘in yanık sesinden bu türküyü 

dinleyenler, içeriğini düĢünmek zorunda kalmadan, türküyle göbek atıp eğlenmiĢlerdir. 

Mahzuni bu dönemden itibaren sanatsal bakımdan toplumsal olaylara karĢı tepkisini 

yumuĢatarak imgelerle örülü bir Ģekilde vermeye baĢlamıĢtır. Örnek olarak ―Amerika Katil 

Katil‖ türküsü hangi ortamda kim tarafından söylenirse söylensin Amerika‘ya öfkeyi dıĢa 

vururken ―Dom Dom KurĢunu‖ ve ―SarhoĢ‖ adlı türkülerinde bu verilmek istenen mesaj 

yumuĢatılmıĢtır. Bu her iki türkü de aslında düzeni hedef alan türkülerdir. Ozanın bu tavrının 

altında elbette ki bazı sebepler vardır. Bu sebeplerden bir tanesi onun emekçi örgütleri ile 

organik bir bağ içerisine girmemesi, sadece onlara destek vermekle yetinmesi, diğer bir sebep 

ise; bu dönemde artan siyasi baskılar ve yasaklamalardan çekinmiĢ olmasıdır. Bundan 

dolayıdır ki ozanın Ģiirlerinde 1990‘lı bu yıllardan sonra ö ―geleneğin içine kapanma‖ anlayıĢı 

görülür ve ozan Ģiirlerinde daha çok tasavvuf konulu temaları iĢler. Ozan en yetkin ve en içli 

ürünlerini son döneminde verir. 

Mahzuni‘nin 1963-1974 yılları arasındaki Ģiirleri; direkt olarak anarĢiyi teĢvik 

etmemesine, diğer devrimci ozanlar gibi Sosyalizm propagandası içermemesine rağmen 

dolaylı olarak protesto özelliği gösteren ve düzeni hedef alan Ģiirlerdir. Ancak ozanın 

Ģiirlerinin Marksizm ideolojisinden etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde fakirlik, iĢsizlik, 

ağalık düzeni, meclis, baĢbakan, milletvekili, ekonomik adaletsizlik, zam ve vergi gibi 

konular ozan tarafından sistemi/düzeni protesto etmek için kullanılmıĢtır. 

Bedriye Poyraz Alevilik-Marksizm iliĢkisi hakkında Ģu düĢünceleri ifade etmiĢtir: 

―Özellikle 1980 öncesi kendilerini Marksizm içinde ifade eden ve darbe sonrasında 

tekrar kendilerini Alevi kimliği ile ifade etmeye baĢlayan Alevi grupları, Aleviliğin 

Marksizm‘le örtüĢen yanlarının altını çizmeye çabalamaktadırlar. Bu anlamda, Aleviliği, bir 

halk hareketi ve ezilmiĢlerin yanında yer alan bir ideoloji olarak tanımlayan, tam da bu 

nedenle, sınıf mücadelesinin bir unsuru olarak gören ya da bu biçimde yorumlayanlardan söz 

etmek mümkündür.‖ (2007: 90). 

5.1. Sistemi/Düzeni Protesto ġiirleri 

ÂĢık Mahzuni ―Düzen Suçu‖ adlı Ģiirinde düzeni çok ağır bir Ģekilde eleĢtirir, ―Balık 

baĢtan kokar‖ diyerek iktidarı suçlar: 

Ta ezelden balık baĢından kokar 

Ġmam fiske vursa cemaat yıkar. 

Huzursuz toplumdan her rezil çıkar 

Oruspu pezevenk düzenin suçu (ġerif, 1995: 89). 

Ozanın insafsız olarak nitelendirdiği bir düzene itimadı kalmamıĢtır: 

Doğru sözlerimiz zül oldu gene 

Dostluk dünyasında kim kimi yene 
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Bu kadar insafsız, böyle düzene 

Mahzuni'nin itimadı kalmadı (Zaman, 1997: 507). 

Mahzuni, adalet sisteminin bozulduğu ve hakkın savunulmadığı bir düzeni ―düzene 

taĢ değdi, teli tutmuyor‖ diyerek eleĢtirir: 

Demokrasi dal dal olmuĢ açıyor 

Hakkı bilen yedi bucak kaçıyor 

Bir Mahzuni vardı geldi geçiyor 

Düzene taĢ değdi, teli tutmuyor (Zaman, 1997: 267). 

―SarhoĢ‖ adlı Ģiirde üstü kapalı imaj ve imalarla memleketin düzeni eleĢtirilmiĢtir. 

ÂĢık Mahzuni bu Ģiiri için Ģu değerlendirmeyi yapar: 

“Aslında ozanların ve Ģairlerin mayasında sancılar ve dertler yattığı için ozandırlar, 

Ģairdirler. Keyifli bir yapıdan önemli bir dert çıkmayacağı için bu derdin ilacının tarifi de 

çıkmaz. Ancak söz konusu Ģiirde yatan sarhoĢluk ve sancı bilinen Ģarap sarhoĢluğu ve sancısı 

olmadığı gibi, Ģiirin doktoru da piyasadaki doktorlar nevinden değildir. Çünkü Ģiirler, o 

muhteĢem düğüm görüntüleri içinde çok önemli bir ima sanatıdır. Ġmaj gerçekleri daha da 

baĢka bir gerçekle anlatım özelliği olduğu kadar, bir olmayanı baĢka bir olmayanla kıyaslama 

sanatıdır. ġiirdeki hasta benim memleketim. Hancı, bu memleketin düzeni. Yoldaki yabancı, 

bu memleketi etkileyen baĢka bir memleket. Ġçilen Ģarap boĢ vaatler, sarhoĢ olan çalıĢanlar, 

doktor idareci ve iĢverenler.‖ (http://www.mahzuniserif.com/sayfa/ana.htm EriĢim Tarihi 

05.06.2013). 

Karlı dağlar kara bulut içinde 

Yaylası hüzünlü yöresi bir hoĢ 

Sevdalı yolcular umut içinde 

Hayalin düğünü töresi bir hoĢ 

 

Han sarhoĢ hancı sarhoĢ 

Yolda yabancı sarhoĢ 

El çek tabip kalbimden 

Ġçimdeki sancı sarhoĢ 

 

Bahar gelmiĢ Nurhak dağı otlanmıĢ 

Bizim elde bayram günü kutlanmıĢ 

Obalar dağılmıĢ dostlar yadlanmıĢ 

Eyvah ayrılığın yaresi bir hoĢ 

 

Mahzuni yıldızım aylar içinde 

BağlanmıĢım zülfü yaylar içinde 

Yüzemez yunuslar çaylar içinde 

Deniz vurgununun yaresi bir hoĢ (Zaman, 1997: 292). 
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Devlet baskısından ve adaletsizliğinden dolayı her dörtlüğün sonunda 

―devlet kapısında iĢim yok benim‖ diyen ozan sistemi eleĢtirmekten geri 

durmaz: 

Adam mıyım hayvan mıyım bilmem ki 

Devlet kapısında iĢim yok benim? 

Adına var olsun demiĢler ama 

Devlet kapısında iĢim yok benim (ġerif, 1995: 109). 

―Çankaya‖ Ģiirinde; ―Çankaya‖, devlet yönetimini simgelemektedir. Bu Ģiirde 

soyguncuyu, vurguncu kollayan ve ülkeyi Amerika‘ya peĢkeĢ çeken devlet düzeni protesto 

edilir: 

Selam saldım Ankara‘ya gitmedi 

Merhamet kıl birisinden duy götür 

Amerika bizden kurban istemiĢ 

Kes ciğerimden pay götür 

 

Ah güzelim incinmesin Çankaya 

Bizi toptan götür yatır bankaya 

Her Ģeyimiz helal Amerika‘ya 

Toptan götür bizi yatır bankaya (Zaman, 1997: 464) . 

―Anayasamız‖ adlı Ģiirde ―Kimlere göredir anayasamız?‖ diyerek anayasaya karĢı 

tepkisini Ģöyle ortaya koyar: 

Haksızı korurken yasa susmakta 

Vurguncu vururken yasa susmakta 

Adalet dururken yasa susmakta 

Kimlere göredir anayasamız? (ġerif, 1995: 51). 

5.2. Siyasi Yasakları Protesto 

Ömrü siyasi yasaklar, tutuklamalar ve çile içerisinde geçen ÂĢık Mahzuni Ģiirlerinden 

ve düĢüncelerinden dolayı hapis cezaları almıĢ ve iĢkenceler görmüĢtür. ―Kolum Nerden 

Aldın Bu Zinciri‖ adlı Ģiirinde ozan, ―Dövülür mü memleketin ozanı?/ Kolum nerden aldın 

sen bu zinciri?‖ diyerek yasakçı sisteme ve tutsaklığa karĢı Ģöyle isyan eder: 

Âdem‘den mi geldin Nuh'tan mı kaldın? 

Kolum nerden aldın sen bu zinciri 

Ben de bir adamdım kahpe dünyada 

Kolum nerden aldın sen bu zinciri? 

 

Kimler yazdı bu yazıyı yazanı 

Gönül arz etmiyor böyle düzeni 

Dövülür mü memleketin ozanı? 
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Kolum nerden aldın sen bu zinciri? (Zaman, 1997: 279). 

Ozan bir dörtlüğünde polis korkusuna ve savcı Ģerrine dikkat çekerek siyasi 

tutuklamaları ve adalet sistemini eleĢtirir: 

Mahzuni ġerifin derdi derinden 

Vuruldum gönlümün orta yerinden 

Polis korkusundan savcı Ģerrinden 

ġalvara iĢemek siyaset midir (ġerif, 1995: 132). 

Bir tutuklama sonrası Maltepe Hapishanesi‘ne atılan Mahzuni, eĢi Fatma‘ya bir Ģiir 

yazarak hapiste yaĢamıĢ olduğu duygularını dile getirir. Ozan Ģiirinde ―Ayaklarım bağlı zincir 

kolumda / Sanma ki Mahzuni yenik Fadimem‖ diyerek baskı ve zulümler karĢısında pes 

etmediğini ve davasında mücadeleye devam edeceğini belirtir: 

Ben gelip geçerken kendi yolumda 

Bir fırtına vardı Anadolu‘mda 

Ayaklarım bağlı zincir kolumda 

Sanma ki Mahzuni yenik Fadime‘m (ġerif, 1995: 75). 

Türkiye‘nin muhafazakâr kesiminin yıllardır en önemli sorunlarından biri olan 

baĢörtüsü sorununu Ģiirinde konu alan ÂĢık Mahzuni, bu konuyu bir özgürlük talebi olarak 

görür. ―Bacı‖ diye nitelendirdiği baĢörtülü kızlara Ģiirinde Ģöyle destek verir: 

Örtmek istiyorsa bacı baĢını 

Vurma ona gönül kıran taĢını  

Herkes kendi siler gözün yaĢını 

DerviĢin giydiği çula karıĢma (ġerif,1995:157) .  

5.3. Askeri Darbeleri Protesto 

 Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda nerdeyse her on yılda bir askeri darbe 

olmuĢtur. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 ġubat 1997 post-modern askeri 

darbeleri Türk toplumunu derinden etkilemiĢtir. Türkiye‘de demokrasi ve özgürlükler askıya 

alınmıĢ, sağ-sol çatıĢmalarıyla toplumsal kargaĢa oluĢturulmuĢtur. Bunun sonucunda ise; 

açlık, fakirlik, iĢsizlik ve gelir adaletsizlikleri artmıĢtır. Bu durum 1945‘li yıllardan itibaren 

ÂĢık ġiirine de yansımıĢtır. Cumhuriyet döneminin ilk ozanlarından Habib Karaaslan, Ali 

Ġzzet Özkan ve Talibi CoĢkun gibi ozanlar tarafından baĢlatılan sosyal ve politik protesto, 

1960‘lı yıllardan itibaren ÂĢık Mahzuni‘de de görülür. ÂĢık Mahzuni‘nin Ģiirlerinde 12 Mart 

1971 ve 12 Eylül 1980 Askeri Darbeleri‘nin etkilerini görürüz. 

12 Mart 1971 Askeri Darbesi koĢullarında 68 KuĢağı gençlerinden; Deniz GezmiĢ, 

Mahir Çayan, Ġbrahim Kaypakkaya, Sinan Cemgil ve Hüseyin Cevayir sistem tarafından 

iĢkence görerek ya da asılarak hayatlarına son verilmiĢtir. ÂĢık Mahzuni bir yiğit olarak 

adlandırdığı ve hapishane hücrelerinde iĢkence edilerek hayatını kaybeden Ġbrahim 

Kaypakkaya için ―Ġbom Ölüyor‖ adlı bir ağıt yazmıĢtır. Mahzuni‘nin bu Ģiirde insanlığı 

bozanlara lanet okunur ve ―yıkılıp gidesi kara düzenler‖ ifadesiyle de bozuk düzene tepki 

gösterilir: 

Zenciri kolunda gözleri bağlı 

Kalenin içinde yatar bir yiğit 
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ÇürümüĢ vücudu göğsü yaralı 

Kalenin içinde yatar bir yiğit 

Ġbom ölüyor düĢman gülüyor 

 

Zindancılar falakaya yıkmıĢlar Ilgıt ılgıt kanalarını dökmüĢler 

Direm direm tırnağını çekmiĢler 

Kalenin içinde yatar bir yiğit 

Ġbom ölüyor, faĢist gülüyor.  

 

Sizin gibi insanlığı yiyenler 

Vicdan yıkıp kara donlar giyenler 

Hani nerede ben yiğidim diyenler 

Kalenin içinde yatar bir yiğit 

Ġbom ölüyor, dostlar ağlıyor 

 

Mahzuni der çalar, ağlar ozanlar 

Lanet olsun insanlığı bozanlar 

Yıkılıp gidesi kara düzenler 

Kalenin içinde yatar bir yiğit 

Ġbom ölüyor, düĢman gülüyor, dostlar ağlıyor (Zaman, 1997: 103-104). 

12 Mart‘ın hemen ardından politik anlamda toplumsal adaletsizliğe, sömürüye ve 

emperyalizme, ağalara ve beylere baĢkaldıran ozanlar; 12 Eylül‘den itibaren bastırılmaya ve 

susturulmaya çalıĢılmıĢtır. Sistemin bu sindirme ve yıldırma politikaları kendini kültür ve 

sanat alanında da bütün yoğunluğuyla hissettirmiĢtir. Dönemin muhalif sanatçıları ya 

cezaevlerine doldurulmuĢlar ya da kendiliklerinden kalemi, sazı ve sözü bırakmıĢlardır. Bir 

Ģekilde üretmeye devam edenler ise eleĢtirilerini hayli dolaylı olarak ortaya koymaya 

çalıĢmıĢtır. ÂĢık Mahzuni, ―Dom Dom KurĢunu‖ adlı Ģiiri yapısı özelliğiyle bir lirik 

parçaymıĢ gibi gözükse de bu eser 12 Eylül harekâtından kaynak bulmuĢtur ve bu dönemde 

yazılıp bestelenmiĢtir (Aydın, 2004: 399). Ozan bu türküsünde eĢi Fatma Hanım‘a olan 

duygularımı anlattığını söylese de Ģiir 12 Eylül darbesini imgelerle dolaylı yönden 

eleĢtirmektedir. Bu türkünün bir dönem radyo ve televizyonlarda çalınması yasaklanmıĢtır. 

KaĢların arasından 

Domdom kurĢunu değdi 

Bir avcı vurdu beni 

Bin avcı beni yedi 

 

Ah dedim ağladım 

Yaremi bağladım 
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Eğdi yar boynun eğdi 

Mevlam kerimsin dedi 

Hançer yarası değil 

Domdom kurĢunu değdi 

 

Gel gel gümle gel 

Gel gel gümle gel 

Gel böğrüme domdom kurĢunu 

 

Bu günüm harap oldu 

Dünden iyi midir ki 

Doktor hasta ben hasis 

Benden iyi midir ki (Zaman, 1997: 291). 

5.4. Siyasi Olayları Protesto 

1978‘te MaraĢ‘ta karanlık odakların halkı birbirine karĢı kıĢkırtmak ve bir Alevi-Sünni 

çatıĢması çıkarmak için tezgâhlanmıĢtır. 19 Aralık‘ta baĢlayan bu olaylar, yedi gün sürmüĢtür. 

Siyasi sebeplerle körüklenen Alevi-Sünni ayrılığının KahramanmaraĢ'ta gerginliği tırmandığı 

bir dönemde, ―GüneĢ Ne Zaman Doğacak‖ isimli filmin gösterimi sırasında Çiçek 

Sineması‘na sol görüĢlü kiĢiler tarafından patlayıcı madde atılması, olayları tetiklemiĢtir. Sağ 

ve sol görüĢlü gruplar arasında çıkan çatıĢmalarda birçok vatandaĢ hayatını kaybetmiĢtir. 

MaraĢ olayları, 12 Eylül Darbesi‘ne sebep olan olaylardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu 

dönemde MaraĢ Olayları karĢısında tepkisini ortaya koymakta çekinmeyen ÂĢık Mahzuni, 

―Ahır Dağı Niye Gamlı Gamlısın‖
1
 adlı Ģiirinde; ―Güzel MaraĢ sana nazar mı değdi?‖ diyerek 

―Ahır Dağı‖ diye hitap ettiği MaraĢ insanına seslenir. Ahır Dağı, MaraĢ‘ın sırtını dayadığı 

heybetli dağın adıdır. Mahzuni Ģiirinde, Denizlerin, Mahirlerin, Sinanların tükenmeyeceğini 

dile getirerek MaraĢ olaylarını protesto eder: 

Güzel MaraĢ sana nazar mı değdi? 

Ahır dağı neden, gamlı gamlısın 

Mor kayada yiğit canlar gezerdi 

Ahır dağı niye gamlı, gamlısın 

 

Köyler de yakıldı, yanmadı dağlar 

Yavrular ezilmiĢ, analar ağlar 

Deniz‘ler tükenmez, damlalar çağlar 

Mahir‘ler hiç bitmez, doğar Sinan‘lar 

Türkiye‘de toplumsal kargaĢa çıkarmaya çalıĢan güçler, 1993 yılında 1978 MaraĢ 

Olayları‘na benzer bir oyunu Sivas‘ta sahneye koymuĢlardır. Madımak Oteli‘nin yakılmasıyla 

                                                           
1
 Bu Ģiir; ozanın ―MaraĢ Dramı‖ adlı plağının internet ortamı kayıtlarından yazıya geçirilmiĢtir. 

(http://www.youtube.com/watch?v=IQ1Vr1WP20Q EriĢim Tarihi 10.09.2013). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnni
http://www.youtube.com/watch?v=IQ1Vr1WP20Q
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baĢlayan olaylarda birçok insan yaĢamını yitirmiĢtir. Mahzuni; ―Sivas‖ adlı Ģiirinde bu olaya 

karĢı tepkisini Ģöyle ortaya koyar:  

Günah ne Sivas‘ın ne Sivaslı‘nın 

Bin yıllık pusuda yatanlarındır. 

Hayvan sürüsünün günahı olmaz 

Onları elinde tutanlarındır (ġerif, 1995: 30). 

 ÂĢık Mahzuni 3 Kasım 1996 yılında Susurluk‘ta meydana gelen ve ―devlet-mafya-

aĢiret‖ iliĢkilerinin ortaya çıkması ile ilgili olarak: ―Bas müminin kuyruğuna bak yezitlik 

nerden çıkar?‖ diye bir atasözü var. Ben de o yüzden ―Bas kamyonun kuyruğuna/Bak 

münafık nerden çıkar/Mazlumun günahı yok/Çünkü balık baĢtan kokar‖ dedim Suçun büyüğü 

devletin içinde. Bunu halk da sağır sultan da anladı. Tek baĢına kiĢileri kötülemek sorunu 

çözmüyor. Çünkü yara derinde. Aranan suç, Susurluk Kazası‘nda değil, Türkiye‘yi idare eden 

mekanizmadadır. Çünkü kolluk kuvvetlerinin iĢlediği suçları örtbas eden mekanizma orasıdır‖ 

değerlendirmesini yapar ve Ģu dizeleri yazar: 

Bas kamyonun kuyruğuna 

Bak münafık nerden çıkar 

Mahzuni'nin günahı yok 

Çünkü balık baĢtan kokar 

1937 yılında eski adı Dersim olan Tunceli‘de devlete karĢı ayaklanan aĢiretler üzerine 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir harekât düzenlenmiĢtir. Bu harekât sırasında binlerce 

insan öldürülmüĢtür. ÂĢık Mahzuni Ģiirinde; ―Talih zalim olmuĢ dağına vurur‖ diyerek 

öldürülen bu insanlar için tepkisini Ģöyle ortaya koymuĢtur: 

Dilleri var Allah Allah çağırır 

Talih zalim olmuĢ dağına vurur 

Amman diye hükümete çağırır 

Oy güzel Ovacık, bir de Tunceli (Yağız, 1999: 94). 

5.5. Amerika‟yı Protesto 

ÂĢık Mahzuni gerek Türkiye‘yi gerek dünya ülkelerini etkileyen olaylar karĢısında 

duyarlı bir ozandır. 1970‘li yıllarda, kimi gençlerin bağımsız ve sömürüsüz bir Türkiye için 

ayaklandıklarını iddia ettikleri yıllarda ÂĢık Mahzuni bu gençlerin duygularına tercüman 

olarak Amerika‘nın emperyalist politikalarını ―Amerika Katil 1‖ adlı Ģiirinde Ģöyle protesto 

etmiĢtir. Ozan hapishanede ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney ile yaĢadığı bir anısını 

Ģöyle anlatır: ―Ben rahmetli Yılmaz Güney Abi‘nin bulunduğu koğuĢtaydım. Aramızda çift 

çift bulaĢık yıkama günlerimiz olurdu. Ben rahmetli Yılmaz Abi‘yle düĢmüĢtüm. Ben çatalları 

yıkayacaktım, kurulayacaktım; kendisi de kapları yıkayacaktı. O büyük insan, ‗Mahzuni Baba 

sen otur sazını eline al ben hepsini yıkarım‘ dedi. O bulaĢık yıkarken ben ‗Amerika katil katil‘ 

türküsünü okuyordum.
2
‖ 

Bütün insanlık adına  

Amerika katil katil 

                                                           
2
 Özgentürk, Nebil (Yön.) ÂĢık Mahzuni ġerif Belgeseli, Cem TV, 1999. 

(http://videoizle.video75.com/aeoncseWF78/ / EriĢim Tarihi, 11.12.2011) 
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Kanun yapar kendi teper 

Amerika katil katil 

 

Vietnam‘ın suçu nedir? 

Hür yaĢamak ayıp mıdır? 

Atom patlat ister kudur? 

Amerika katil katil  

 

Türk Milleti Türk Milleti 

Nerden gelmiĢ elin iti? 

Bu gidiĢin sonu kötü 

Amerika katil katil 

 

Bir gün gramlar bir olur 

Kilodan hakkını alır 

Zalim olan bela bulur 

Amerika katil katil 

 

Mahzuni ġerif uyuma 

Gün geldi çattı akĢama 

Bizden selam Vietnam'a  

Amerika katil katil (Zaman, 1997: 165-166). 

―Amerika Katil 2‖ adlı Ģiirinde ise Türkiye‘de üs kuran Çekiç Güç‘e ―Defol git benim 

yurdumdan‖ diyerek tepki gösterir: 

Defol git benim yurdumdan 

Amerika katil katil 

Yıllardır bizi bitirdin 

Amerika katil katil 

Güvenme sakın 

 

Ne diye yutturur bizi 

Katil düĢtük kuzu kuzu 

Dünyanın büyük suçlusu 

Amerika katil katil  
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Devleti devlete çatan 

Ġt gibi pusuda yatan 

Kan döktüren, silah satan 

Amerika katil katil 

 

Japonya‘yı yiyen velet 

Dünyadaki tek nedamet 

Halklar geçiriyor cinnet 

Amerika katil katil 

Güvenme sakın 

 

Ġnsanlıkta ırk sarısı 

Küstü dünyanın yarısı 

Vietnam‘ın çok yarası 

Amerika katil katil 

 

Bunca milletlere yazık 

SömürülmüĢ bağrı ezik 

Seni sevenin fikri bozuk 

Amerika katil katil 

 

Mahzuni der Türk milleti 

Demedim mi bu bunlar kötü 

Amerika katil katil 

Güvenmeyin siz bunlara (Zaman, 1997: 416-417). 

Ozan ―Ayıp Değil‖ adlı Ģiirinde; ―Sam Amca‖ diye hitap ettiği Amerika‘yı Ģöyle 

eleĢtirir: 

Mahzuni insanı sevdi bayıldı 

Bu yüzdendir düĢtü kalktı ayıldı 

Yandığımın ilk tarihi sayıldı 

Sam Amca‘nın toprağıma basması (ġerif, 1995: 60). 

GeçmiĢte Amerika‘nın haĢhaĢ ekildiğini bahane ederek Türkiye‘yi cezalandırmak için 

ambargo uygulaması ÂĢık Mahzuni ġerif‘i çok kızdırmıĢtır. Ozan, Amerika‘nın ambargocu 

tutumunu ve sömürü politikalarını Ģöyle protesto eder: 

Ambargo mambargo dinleme gardaĢ 

Gelin Amerika kovulsun gitsin 
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Üsleri müsleri çıksın buradan 

Kendi toprağına savulsun gitsin (Zaman, 1997: 258). 

5.6. Siyasi Protesto 

ÂĢık Mahzuni ġerif Ģiirlerinde meclisi, milletvekillerini ve siyasi partileri sıkça 

eleĢtirmiĢtir. ―Meclis‖ adlı Ģiirinde ozan Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne halkın oylarıyla 

seçilerek gelen ancak iĢi gücü birbirleriyle kavga etmek olan milletvekillerinin trajik komik 

durumlarını yansıtır: 

Meclisin yapısı güzel 

Koltuğu kapısı güzel 

DıĢarda hepisi güzel 

Ġçerde kıran kırana (Zaman, 1997: 82). 

Ozan, ―Vayvaylı Günler‖ adlı Ģiirde ise; sadece seçim zamanı köylüyü hatırlayarak 

köylere gelen ve seçim kampanyaları yapan siyasi partilere karĢı tepkisini Ģöyle ortaya koyar: 

Doludizgin ala Ģafak sökerken 

Bizim köye dalana bak dalana 

Elinde var bir partinin sancağı 

Borazanlar çalana bak çalana (ġerif, 1995: 124). 

ÂĢık Mahzuni ―Erim Erim Eriyesin‖ Ģiirindeki ―erim erim eriyesin‖ ifadesinin, Nihat 

Erim için yazıldığı gerekçesiyle on ay on beĢ gün hapis cezasına çarptırılmıĢtır. Nihat Erim‘in 

Ģikâyette bulunmamasına rağmen bu cezayı alan Mahzuni ġerif, bu türküsü için Ģu 

açıklamaları yapar: ―Ozanlık sanatı imajlar, imalar ve cinaslar sanatıdır. Bizde ―sürüm sürüm 

sürünmek‖, ―hopur hopur hoplamak‖, ―çatır çatır çatlamak‖ gibi terimler vardır. Ben bir 

türküde ―erim erim eriyesin‖ dedim. Bunu resmen Nihat Erim‘e söyledi diye devlet taktı 

koluma zinciri‖ der ve türküde direk Nihat Erim‘i hedef almadığını ancak gençlerin 

asılmasına, vurulmasına da gönlünün razı olmadığını söyler: 

KöĢkün sarayın yıkılsın 

Erim erim eriyesin 

Umudun suya dökülsün 

Erim erim eriyesin 

Sürüm sürüm sürünesin 

 

Suyun denize dökülsün 

Gözlerin yansın gürüsün 

Seni yılan çayan yesin 

Erim erim eriyesin 

Sürüm sürüm sürünesin 

 

Musa isen Turi Sinan 

Haktan gelmiĢ idi inan 
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Yesin seni yılan çayan 

Erim erim eriyesin 

Çölden çöle sürünesin. 

 

Aslanpençesi kurulsun 

Çayın denize kurulsun 

Gözlerin yansın kör olsun 

Erim erim eriyesin 

Çürüm çürüm çürüyesin  

 

Mahzuni‘yi severidin 

Ona sevgilim deridin 

Candan baĢka ne yeridin 

Erim erim eriyesin 

Sürüm sürüm sürünesin (Zaman, 1997: 269- 270). 

Bu ülkede uzun yıllar BaĢbakanlık da yapmıĢ olan 9. CumhurbaĢkanı Süleyman 

Demirel‘i ve onun politikalarını ise Ģöyle protesto eder Mahzuni: 

Bizden selam olsun Süleyman 

Bize içi dıĢı görülmelidir 

Kanman boğuyor gardaĢ gardaĢı  

Bizzat kendisinden sorulmalıdır (Zaman, 1997: 256). 

Bakanlar da Mahzuni ġerif‘in taĢlamalarından payını alır. Bakanlara ―Oy bakan efendi 

bizi sordu mu?‖ diye seslenen ozan, ülkenin içinde bulunduğu çaresizliği Ģöyle ifade eder: 

Hükümete uzanacak eli yok 

Ölüsünü taĢıyacak yolu yok 

BaĢlarını kaldıracak halı yok 

Oy bakan efendi bizi sordu mu? (Zaman, 1997: 362). 

Mahzuni ġerif milletvekillerini eleĢtirdiği bir dörtlüğünde ―arılar‖ ifadesiyle Anavatan 

Partisi‘ne, ―atlar‖ ifadesiyle de Adalet/Doğru Yol Partisi‘ne bir gönderme yapmaktadır: 

Meydan meydan kafamızı patlattın 

Arılar besledin atlar otlattın 

Biraz utan sabrımızı çatlattın 

Amma senin keyfin peĢin vekil bey (ġerif, 1995: 26). 

Seçim zamanları köylüyü hatırlayıp onlardan oy istemeye gelen politikacıları Mahzuni 

istemez ve ―Git git yolcu git‖ diyerek onları kovar: 

Oy deyip oyu yediniz 
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Bir büyük koyun yediniz 

Koskoca köyü yediniz 

Gelmeyin artık bizim köye vay vay 

Git git yolcu git 

Gelme köylere 

Ġnancımız yoktur 

Sizin gibi beylere (Zaman, 1997: 414). 

5.7. Ekonomik Konularda Protesto 

Türkiye, 1950‘li yıllardan köyden kente baĢlayan göçle birlikte bir değiĢim 

geçirmiĢtir. Köy kültüründen Ģehir kültürüne adapte olmaya çalıĢan insanlar, birçok sorunlarla 

karĢı karĢıya kalmıĢlardır. ĠĢte böylesine bir dönemde ÂĢık Mahzuni Ģiirlerini, eserlerini 

üretmeye baĢlar. O içinde yaĢadığı toplumun ekonomik adaletsizlikle yönetilmesine itiraz 

eder ve bu durumu Ģiirinde Ģöyle dile getirir: 

Kimi hızlı gider uzun yol tutar 

Kimi altın satar kimi pul yutar 

Kimi soğan bulmaz kimi bal yutar 

Kimi parmağını yalamıĢ gider (Zaman, 1997: 84). 

Ozan milletin malını yiyen beylere seslenerek çul ile halının kıyas edilemeyeceğini, 

milletin malının yemekle tükenmeyeceğini söyler. ġiirde ―çul‖ fakirliğin göstergesi, ―halı‖ ise 

zenginliğin göstergesi olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca zenginliği simgeleyen mekânlar olarak; 

köĢk, saray ve hanlar da kullanılır. ġiirde; zengin-fakir karĢıtlığı eĢyalar ve mekânlarla 

somutlaĢtırılmıĢtır. Ancak dikkati çeken bir nokta; zenginlerin sahip olduğu mekânların fakir 

insanlar tarafından yapıldığıdır. Ozana göre önemli olan bu mekânlara sahip olmak değil; 

insan olmak, kalbinde sevgi ve saygı taĢımaktır: 

Gıyas edilir mi çul ile halı? 

Kimler yapmıĢ size böyle bir yolu? 

Yemekle biter mi milletin malı? 

Yiyin babo yiyin meydan sizindir 

KöĢkler saraylar hanlar sizin ama 

Onu yapan eller, emekler bizimdir 

Mahzuni bizimdir, sevgi bizimdir (Zaman, 1997: 90). 

ÂĢık Mahzuni‘nin ―Mehmet Emmi‖ Ģiirindeki; Mehmet ismi, fakir, ezilmiĢ ve periĢan 

Anadolu insanını simgeleyen bir isimdir. Anadolu‘da Mehmet en çok kullanılan isimlerden 

biridir. Mahzuni bir Ģiirinde; fakir, çaresiz ve sefil bu insanlara seslenerek bir çift öküzün 

artık geçinmeye yetmeyeceğini anlatmaya çalıĢır. Bu duygularını anlatırken de çiftçilerin 

öküzle tarla sürerken söylediği ―aha ve deha‖ gibi seslenme ünlemlerini kullanarak Ģiirine bir 

akıcılık katar: 

Bir çift öküz yeter mi? 

Aha Mehmet emmi 

Böyle baca tüter mi 
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Daha Mehmet Emmi (Zaman, 1997: 232). 

ÂĢık Mahzuni ġerif Ģiirinde; ―devrin peygamberi kesildi para‖ dizesiyle paranın ne 

kadar kutsallaĢtırıldığı ve bir meta olduğu gerçeğini ortaya koyar. Ayrıca ―fakir fukaraya 

güneĢ kapkara‖ dizesi ise; fakirlerin içinde bulunduğu karamsar duygu halini yansıtır: 

Seneler geçse de onmaz bu yara 

Fakir fukaraya güneĢ kapkara 

Devrin Peygamberi kesildi para 

Hastalar çiğ yer doktur efendim (Zaman, 1997: 216). 

Zam; bir malın fiyatını arttırmak, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katmak demektir. 

Mahzuni ġerif‘in yaĢadığı dönemde Türkiye‘nin en çok dikkat çeken sorunlarından biri de 

zam sorunudur. Yüksek enflasyonun olduğu o yıllarda sık sık ürünlere zam yapılması fakirin 

belini bükmüĢtür. Kalabalık nüfusa sahip yoksul ailelerin zamdan dolayı yaĢadığı üzüntü, 

halkın dertlerine duyarlı ozanın gözünden kaçmaz. Ozan, yoksulun evini ―çürük mağara‖ya 

benzetir ve zamı Ģöyle eleĢtirir: 

Bizim çürük mağarada 

Zam üstüne zam yapılır 

On dört nüfus bir arada 

Gam üstüne gam yapılır 

Hele de bir tam yapılır  (Zaman, 1997: 270). 

Ġçinde bulunduğu toplumun sorunlarına ayna tutan ozanlardan biri olan ÂĢık Mahzuni 

Ģiirlerinde sosyal ve ekonomik konuları çok yoğun bir Ģekilde iĢler. Ozan ―Vergi‖ adlı Ģiirinde 

vergi vermeyenleri çok ağır dille eleĢtirir. Mahzuni‘ye göre vergi bir toplumun namus 

borcudur: 

Neler geldi geçti Mahzuni budur 

Kimseye demedim günahım Ģudur 

Vergi bir toplumun namus borcudur 

Her nedense kurnaz vergi vermiyor (ġerif, 1995: 136). 

Sonuç 

1960–1980 yılları arasında ÂĢık ġiirinde hızlı bir siyasallaĢma baĢ göstermiĢtir. 27 

Mayıs 1960 Ġhtilali ÂĢık ġiiri ve protesto türküleri için tam bir dönüĢ noktası olmuĢtur. Bu 

dönemde kendilerine hak aĢığı yerine halk ozanı diyen bir yeni bir âĢık (tipi) ortaya çıkmıĢtır. 

1961 yılında kurulan Devrimci ÂĢıklar Derneğinde örgütlenen ve kendilerine Halk Ozanları 

adını veren âĢıkların Ģiirlerindeki en baskın nakıĢ düzeni değiĢtirmektir. ÂĢık Ġhsanî, ġah 

Turna ve baĢkaları bu yüzden mahkemelere düĢmüĢ, hapislerde yatmıĢlardır. 1963 yılında ilk 

plağını çıkaran ÂĢık Mahzuni‘nin 1980‘li yıllara kadar protest bir duruĢunun olduğu 

söylenebilir. Ozanın 12 Eylül döneminde ürettiği ―Domdom KurĢunu‖, ―Fırıldak‖ ve 

―Darıldım Darıldım‖ gibi türkülerinde ise üstü kapalı bir protest duruĢ vardır.  1980‘li yıllarda 

ozan siyasi kurumlar hakkındaki eleĢtirilerini 12 Eylül döneminin baskıcı tutumundan dolayı 

üstü kapalı bir Ģekilde imgelerle dile getirmiĢtir. Ancak yine de ozan bu tür Ģiirlerinden dolayı 

tutuklanmalara ve hapis cezalarına maruz kalmıĢtır. Mahzuni‘nin 1963-1974 yılları arasındaki 

Ģiirleri; direkt olarak anarĢiyi teĢvik etmemesine, diğer devrimci ozanlar gibi Sosyalizm 

propagandası içermemesine rağmen dolaylı olarak protesto özelliği gösteren ve düzeni hedef 



 

657 

alan Ģiirlerdir. ġüphesiz daha sonraki yıllarda bazı Ģiirlerinde protest bir özellikler 

görülmesine rağmen Mahzuni, daha çok 1960-1980 yılları arasında ortaya koyduğu ürünleri 

ile protest/muhalif bir kimliği temsil etmiĢtir. Bu dönemde askeri darbeler, siyasi olaylar, 

meclis, baĢbakan, milletvekili, anayasa, ekonomik adaletsizlik, zam ve vergi gibi konular 

ozan tarafından sistemi/düzeni protesto etmek için kullanılmıĢtır. Mahzuni‘nin Ģiirlerinde 

emperyalizme, sömürü düzenine ve Amerika‘ya da sert bir tepki vardır. 1960‘lardan baĢlayıp 

1970‘lerde yoğunlaĢan kurulu düzene/sisteme karĢı muhalif olanı temsil etmesi, ürünlerine 

söz konusu dönemde politik söylemin yansıması ve dönemin siyasi figürlerini eleĢtirmesi 

Mahzuni ġerif‘i protest bir ozan yapmıĢtır.  
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