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Her Günkü
  
Yoksun bir kadın bir poşet tutarak yürüyor 
Yoksul bir kedi kadının peşinden gidiyor 
Yoksul yoksundan bir mama bekliyor 
 
Bir meyhaneye atıyoruz kendimizi 
Aşkımızı kutluyoruz o gece 
Kulağımızda tat, masamızda dinleti 
 
Fikir yürütüyorum ilerleyen saatlerde 
Hayatta en önemli şey izlemek diyorum 
Der demez kalbim temizleniyor kirden 
 
Eşim diye başlıyorum sonra söze 
Aradığım şey ışık yani sen yani netlik 
Yani aradığım şey diyorum herhangi bir an senlik 
 
Ona olan sevgim bağırırken kemandan 
Nedense aklıma geliveriyor bir saat öncesi 
Bir kahve içiyordum kaldırımdayken 
 
Utandıran tramvay ışıklarından kaçarken  
Sıcak, sevmek olarak gelmişti önüme 
Gündelik işini bitirmeye çalışıyordun sen 
 
Hayattaki en önemli şey izlemek şeyi 
Seni kaybettiğimde bulmanın yolu 
İzlemek bir şeyi misal bir yoksun ya da yoksulu 
 
Söylenen kalamar ve tadılan müzikten sonra 
Atıyoruz kendimizi bir gece kulübüne; 
Her yer tozdan ve kahverengi ahşaptan
 
Sen olmazsan diyorum çekilmez bu gece, 
Sarılıyorum sana en önemli şey gibi 
Buluyorum sende gecenin kahve halini 
 
En önemli şey; kedi, kahve ya da keman 
En önemli şey; net olanı puslandırmamak yani 
En önemli şey; her günkü gibi sevmek birbirimizi 
 

Kerem YILMAZ 
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Felsefenin Gör Dediği:

Felsefe Tarihi: Antropontolojik Okuma 46

Betül ÇOTUKSÖKEN*

İnsanı insan yapan düşünmesi 
ve dilidir diyebiliriz. Özellikle insa-
nın toplumsal ve soyut dili söylem 
olarak kendisinin kılması, söylemini 
sözlü ve yazılı olarak gerçekleştir-
mesi, onun en ayırt edici yanıdır. Bu 
belirlemenin yanı sıra, yine insan-
sal varoluştan ayrılarak, koparak  
dil olarak nesneleşen her türlü bilgi 
bir çeşit dildir, söylemdir. Örneğin, 
bilimsel bilgi, felsefi bilgi, sanata 
dayalı bilgi de bir tür dildir, söylem-
dir. Hepimizin bildiği gibi, dışdünya-
da bilim de yoktur, bilgi de yoktur; 
dışdünyadaki varolanlar bilginin 
kalkış, çıkış noktalarıdır yalnızca. 
Bilgi; nesne-kavram-dil üçlüsünün, 
daha yalın bir anlatımla, mantıksal 
olanla olgusal olanın bütünlüğüdür. 
Bilginin gerekli koşulu nesneyken, 
hatta yerine göre nesne, insan ve 
insan davranışları, eylemleri ya da 
ilişkileri olurken, yeterli koşulu insan 
bağlamıdır; insan düşünmesi, man-
tıksal olan bilginin olmazsa olmazı-
dır. Felsefe tarihinde önceleri dille 
ilgili boyutlanma üzerinde pek durul-
mazken, 20. yüzyıldan başlayarak, 
dilbilimin de gelişmesiyle koşutluk içinde dil 
bağlamı öne çıkmıştır. Hatta felsefi söyle-
mini kurarken dilden yola çıkma, 20. yüzyıl 
filozofl arının sıklıkla başvurduğu bir çerçeve 

olmuştur. Dünyaya yönelen dilin anlamında 
derinleşmeyi Felsefenin Çağrısı’nın temel 
önermesi olarak kuran Nermi Uygur’un dil 
çözümlemelerini öne çıkarmayı her zaman 
öne çıkardığını biliyoruz. 
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Kısa adıyla Kuram-Eylem Bağlamı baş-
lıklı kitabında da dilden yola çıkarak insan 
gerçeğini anlamaya çabalayan Nermi Uygur, 
Dil Yönünden Fizik Felsefesi’nde de2 yoğun 
bir biçimde dile yönelir. Öteden beri temel 
bir doğa bilimi olarak betimlenen ve günü-
müzde de her geçen gün, bilimler ve bilgiler 
arasındaki ağırlığını hissettiren fiziğin bir dil 
olarak kuruluşuna yönelen yazar, her za-
man olduğu gibi, dildeki karşılaşma-karşıla-
ma ve karşılaştırma ilişkilerinden yola çıkar. 
Bu, aynı zamanda onun yöneldiği konu ne 
olursa olsun, antropontolojik olanı önceledi-
ği anlamına gelir. “(…) kavramsal ayırımlar 
yapmak birincil görevi olacaktır filozofun ve 
bu kez de ‘fizik’ ile ‘felsefe’ kavramları tüm 
olası ilişkileri çerçevesinde ele alınacaktır; 
ortak mantık yine burada da işleyecektir. Fi-
zik metinlerinin dilce kuruluşuna yönelen fi-
lozof, aynı zamanda ‘fiziğin dili’ bağlamında-
ki felsefe sorunlarını aydınlatmayı amaçlar. 
Kitabın en ufuk açıcı saptamalarından biri 
de IX. Bölümde yer alan yorumlardır. Ant-
ropontolojik bağlam burada, ‘Bilim Olarak 
Fiziğin ve Fizik Dilinin İnsan Yaşamasındaki 
Yeri’ alt başlığında yeniden karşımıza çıkar; 
Nermi Uygur, bundan böyle ‘yaşama dünya-
sı’ kavramını iyice benimseyecek; Husserl, 
Merleau-Ponty ve Heidegger’e de uğraya-
rak, somut felsefe çerçevesinde ilerleye-
cektir. ‘Somut yaşama dünyası’ artık fiziğin 
temel anlamı olacaktır.”3 

Felsefeyle fizik arasındaki ilişkileri çepe-
çevre ele alan Nermi Uygur, her zamanki 
titizliğiyle, bir bakıma, fiziğin doğa felsefesi 
olarak yapılanışına kadar uzanır. Gerçekten 
de Eskiçağ örnekleri anımsanacak olursa, 
fizikle felsefe iç içe girer; doğaya, insan ol-
mayana yönelen filozoflar, bir yandan sanki 
fizikçidir; öte yandan da filozoftur. Doğayı 
bütünlüğü içinde, yapıcı ögeleri çerçevesin-
de kavramaya çalışan filozoflar, doğal ola-
nın işleyişinin itici gücünün peşine düşerler. 
Öyle ki doğanın bütünlüğünü kavramaya 
çabalarken yaptıkları analojiler insanla ko-

şutluk içinde kendini gösterir. Bu çabalayış 
aynı zamanda insanın imgelem olarak so-
mutlaşan düşünme gücünün ürünü oluve-
rir; sanki insan doğanın aynasında kendini 
görür; doğayla özdeşleşir. Felsefe tarihinde 
öyle zaman dilimleri olur ki, insan kendi ta-
sarımlama gücünün ürünü olan her varolanı 
aynı zamanda doğanın kuruluşunda vazge-
çilmez öge olarak belirler; bu bağlamda her 
şey birdenbire insanlaşıverir; antropontolo-
jik olan tam da  burada kendini gösterir. 

Nermi Uygur fiziğin bir bilgi dalı olarak 
büyük anlatılar döneminden nasıl sıyrılıp 
çıktığının, bugünlere kadar gelişinin serüve-
ninin çok iyi farkındadır ve bu farkında oluşu 
yukarıda da belirttiğimiz gibi, fizik-felsefe ya 
da felsefe-fizik kavram çifti olarak ayrıntılı bir 
biçimde ele alır. Kitapta yer alan “Spekulativ 
Doğa-Felsefesi Olarak Fizik-Felsefesi. Fi-
zik-Bilimi Felsefesi Olarak Fizik-Felsefesi”4 
alt başlıkları fizik-felsefe ya da felsefe-fizik 
ilişkilerini gözler önüne serer: “İlkin, ‘fizik-
felsefesi’ deyimine (a) kuşatımıyla bakalım. 
Çeşit çeşit kültür geleneklerinde (genel bilgi 
tasarımları, teknik durumları, din inançları, 
yönetim amaçları uyarınca) çeşit çeşit adla-
ra bürünür, dolayısıyla da çeşit çeşit ödev-
ler yüklenir fizik-felsefesi. ‘Kosmoloji’, ‘Ev-
ren-Ontolojisi’, ‘Metafizik’, ‘Doğa- Felsefesi’, 
‘Spekulativ Fizik’ sık kullanılan adlardır. Tha-
les, Herakleitos, Empedokles, Parmenides, 
Berkeley, Leibniz, Schelling, Hegel, Comte, 
Engels, Haeckel, Bradley, Bergson, White-
head gibi kimi birbirine tabantabana karşıt, 
kimi birbiriyle akraba çok sayıda düşünürün 
değişik yöntemlerle kotardığı fizik-felsefe-
leridir bunlar.”5 Burada anılanların hepsinin 
ortak paydası salt düşünsel, tasarımsal, ku-
ramsal olmalarıdır. 

Felsefe-fizik ilişkisi zaman içinde fizik bi-
limi dolayımında ortaya çıkar olanca zengin-
liği içinde. Artık bundan böyle filozof olarak 
Nermi Uygur’un ilgisi de dil olarak fiziğe yö-
nelik olacaktır; Fizik metinlerinin özellikleri 
nelerdir? Fiziğin ne türden sözcükleri vardır 
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ve bu sözcükler nasıl bir araya gelirler? Bu 
sözcükler neyi, neleri imlerler? Fizikte kav-
ramlar nasıl kurulur? Üretilen kavramların fi-
zik metinlerindeki işlevleri nelerdir? Fizikteki 
önermeler, tanımları içeren önermeler nasıl 
oluşturulur? Fizik yasalarının ne türden bir 
dilsel kuruluşu vardır? Fizik dili bağlamın-
da ne türden felsefe sorunları ortaya çıkar? 
Bu ve benzeri sorunların ele alındığı kitapta 
günlük dil, fizik dili ve insan yaşaması üze-
rinde de ayrıntılı olarak durulur. Nermi Uy-
gur bunlar arasındaki bütünlüklü ilişkilerin 
farkındadır. İnsan dolayımında ancak anlam 
kazanan her türlü varolan, bu kez “fizik” kav-
ramıyla ve terimiyle nesneleştirilir. Bu kavra-
yışta her şey her şeyle bağlantılıdır; o halde 
günlük dil ve fiziğin dili de insansal dilin farklı 
görünümleridir ve her biri sanki bir bütünün 
parçaları gibidir; onların arasında bağlantılar 
olduğu, dikkatli birinin gözünden kaçmaya-
caktır: “(…) günlük dil ile fizik dili arasında, 
yerine göre sıkı, yerine göre gevşek ilişkiler 
var; kimi yoğun bir alış-veriş, kimi nerdeyse 
düşmanca bir ayrılık ve uzaklık sözkonusu. 
Buna göre yapılması gereken en önemli 
şey: uygunsuz birtakım genellemelerle iki di-
lin birbiri karşısındaki gerçek durumunu ze-
delememektir. Nerden gelirse gelsin, hangi 
kaygıya geri giderse gitsin, böyle bir zedele-
me, hem fizik dilini hem günlük dili anlama-
ya, ama yalnızca anlamaya değil, kullanıp 
verimlendirmeye de bazen büyük ölçüde en-
gel olabilir.”6 Her türlü dilsel yapının kesinliği 
içinde barındırmasının yaşama dünyası açı-
sından ne denli aykırılık içerdiğinin çok iyi 
farkında olan Nermi Uygur, fizik dilinin ya da 
genellikle fiziğin başarılarının insan yaşamı, 
insan dünyası için ne denli önemli olduğunu 
her fırsatta yineler. O zaman şu soruyu da 
daha açık-seçik bir biçimde sormak gerekir: 
“Dil  olarak fizik biliminin insan yaşamasın-
daki yeri ve değeri”7 nedir? Yapıtın bütününü 
kuşatan temel izlek, bilimin, özellikle de fizik 
biliminin bizden olmasıdır, yaşama dünyası-
na yabancı olmamasıdır. Yazar bu bağlan-

tıyı şöyle kurar: “Fiziği, yaşama-dünyasın-
dan kopmuş, kendibaşına buyruk bir dizge 
diye anlamak, aslında fiziği anlamamaktır. 
Ne denli emek isteyen bilim ve anlatım ola-
naklarına, ne denli bilgisel-dilsel yetkinlikle-
re uzanırsa uzansın; kendi içinde ne denli 
tutarlı olursa olsun, dışta ne denli hayranlık 
uyandırırsa uyandırsın; ne denli üstün görü-
nüşlü, güç ve anlamlı bir dilsel-bilgisel bölge 
oluşturursa oluştursun, - dünyaya yabancı, 
salt bir araştırma alanı olarak fizik: temel-
de gene de anlamdan yoksundur. Fiziğe bir 
bilim olarak anlam veren en son dayanak, 
fizikte ortaya çıkan bilgisel dile getirmelerin 
dönüp dolaşıp yaslandığı en sön anlam-or-
tamı insandır, dünyadır, insanın dünyası-
dır, yaşama-dünyasıdır. Birtakım başarılar 
başdöndürdüğü için, ya da özünü çarpık 
yorumladığı için, kendini dünyaya bağlayan 
içbağları koparan fizik (daha doğrusu, fizikçi 
ya da fizik-filozofu) dünyaya yabancılaşır.”8  

Herhangi bir bilgi dalının kuramsal ya da 
mantıksal ve olgusal temelleriyle uğraşanla-
rın aynı zamanda tam anlamıyla felsefe dün-
yasının içinde olduğunu ileri süren Nermi 
Uygur’un salt insan aracılığıyla ortaya çıkan 
kültür dünyasının, insansal kurumsallaşma-
nın fizikle olan bağlantısını belirgin bir biçim-
de ele alması da son derece önemlidir ve bir 
o kadar da şaşırtıcıdır insan dolayımındaki 
bütünselleşmeyi göremeyenler için. Uy-
gur’un bu bağlamdaki antropontolojik bakış 
açısı, olanca açıklığıyla ortaya çıkar. Artık 
sıra, fizik biliminin kültürdeki yerini anlama-
ya gelmiştir: “En inandırıcı biçimde fizik-di-
linde yansıdığı üzere, insan fizik yaparken 
ne denli derinlere uzanırsa uzansın, kültür 
oylumunun içinde kımıldanır. Gerçi fizik, 
kotarıp geliştirdiği dille, pekçok sorunu bu-
lup işleyerek doyurucu aşamalara eriştiren 
bir araştırma alanıdır. Ne var ki fiziğin, her 
sorulabileni sorup çözdüğü, ya da çözebile-
ceği, ya da çözmesi gerektiğini öne sürmek 
gülünç bir savdır. Bu arada övülesi birtakım 
başarılar bazı fizikçilerle fizik yücelticileri-
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nin başını döndürse de, evrende yalnızca 
katılar, sıvılar, gazlar olmadığını; tüm evren 
fizikte incelenen öğelerden, sözgelimi atom-
lardan kurulsa bile, fiziğin, bazı önem-bağ-
lamları açısından bakıldıkta, herşeyi dile 
getiremediği gözden uzak tutulmamalıdır. 
İnsanın kendi belirlenimleri uyarınca yaşa-
mını sürdürdüğü evrende, insanın zorlayıcı 
bazı koşullar ortamında eylemelere girişip 
bilmelere yöneldiği evrende, insan için son 
derece önemli öyle sorular, öyle çözümler 
var ki! Genellikle, ‘sevgi’, ‘hak’, ‘özgürlük’, 
‘umut’, ‘kavga’, ‘amaç’, ‘yönetim’, ‘ödev’, ‘er-
dem’, ‘mutluluk’ gibi kavramların dolayında 
büyük bir baskı ve basınçla dönen bu soru-
larla çözümler, ne denli geniş tutulursa tutul-
sun, fizikte değil de ancak fiziğin çerçevesi 
dışında kalan alanlarda hem düşünme hem 
uygulama bakımından anlamlı ve verimli bir 
biçimde ele alınıp incelenebilirler. Böylece 
fiziği, öbür bilimlerle, tüm sanatlar ve çeşitli 
yaşama kesitleriyle birarada varolan, kendi-
ne özgü başarılar ortaya koyan bir alan diye 
değerlendirmek, bir bilim olarak fizik için de, 
kültür üreten insan için de bilimce-kültürce 
bir hoşgörü ve güven kaynağıdır. Buysa, 
başta fizikçilerle eğitimciler olmak üzere tüm 

ilgililerin, özellikle filozofların, dilciler, 
tarihçiler ve mantıkçıların, fizik üze-
rinde çepeçevre bir bilince varmasıy-
la sağlanabilir. Bu bilincinse, en iyi, 
fizik dili yönünden, bu dilin kendine 
özgü sınırları içinde, bu sınırlara eşlik 
eden başarılarla birlikte, gerçekleşe-
bileceği apaçık bilinmelidir.”9 

İnsan başarısı olarak fizik, başta 
düşünme-dil birlikteliği olmak üzere 
bizdendir, bize uzanır, elbette bunun-
la da kalmaz, tüm insansal ilişkilerin 
itici gücü olmaya aday, hatta zihin 
gücünü yükselten kaldıraçların, ma-
kinaların arka planı olarak kültür dün-
yamızın yapıtaşı olmayı ivmelenerek 
sürdürür. Fizik de her türlü bilgi gibi, 
antropontolojik bir yapılanış içindedir 
ve ancak onun aracılığıyla anlaşılabi-

lir. 

* Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi İn-
san ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü.

Dipnotlar
1-  Nermi Uygur, Dil Yönünden Fizik Felsefesi, (İlk ba-
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yınları, 2016, ss. 1371-1520.
2- Betül Çotuksöken, “Önsöz Yerine: Yazarlık Serü-
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Nermi  Uygur



Nisan / 20206

Nirengi

nirengiye
öyle çıkılmaz dostum
eğrilerle çıkılır zirveye
gelelim gidelim ama
dikine gitmek yakışmaz
dalların gölgesini hatırla

bu sevgi pınarı
belki hiç kurumaz
üzerinden yıllar geçse bile
çünkü bulutlar besliyor onu
yağmur kanatlarını düşürmüş
iki yanım bir evlek tarla

okulların kapanışı
yazın eşiğine çeker bizi
kumru kuşun göğsü kukur kukur
bahçesi pembe güller dikili
el yazıdan mektup gelir
kırılır testinin kulpu

Mehmet RAYMAN
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Kapital’in Diyalektik Materyalist 

Yorumu

Sibel ÖZBUDUN - Temel DEMİRER

“Sarayda başka türlü,
kulübede başka türlü düşünülür.”1

 
Kaleminde keramet vardır Cengiz Ho-

ca’mızın. Onu kıymetli kılan da duruşuyla 
müsemma bu “keramet”tir zaten. Bunun 
son kanıtlarından biri de, ‘Kapital’in Mantı-
ğı-Maddeci Diyalektik Mantığa Giriş’2 başlık-
lı yapıtıdır.

i) “Kapitalizmin Genel Görünümü”; ii) “Ka-
pital’i Anlamanın İlk Koşulu”; iii) “Diyalektik 
Mantık”; iv) “İşçi Sınıfının Konumu”; v) “He-
gel’de Diyalektik”; vi) “Maddeci Diyalektik” 
başlıklı 6 bölümden oluşan eser; Kapital’in 
diyalektik materyalist yorumunun olgun bir 
örneğidir.

Her satırında; “Ben Jakobenim” diyen, 
çocuk kadar yumuşak, kibar ve cana yakın 
Cengiz Gündoğdu’nun ustalığını sergileyen 
yapıt; “Her dönemde düşünce hırsızları dü-
şünce dolandırıcıları vardır… Yapısalcılar… 
postmodernciler… negatif diyalektikçiler,”3 
diye tarif ettiği sapmalara karşı verilmiş ya-
nıttır.

Sadece yanıt da değil; bir Kapital ve diya-
lektik materyalist felsefe dersidir de.

‘İnsancıl dergisinin her şeyi olan onun öğ-
rettiklerinden bir diğeri de doğruda durmanın 
felsefesindeki ısrarlı, vazgeçmeyişidir.

Çünkü o; “Sanatta Star Sistemi”ne baş-
kaldıran ‘Estetik Kalkışma’nın yazarıdır; 
Marksist bir felsefecidir; felsefenin hakkını 
veren hayata dokunan bir işçi sınıfı bilgesidir. 

Ve Cengiz Gündoğdu için -Friedrich En-
gels’in ifadesiyle- “Felsefe; mantık ve diya-
lektikten oluşur”ken; neyi bilip, ne yapabile-
ceğimizi öğretir bize.

Hiçbir şey sonsuz, mutlak, kutsal sayma-
yan felsefenin aslî görevi, başkalarını dü-
şünme sıkıntısından kurtarmak değil; eğer 
olanaklıysa insanın kendi düşüncelerini ha-
rekete geçirmektir.

Hurafelerin ateşe verdiği dünyada, bu 
yangını söndürecek felsefe için sadece doğ-
ru söylemek, bir işe yaramıyorsa, ne değeri 
olabilir ki?

Yaşamı savunan felsefe aracılığıyla edi-
nilen ahlâk, erdem ile özdeşken; felsefe 
yapmak, vazgeçmeyi de öğrenmektir. 

İnsan(lık)ın aklını -sormak, bilmek, an-
lamak, açıklamak, yorumlamak ekseninde- 
özgürleştiren felsefe yolda olmaktır.

Felsefe, yolda olmak ise, düşünmek de, 
yerine getirmektir. Çünkü acıyı bilgiye dö-
nüştüren felsefe eleştiridir; itirazdır; yoldur.

Martin Heidegger’in, “Efsaneler varlığa 
soru sormakla aşılabilir,” uyarısını “es” geç-
meyen felsefe her soruyu, bir sorun (hasta-
lık) gibi ele alır; teşhis (ve tedavi) için.

Ludwig Wittgenstein’ın, “Felsefenin ama-
cı nedir? Şişeye düşen sineğe çıkış yolunu 
göstermektir,” diye tarif ettiği o, bir yerde de 
kaosun ortasına dalmayı göze almaktır.

Yola düşmeyenin felsefesi olmaz; çün-
kü, “Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir… 
Felsefe, hiçbir yere yerleşmemektir, sürekli 
bir maceradır. Felsefe yersizlik ve yurtsuz-
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luktur; amansız bir göçebeliktir… Felsefe, 
evine hiçbir zaman ulaşamaz. Felsefe sa-
dece aramaktır; aradığını bulamayacağını 
bile bile aramaktır,” Karl Jaspers’in işaret 
ettiği gibi…

Felsefe, aklınızı kurcalayan her soruyu 
dile getirme cesareti göstermek; ayrıca, ço-
ğunlukça doğal kabul edilen şeyleri tekrar 
gözen geçirip, onları soru(n) olarak ele ala-
bilmektir.

Hayret (ve itiraz) etmeyen felsefeci ol(a)
maz. Onun yararı, iyi eylemlerin önünü açıp, 
teşvik etmektir.

Felsefe insan(lık)ı; güçlü 
görünmek için değil, gerçek-
ten güçlü olmak için biçim-
lendirirken; felsefe yapmak 
varlığın anlamını sorgulayan 
sorular sorarak onu açıkla-
maktır.

İnsan(lık)ı gerçek varlığa 
yükseltme eylemi veya doğ-
ruyu bulma yolunda tutarlı 
eylemsel bir sistematik ola-
rak felsefe bize yaşamayı 
öğretir. Bunun için de, “Fel-
sefe, düşüncelerin mantıksal 
olarak açıklığa kavuşturul-
masını amaçlar… Felsefe bir 
teori değil, bir aktivitedir,” der 
Wittgenstein.

Kolay mı? Ezen ile ezilen, 
iktidar ile doğrular arasında 
bir mesafe olduğu ölçüde, 
felsefenin görevi söz konusu 
mesafeyi ortaya koymaktır.

Max Horkheimer’ın, “Fel-
sefe, insanın kendini ap-
tallaştırmasına izin verme-
mek için vardır… Felsefeye 
inanmak, insanın düşünme 
yetisinin korku yüzünden kö-
relmesine karşı çıkmak de-
mektir,” ifadesindeki üzere 
hayatı anlaşılır kılan felsefe 
ileri doğru yaşamanın yolunu 
açar. Yani soru soran felse-
fe, yanıtı hedeflerken; “Kral-

ların meclisinde felsefenin yeri olmaz,” der 
Thomas More.

Ve nihayet Empedokles, Platoncu bir 
İdeal’e karşıt olarak şöyle bir şey önermişti: 
“Felsefe yükselerek yapılmaz, tepeden ba-
karak yapılmaz, aksine yerin dibine geçmek 
de aynı değerdedir, yani alt sınıfa inmek, 
kendini azaltmak, kendine özgü bir soylulu-
ğa sahiptir.”

Marksist felsefeci Cengiz Hoca’nın öğret-
tiği budur; “Kapital’i anlamak için diyalektiği 
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kavramak zorunlu. Ancak bu kavrayış için 
zihnin buna hazır olması gerekir. Zihin, di-
yalektik için arındırılmazsa diyalektik yüzey-
de kalıyor. Bu, Kapital’i anlamayı daha da 
güçleştiriyor,”4 vurgusuyla…

“Düşünme Yöntemleri”nin5 hikâyesini; 
“Lenin’de Diyalektik”i6 bizlere anlatan o; “So-
muttan soyuta ilerleyen düşünce doğru ol-
ması şartıyla ve Kant da diğer tüm filozoflar 
gibi doğru düşünceden bahseder hakikâtten 
uzaklaşmaz, bilakis ona yaklaşır. Maddenin 
soyutlanması, bir doğa yasasının soyutlan-
ması, değerin soyutlanması, vb. kısaca tüm 
bilimsel doğru, ciddi, saçmalamayan soyut-
lamalar doğayı çok daha derin, doğru ve tam 
olarak yansıtırlar. Canlı algıdan soyut düşün-
ceye ve buradan pratiğe: Hakikâti bilmeye, 
nesnel gerçekliği bilmeye giden diyalektik 
yol işte budur,”7 diyen V. İ. Lenin’i anımsatır.

Bunları ustaca; “karşılıklı konuşuyor”-
muşcasına yapar Cengiz Gündoğdu.

Aslında -kelime kökeniyle- diyalektik, ka-
dim Yunanca da, “Karşılıklı konuşma”ydı ve 
batıda “tartışma sanatı, münazara, tez-anti-
tez ile akıl yürütme” anlamında kullanılmıştı. 

Evet diyalektik, bir düşünme, araştırma, 
değerlendirme yoludur ve yöntem olarak 
karşıt kavramların, zıtların birliği esasına 
dayanır. 

Karşıtların birliğini ifade eden yasa, olu-
şu, dolayısıyla da aynı zamanda varlığı an-
lamanın yasasıdır. 

Diyalektik yöntemi benimseyenler, yo-
rumlarını bu zıt kavramlar arasındaki çeliş-
kileri irdeleyerek oluştururlar.

MÖ 535-475 kesitinde yaşayan 
Herakleitos şöyle derdi: “Eğer karşıtlık-
lar arasındaki savaş olmasaydı hiçbir şey 
olmazdı. Kozmos karşıtlıkların savaşının 
meydana getirdiği bir uyumdur…

“Karşıt olan şeyler bir araya gelir ve uz-
laşmaz olanlardan en güzel uyum doğar. Her 
şey çatışma sonucunda meydana gelir…

“Ölümsüzler ölümlü, ölümlüler ölümsüz. 
Biri diğerinin ölümünü yaşar, diğeri de öteki-
nin yaşamını ölür…

“Aynı ırmaklara girenlerin üzerinden fark-
lı sular akar. Aynı ırmaklara gireriz ve girme-
yiz. Hem varız hem yokuz…”

Karl Marx ile Engels, maddenin hareketi-
nin diyalektik iç çelişkilerinin ürünü olduğunu 
ileri sürüp; Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in 
diyalektiğini tersine çevirerek -diyalektik ide-
alizm yerine-, diyalektik materyalizmin te-
melini atarlar:

“Benim diyalektik yöntemim, Hegelci 
yöntemden yalnızca farklı değil, onun tam 
karşıtıdır da. Hegel için insan beyninin ya-
şam-süreci, yani düşünme süreci -Hegel 
bunu ‘fikir’ (‘idea’) adı altında bağımsız bir 
özneye dönüştürür- gerçek dünyanın yaratı-
cısı ve mimarı olup, gerçek dünya, yalnızca 
‘fikir’in dışsal ve görüngüsel (phenomenal) 
biçimidir. Benim için ise tersine, fikir, maddi 
dünyanın insan aklında yansımasından ve 
düşünce biçimlerine dönüşmesinden başka 
bir şey değildir.”8

Kısaca diyalektik materyalizm, Herakle-
itos’un, “Varlık bir oluştur, sürekli değişim 
içindedir… Değişmeyen tek şey değişimdir,” 
saptaması ve “Evrende maddeden başka 
bir şey yoktur, madde karşıtlıklar içinde ge-
lişir” demektir.

“Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz, nehir 
değişir insan değişir su değişir,” gerçeğidir.

İdealizmin aksine, ideaların maddelerden 
oluşabileceği, maddenin de evrenin özü ol-
duğunu savunan felsefedir.

Evrendeki her şeyin şu veya bu biçimde 
birbirine -değişken bağlarla- bağlı olduğunu; 
her şeyin değişip, hiçbir şeyin aynı kalmadı-
ğını, niceliksel birikimlerin niteliksel değişim-
lere yol açtığını; değişimlerin anlık krizler, 
patlamalar veya tedrici ilerlemeler ile gel-
diğini ve maddenin bilinçten bağımsız, ona 
öncel olduğunu ortaya koyan yöntemdir.

Evet diyalektik; her şeyin kendi içinde 
zıddını barındırdığı; zıtların bir arada olduğu 
belirli koşullarda birbirine dönüşmesine kar-
şın dönüşümüm tali bir pozisyonda olduğu-
nu içindeki mücadelenin ise esas ve sürekli 
olduğunu savunur.
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Evrensel gelişmenin genel yasalarını ve 
inceleme yöntemini kapsayan bilimsel-dü-
şünsel dünya görüşüdür. Yani nicelik niteli-
ği yaratırken; her şey birbirine bağlıdır; her 
şey değişir; nicel birikimler nitel sıçramalara 
yol açar; karşıtların birliği ile değişim kaçı-
nılmazdır. 

Değişim süreklidir; ve aşamalı değil, sıç-
ramalıdır. Çelişkileri de içinde bulunduran, 
daha doğrusu bunlardan doğan değişim 
süreci, küçük değişimleri içinde biriktirerek 
sıçramalarla ilerler.

Nicelikten niteliğe geçiş; zıtların birliği; 
inkârın inkârı üçgeninde Marksizm’de her-
hangi bir yeni olayı, eski kalıplaşmış yön-
temlerle çözme mantığı ve uğraşı yoktur. 
Marksist diyalektik, yeni sorunun analizinin, 
eski sorudan bağımsız olarak yeni hâlde tez 
olarak ortaya konulması ve bu tezi neden-
sellik ile ilişkilendirerek senteze ulaşmak 
üzerine kuruludur.

Diyalektik yöntemi kullanarak, hiçbir şe-
kilde durmayan ve durmayacak olan hare-
ketli gerçeği inceleyip çözümleyen ve bunu 
yaparken de maddenin önselliğini ve teo-
ri-pratik birliğini temel alan kişiye karşılık ge-
lir, Marksist.

Diyalektik materyalizm; zorunluluğun 
krallığından özgürlüğün krallığına sıçranıl-
masını sağlayan yöntemdir. Her koşula ve 
her şeye uygulanabilir bir yöntemdir. Her 
şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu gerçeği fark 
edildiğinde; bu yöntemi doğaya (canlı, can-
sız maddelerin tamamına) ve dünyaya (top-
luma ve tarihe) uygulamak/uygulayabilmek 
mümkün ve gereklidir.

Samed Behrengi’nin deyişiyle, “Aslolan 
değişimdir. Her şey her an sürekli değiş-
mektedir. Bu küçük değişimler üst üste gel-
diğinde, belirli bir birikim olur ve madde ken-
diliğinden başkalaşıma uğrar”ken; var olan 
her şey, yok olmayı hak eder.

Bu çerçevede Marksist diyalektiğin, He-
gelcilik’ten ayrıldığı bir noktada da dogmatik 
felsefeyi benimsememesidir. Çünkü felsefe, 

bilimlerin sentezi olması sebebiyle donmuş 
bir öğreti olarak kabul edilemez. Her şeyin, 
her an değişmekte ve gelişmekte olduğu 
gibi, felsefe de bu değişimden kendine dü-
şen payı almaktadır.

“Şu söz götürmez doğruyu iyice kafamı-
za yerleştirelim: bir Marksist dünün kuramı-
nı değil, yaşayan gerçekliği, belli ve somut 
gerçekliği göz önünde tutmalıdır. Her kuram 
geneli, esaslıyı işaret edebilir, fakat yaşamın 
karmaşıklığını ancak yaklaşık olarak belir-
tir,” der Lenin. Ve bunu derken hayatın teori-
ye değil, teorinin hayata uyması gerektiğine 
işaret eder.

Marx’ın tarihsel gelişme sürecini anlamak 
ve açıklamak için geliştirdiği model, Hegel’in 
idealist diyalektiğinin aksine maddeyi dü-
şünceden değil; düşünceyi maddeden üre-
ten bir diyalektik felsefedir.

Diyalektik materyalizm herhangi bir fel-
sefi akım değildir; içinde bulunulan siyasi 
durum ve sınıf mücadeleleri ile doğrudan 
ilişkilidir. Onun doğuşu, insan düşüncesi 
tarihinde, felsefe tarihinde bir devrim teşkil 
eder. Ama bu devrim, insan düşüncesinin 
tarih boyunca elde ettiği ilerici unsurların de-
vamı ve eleştirel bir şekilde benimsenmesi 
demektir.

Felsefenin gelişmesindeki iki temel akımı 
(diyalektik ve materyalizm) kaynaştıran di-
yalektik materyalizm, bunları yeni bir bakış 
açısıyla, yeni ve derin bir bilimsel görüşle 
verimlileştirmiştir.

Sosyal gelişmeye ve sosyal gelişmenin 
kanunlarına dayanan bilimsel bir görüşün 
gelişmesi, diyalektik materyalizmin biçim-
lenmesindeki aslî unsuru teşkil eder.

Dünyanın maddiliği öğretisi, dünyada 
maddeden ve maddenin hareket ve değişme 
kanunlarından başka bir şey olmadığı öğreti-
si, diyalektik materyalizmin temel taşıdır. 

Ve Marx’ın ifadesiyle de, “Teoriyi mistik-
leştiren bütün sırlar, insan pratiğinde ve bu 
pratiğin anlaşılmasında, rasyonel bir tarzda 
çözülür.”



Nisan / 2020 11

Marx’ın Kapital’i de, “insan pratiğinde 
ve bu pratiğin anlaşılmasında” rasyonel bir 
çözümken; Cengiz Hoca ekler: “Kapital, yal-
nızca bir ekonomi yapıtı değildir.

“Kapital, insanı görme… anlama… kav-
rama gücünü kelepçelerden kurtaran yapıt-
tır.”9

İlk cildi Almanya’da 14 Eylül 1867’de ya-
yımlanıp, sadece 1000 adet basılarak, ta-
mamının tükenmesi dört yıl süren; hakkında 
Marx’ın “Herhâlde kimse bu kadar paradan 
yoksun olup da para hakkında bu kadar 
kapsamlı bir eser yazmamıştır,” dediği ya-
pıttı Kapital.

İlk Almanca baskısına yazdığı önsözde 
Marx’ın, “Bu eserin en sonundaki amacı mo-
dern toplumun ekonomik hareket yasasını 
ortaya çıkarmaktır,” notunu düştüğü Kapital, 
kapitalizmin kirli yüzünü ortaya çıkartmak 
için kaleme aldığı üç ciltlik eserdi.

I. Ciltte sermayenin üretim süreci ele 
alınmaktadır. Meta ve para arasında ilişkinin 
üretim sürecinden geçerek nasıl oluştuğu 
anlatılmaktadır. Artık değerin elde edilişi de-
taylandırılmaktadır. Ücret ve çalışma üzerin-
den artık değer sermaye ve emek gücü için 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda serma-
ye birikim süreci ortaya konmaktadır.

II. Ciltte ise sermayenin dolaşım süreci 
ve gelişimi üzerinden analizler ortaya kon-
maktadır. Sermayenin devri kavramı önem 
arz etmektedir. Toplumsal toplam sermaye 
nasıl yeniden üretilmekte ve dolaşmaktadır 
soruları cevaplanmaktadır.

III. Ciltte ise kapitalist üretim süreci bir 
bütün olarak ele alınmaktadır. Kâr, rant, faiz 
gibi kavramların ilk iki ciltte ortaya konan 
üretim ve dolaşım süreçlerindeki yeri ortaya 
konmakta ve incelenmektedir.

Klasik iktisat teorilerini eleştirerek kapita-
lizmin işleyişi, yapısı ve tarihinin değerlen-
dirildiği yapıtta; kapitalizmin, üretim araç-
larının özel mülkiyeti ile girişimcilerin kâr 
anlayışına dayandığı vurgulanmaktadır. Bu 
noktada kârın, metadan geçen bir dolaşım 
aracı olarak nitelenebilecek paranın yarattı-

ğı değişim değeri ile değişim değerinin sağ-
lanması adına üretim güçlerinden sağlanan 
artı-değerin bütünleşmesi sonucunda olu-
şan bir birikim sürecine bağlı olduğu anla-
şılmaktadır.

Marx, bu sonuca emek-değer kuramıyla 
ulaşmıştır. Ele alınan bu kuramın arz-ta-
lep dengesi olduğu durumda mala katılan 
toplumsal emek miktarıyla malın değerinin 
orantılı olmasından dolayı emeğin ücrete ta-
bii olduğunu açıkladığı belirtilebilir. Bu ücre-
tin verilen toplumsal emeğin ve işçi ve aile-
sinin geçinme sınırının oranıyla belirlendiği 
görülmektedir. Teknoloji geliştikçe çalışma 
saatlerinin ve ücretlerin sarsıcı bir biçim-
de değişmemesi ise artı-değerin kaynağını 
göstermektedir.

Özetle Marx, Kapital’de öncelikle “ka-
pitalist toplumun en temel hücresi” olarak 
gördüğü “meta”nın çözümlenmesinden baş-
layarak kapitalist üretim ilişkilerini bütün bo-
yutlarıyla incelerken; Kapital (sermaye), bir 
kapitalizm incelemesidir, yani “ekonomi poli-
tiğin eleştirisi”dir.

Marx’ın 17 Nisan 1867 tarihli mektubun-
da, “Kapital, kesinlikle burjuvaların (toprak 
sahipleri dâhil) kafasına şimdiye dek fırla-
tılmış en korkunç gülledir,” diye tarif ettiği 
yapıtı konusunda Engels de, “Yeryüzünde 
kapitalistler ve işçiler bulunduğundan beri, 
işçiler için bunun kadar önemli bir kitap çık-
madı,” der.

Ayrıca hakkında Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın öğrencisi Turan Alptekin’in, “Kapital’i 
kütüphanesinde bulamadığınız bir üniver-
sitede felsefe ve ilim yapılabildiğinden bah-
sedebilir misiniz?”10 sorusunu dillendirdiği 
yapıt; güçlü bir sermaye anlatısı, çözümle-
mesi, analizidir…

John Maynard Keynes’in, Bernard 
Shaw’a -yazdığı bir mektupta- Kapital’i, 
“Kasvetli, güncelliğini yitirmiş, akademik 
yönden tartışmalı” olarak nitelemesi veya 
Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Niall 
Ferguson’un, “Uzun, gereksiz sözlerle dolu, 
anlaşılması güç, tüm zamanların en okuna-
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maz kitaplarından biri” olarak tanımladığı 
Kapital kimi “iddia”ların aksine, “miadı dol-
muş” bir yapıt falan değildir. 

Cengiz Hoca’nın kalemindeki keramet, 
olanca “bitti, aşıldı, miadı doldu” yaygara-
larına karşın bu saptamadan taviz vermeyi-
şindendir bir bakıma…

Kapitalizmi kavramanın anahtarıdır, kilit 
metindir ve Marx için önemli olan, incelediği 
olguların yasalarıdır.

Onun için daha da önemli olan, bunların 
değişmelerinin ve gelişmelerinin; yani bir 
biçimden başka bir biçime veya bir ilişkiler 
düzenin farklı bir ilişkiler düzenine geçişlerin 
yasasıdır.

Söz konusu yasa bir kez formüle edildik-
ten sonra, bunu toplumsal yaşamda ortaya 
çıkan ayrıntılarıyla inceler. 

Marx, öncellerinden farklı olarak insanla-
rın sömürülmesinin “Nasıl”lığını, yani kapi-
talizmin ekonomik yasalarını ortaya çıkarıp, 
çözümler.

‘Alman İdeolojisi’nde “Tek gerçek bilim 
tarihtir,” diye yazabilen, tarihsel materyalist 
Marx’ın Kapital’i, hiç kuşku yok ki “Kutsal Ki-
tap” değildir; hiçbir zaman da olmamıştır.

Kapital’in II. Cildini yayına hazırlayan 
Engels, önsözde Marx’ın kitabının bir tür 
“kutsal” gibi algılanmasının yanlışlığına dik-
kat çeker.

Evet, evet Kapital, “Kutsal Kitap” değildir. 
Aksine her türlü -kültürel, ekonomik, dinsel 
ve toplumsal- kutsallığa karşı mücadele ve-
ren bir yapıttır. 

Kapitalizme eleştirel bir bakış açısıy-
la kaleme alınmış bir başyapıttır. Rosa 
Luxemburg’un ifadesiyle, “Onun Kapital’i ni-
hai ve değişmez gerçekleri içeren bir kitab-ı 
mukaddes değil, fakat daha üst düzeyde in-
celeme, daha ileri aşamada bilim araştırma-
sı ve gerçeği bulma yönünde daha çok mü-
cadele için tükenmez bir teşvik kaynağıdır.”

Kapital’in önemi sadece kapitalizmin bi-
limsel incelemesi olarak sahip olduğu ku-
ramsal başarıdan kaynaklanmaz. Aynı za-
manda insanlığın özgürleşmesi için dünyayı 

bilinçli bir şekilde değiştirme mücadelesinin 
kılavuzu olarak tasarlanmıştır. Marx’a göre 
bu görev kapitalizmin “mezar kazıcısı” olan 
modern işçi sınıfının omuzlarındadır.

Kapital, bir üretim biçimi olarak kapita-
lizmin oluşumunu, işleyiş mekanizmalarını 
ve bu mekanizmaların neden kapitalizmin 
sonunu getirecek dinamikleri hazırladığını 
anlatır. Kapital’de konu edilen tarihsel mal-
zeme ve kuramsal tartışmalar, büyük ölçüde 
kapitalizmin doğduğu ilk ülke olan İngiltere 
ile ilgilidir. 

Marx, Almanca kaleme aldığı eserin “Ön-
söz”ünde, “Ama eğer Alman okur, İngiliz 
sanayi ve tarım işçilerinin durumuna omuz 
silker; ya da iyimser bir biçimde Almanya’da 
işlerin bu kadar kötü olmadığı düşüncesiyle 
kendini avutursa, ona açıkça şunu söyleme-
liyim: ‘de te fabula narratur!/ anlatılan senin 
hikâyendir!’,” derken; Romalı şair Horatius’un 
bir dizeleriyle hepimizi uyarmaktadır.11

Biz(ler)e, bizim ücretli kölelik hikâyemi-
zi; sadece ekonomik değil; aynı zamandan 
diyalektik materyalist felsefe ile anlatarak; 
ufuk açıcı bilgileri sunan Marx’ın, Kapital’i 
muhteşem analizlerle doludur.

Post-modernlerin “iddia” ettiği gibi, asla, 
“basit bir indirgemeci mantık”tan malûl de-
ğildir!

Marx’ın değeri, değişimi, sömürüyü, artı 
değeri, kârı inceleyerek; kapitalizmin eleşti-
rel çözümlemesi olan Kapital’in devamı ise 
Lenin’in, ‘Emperyalizm’idir.12

Kapitalizmin işleyişinin anlaşılması; in-
sanların özel mülkiyet rejiminde neden sö-
mürüldüklerini; bu rejimin kendi çelişkileri ile 
neden onu yıkacak bir devrime doğru gelişti-
ğini anlamaya olanak veren bir yapıttır.

Topluma, bireylere içine düştükleri eko-
nomik ve mali çıkmazın nasıl bir şey olduğu-
na ve bundan çıkış yollarına dairdir. Bundan 
ötürü XIX. yüzyılda yazılmasına karşın, XX. 
ve XXI. yüzyılda hâlen başvurulan bir klasik 
olagelmiştir.

Söz konusu yapıtta Marx kapitalizmin, 
kapitalistlerin niyetinden bağımsız olarak 
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neden sömürüye dayanması gerektiğini, 
mutlak ve nispi artı-değer kavramları ile 
açıklar. Sistemin kendi iç yasalarını ve bu 
yasalar gereği neden çözülmek zorunda ol-
duğunu çözümler. 

Düşüncelerini destekleyin destekleme-
yin, her şartta ufuk açar Marx. 

Jacques Derrida’nın, “Kapital’de okudu-
ğumuz her şeyin, Marx’ın sonlu bir çılgınlığa 
yöneltmiş olduğu bir bakış açısı olduğunu 
aklımızdan çıkarmayalım,”13 notunu düşme-
si boşuna değildir.

1844’te Engels Marx’a “Kapital’in yayım-
lanma zamanı geldi, bitir artık şunu, oyalan-
ma,” dediği hâlde ancak 20 yıl sonra yayım-
layabildiği yapıt özetle; kapitalizmin emekçi-
leri ücretli köleler hâline getirip, işçi sınıfını 
oluşturduğu vurgusuyla ekler: Kapitalizmin, 
artı değeri sömüremediği zaman yıkılır ve 
burjuvaların emeği sömürmeden, zengin 
olamazlar.

Son söz yine, “Tıpkı bir dinde insanın 
kendi beyninin ürünü olan şeylerin yönetimi-
ne girmesi gibi, kapitalist üretimde de insan 
kendi elinden çıkma ürünler tarafından yö-
netilir,” diyen Karl Marx’tan…

Ve bu bağlamda Cengiz Hoca’nın yaz-
dıklarına gelince; O, bunları (ve ötesini) 
anlatıyor hepimize; “Mutato nomine de te 
fabula narratur/ Bu öyküde bir başka ad al-
tında senin sözün ediliyor,” dercesine; ve 
çözümüyle…

Kapital günümüzde de yol gösterici, çö-
zümleyici bir rehber olduğu ölçüde Cengiz 
Gündoğdu’nun ‘Kapital’in Mantığı-Maddeci 
Diyalektik Mantığa Giriş’i bu başyapıtı -man-
tığı ve felsefesiyle- anlayıp, yorumlamaya 
kılavuzluk etmektedir.
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Hep Yolda

Berrin TAŞ

27. Şubat 2020

Yazamadıklarım 2     

19 Aralık 2019’da Fazıl Hüsnü Dağlar-
ca’nın şiirlerini okuduk.

Dağlarca’nın şiirleriyle neden ilgilenme-
diğimi düşündüm. Atölyede şiirlerinden kimi 
örnekler vermiştim. Yine de coşkulu bir ilgi 
göstermemiştim. Perşembe şiir atölyesinde 
topluca şiirlerin okurken nedenini buldum.

Kimileyin sizi etkileyen bir şiir coşku 
yaratır, sevinç yaratır. Yüzünü bile görme-
diğiniz bir şairi yakınınızda 
duyarsınız. Fazıl Hüsnü Dağ-
larca’nın şiirleri bende öyle bir 
etki bırakmadı. Dizeleri ak-
lımda kalmadı. Yalnızca şiiri-
nin kavgasını vermiş bir şaire 
saygı duydum.

Behzat Ay’ın şairle söyle-
şisini okudum. Varlık dergisi-
nin Temmuz 1970 sayısında 
yayımlanmış. “Edebiyatçıları-
mız Konuşuyor” adıyla Kasım 
1976’da Varlık Yayınlarından 
çıkmış. Söyleşide dikkatimi 
çeken yanıtlarından biri de şu:

Behzat Ay soruyor.
-“Karşı Duvar gazetesinin 

yayınına ara vermenizin ne-
deni nedir?”

- “Yayına ara vermiş sayılmam. O türde 
yazdığım yırlar her hafta Devrim’de yayın-
lanmaktadır. Devrim gazetesini bir duvar 
gazetesi gibi cama astığım için, ayrıca o yırı 
Karşı Duvar Dergisi biçiminde asmayı ge-
reksiz buluyorum. Toplumun eğitim amacı-
nı böylece yine uygulamış oluyorum.” diyor 
Dağlarca.

Yanıtın son cümlesini okuyunca durdum. 
Toplumun eğitim amacını uyguladığını söy-
lüyor. Dağlarca şiirine toplumu eğitme göre-
vi vermiş. Zorlu bir görev bu.

1914 doğumlu. 26 Ağustos’ta dünyaya 

Fazıl Hüsnü Dağlarca
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gelmiş. Birinci Paylaşım Savaşı 28 Temmuz 
1914’te başlıyor. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 
tarihinde kuruluyor. Fazıl Hüsnü Dağlarca 
içine doğduğu toplumsal koşulların itkisiyle 
şairliğine insanı eğitme görevini doğallıkla 
vermiş. Cumhuriyetimizin aydınlanma ül-
küsünü benimsemiş. Kitaplarının adları bile 
kendi başına bu ülküyü gösterir.

Anıtkabir
İstanbul/Fetih Destanı
İstiklal Savaşı
Malazgirt Ululaması
Hiroşima
Toprak Ana
Batı Acısı
Kitapların hepsi yeni kurulan Cumhuriye-

tin sancılarını duyurur bize.
Fazıl Hüsnü Dağlarca, didaktik bir şiir 

yazdığı için şiirlerinden etkilenmediğimi an-
ladım. Onun şiirleri yalnızca yaşadığı döne-
min sorunlarını barındırır. İçinde bulunduğu 
toplumsal koşulları aşan insani bir duyarlılı-
ğa seslenememiştir.

“Çocuk ve Allah” şairin bol bol övülmüş 
bir kitabıdır. Bana sorarsanız abartacak bir 
durum yok ortada. Sanırım şairin kendine 
kurduğu dünyayı sevmedim. Pek yüzeysel 
buldum.

Fazıl Hüsnü Dağlarca “Türkçem, benim 
ses bayrağım” diyebilmiş bir şairdir. Türkçe 
adını verdiği dergiyi dört yıl süreyle yayımla-
mış. Behzat Ay soruyor:

-“Türkçe adındaki dergiyi bir süre yayım-
lamıştınız, niçin son verdiniz. Ne gibi güç-
lüklerle karşılaştınız?”

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yanıtı.
-“Çok zaman alıyordu. Benim öteki ça-

lışmalarımı aksatıyordu. Bu dergiyi yayın-
larken ortaya koymak istediğimiz, yalnız 
arı dille yazılmış bir derginin çıkabileceğini 
Türkçe’yi yetersiz bulanlara göstermekti. 
Sayılarca yaptık bunu.”

Bir şairin konuştuğu dili önemsemesi ge-
rekir. Bu çabayı değerli buluyorum.
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28 Şubat 2020

Toplumcu şiir yazdığını söyleyen şair 
neden soyut şiiri bütünüyle reddetmez.

Behzat Ay soruyor Fazıl Hüsnü Dağlar-
ca’ya

-Soyut şiiri de ilk olarak siz getirdiniz gibi, 
ne dersiniz?

Dağlarca’nın yanıtı
“Soyut şiiri bırakmış değilim. Yalnız Mus-

tafa Kemal’in devrimlerinin yaşamaması ko-
nuşulan şu günlerde, büyük gücü olduğuna 
inandığım yırın devrim yanında savaşa gir-
mesi gerektiğine inandığım 1950’de Toprak 
Ana betiğinde ortaya koyduğum Anadolu 
gerçeğine bugünkü gerçeği de katmak iste-
dim. Karşı Duvar dergisi böyle başladı. Böy-
lece de sürmekte” diyordu.

Sorumluluk taşıyan bir şairin sözleri bun-
lar. Yine de soyut şiiri neden bıraktım demi-
yor. Anlamış değilim. Yanıtın sonraki bölümü 
de etkileyici. “Türkiye’mizin birçok acı ger-
çekleri artık su yüzüne çıkmışken, her doğan 
çocuğun borçluluğu üzerine bir mutlu azınlık 
yılan gibi çöreklenirken hala soyut yaşama-
larda kapalı kalabilmek elimde değildi. Top-
lumun yarınına karıncalar gibi çöp taşımakla 
mutluyum.”

Tamam şair toplumsal bir sorumluluk ta-
şıdığı için soyut yaşamalardan uzaklaşmış. 
Onu anlıyorum. Yine de açıklıkla soyut şiiri 
bıraktığını söyleyemiyor. Başka bir zaman 
diliminde yine soyut şiirler yazabilirim anla-
mı çıkıyor.

İster istemez Kemal Özer’i anımsadım. 
İkinci Yeni etkisiyle yazdığı şiirlerle şiir dün-
yasına girmişti. Şiirini değiştirmeye karar 
verdikten sonra -toplumcu şiire yöneldi- ye-
niden İkinci Yeni şiiri yazmadı. Sennur Se-
zer de öyle. Şiirlerinin izleği genişleyerek 
insana yöneldi. İnsanı söyledi. Fazıl Hüsnü 
Dağlarca kendi şiirinin kavgasını vermiş bir 
şairdir. Yine de şiirleri evrensel insani de-
ğerlerle buluşamamış bir şairdir. İnsani de-
ğerlerle buluşabilmesi için şairin soyut-şiirle 
toplum için yazdığı şiirler arasında ikircikli 

bir tutum almaması gerekirdi. Fazıl Hüsnü 
Dağlarca yaşadığı dönemde de şiirinin top-
lumsal karşılığının erincini duymuş olmalıdır. 
Edebiyatımızda rastladığım kibirli şairlerden 
biriydi. Herkese akıl verirdi. Sen şiir yazma, 
sen yaz derdi önüne gelene. Bana da haber 
yollamıştı. O şiir yazmasın diye. Yazılarımı 
da birilerine okutur. Öyle mi, doğru mu diye 
haber yollardı. Onun yolladığı haberi zevkle 
bana ulaştıran bir şair de zevkle söylerdi. Fa-
zıl Hüsnü Dağlarca sana haber yolladı. O şiir 
yazmasın, diyor. Nedense ona kızmazdım. 
Belki de kendini yeterli görmeyen, kendini ye-
tiştirmek için yola çıkmış bir şair olduğum için 
abartmazdım söylediklerini. O zaman belki 
de edebiyat ortamına yeni girmiş biri olarak 
bu tutumu ilgi olarak görmüş olabilirim.

6 Mart 2020

Bakırköy’de 8 Mart anması…

Bugün 8 Mart için davet ettiler beni. Ba-
kırköy Mali Müşavirler Odası bir etkinlik dü-
zenlemiş. Sabah erkenden gittik. Önce kah-
valtı sonra da üst katta etkinlik var dediler.

Sabah 9’da Dilek Pastanesine gittik. 
Açık büfe kurulmuş. Geniş seçeneklerle 
hazırlanmıştı. Biz her gün yediğimiz kadar 
yine az yedik. Üst kata çıktığımızda salonu 
oturma düzeni kurulmuş olarak bulacağımı 
sanıyordum. Aaaa… bir de ne göreyim. U 
masa kurulmuş kahvaltı ediyorlardı. Ney-
se bizleri baş köşeye oturttular. Yer tıkışık. 
Masadan ayağa kalkıp sandalyelerin geri-
sinden konuşmak gerekiyordu. Bir de uğul-
tu var salonda. Birbiriyle konuşuyorlar. Bu 
nedenle öbür konuşmacıların kim olduğu 
da, ne dediklerini de anlayamadım. Konuş-
macı kadınlarla tanışamadık. Konuşmacı 
kadınlar kendilerini dinletebilmek için uğra-
şıp durdular. Yarı şaka yarı ciddi uyarılarla 
konuşmaya çalıştılar. Sıra bana geldiğinde 
ben konuşmamı değiştirmeye karar ver-
miştim. 8 Mart’ın tarihçesini anlatacaktım. 
O ortamda bunu gereksiz buldum. Kısaca 
kendimi anlatmaya karar verdim. Evden çık-
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mış bir kadın olduğumu, kendimi yetiştirmek 
için mücadele verdiğimi söyledim. Hiç kimse 
kadına haklarını durduk yere vermeyecektir 
dedim. Ardından Çavuşkuşunun Türküsü’nü 
okudum. Şiiri dikkatle dinlediklerini gördüm. 
Uğultu kesildi. Beni dinleyebildiler. İşte bu 
dedim içimden. Oysa birkaç dakika önce 
içimden geçen şuydu: “Kalk git Berrin. Bur-
da ne işin var senin. Bu toplantıya katılan 
kişiler birbirlerini görmek için gelmişler bu-
raya. Bizleri de 8 Mart etkinliği yapmak için 
çağırmışlar.”

Hiç değilse şiirimle tanıştırdım onları. Gü-
zel sözler söyleyenler oldu. Şiiri sevdiler. Şii-
rin gücünü gördüm.

16 Mart 2020

Koronavirüs

Günlerdir bu virüsle yatıp kalkıyoruz. 
Çin’in Vuhan bölgesinden başlayan yayılım 
bütün dünyayı etkisi altına aldı. Cumartesi 
seminerlerini iptal etmiştik. Bu sabah Dünya 
Şiir Günü etkinliğini de iptal ettim. C.G.’nin 
bu akşamki seminerleri de iptal. Bu sürecin 
ne kadar süreceği belli değil.

Havasını suyunu bozduğumuz bu dün-
yada yapılan yanlışların bedelini ödüyoruz. 
Virüs de yaşamak için bir canlıya -insana- 
atlama yolunu arıyor.

Öğleden sonra facebook’a bakarken gör-
düm. Yusuf Çotuksöken “Virüs sözcüğünü 
Türkçeleştirelim” diyor. Latince virüs (zehir) 
sözcüğünden geliyor. Bir tür zararlı mikroor-
ganizma sözcüğünden alıntıdır demiş. Öner-
diği Türkçe karşılıklar ilgimi çekti. İçlerinden 
uygun bulduklarımı yazdım kendisine. Şöy-
le yazmış Yusuf Çotuksöken. “Benim öne-
rilerim ağuca (ağu), asılgan (asıl), bulaşça 
(bulaş), bulaşgan (bulaş), çoğalgan (çoğal), 
sarılca (sarıl), sarılgan (sarıl), sarımcık (sar 
-ı-m), yayılgan (yay -ı-ı)”

Öneriler arasında bulaşgan ve yayılgan 
sözcükleri uygun göründü bana. Sözcük-
lerin anlamının virüsün yayılımıyla doğru 
orantılı olduğunu düşündüm. Çoğalgun da 
uygun olabilir.

Az önce Erdem Peköz de sayfanın altı-
na yazmış. Vir kökünden türediğini söylüyor 
sözcüğün. Vir üremek, yayılmak anlamında, 
spermin döllenmesi anlamında kullanılır de-
miş. Yusuf Çotuksöken’de çoğalgan sözcü-
ğünü anımsatıyor. Üregen de olabilir diyor.

Bakalım hangisi kalıcı olacak. Hangisi 
benimsenecek. Nurullah Ataç da onca saldı-
rıyı göğüslemiş, dile yeni sözcükler katmak 
için uğraşmış durmuş. Yusuf Çotuksöken de 
kendine dili geliştirme görevi vermiş. İşi zor. 
Kolay gelsin diyorum.
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Huzur, göremediklerinde belki de.

Evden çıkarsın, adımını atarsın, karşında liman, onun karşısında ufuk çizgisi
Yavaştan veda etmeye hazırlanan gün batımı, kırmızı bir gökyüzü ve içini 

gıdıklayan hafif bir meltem rüzgarı
portakal çiçeklerinin kokusu
dalgalanan deniz, bir yanında iskele, kayalık, vapurlar
Elinde içi çay dolu kupa,
Yaslandıkça sallanan koltuk,
Bir an için bunların huzur verdiğini sanırsın.
Belki huzur bunların hiçbiri değildir
bazen bakıp da görmediğin, göremediğin yerdedir.
Belki de fabrikaların tüten bacalarındaki dumanın süzülerek kaybolduğu 

yerdedir
caddelerde gezen insanlardadır
Gökyüzünde özgürce uçan kuşlardadır
Belki de huzur aslında aynaya baktığında göremediğin sağlıklı bedendir,
Seni taşıyan, ayakta durmanı sağlayan
bir çift ayaktır.
Düşünmek için kafanı yasladığın kolundur,
Sen farkında olmasan bile, seni düşünen sevdiklerindir.
Kimsenin baskısına boyun eğmeden, özgürce düşünüp yaşamandır,
Karşılık beklemeden yaptığın bir iyililiktir,
Bir insanın yüzündeki mutluluğun sebebi olmaktır.
Fiziken olmasa da her an arkanda olan bir babadır,
Bazen kızdığı zaman, seni doğurduğu için pişman olduğunu söyleyen bir 

annedir,
aslında huzur, sürekli şikayetçi olduklarımızda, hayatımızın içinde bulunan
ama alışkanlıktan dolayı göremediklerimizde belki de.

Sefa AKKURT
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Bir Dünya Yazarı Olan 
Stefan Zweig’ın Yaşam Öyküsü (1)

Neriman ÇELİK

19. yüzyılın hemen sonlarında doğan ve 
20. yüzyılın iki büyük savaşıyla yüz yüze 
gelen bir kuşağın çocuklarındandır Stefan 
Zweig. Bütün değerlerin alt üst olduğu, ge-
leceği göremeyen, benliklerinde ve yürekle-
rinde onulmaz yaralar açılan bir kuşağın ço-
cuğudur. Kendi vatanı dahil dünyada yersiz 
yurtsuz bırakılanlardandır. 

Zweig, 28 Kasım 1881 tarihinde büyük ve 
güçlü Habsburg İmparatorluğu’nda dünyaya 
gelir. Başkent Viyana’da büyür. Babası teks-
til fabrikatörüdür. Annesinin ailesi İtalya ve 
Almanya’ya kadar yayılmış varlıklı bir sınıfa 

ait iş adamlarından oluşur. Zweig’in erkek 
kardeşi, fabrikada babanın yerine geçsin 
diye yetiştirilmektedir. Zweig’den beklenen-
se yalnızca aileye “Herr Doktor” unvanını ka-
zandırmasıdır. Büyükbaba ve baba görece 
sorunsuz güvenli bir yaşam sürdürmüşler-
dir. Rahat, sessiz, güvenli, yükselişi, düşüşü 
olmayan bir yaşam. Zweig da, I. Paylaşım 
Savaşı öncesine, “Altından bir güvenlik ça-
ğıydı” der. “Varlıklı Yahudi burjuvazisi” bir 
ailedendir. Çocukluk yılları, dünün bin yıllık 
hümanizminin ışığında, güvenli geleceğin 
inancıyla geçer, Avrupa’nın hiçbir kentinde 
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olmadığı kadar kültüre aşırı bir düşkünlüğü 
olan Viyana’da. Gluck, Haydn, Mozart, Be-
ethoven, Schubert, Brahms, Johann Straus 
buradan dünyaya ışık saçmışlar ve Avrupa 
kültürünün bütün akımları bu kentte birleş-
miştir. Zweig’ın Altmış yıllık ömrü ve bütün 
eserleri, barışa, insan sevgisine ve Avrupa 
kültürüne bağlıdır. 

Zweig, beş yılı ilkokulda, sekiz yılı lisede 
geçen okul yıllarını baskı, boşluk, iç sıkın-
tısıyla hep mutsuz, usanç dolu yıllar olarak 
anmıştır. Okul, ders programları ve ödevler 
çocukluk yaşamını temelli ortadan kaldıra-
cak doluluktadır. Ayrıca ağır eğitimin yanı 
sıra genel kültür için Fransızca, İngilizce, 
İtalyanca, Latince ve Yunanca eğitimi almış-
tır. Cehenneme benzetilen okul, itaat ve di-
sipline dayanan yöntemiyle öğrencide aşa-
ğılık duygusuna yol açar, onu ya uyuşturur 
ya da kamçılar. Zweig elbette kamçılananlar 
arasında yer alır. Bu baskı, otorite, her şeye 
tepeden bakma ondaki özgür olma eğilimini 
aşırı kamçılar. Geriye itilmiş öğrenme susuz-
luğu, okul dışındaki yaşama karşı bir tutku 
yaratır. Okulda edinilemeyecek bilgiye karşı 
aşırı tutku. Çünkü okul onların isteklerinden, 
beklentilerinden çok daha geridedir, onları 
bilgiye teşvik edeceğine içlerindeki coşkuyu, 
bilme merakını köreltir. Eğitim programının, 
çağın çok gerisinde kaldığını her fırsatta be-
lirtir Zweig. 1922’de okulun 50. kuruluş yılı 
için bir konuşma daveti alır, Zweig bu dave-
ti kabul etmez; orada okul için söylenecek 
şeylerin yalan olacağını ileri sürer. Tiyatro-
ya, müzelere, kitabevlerine, üniversitelere 
ve müziğe karşı ilgileri olan öğrenciler önce-
leri iki kişi yan yana gelir ardından herkese 
dalga dalga yayılır. Bir kümenin bu ilgisi tek 
düze eğitim dışında tek bir kitap açmamış 
öğretmenlerin bilgisini bile aşar. Yeni çıkan 
kitaplar, sayısız gazete ve dergi, Nietzche-
ler, Rilkeler ders kitapları arasına gizlenmiş-

tir. Viyana kahveleri, dünyadan olup biteni 
yazan birçok dilden gazete ve dergiyle do-
ludur. Zweig; Baudelarie, Paul Valery, Ke-
ats, Rimbaud ve Whitman’in şiirlerini okur, 
kimi şiirleri ezbere bilir. O, tek tip öğrenci 
yetiştirmeye çalışılan lisede edebiyata, sa-
nata daha bir tutkuyla sarılan “Genç Viyana 
Kümesi” üyesi olur. Yaşama yeni başlayan 
liseli kimi gençlerde böylesine bir sanat sev-
gisi, böylesine geniş görüş, derinlik, böyle-
sine yaşamı kavrayış inanılır gibi değildir. 
Kimi şiire, resme,  kimi tiyatro oyunlarına, 
kimi müziğe ilgi duyar, kimi konser vermeye 
başlamıştır. Aralarında çok yönlü eleştiriler 
yapılır. Her gün yeni bir bilgiyle karşılarlar 
birbirlerini. Entelektüel bir çevreden geldiği 
için, aklını kullanmaya, düşünmeye, eleş-
tirmeye ve yeni düşünceler üretmeye çok 
yatkındır. Erken görülen bu olgunluk ve ye-
tenek ürünlerini vermeye başlar. Zweig’ın, 
ilk şiirleri Berlin’de çıkan “Die Gesellschaft” 
dergisinde yayımlanır. Durmadan, yorulma-
dan yazmaya başlar. Yaklaşık üç yüz dört 
yüz şiiri kimi dergilerde basılır. Ama onun 
gözü yükseklerdedir. Viyana’da kültür ala-
nında en yüce makam olarak bilinen, Viya-
na’nın en önemli gazetesi Neue Freie Pres-
se’nin sanat ve kültür sayfalarının yöneticisi 
Theodor Herzl’le görüşmeye gider. Oysa bu 
gazete dönemin en ünlü ve saygın kişilerinin 
yazabildiği bir gazetedir. Herzl, zeki bir ga-
zeteci, akıllı bir eleştirmen ve deneyimli bir 
yazar olarak isim yapmıştır. Herzl, çekingen 
bir tavırla kısa bir metin çalışmasını masa-
sına koyan henüz yirmi yaşındaki gençle 
resmi bir nezaketle konuşur. Yazıyı dikkat-
lice okur ve bitirince “Neue Freie Presse’nin 
sanat ve kültür sayfalarına alındığını söyle-
yebildiğim için mutluyum.” der. Neue Freie 
Presse, otuz yılı aşkın bir süre en başarılı, 
önemli makaleleri, araştırma yazıları yazdı-
ğı bir gazete olacaktır. Herzl, bu genç adamı 
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tüm gücüyle destekler. Zweig’ı gelecek vaad 
eden bir yetenek olarak gördüğünü yazar. 
Herzl, aynı zamanda bir “Yahudi Devleti” 
için mücadele vermektedir. Zweig’ı yanında 
görmek ister ama Zweig, kendini bu hare-
ketten uzak tutar. Yahudilerin, çeşitli ülkeler-
den, kültürlerden, kapitalist ya da sosyalist 
yapılardan bir araya gelebileceklerine olası 
gözle bakmaz.  Kişiliğine ve sanatçı özgür-
lüğüne ket vuracağı kaygısıyla yaşamı bo-
yunca bir parti veya örgüte üye olmaya karşı 
sert bir tavır alır.  Almanya’nın öncülüğünü 
yapan Zukunft’ta yazmaya başlar. 

Zweig’a göre “Genç Viyana Kümesi” 
üyeleri son sınıflardayken, mesleki karar-
lar ve üslup ustalığında, eleştirmenlerin en 
eskilerini ve ünlülerini çoktan aşmışlardır. 
Bu tutkulu gençlerin olduğu sınıftan geri-
ye, o verimli tutkuya bağlı kalan ve bunu 
bütün ömrünün anlamı ve çekirdeği sayan 
bir Zweig kalır. Daha sonraki okumalar, o 
yılların kaya gibi sağlam temeline dayanır. 
“İç dünyanın yakalama gücü ancak gelişme 
çağında elde edilir ve ruhunu geniş tutma-
sını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları bütün 
dünyayı içine sığdırır” der Zweig. Ne yazık ki 
bu edebiyat tutkunu gençler özgürlük içinde 
doludizgin yazıp çizerken, ülkede başlayan 
tehlikeli değişimleri ayırt edemeyecek ka-
dar politikadan uzaktırlar. Onlarca yıl sonra 
tavan ve duvarlar üstlerine yıkılınca, temel-
lerin çoktan içten içe oyulmuş bulunduğunu 
ve yeni yüzyılla birlikte Avrupa’da kişi özgür-
lüğünün çökmeye başladığının ancak ayır-
dına varırlar. 

Zweig’ın bir daha hiç o yıllardaki kadar 
mutlu olmadığını belirttiği üniversite günleri 
başlar. Aile fakülte seçimini Zweig’e bırakır. 
Zweig seçim yaparken, yüzde yüz soyut 
düşünmeyi becerememesine karşın Felse-
fe ve Edebiyat Bilimi bölümünü seçer. Seç-
mesinin nedeni kendine en az yük olacak, 

geriye bir dolu zaman bırakacak bir fakülte 
olmasıdır. Kimselere hesap vermeden, iste-
diğini okuyacak özgürlüğü, ona felsefe bö-
lümü verecektir. Konferanslara katılır ama 
derslerde pek seyrek görülür.  Henüz 23 
yaşında felsefe doktorasını tamamlar. Ya-
zılarıyla henüz on dokuzunda küçük çapta 
ünlenmiştir. Diğer dönemleri Berlin’de oku-
maya karar verir. Aile, en prestijli gazetede 
yazan oğullarını destekler. Hedefi Berlin’de 
okumak değildir, zaten bir kayıt için bir de 
devamlılığını kaydettirmek için uğrar Üni-
versite’ye. Viyana’nın içine tıkılı kaldığı çev-
reden, güvenli burjuva havasından kaçıp 
başına buyruk, başıboş bir yaşam olan o 
“kötü tabaka”yı tanımak ister. Viyana, eskiyi 
tanrılaştırır, gençlere ve yeniliklere çok titiz-
likle bakar, oysa kişilikli ve çabuk gelişmek 
isteyen Berlin, yeniyi aradığı bir dönemde-
dir. İmparatorluğun her yanından, Avustur-
ya’dan bile genç insanlar Berlin’e koşar. 
Prusya İmparatorluğu’nun başkenti, o sıra-
lar bir dünya kenti olma yolundadır. Zweig, 
oraya sıradan bir başkentten dünya çapında 
büyük bir kente geçiş yıllarında varır. “Yarın-
kiler” dergisi çevresinde toplanmış uluslara-
rası insanlar çeşitli katmanlardandır. Sözün 
kısası, yaşamanın bin biçimini ve çok yönlü-
lüğünü doymak bilmeyen bir tutumla dene-
yimler. İlk iş şiirlerini derler, Alman şiirinin en 
gözde yayınevine, Liliencron’un, Dehmel’in, 
Bierbaum’un, Mombert’in, Hofmannstahl’ın, 
Rilke’nin yeni Alman şiirini yaratan bütün 
bir kuşağın editörlüğünü yapmış olan yayı-
nevine gönderir. Ve olmaz olur, yanıt gelir. 
Yayınevi kitabı basma kararı almıştır. Zweig 
heyecanla kitabevlerini dolaşır, acaba kitap-
larım nerede sergileniyor diye araştırır. Daha 
sonra ilk “Derlenmiş Şiirler” kitabına bile al-
madığı o şiir kitabı (Gümüş Keman Telleri) 
henüz on dokuz yaşında olan Zweig’in ilk 
göz ağrısıdır. Ama şiirinin olgunlaşmadığını, 
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duygu yüklü olsa da biçim üzerinde ukalaca 
oynanmış oyun oynama zevkinin ürünü olan 
el sanatından başka bir şey olmadığını dü-
şünür. İkinci kitabı “Erken Dönem Çelenkleri” 
1906’da ünlü İnsel Yayınevinden yayınlanır. 
İkinci kitabından sonra Viyana’da şiirde ümit 
veren bir yetenek olarak görülmeye başlasa 
da, Zweig kendini çok sert eleştirir. Herman 
Hesse’ye yazmış olduğu bir mektupta şöyle 
söyler; “Şair olarak kendimi çok büyük gör-
müyorum… [ve şiir yazma yeteneğinin zor-
landığı konuları ise şöyle ifade eder:] … o 
zirveyi oluşturan coşku bende yok: sarhoş-
luk duygusu veren heyecan. Her zaman ak-
lım duygularıma biraz baskın çıkıyor.”1

Lisedeyken yalnızca sözlere, dizelere 
olan ilgi şimdi insanlara kayar. İleride yaza-
cağı öykülerinin, romanlarının karakterlerini 
oluşturur bu insanlar. Zamanının çoğunu 
Dehmel’in öğütüyle yabancı çevirilere (şiir, 
roman, tiyatro oyunları) verir. Yabancı dilin 
özünü bulup çıkarmak ve anadiline en güzel 
biçimde aktarma savaşı ona hep özel bir sa-
nat keyfi verir. Sabır ve direnç gerektiren bu 
iş ömür boyu sürecektir.

Berlin deneyimleri sonucunda gelecekte 
ne yapacağına karar verir. Çok görecek, çok 
öğrenecek ancak ondan sonra yazacaktır. 
Yazdıklarını bastırmakta acele etmeyecek-
tir. Önce dünyayı önemli yanlarıyla tanıya-
caktır. O dönem, henüz Avusturya’da ve 
Almanya’da kimsenin tanımadığı Belçikalı 
şair Verhaeren’nın bir kitabıyla karşılaşır 
ve çok etkilenir. Verhaeren şiirlerinde yeni 
insanı, yeni yaşamı anlatmaktadır. Uzun 
zamandır saygı duyduğu kimi ustalarla ta-
nışmak için o yaz Belçika’ya gitmeye karar 
verir. Bu ülke, yüzyıl başında sanat alanında 
büyük gelişme göstermiş, hatta bir bakıma 
yenilik bakımından Fransa’yı da geçmiştir. 
Belçika’da bir heykeltraşı ziyareti sırasında, 
Verhaeren gelir. Bir işçi gibi giyinmiş, kaba 

saba biridir. Zweig, onun yalnızca şair yönü-
ne değil, aynı zamanda tüm canlıları seven, 
hiç bitmeyen coşkusuyla kendi üzerinde de-
rin bir etki bırakan olağanüstü insan yanına 
da saygı duyar. Birkaç saat sonra, iki yılını 
onun yapıtlarını çevirmeye adar.  Bu cürretli 
bir karardır. Çünkü o dönem henüz az tanı-
nan bu şairin şiirlerini ve nazımla yazılan üç 
oyununu çevirmek demek iki yıl hiçbir şey 
üretememek demektir. Verhaeren’in çeviri-
leri için iki yıl boyunca epeyce yolculuk eder. 
Verhaeren’e bağlanmak pek verimli görün-
mese de ummadığı bir karşılık bulur; onun 
yabancı ülkelerde ki dostları Zweig’la ilgi-
lenir, çok geçmeden onun da dostu olurlar. 
Zweig, Belçikalı yazar için Hamburg, Berlin 
ve Viyana’da okuma günleri düzenler. Dik-
katleri şair üzerine çevirir. 

1902 sonbaharında Zweig, Viyana’ya 
geri döner. Üniversiteyi bitirip doktorasını ai-
lesine götürmesi gerektiğinde gece gündüz 
çalışır ve henüz yirmi üç yaşında doktorasını 
dereceyle alır. O günden sonra tüm yıllarını 
iç dünyasında özgürlük savaşı için kullanır. 

Bu arada dört öyküden oluşan kitabı ya-
yınlanır. Erika Ewald’in Aşkı. Karakter ince-
lemeleri biraz bulanık ve belirsiz olmasına 
karşın, karakterlerin iç dünyalarını ayrıntılı 
ve psikolojilerini özenli ve duyarlı biçimde 
yansıtılmıştır. Geç dönem öykülerinden olan 
Amok Koşucusu’nda Zweig, anlatıcıya şun-
ları söyletir: “Anlaşılması zor psikolojik olay-
lar benim üzerimde açıkça huzursuzluk ya-
ratan bir etkiye sahip, nedenleri hissetmek… 
benim ilgimi çekiyor, garip insanlar sadece 
varlıklarıyla bile, bende onları tanıma iste-
ği uyandırabiliyor…”2 Bu iç döküş Zweig’in 
yazınını özetleyebilecek niteliktedir. Her ka-
rakterin acılarının kökenlerine inmek ister. 
Neden öyle olmak zorunda olduklarını, nasıl 
olduklarını okura anlatmak ister.  
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Üniversiteyi bitiren Zweig, hayallerinin 
kenti Paris’e gider. Bu, onun1904-1914 yıl-
ları arasında zaman zaman Viyana’ya dön-
se de Avrupa içinde ve dışında birçok ülke-
ye gitmesine neden olacak gezgin yıllarının 
başlangıcı olacaktır. Yerleşik bir yurttaş de-
ğildir. İç dünyasında gerilimli ve huzursuz bir 
yapıdadır. Ara sıra alışmış olduğu çevrede 
garip bir huzursuzluk duyumsar. Zengin bir 
aileden gelmesi ve kitaplarının çok satması 
nedeniyle maddi bir kaygısı olmadan, birçok 
ülkeye gider, en pahalı otellerde konaklar. 
Çıktığı sayısız gezide, yazar ve tutkulu bir 
gezgin olarak yazın çalışmaları için malze-
me arar. Kahvelerde işsiz güçsüzmüş gibi 
oturur, sıradan insanları, bohemleri, şık ka-
dınları, toplum dışı insanları, asosyalleri, 
orospuları, hırsızları da tanımak için saat-
lerce bulvarlarda dolaşmayı sever. Paris’te 
hem merkeze yakın hem merkezden uzak-
çasına sakin bir otele yerleşir. Paris’in dün-
ya kenti olmasından dolayı, hoşgörülü bir 
ortam bulur. Kimse sıra dışı alışkanlıklar, ırk 
ayrımcılığı, farklı sınıflara ait olma gibi şey-
lerle ilgilenmemektedir. Rilke, Andre Gide, 
Rodin, Leon Bozalgette Verharen, Claudel, 
Paul Valery, Rolland, Renior gibi şairler, ya-
zarlar, ressamlarla geçirilen mutlu, verimli 
beş ay ardından 1906 yılının Mayıs ayında 
Londra’ya geçer.

Paris’te sonsuz bollukla rastladığı dost-
lukları, arkadaşlıkları neşeyi burada bula-
maz. Önem verdiği konuları tartışacak kim-
seleri bulamaz. Hiçbir yerde, hiçbir çevreyle, 
ortamla bağdaşamaz. Ne toplumla, ne de 
edebiyatla gerçek bir bağ kuramaz. Dıştan 
incelemeyle pek az şey öğrenilir. Sanat ya-
pıtının oluşum sorunu, biyografik açıdan da, 
psikolojik anlamda da onu her şeyden çok 
ilgilendirir. Sanatçının ortaya koyduğu yapı-
tı görmek, ona yeterince bilgi vermez. Oluş 

sırasında da gözlemek onun için çok önem-
lidir. Anlamsız çiziktirmelerle dolu kirli bir 
kağıda, başkalarının güzel bir tablo karşı-
sında duyduğu tutkuyla kendinden geçerek 
bakmaya doyamaz.  El yazısı, müsveddeler 
biriktirmeye o yaşlarda başlar. Viyana’daki 
küçük evi bir çeşit sanat ve edebiyat müze-
sine dönüşecektir. Londra’da bulup çıkardı-
ğı şair, haksız yere unutulmuş olan William 
Blake olur. Onun en güzel karakalem tablo-
sunu edinir ve otuz yıl boyunca kitaplarının 
arasında yanında taşır. 

Paris, İngiltere, İspanya, Belçika, Hollan-
da’ya yolculuklar yapar. Bir yere duygusal-
lıkla bağlanmaktan kaçınır. Aylakça dolaş-
malar geniş bir dost çevresi kazandırır ona. 
Ama önünde sonunda belli bir yer gerekli 
insana der ve Viyana’ya döner. Viyana’da 
küçük bir ev tutar. (1907-1919) Bu evi ger-
çek bir yuva değil, daha çok kitaplarını, re-
simlerini, andaçlarını koyabileceği bir yer 
olarak düşünür. Yolculuklara çıkacak ve dö-
nüp dolaşıp geri gelinecek bir yer olarak ba-
kar. Ki daha sonra durmamacasına dünyayı 
dolaşmanın kendi isteğiyle değil, kovalanıp 
kaçma sonucu olacaktır. Yaşıtlarının hepsi 
birer işe yerleşmiş, çoluk çocuğa karışmış-
larsa da, Zweig hiçbir işe bağlanmamakta 
ısrarlıdır. Henüz her şeye yeni başlamış 
sayar kendini. Çalışmalarını “asıl yapıt” için 
bir ön çalışma sayarak dolaşır. Kısa öyküler, 
tiyatro oyunları, şiirleri, biyografi çalışmaları 
sonuç verir. Almanya’nın önde gelen gaze-
teleri Zweig’dan yazı isterler. Sahneye ko-
yulan birkaç tiyatro oyunundan sonra, hırslı 
suç ortağınca aldatılan bir dolandırıcının 
para hırsı üzerine yazılmış esprili oyunla 
ses getiren bir başarı elde eder. Tüm dün-
yada önemli sahnelerde yerini alır. Birçok 
edebiyat ödülünü henüz yirmili yaşlarında 
alır. Almanya’da ve değişik ülkelerde adı 
duyulmaya başlasa da, Zweig o dönemin 
yapıtlarını sonraki yıllarda bir daha basmaz. 
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Asıl çalışmalarının otuz yaşından sonra ver-
dikleri olduğunu kabul eder.

Dönemin ileri gelen iş adamlarından, sa-
nayicilerinden olan Walter Rathenau ile ta-
nışması yaşamına yeni bir yön verir. “Kara 
Avrupamızı iyi anlayabilmeniz için ondan bir 
kez olsun uzaklaşmak gerekir” diye öğütler 
Rathenau, Zweig’a. “Başına buyruk birisi-
niz bunu iyi değerlendirin. Neden şöyle bir 
Hindistan’a, Amerika’ya gitmiyorsunuz” der.  
Zweig bu öğüde hemen uyar. 1907-1909 yıl-
larında Seylan, Gwalier, Kalküta, Varanosi, 
Yangon ve Kuzey Hindistan’ı gezer. Daha 
gemideyken gördüğü olaylarda bulaşıcı 
hastalıklardan çok daha korkunç ve geze-
genimizin başına çok daha büyük belalar 
getiren ari ırk çılgınlığı vebasıyla ilk kez kar-
şılaşır. Halkın yoksulluğuna, ırk ayrımcılığı-
na, İngiliz emperyalizminin Hindistan’daki 
halkların kendi değer yargıları üzerindeki 
yıkıcı etkilerine tanıklık eder. Bu ilk karşılaş-
ma bile Zweig’in gözlerini açar. Hindistan’a 
Pierre Loti gibi romantizmle bakmaz. Bu yol-
culukta iç dünyasının zenginleşmesine en 
çok katkıda bulunan, Himalayalar, göz alıcı 
tapınaklar, saraylar değil, tanıdığı insanlar-
dır. Daha sonra yüzlerce kitap okusam bile 
o insanların bana öğrettiklerinden fazla ol-
mazdı diyecektir.

1911’de New York, Kanada, Panama, 
Küba ve Porto Riko’yu gezer. Dünyadaki 
teknik buluşlar, yeni yapılmaya başlanan 
gökdelenler, otomobiller, uçaklar, telefon, 
telgraf gibi modern çalışmalar son hız sür-
mektedir. Savaşlar ataların döneminde, ta-
rihte barbarlık olarak geride kalmıştır. Bun-
lar aşılmış, çağdaş insanın hayal dünyasını 
güzel sanatlar ve bilim beslemektedir. Ame-
rika’da her şey Avrupa’nın çok gerisindedir. 
Ancak pasaportsuz girip dolaşmayı hatta 
orada bir iş edinip çalışmayı, hangi ulustan 
olduğunun, nerden geldiğinin hiçbir önemi-

nin olmamasını daha sonraki parmak izli, 
pasaportlu, vizeli, polis belgeli dünya ile 
karşılatırdığında Zweig Amerika’yı masalsı 
bir özgürlükle karşılamıştır. Burada, Klops-
tock’un Alman “bilgin cumhuriyeti” düşün-
cesini yeniden benimser. İnsanın gelişimi-
ne ve gelecekteki mükemmeliyetine hizmet 
edecek önemli kişiliklerin ulusal kimliği dü-
şünülmeksizin Avrupa birliği düşüncesine 
doğru bir gelişim göstereceğini düşünür. 
Müller şöyle der, ”Aslında Zweig’ın özerk in-
sanın otoritesine olan iyimser inancı, toplu-
mun çok sınırlı bir kesimini kapsamaktadır. 
İnsanın mükemmelliğine olan inancı, süre 
giden mevcudiyete, tartışılmaz haklara, eği-
tim gören burjuva sınıfının önlenemeyen 
yükselişine, kendi görüşüne göre tüm toplu-
mun yararına olacak gelişmelere olan inan-
cıyla kaynaşmıştır. Bu sınırların belirlenmiş 
durumdan yola çıkarak çağının sorunları-
nı değerlendirir. Onun burjuva hümanizmi 
demokrasi öncesi ve apolitiktir.”3 Oysa 18. 
yüzyıl boyunca, eşitlik, özgürlük ve akıldan 
oluşan hümanist bir ideoloji gelişmiştir. Bu 
da yalnızca sömürülmek için yanılsamalı bir 
biçimde özgür bıraktığı insanları, bu amaç 
için yetiştirerek kapitalizmin ezici çarkına 
katmak ister ve kendi talebine evrensel bir 
görünüm verir. Sonuçta, burjuva hümaniz-
minin kökeni, feodalizme ve dinsel baskıya 
karşı verilen aydınlanma savaşımıdır. Zwe-
ig, tüm bu gelişmelerin, başarıların yaratıcı-
sı olan işçi sınıfının nasıl ezildiğini, fabrika-
larda 8 10 yaşındaki çocukların bile 20 saat 
çalıştırıldığını, bir iki saat yine fabrikada 
uyuyarak yeniden işe döndüğünü göz ardı 
etmiş ve belki de kendi burjuva yaşamı için-
de bunun ayırdına varamamıştır. Politikaya 
olan uzaklığının ve Marksizme karşı ilgisiz-
liğinin onun toplumsal yapıyı çözemeyişinin 
nedeni olduğunu düşünüyorum.  
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1900’lü yılların ilk on yılını geride bırak-
mış, Hindistan’ı, Amerika’yı, Afrika’nın birkaç 
yerini görmüştür. Yeni bilgi ve deneyimlerle 
1912’de Viyana’ya döner. Friderike Maria 
von Winternitz’le tanışır. Bu kadın, yazarlıkta 
kimi başarılar elde etmiş enerjik ve akıllı bir 
kadındır. Evli ve iki kızı vardır. Evliliğinden 
hem fiziksel hem de ruhsal olarak mutsuzdur 
ve bağımsız olmak isteyen bir kadındır. Kato-
lik dinine geçmiş Yahudi bir aileden gelmek-
tedir.  Zweig ondan çok etkilenir. İlk izlenimi 
çekingen, çaresiz ve kırılgan biri olmasıdır. 
Aralarında gittikçe güçlenen ilişki sonrasında 
öyle olmadığını anlayacaktır. Friderike koca-
sından ayrılır, bu durum böylece buluşmaya, 
beraber tasarılar yapmaya ve sonunda da 
birlikte yaşamaya zemin hazırlar. Çünkü o 
zamanki Avusturya yasasına göre Katolikle-
rin yeniden evlenmesi olanak dışıdır. 

Bu dönemde Avrupa’nın bütün ülkelerini 
kapsayan bir ekonomik gelişme göze çar-
par. Zenginliğin gelişip yayıldığı her şeyde 
ve her yerde sezilir. Dünyaya eşsiz bir tasa-
sızlık gelmiştir. Zweig’a Avrupa, daha sonra 
hiçbir zaman böyle güçlü, varlıklı ve güzel 
gelmemiştir. Kadınlar korseleri bırakıp, kısa-
cık eteklerle rahatça dolaşır. Cinsellik tabu 
olmaktan çıkmıştır. Bu bir tek on yılda, daha 
önceki koca bir yüzyıldan daha çok özgür-
lük, serbestlik ve rahatlık ele geçirilmiştir. 
Dünyada yeni bir düzen kurulmuştur. Bir yıl-
da şimdi neler olmuyordur! Bir buluş ötekini 
kovalayan bir ilerlemenin eşiğindedir. Teknik 
ve bilim saat başı ilerler. O günleri yaşayan-
lar dışında kimse, bugünde her şeyin geri-
lediğini ve karanlığa gömüldüğünü bilemez-
ler. Bu ilerlemenin, zenginleşmenin kara bir 
bulut oluşturacağını henüz bilmiyorlardır. 
Daha çok sömürge, daha fazla zenginlik, ül-
kelerin birbirine diş bilemesine yol açmıştır. 
Yayılma hırsı her gün biraz daha güçlenir. 
Zweig, 1914’de Avrupa’nın savaşa giriş ne-

denini güç bolluğu ve kırk yıl süren barışta 
birikmiş iç dinanizmin boşalma isteğinden 
oluşan acıklı bir sonuç olarak düşünür. Ge-
len bu tehlikeyi hiçbir aydın sezemez. Bir 
araya gelip kararlı davranılacağına, tek tek 
soyutlanmışlardır. Çoğu aydının davranışı, 
ne yazık ki umursamaz bir edilginliktedir. 
Çünkü bu aşırı iyimserlik, savaş sorununu 
ve manevi anlamda getireceklerini görmeye 
engeldir. O günlerin ünlü kişilerinin hiç biri, 
tek bir yazısında olsun, ana düşünceleri kö-
künden incelememiş ya da insanları gerçek-
ten uyarmamıştır.

Zweig 1914 Temmuz’unda Belçika’ya 
Verhaeren’in yanına gider. Bir gün arkadaş-
larıyla otururken, büyük bir gürültüyle asker-
lerin ayak sesleri ve davul sesleriyle irkilirler. 
Belçika’da seferberlik ilan edilmiştir. Alman-
ların, Belçika’ya başlatacağı saldırı konuşu-
lurken, Zweig, Almanya’ya giden son trene 
güçlükle yetişir. Viyana’da Zweig, insanların 
savaşın ilan edilmesi üzerine coşku dolu 
sarhoşluklarını, yaptıkları kutlamaları yakın-
dan görür. Dünya politika olayları, kaygı ve 
bunalıma doğru hızla ilerler. Zweig’ında kay-
gısı artmıştır. Zweig, dünya çapında büyük 
bir çöküntünün yaklaştığını sezer ve kaygı-
sı artar. Aşırı duygulu, iç dünyası uyanık ve 
beş duyusuyla tetikte bir kişiliği vardır.  Yine 
de Zweig’ın tasarıları vardır. Dostoyevski 
çalışmalarını bitirip epeydir tasarladığı Rus-
ya seyahatine çıkacaktır.  

I. Paylaşım Savaşı patlak verdiğinde 
Avusturya’da savaş karşıtlığını açıklamak 
ağır cezaları ve dışlanmayı göze almayı ge-
rektirir. Ama Zweig: ”savaştan yana ya da bir 
başka ulusu hor gören tek satır yazmama-
ya ant içmiştim.; bu andıma şu 1940 yılına 
değin de bağlı kaldım.”4 der Dünün Dünyası 
adlı yapıtında. Çeşitli kaynaklarda çokça; 
o dönemde savaş çığırtkanlığı yapan top-
lumun, çoğunu karşısına almak pahasına, 
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savaş karşıtı olduğunu pek çok açıklamayla 
ortaya koymuştur deniliyor. Ama anılarında 
da savaşa karşı olmasına karşın birkaç gi-
rişimden söz edilse de bu girişimlerin ger-
çekleştiğine dair hiçbir bilgi yoktur. 13 Aralık 
1917 “Aynı görüşte olanlar toplanıp konuşu-
yoruz ve bir manifesto hazırlıyoruz” der ama 
daha sonra bu manifesto hakkında hiçbir 
bilgi yoktur. Yalnızca “Yeremyan” adlı tiyat-
ro oyununu yazmıştır. Günlüklerinde savaş 
boyunca çeşitli makaleler yazdığından söz 
eder ama bu makaleleriin ne hakkında oldu-
ğu bilgisi yoktur. Ayrıca 11 Aralık 1914 tarihli 
günlüğünde şöyle yazmıştır; “Rolland’dan iki 
mektup aldım; mektuplardaki sivri dil hemen 
göze çarpıyor. Sessizliğimizi bırakmamızı 
istiyor. Ne söyleyebiliriz, ne söylemeliyiz? 
Hiçbir şey! Söylemek istesek de söyleme-
meliyiz; her bir sözcüğümüz çarpıtılır, de-
ğiştirilir; hem bunun kime yararı olur ki?”5 
Yine, 15 Mart 1915 tarihli günlüğünde ”…
Yalnızca insanları, olanları daha sonra dü-
rüstçe anlatmaları için uyarmak gerek: sa-
vaşın göklere çıkarılmasına karşı koyan bir 
kitap, bir broşür hazırlamak konusu kafamı 
adamakıllı meşgul ediyor. Bu döneme ilişkin 
iyi belgeleri toplamak da. Ama ne zaman, ne 
zaman yapılacak bütün bunlar?”6 Ama daha 
sonra anılarında ya da günlüklerinde böyle 
bir broşür ya da kitap yazdığına dair bir bil-
gi bulunmamaktadır. Yine, ”Rolland, bütün 
ulusların en önemli düşünürlerini İsviçre’de 
bir toplantıya çağırmayı deneyelim diyordu; 
bunlar, kişiliklerine yaraşacak bir davranış-
la anlaşıp uzlaşma yolunda birlik olduklarını 
bütün dünyaya açıklamalıydılar. O, Fransız 
ve öteki yabancı düşünürleri İsviçre’den 
kendi çağıracaktı. Ben de Avusturya’dan bi-
zimkileri – genel kin propagandasına henüz 
kapılmayanlardan – Alman edebiyatçı ve 
bilginlerini bir yoklamalıydım.”7 Her ikisi giri-
şimde bulunsalar da ne yazık ki o dönemde 

kimse yanaşmamıştır. “İkimiz yalnız kalmış-
tık” der Zweig.  

Zweig anılarında; kendisini kollektif sa-
vaş sarhoşluğundan uzak tutan birkaç aklı 
başında ve eleştirel aydından biri olduğu-
nu belirtir. Ama günlükleri Almanya’nın ve 
Avusturya’nın zafer haberlerini duyunca se-
vince kesip, yenilgi haberlerinde derin üzün-
tü duyduğu satırlarla doludur. Ayrıca, Hart-
mut Müller’in Zweig biyografisinde Zweig’in 
bir yazısından şöyle söz eder; “Neue Freie 
Presse’de, Almanya’dan Bir Söz (Ein Wort 
von Deutschland) başlığıyla 5 Ağustos 1914 
tarihinde Zweig’ın olayı tümüyle resmi ağız-
dan, yurtsever bir görüşle ele alan bir yoru-
mu yayımlanır. Almanya ve Avusturya ara-
sındaki silah kardeşliğine övgülerde bulunur, 
düşmanların tehdit edici kuşatmasından 
kurtulmak için, Almanya’nın şimdi iki yum-
ruğunu birden savurmasını, yüce halkının 
her bir kasının gücünü kullanmak zorunda 
kalmasını anlayışla karşılar. Lüttich olayın-
dan güncesinde coşkuyla söz eder. Kendini 
kahramanlıklarla dolu Napoleon döneminde 
hisseder, o zamanlar kendi halkının değil de 
Almanların parlak zaferler kazanmasından 
utanç duyar.”8 Ki, günlükleri de bunu açıkça 
doğrular. 

Ayrıca Müller yine bir başka yazıdan söz 
eder. Bu yazı diğer kaynaklarda dostluk için 
yazılmış olarak ele alınır. Ama Müller bu ya-
zıdan alıntıyla şöyle söz eder; “Fransa’da, 
Berliner Tageblatt’ta yayınlanan An die 
Freunde im Fremdland (Yabancı Ülkelerde-
ki Dostlara) başlıklı açık mektupta Belçika, 
Fransa ve İngiltere’de bulunan arkadaşla-
rına veda eder ve beraber geçirdikleri sa-
atleri ve tüm ülke sınırlarından daha güçlü 
buldukları kardeşlik düşüncelerini onlara bir 
kez daha anımsatır. Ama bunların arkasın-
dan yazısını şöyle sürdürür: ‘Benim dilimi 
konuşanlar ve sizinkini konuşanlar, silahlı 
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olduğu sürece, gücünü bize tehlike olarak 
gösteren o beraberlikler tehlike olduğu sü-
rece, sizin sevginiz geçmişte, artık geride 
kaldı… Şimdilerde sizinle beraber olmuş 
kişi değilim artık, sanki karakterim değişti, 
ruhumda Alman olan ne varsa, bütün duy-
gularımı etkisi altına alıyor… adil olma ira-
desini gösteremiyorum artık. Bugün ölçüler 
değişti ve her insan ancak kendi ulusu sa-
yesinde gerçek’. Başka sözlerle ifade et-
mek gerekirse: Bu savaş ortamında, dünya 
yurttaşı Zweig için bile, anayurt fikri, Avrupa 
dostlarının oluşturacağı topluluktan ve Av-
rupa’ya duyulan sevgiden daha üstündür. 
Kesintiye uğramış özel ilişkilerin, ancak sa-
vaştan sonra yeniden kurulabileceğinden 
emindir. Aynı ay içinde Romain Rolland, 
bu açık mektuba acı bir yanıt verir: “Sevgili 
Stefan Zweig, ben Avrupa’mıza sizden daha 
sadığım, arkadaşlarımdan hiçbirine Adieu 
demem.”9 Rolland’ın yanıtı; Rollan, Roma-
in: Zwischen den Völkern, Stuttgart 1954. 
s. 46’dan alıntılanmıştır. Zweig ise Dünün 
Dünyası’nda bu yazı hakkında şöyle yazar; 
“Yalnızca kabuğuna çekilmek bir işe yara-
mıyordu. Havadaki sıkıntı sürüyordu. Bir 
şeye karışmamanın, düşmana ağır küfürler 
savuranlara katılmamanın yeterli olmadığını 
anlamıştım. Eninde sonunda yazardık: “söz” 
sanatımız vardı. Kanılarımızı, sansürün izin 
verdiği kadar olsun, belirtmeliydik. “Yabancı 
ülkelerdeki dostlara!” başlıklı bir yazı yaz-
dım. Çoğunluğu “Kin Borazanları’na katıl-
mayan yabancı dostların bu davranışını- şu 
sıra bir bağ sağlamak olanağından yoksun 
bulunsak da- ilerde ilk elverişli durumda bir 
Avrupa kültürü kurmak için yine birlikte ça-
lışacağımız belirtisi saydığımızı yazmıştım; 
yazıyı çok okunan bir alman gazetesine 
göndermiştim. Berliner Tageblatt’ın bunu ol-
duğu gibi yayınlamasına çok şaştım. Yalnız-
ca “Zaferi kim kazanırsa kazansın” cümlesi, 
sansüre kurban gitmişti. Çünkü Almanya’nın 

bu dünya savaşından elbette zaferle çıkaca-
ğına en küçük bir kuşku beslenmesine bile 
o günlerde izin yoktu. Ama yazı yüzünden, 
aşırı yurtsever geçinenlerden, öfkeli bir sürü 
mektup aldım... Bu mektuplara pek üzülme-
dim. Başkalarını kendi inancıma zorlamayı 
ömrüm boyunca düşünmüş değildim. Dü-
şüncelerimi açıklamak ve bunu açıkça or-
taya koymak bana yetiyordu…”10 Aradan on 
dört gün sonra Romain Rolland’dan birkaç 
satırlık mektup alır. Roland “Hayır, dostları-
mı asla yüzüstü bırakmayacağım” yazıyor-
dur. Yine anılarından bu mektupla ilgili “Gö-
rüşlerimizi iyice belirtmek için, sözümona 
karşılıklı birbirimizi hırpalıyorduk. Sözgelişi, 
bir Fransız dostum Mercure de France’da 
benim o ‘yabancı ülkelerdeki dostlarıma’ 
yazımı ele alıp eleştiriyordu; ama bunu ya-
parken de, yazımı en son sözcüğüne kadar 
çevirip basarak, Fransa’ya kaçamak aktar-
mış oluyor ve herkese okutuyordu.”11 Zweig, 
kendisi gibi savaş karşıtı olan Fransız yazar 
Romain Rolland ile savaş boyu ve sonrasın-
da 25 yıl mektuplaşır. Ayrıca şair Rilke ile de 
mektuplaşmayı sürdürür.  

Zweig, 12 Eylül 1914’de nakliye depo-
sunda görevlendirme verilerek askere alınır. 
Ama burada yapamaz. Yakından tanıdığı 
yüksek rütbeli bir subay aracılığıyla, 1 Aralık 
1914’ten 1917 yılına kadar Viyana’da savaş 
karargahında “savaş arşivinde” memur ola-
rak çalışır. Zweig’in o dönemki düşüncelerini 
ve nedenlerini en iyi açıklayan cümlelerden 
birisi şu olmuştur. “Övünülecek bir görev ol-
madığını açıklayayım; ama böyle bir iş, Rus 
köylüsünün bağırsaklarını süngüyle del-
mekten daha uygundu bana.” Burada eski 
birçok arkadaşıyla karşılaşır. Günde altı 
saat çalışıp geri kalan zamanını yine ede-
biyatla geçirir. 23 Aralık 1914’de “Onbaşı” 
olur, ardından 19 Haziran 1915 tarihinde 
“Başçavuş” ünvanı verilir. 1 Haziran 1915’te 
“Yeremya” adlı tiyatro oyununun taslağına 
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başlar. Bu oyun onun için çok önemlidir. Anı-
larında şöyle açıklar; “Ancak şimdi hareket 
geçiyordum: savaşa karşı savaşmak gere-
kiyordu! Ana düşünce çoktandır kafamday-
dı; ama içgüdümün açıkça ortaya çıkıp beni 
harekete geçirmesinden o ana kadar yok-
sundum. Savaşacağım düşmanı biliyordum. 
Ölüme ve acılara başkalarını gönderme-
yi yeğ tutan yalancı kahramanlıkla, yüzde 
yüz zafer palavrası savurup boğazlaşmayı 
uzatan… vicdansız politika ve savaş önder-
lerinin ucuz iyimserliğiyle –kiraladıkları hay-
haycılar korosu arkalarında olanlarla- sava-
şacaktım… Az buçuk kuşkulanan bir kişi, 
onların yurtseverlik alışverişini bozabilirdi. 
Uyaran kişiyi hor görürlerdi. Kendi kıllarına 
dokunmayan, savaşa karşı çıkan herkese 
vatan haini damgasını yapıştırırlardı. Tem-
kinli kişilere korkak ve insancıllara yüreksiz 
deyip, felaket anında ne yapacağını şaşıran 
bu palavracılar sürüsü her yerde ve har za-
man birdi… Başından beri ‘zafer’e inanma-
mıştım. (Günlüklerinde ilk başlarda bir zafer 
beklediğini açıkça ortaya koyuyor.): sayısız 
kurbanlarla bir zafer kazanılsa bile değmez-
di. Ama bu uyarmalarımla dostlar arasında 
tek başıma kalıyordum.”12

1917’de tamamladığı bu trajedi oyunu 
farklı bir yöntemle savaş karşıtlığını, yenil-
giyi anlatır, hatta över. Büyük başarı getirir. 
“Kitabımın şaşılacak başarısı, hiç de öyle 
büyük edebiyat yapıtı olmasından değildi 
öyleyse. Ben başkalarının açıkça söylemeyi 
göze alamadığını dile getirmiştim, o kadar; 
savaştan nefreti, zafere kuşku duymayı açı-
ğa vurmuştum.”13 Ummadığı bir gün Zürih 
Şehir Tiyatrosundan, hemen oyunu sahnele-
mek istediklerini ve ilk oyuna davet edildiğini 
bildiren mektup alır. Bağlı olduğu Bakanlığın 
kısım şefine başvurup durumu anlatıp izin 
ister. Şef, elinden geleni yapacağını söyler. 
Şef, onu şaşırtır. “Siz hiç o budala savaş 
goygoycularından olmadınız felaketin sona 

ermesi için elinizden geleni yaptınız” der. 
Dört gün sonra iznini ve pasaportunu alır. İs-
viçre’ye gider. Oyun sahnelenir ve büyük ses 
getirir. Fakat İsviçre’ye gidiş nedeni günlük-
lerinde, çevirmenin notunda şöyledir: “Not: 
Zweig, Kasım 1917’de, Savaş Basın Arşi-
vindeki askerlik görevinden iki aylığına izinli 
olarak ve Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu-
nun talimatıyla, İsviçre’nin çeşitli kentlerinde 
konferanslar vermek üzere görevlendirildi. 
Avusturya hükümeti böylece tarafsız ülkele-
re, kendisinin artık Almanların savaş ideo-
lojisini paylaşmadığını göstermek istiyordu. 
Zweig’ın izni önce iki ay daha uzatıldı, sonra 
da yıllardır çalıştığı ‘Neue Friere Presse’ adlı 
Viyana gazetesine İsviçre’den sürekli yazı 
göndermesi koşuluyla askerlik görevi sona 
erdirildi. Zweig, Avusturya’ya 1919 yılının 
Mart sonunda döndü.”14 Bu oyun, ancak 15 
Ekim 1918’de Almanya-Nünberg’de sahne-
ye konulabildi.

(Sürecek)

Dipnotlar
1. Hartmut Müller, Stefan Zweig, çev. Mahmure 
Kahraman, Kavram Yayınları, İstanbul, 2000, s. 
27.
2. Hartmut Müller, agy, s. 30-31.
3. Hartmut Müller, agy, s. 40.
4. Stefan Zweig, Dünün Dünyası, çev. Burhan 
Arpad, Can Yayınları, 3. Baskı, tarih yok, s. 194.
5. Stefan Zweig, Günlükler, çev. İlknur Özdemir, 
Can Yayınları, İstanbul, 2. Basım, tarih yok,  s. 
111.
6. Stefan Zweig, Günlükler, s. 132.
7. Stefan Zweig, Dünün Dünyası, s. 192.
8. Hartmut Müller, agy, s. 45.
9. Hartmut Müller, agy, s. 46.
10. Stefan Zweig, Dünün Dünyası, s. 188.
11. Stefan Zweig, Dünün Dünyası, s. 193.
12. Stefan Zweig, Dünün Dünyası, s. 198-199.
13. Stefan Zweig, Dünün Dünyası, s. 202.
14. Stefan Zweig, Günlükler, s. 225.
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Rüzgarın Parmağı

gecenin rengi 
güvercinlerin ayağında ıslak
gidip Cudi Dağına yaslanacağım 
çünkü bu tufan yalnızlığımdan kopacak

bir yüzük var götürüp denizlere saklayacağım 
balıklar ağzıyla getirecek 
rüzgarın parmağına takacağım
 
bir ceylan avlayacağım 
bir karga gelip takılacak peşime 
her kuş uğursuz değildir
gagasına zeytin dalı bırakacağım
şans getirecek 

bana yüzünü gösterme 
gönlüm taşır da o güzelliğini 
dağlar taşlar taşıyamaz

bu şehir artık taşmıştır gözlerimden 
yolculuklara tutunacağım 
ölüm bir gemi olacak

Çemberlerin ortasına çiviler çakacağım 
Oysa ruhum bedenime sığmayacak 
Bir iğne deliğine dolduracağım

 Muhammed KORKMAZ
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Özsözler günlüğü (5) Şubat 2020

Yusuf ÇOTUKSÖKEN

1 Şubat
* Yazmak, bir aşktır. Aşksız yazı ise, tatsız 
tuzsuz aştır.

2 Şubat
* Bir kimsenin haklı başarısını gölgelemek, 
görmezden gelmek, görülmemesi için yasa 
ve ahlakdışı yollara, araçlara başvurmak; 
kendi başarısızlığının mühürlenmesinden 
başka bir işe yaramaz.  

3 Şubat
* Halkı sevmek, onun gözüne ve yüreğine 
girmek demektir. Onun gördüklerini görmek, 
hayal ettiklerini hissetmek, sezmek ve ona 
göre davranmak demektir. Bu da, siyasetçi-
lerde az raslanan bir durumdur.

4 Şubat
* Siyaset mühendisliği, yanlış ve kasıtlı 
amaç ve yöntemlerle yapıldığında ortaya 
kukla siyasetçiler çıkıyor; siyasal kirlenme 
de böyle başlıyor. Arkası da kötü geliyor; 
halkın geleceğini tehlikeye sokuyor. Halkın 
sağlam duruşuyla çökertmesi gereken, ön-
celikle bu tür siyaset mühendisliği olmalıdır. 

5 Şubat
 * Adaletsizlik, yolsuzluk, zulüm, hak ihlalleri 
gibi gerçekler, zihinsel körler görmese de, 
yok dese de vardır; yok edilmelidir.

6 Şubat
* İnsanlık değerleri atalarımızdan bize miras 
kaldı; onların cesareti ve başarma isteği ve 
gücü bizde yoksa, ne işe yarar?

7 Şubat
*Aynı dili konuşanlar mı, aynı düşünceleri 
benimseyenler mi, aynı duyguları paylaşan-
lar mı daha mutlu olur?

8 Şubat
* Dinlerin iki düşmanı vardır: Emperyalist-
lerin oyuncağı olan aşağılık din adamları, 
dinden sadece ve sadece siyasal çıkar elde 
etme peşinde koşan çirkin politikacılar.

9 Şubat
* Dinler; en önce, her şeyden önce, şarlatan, 
kutsallar üzerinden çıkar sağlayan, hurafe 
üreticisi ve satıcısı, ahlaksız, yalancı, Tanrı 
ve din sevgisinden/korkusundan sıyrılmış, 
din ve Tanrıyla aldatan… sözde din adamla-
rının elinden kurtarılmalıdır. Bir de, bunların 
peşinden gidip siyasal çıkar peşinde koşan, 
ikbali bunda gören, dini de, toplumu da kir-
leten çirkin politikacıların gündeminden çı-
karılmalıdır… Kim yapacak? Halk. Nasıl? 
Seçimlerde… Demokrasinin ilke ve kuralları 
içinde…
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10 Şubat
* Somut, inanılır gerekçelere dayanmadan, 
salt temelsiz önyargılarla düşmanlaştırılıp 
suçlu sayılarak ulusal güvenlik adına bağım-
sız mahkemelerde yargılanmadan tutukla-
nanlar, hapse tıkılanlar her yönüyle korkuya, 
korkutucu bir aygıta dönüşen bir yönetimin 
en sorunlu, zorlu açmazlarından biridir.

11 Şubat
* Yanıt arayan sorular: Biz kimiz ve kimlere 
karşı sorumluluğumuz var? Kimleri dışarı-
da bırakıyoruz ve tehdit olarak görüyoruz? 
Kimler özne olmaktan çıkıyor ve bir korku 
nesnesi haline geliyor? Kimlerin yası tutula-
bilir, kimlerin yası tutulamaz oluyor?

12 Şubat
* Kader/alınyazısı, insanın bile isteye kendi 
yaptıklarıdır. Raslantılar da bunun içindedir...

13 Şubat
Bugün birkaç saniyede insanlar görüntü-
lü olarak birbirlerine ulaşabiliyorlar. Özlem 
diye de bir şey kalmayacak bu gidişle…Sa-
nal buluşmalar yüz yüze buluşmaları orta-
dan kaldıracak gibi…

14 Şubat
* Küçük hedeflerle büyük başarılar kazanı-
lamaz.

15 Şubat
* Başarılar kadar başarısızlıklar da, size gü-
cünüzün ne olduğunu gösterir.

16 Şubat
*Yaşamla barışırsanız, o da size yüz vere-
cektir. Ama önce lanet olası kötü anılardan, 
sizi bataklığa sürükleyecek öfke ve nefret-
lerden, yoldan çıkaracak kötü düşünceler-
den kurtulmanız gerekir…

17 Şubat
*Güdülenme gerçekten de insana kendine 
güvenmeyi sağlar ve iş yapmaya yönelik 
olağanüstü enerji verir; bunu iyi değerlendi-
rebilirseniz sorun yok, başarı yolunuzun so-
nunda sizi bekliyordur; ancak, aşırı kuşku ve 
kaygılarınız varsa, bu enerjinizi sömürüyor, 
coşkularınızı söndürüyorsa, kaygılanmaya 
başlayabilirsiniz. 

18 Şubat
* Ulusal eğitimde tepeden aşağıya büyük bir 
devrim gerekli. Eğitim; amaç, yöntem, ilke, 
teknik vb’ye göre kurgulanır; uygulamayla 
biçimlenir... Eğitimden anlamayanları eğitim 
işinde görevlendirirseniz, mesleğini sevme-
yen öğretmenlerle yola devam ederseniz, 
sonuç hiç de şaşırtıcı olmayacaktır...

19 Şubat
* Her yeni güne yeni bir düşünce, yeni bir 
umut, yeni bir hayal, yeni bir enerji ile başla-
yabiliyor musunuz? Ne mutlu size.

20 Şubat
* Neşeli ve keyifli insan, konuşarak felaket 
bulutlarını dağıtmayı bilir.

21 Şubat
* Yarını yorgun, tembel, umutsuz, kötümser, 
kimseler değil; enerjik, çalışkan, umutlu, 
iyimser kimseler kuracaktır.
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22 Şubat
* Güven duygusu veren bir yüz, doğru anla-
yan bir yürek, paylaşmayı bilen bir el, yan-
lışsız tartan bir vicdan en büyük varsıllıktır.

23 Şubat
* Söylediğin söze kulağını, yaptığın davranı-
şa aynanı tut.

24 Şubat
* Karamsar, olanaklar ormanındaki zorluk-
ları, iyimser ise zorluklar çölünde olanakları 
gören kimsedir. 

25 Şubat
* Yeni öğrenilen bilgi, değişik renkli bir ışık 
yakar, bu ışık arkadaş çevreni genişletir, 
dünyanı farklı renklerle daha da aydınlatır, 
sendeki yaşama sevincine yeni sevinçler 
katar.

26 Şubat
* Hiç kimseye bir şey öğretemeyiz aslında; 
onda öğrenme isteği uyandırabilirsek kendi-
mizi mutlu sayalım.

27 Şubat
* Öğrenmeye açık insanlar, sizi de yeni şey-
ler öğrenme yolculuğuna çıkarır.

28 Şubat
* Bilginin sonsuzluğu, şaşırtıcılığı, özgünlü-
ğü, işe yaraması... bizim öğrenme merakı-
mızı hep kamçılar, kamçılamalıdır...

29 Şubat
* Bildiğini sanmak kadar büyük aymazlık 
olamaz; çünkü bildiğini sanmak öğrenmenin 
önünde en büyük engeldir. Sıra dağlar gibi.

Cengiz GÜNDOĞDU kitapları
www.insancil.com - insancilyayinlari@insancil.com
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Dilbaz
 
ne varsa öldürdüm içimdeki
kırık bir çakı değdi elimize akşamdan kalma
çocukluğumuz bitmeden daha
karadut ekşisi bulaştı avucumuza
 
en yorgun sığınakları gövdeme yaslayıp
kırmızı gözlü bir dağı yastık altı ettim de
masallara, göğe değen bir ölünün
gölgesinde su içiyordu kibele
 
rivayet odur ki,
o fiyakalı yalnızlıklarda, içimi döktüğüm tını
kör kuyu ötesi perdenin, unuttun
ben de yalnızlığın çıplak.
 
kırlangıçlar dönüyor, duvara asılı gökyüzü
sınanmış ayetler kays’tan, dur düşme, düş
durma, yusuf dilbaz nehirler züleyha
 
rüzgar kuş konmamış dallara esmez
ey yakup bağrına bas kın’ı,
sağır bir rivayetin sonu
telve.

İbrahim TIĞ
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Düşlerini Giyin Gözlerine

İnsanlığın insanlıktan düştüğü bu günler
Gelip geçici

Namlular iş görmeyecek
Bir zaman sonra
Yalan makinelerine kendi çocukları bile
İnanmayacak haramilerin

Bitecek bu insan kırımı
Bu ağaç kıyımı bitecek
Bu korkulu geceler...

Nerden mi biliyorum:
Kalbimden doğan güneşin gidip
Otların böceklerin yanına sokulmasından
Avuçlarımdaki yağmurun
Çiçekleri sulamasından ince ince

Kimse ölüm haberleriyle uyanmayacak bir daha
Hatta avcılar bile insafa gelecek ve
Kendini kırlara salacak karaca
Yeniden iş başı yapacak karıncalar

Bitecek bu insan kırımı
Bu ağaç kıyımı bitecek
Bu korkulu geceler...
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Nerde olursak olalım
Bir tek sevgi
Bir tek barış
Bizi yaşatacak olan
O da kendi ellerimizde

Nerden mi biliyorum
İçimdeki sürgünle daldaki sürgünün
Yan yana durmasından

Rüyasının devam etmesinden
Mezarı başında açan çiçekte
Düşen bir askerin

Dört nala dolu dizgin
Baharın gelişinden

Öyleyse yıkma kendini
Haydi kalk
Kitabını al eline 
Kalbine davran
Düşlerini giyin gözlerine

İnsanlığın insanlıktan düştüğü
Bu günler gelip geçici
Her şey değişecek inan
İşe kendimizden başladığımızda

Hayrettin GEÇKİN
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İyi silahlanmış bir eleştirmen:
Bedrettin Cömert*

Ergün ÖZÜTEMİZ

Kısa Bir Bedrettin Cömert 
Yaşamöyküsü

Bedrettin Cömert 27 Eylül 1940’ta Vezir-
köprü’de doğdu. Lise yıllarında edebiyatla 
yakın ilişki kurmaya başladı. Bu yıllarda yaz-
dığı şiirleri Varlık’ta yayınlandı. 1960’da lise-
yi bitirip devlet bursu kazanarak İtalya’ya git-
ti. 1967’de Roma Üniversitesi İtalyan Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1970’te 
Türkiye’ye döndü.  Haziran ayında Hacette-
pe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümüne asis-
tan olarak girdi. 1971 yılında Roma Üniver-
sitesi Felsefe Enstitüsü’nde “Son Elli Yılda 
Türkiye’de Sanat Eleştirisi” başlıklı tezi ile 
estetik doktoru derecesini aldı. 1972’de Ha-
cettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümüne 
öğretim görevlisi olarak atandı. İkinci dokto-
rasını “Giotto ve San Francesco Geleneği” 
başlığıyla Hacettepe Üniversitesi’nde verdi. 
Böylece sanat tarihi doktoru oldu.  Aynı yıl-
larda televizyon için Leonardo da Vinci adlı 
yapıtı çevirdi. 1977’de Gombrich’in ünlü Sa-
natın Öyküsü’nü çevirdi. Bu çeviriyle TDK 
ödülünü aldı. Yine 1977’de “Benedetto Cro-
ce’nin Estetiğinde İfade Kavramı ve İfadenin 
İletim Sorunu” başlıklı tezi ile üniversite do-
çenti oldu. Hacettepe Üniversitesinin Sanat 
tarihi Bölümüne eylemli doçent olarak atan-
dı. Doçentlik tezi ancak ölümünden sonra 
Kültür Bakanlığınca yayımlandı ve çocukla-
rıyla birlikte yurt dışına gitme zoruna kalan 
eşine son anda, havaalanında ulaştırılabildi.

Bedrettin Cömert, 11 Temmuz 1978’de 
saat sekiz buçukta arabasında yaylım ate-
şiyle kurşunlanarak katledildi. Yaşıyor olsay-
dı daha birçok harikalar yaratacak olduğunu 
anladığım Cömert’in ölümüyle ilgili Özdemir 
İnce’nin şu yazdıkları ne kadar da doğru:

“Bedrettin’in çalışan saati 11 Temmuz 
1978 günü  durdu. 38 yaşındaydı. Ben 42 
yaşımdaydım. Benim saat çalışmayı sürdü-
rüyor. Yapıtımın ağırlıklı bölümünü 1980’den 
sonra ortaya koyduğum göz önüne alınırsa 
onun 1978 ile 2010 yılları arasında vereceği 
ürünü de tahmin edebiliriz. Bu ürün hem sa-
yısal hem de boyut ve yoğunluk olarak göz 
kamaştırıcı bir düzeyde olacaktı. Bedrettin’i 
öldürenler, günün birinde eceliyle ölebile-
cek birini öldürmediler, Türk ve dünya kültür 
hazinesine de büyük zarar verdiler. Bunu 
düşündükçe: Bedrettin’in katillerinin Ephe-
sos kütüphanesini yakan Erosrat (Hêrost-
ratos)’tan rezilinden daha aşağılık yaratıklar 
olduğunu anlıyorum.”1

Yola Çıkarken… Neden İyi Silahlanma?
Bedrettin Cömert, Hasan Hüseyin’e yaz-

dığı 7 Temmuz 1968 tarihli bir mektubunda 
kuramsal yönden iyi silahlanması gerekti-
ğinden söz eder. Bunu ne derece başarıyla 
yaptığını Eleştiriye Beş Kala kitabındaki ya-
zılarından kolaylıkla anlayabiliriz.

Peki, neden özellikle kuramsal yönden iyi 
silahlanma gereksinmesi duyuyor Cömert? 
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Bunun en önemli nedeni, kuramsal temelin 
sanat eserindeki yapıyı daha net görüp, ese-
ri doğru çözümlemeye olanak sağlamasıdır. 
Cömert’in diğer eleştirmenlerde eleştirdiği, 
eksik bulduğu temel nokta budur. Diğer bir 
önemli neden ise, kuramsal donatımın du-
yarlığı erişemediği düzeylere çıkarmasıdır. 
Bu çok haklı saptama, hepimizin yaşamın-
da az çok sınadığı bir gerçekliği dile getirir. 
Sözgelimi, hiçbir kuramsal bilgimiz olmadan 
okuyacağımız bir öykü, roman ya da şiirden 
alacağım estetik hazla; belirli kuramsal te-
mel üzerinden bunları okumamızla duyaca-
ğımız haz arasında büyük ayrımlar olacak-
tır. Aynı ilişkiyi resim, müzik, tiyatro ya da 
mimari üzerinden de düşünebiliriz. Cömert, 
işte bu, sanat eserinden alınacak hazla, ku-
ramsal donatım arasındaki karşılıklı, diya-
lektik ilişki üzerinde çok sık durmuştur. 

Marx, henüz yirmi altı yaşındayken, şöyle 
belirlemişti bu durumu: “Eğer sanattan zevk 
almak istersen, sanat kültürüne sahip bir in-
san olman gerekir.”2

Eleştiri ve eleştirmen üzerine
Cömert’in üzerinde sürekli durduğu ko-

nuların başında eleştirinin ve eleştirmenin 
ne/nasıl olması gerektiğidir. Eleştiriyi, her 
şeyden önce, yaratıcı bir eylem olarak gö-
rür. Ona göre eleştirmende bulunması ge-
rekenler; sağlam içsel ve kuramsal ölçülere 
dayanan duyarlık, kişisel yetenek ve kültürel 
temelin nicelik ve niteliğine dayalı kendini 
denetim gücüdür. Eleştirmende bulunması 
gereken bir başka çok önemli özellik, önyar-
gıdan ve eş-dost yakınlığından uzak bir nes-
neliktir3. Bu nedenle eleştirmen her esere 
öncelikle sevgiyle, anlamak amacıyla yak-
laşmalıdır. Eleştirmen iddiasız, alçakgönül-
lü, sevgi ve coşku dolu bir okur olmalıdır.  Bir 
yapıtın karşısındaki ilk davranışı açık yürekli 
bir sevgi, alçakgönüllü bir öğrenme ve an-
lama güdüsü olmalıdır. Büyüklük duyguları, 
tek yargıç özentileri, kendini yapıttan üstün 
görme rahatsızlıkları eleştiriyi öldürür.

Bütün bu hazırlıklarla birlikte eleştirmenin 
işi yapıtlardaki çok anlamlılığı saptamada 
görür Cömert. Bilimle sanatın dili arasındaki 
ayrımlara değindiği birçok yazısında bilimin 
dilinin tek anlamlılık üzerine sanatın dili-
nin ise çok anlamlılık üzerine kurulduğunu 
vurgular. Bu yaklaşıma yönelik düşüncele-
rini serimlerken İtalyan Marksist eleştirmen 
Galvano Della Volpe’nin Beğeninin Eleştiri-
si adlı yapıtına sıkça gönderme yapar. Söz 
konusu yaklaşıma göre bilim, bilimin dili tek 
anlamlılık üzerine kuruludur. Bu nedenle 
aynı gerçekliğe ilişkin kabul edilmiş bilimsel 
yaklaşımın dili tektir. Söz gelimi bir bardak 
içinde bulunan suya parmağını daldıran in-
sanlar suyun sıcaklığına ilişkin farklı, çok 
anlamlı yorumlarda bulunabilir: Çok sıcak, 
sıcak, ılık, soğuk, çok soğuk vs. Görüldüğü 
üzere bir özneye-görelilik, başka bir deyiş-
le çok anlamlılık söz konusudur. Bilimin-
se bu çok anlamlılığı teke indirebilecek bir 
yöntemi, tutumu, dili vardır. Termometreyi 
alır ve bardağa daldırır. Sonuçta, söz geli-
mi “Suyun sıcaklığı 15 santigrad derecedir” 
der, böylece konu kapanmış, tek anlamlılığa 
ulaşılmış olunur. Çünkü başka bilim insanla-
rı da, hangi ülkede olursa olsun, aynı suyla 
ilgili ölçümlerinde aynı sonuca ulaşacaktır.

Cömert’e göre, söz konusu sanat oldu-
ğunda böyle bir tek anlamlılık olanaklı değil-
dir. Cömert bunu, Volpe’den aldığı seman-
tik örgensellik kavramıyla açıklar. Semantik 
örgensellik ya da anlamsal organiklik, sanat 
eserinde anlamın metin bağlamında, orga-
nik bütünlük içinde ve özerk olarak söz ko-
nusu olabileceğini dile getirir. Biz bir sanat 
eserinin anlamını yalnızca onun kendi için-
den çıkarabiliriz. Başka bir deyişle sanat 
eserinin anlamı ya da doğrulanması; sa-
nat eserinin çok anlamlı, özerk ve yalnızca 
kendi bütünselliğiyle kavranabilir bir yapısı 
olması nedeniyle, kendi içinden yapılabilir, 
dışarıdaki, sanatın içsel yapısında olmayan 
şeylere gönderme yaparak değil! Özellikle 
şiir üzerinden4 görüşlerini geliştiren Cömert, 
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bu konuda, şu sonuca ulaşır: Şiirsel ola-
rak gerçekleşmiş bir metnin bitmez anlam 
dağarcığını, yorum olanaklarını, bu metnin 
semantik örgenselliği ve özerkliği nedeniyle, 
istediğimiz kadar zorlayabiliriz.

Bu nedenle eleştirinin işi yapıttaki çok 
anlamlılığı saptamak, anlam olanaklarını 
genişletmek ve duyurmaktır.

Dilbilim vurgusu
Cömert’in eleştiri anlayışında dilbilimin 

çağdaş verileri çok önemli bir yer tutar. Öyle 
ki, çağdaşı birçok eleştirmeni, sanatçıyı dil-
bilimin verilerini yok saymakla eleştirir. Dil-
biliminin temel kavramlarını bilmeden dilden 
de, eleştiriden de, estetikten de konuşula-
maz Cömert’e göre.

Dilbilime verdiği önem nedeniyle birçok 
yazısında Saussure’ü anar ve sık sık onun 
temel görüşlerini özetler. Buna göre dil işa-
reti (im, gösterge) birbirinden ayrı düşünü-
lemeyecek iki öğeden oluşur. Bunlardan biri 
işaretin ses yanı (maddesel olan, işaretle-
yen, anlamlıyan, gösteren) öteki ise ses 
öğesini taşıdığı kavram yanı (işaretlenen, 
anlam, gösterilen) olarak kendini gösterir. 
Cömert, işaretin ses özelliğini anlamlıyan, 
kavram özelliğini de anlam sözcükleri üze-
rinden anlatır. Söz gelimi bu yazıyı yazdı-
ğım bilgisayar sözcüğünün içerdiği “bilgisa-
yar” kavramı anlam, “b-i-l-g-i-s-a-y-a-r” ses 
dizisini anlamlıyan olarak adlandırabiliriz. 
Anlam ve anlamlıyanın bölünemezliği ne-
deniyle, bir sözcük ses olduğu kadar anlam, 
anlam olduğu kadar da sestir. 

Cömert, özellikle bu açıdan, bir sesin, bir 
sözcüğün anlam taşıyıcı olması nedeniyle, 
konunun estetikle ilgisinin olduğunu düşü-
nür. O, bu konudaki düşüncelerini özellikle 
şiir üzerinden geliştirir. Cömert’e göre şairin 
şu sözcük yerine bu sözcüğü seçmesi şiirin 
yapısıyla ilgili bir sorundur. Başka bir deyişle 
her anlamlıyan değişikliği bir anlam değişik-
liğidir. Bu nedenle bir şiir her şeyden önce 
kendi içsel yapısı üzerinden çözümlenmeli-

dir. Cömert, bunu özellikle Nazım Hikmet ve 
Hasan Hüseyin şiirlerine ilişkin çözümleme-
leriyle gösterir5. 

İmgeye bakış
Cömert sanatın duyguyla biliminse dü-

şünceyle ilgili olduğunu söyleyen romantik 
görüşe karşı çıkar. Şiirin, özellikle de imge-
nin düşünceden uzak olduğunu ileri süren 
görüş her şeyden önce düşünceyle duyguyu 
keskin bir biçimde birbirinden ayırarak yanıl-
gıya düşer. Cömert’e göre imge şiirsel ola-
bilmek için aklın aydınlığından geçmelidir. 
İmge, işlenmeden önce ham bir çokluk, bir 
madde, bir potansiyeldir. İşte bu hammadde 
aklın seçme, ayırma, birleştirme işlemleri-
nin süzgecinden geçerek bir birliğe kavuşur, 
böylece şiirsel imge kurulmuş olur. İmge, bu 
işlemle, hakikati yansıtma, tümellik, evren-
sellik, bilgi değeri gibi özellikler kazanır.

Özetle, Cömert’e göre imge duygu ve dü-
şüncenin diyalektik birliğinin ürünüdür. İmge 
bir sezgi-kavram bütünüdür, bir somut-kav-
ramdır.

Biçim ve İçerik üzerine
Cömert, biçim-içerik ilişkisini de diyalek-

tik bir ilişki olarak görür. İçerik, tıpkı imge 
gibi, başlangıçta işlenmemiş, ham bir mad-
dedir. Bu ham maddeye aklın soyutlamaya 
gücüyle seçme, ayırma, ekleme, çıkarma iş-
lemlerinin uygulanması gerekir. Bu, işlene-
cek öğenin şuraya değil de buraya konması, 
şöyle değil de böyle kullanılması demektir. 
Bu nedenle, her içerik kendine uygun bir bi-
çim arar.  Cömert’e göre düşüncenin bu tür 
bir denetimi, işlenmesi; sanatçının düzen 
verme, bir biçime sokma arayışıyla ortaya 
çıkar. Bu arayış yardımıyla en şiddetli duy-
gular bile, kişisellikten çıkıp bir evrensellik, 
bir tümellik kazanır. Bu öyle bir evrenselliktir 
ki, her okurda somutluğunun bir ya da birkaç 
yönü açığa çıkar. Başarılı bir sanat eserinin 
her okurda ya da bir okurun farklı zamanla-
rında aynı metini okumasında farklı anlam-
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larının yakalandığını vurgulaması nedeniy-
le, Cömert’in bu vurgusu çok önemli.

Düşüncenin etkisini biraz daha açmak 
gerekirse… Şöyle der Cömert: “Şiirde dü-
şünce salt düşünce ve kavram olarak yok-
tur, ama somutlaşmış, imgenin plastikliğin-
de tikel öğelerine kavuşmuş, canlanmış, ete 
kemiğe bürünmüş kavram olarak vardır”.  
Biçim ve içeriğin iç içe içe girmiş, kaynaşmış 
olması nedeniyle, eleştirmenin işi, bu birliği 
çözümlemek, sanat eserine bir yapı olarak 
bakmaktır. Yukarıda da değinildiği üzere sa-
nat eseri, her şeyden önce, kendi içinden, 
yapısından yola çıkılarak çözümlenmelidir.

Biçim içerik ilişkisi üzerine Cömert’in bir 
başka görüşü de, salt biçimciliğe ya da salt 
içerikçiliğe karşı çıkmasıdır. İkisi arasında 
diyalektik bir ilişki olması nedeniyle, birbirle-
rinden ayrı olarak değerlendirilemezler. Yal-
nızca içeriğe ya da yalnızca biçime yapılan 
vurgu, sığ bir görüşün sonucudur ona göre. 
Daha açık bir deyişle, toplumcu içerikte olan 
bir şiir, biçimi yok saymışsa, güzel bir eser 
olmayabilir. Aynı şekilde, biçimsel olarak gü-
zel görünen bir şiir de, içeriğe önem verme-
mişse, güzel olmayabilir.

Biçim içerik ilişkisini bir diyalektik ilişki 
olarak görmesine karşın, sanat eserinin ya-
pısal özelliğine sıkça vurgu yaptığı için, bi-
çime görece daha çok önem verir. Dahası 
sanat biçimdir der Cömert. Aynı zamanda 
bunun biçimcilik olarak görülmemesi gerek-
tiğini belirtir.

İkinci Yeni’ye bakış
Cömert, İkinci Yeni’ye hem olumlayıcı 

hem de eleştirel açıdan yaklaşır. Olumlayı-
cı bakmasının nedeni, İkinci Yeni’nin şiire 
yeniden imgeyi soktuğunu, biçimsel sınırla-
rın yıkılmasını sağladıklarını düşünmesidir. 
Ona göre bu şiir akımıyla düş gücü tüm gizil 
güçleriyle kendini dışlaştırma olanağı bu-
lur. Yine çağrışım özgürlüğü, düzen dışılık, 
söz dizimi korkusuzluğu gibi yaklaşımların 
ilk kez İkinci Yeni’yle gündeme geldiğini dü-

şünür. Düş gücü ve İkinci Yeni üzerine şöy-
le der Cömert: “Yaratma eyleminin bu en 
önemli yetisi, 20. yüzyıl şiirimizde, hep be-
lirli sınırlar içinde iş görmüş, alabildiğine bir 
özgürlüğe kendini kaptırma olanağını bula-
mamıştır. Ancak ikinci yenicilerle, düş gücü 
dediğimiz yeti, tüm gizil güçleriyle kendini 
dışlaştırma fırsatı bulmuş ve şiirsel deneti-
min dışına çıkmadığı zamanlar, Türk oku-
runa, renk renk düşlerin varsıllaştırıp ısıttığı 
serüven dolu bir dünya sunmuştur.”

Şiirin bir biçim-üslup ve işçilik sorunu ol-
duğunun benimsenmesinde onların büyük 
payının olduğunu düşünür. 

Sanata her şeyden önce bir yapı olarak 
bakmak gerektiğini söylemesine karşın, Cö-
mert, İkinci Yeni’deki “yapısı olmayan şiirsel 
yapının” bir ilerleme olduğunu ileri sürer: 
“İkinci yeni ürünlerin büyük çoğunluğu, çok 
ilginç bir yapısal özellik gösterir. Bu ürünler-
de yapacağınız bazı değişiklikler, çıkaraca-
ğınız veya ekleyeceğiniz uygun dizeler, şi-
irin yapısında önemli bir eksiklik yaratmaz. 
Daha doğrusu bu şiirler, sanki özellikle ya-
pısızlığın bir örneği olarak yaratılmak isten-
mişler izlenimini verir. Bu durum, şiir kuramı 
açısından bağışlanamaz bir kusur sayılmak 
zorundaysa da, Garip şiirinin çizgisel mima-
riye oturan rahat yapısallığını bozduğu ve 
bu bozmanın kaçınılmaz gerekliliğini gös-
terdiği için, şiirimizin gelişimi açsından çok 
olumlu olmuştur. İkinci yeniciler, şiirin Garip-
çilerde olduğu gibi kolay bir ritim, kıvrak bir 
söyleyiş, öykünülebilen bir deyiş tekniğinin 
çok uzaklarında bulunduğunu, başarısız so-
nuçlarla da olsa vurgulamışlardır. ”

Aristoteles’in Poetika’sına ilişkin uzunca 
yazısında, sanat eserinde nesnelerin birli-
ğine vurgu yapan, bu nedenle de güzel bir 
eserin bir parçasının, bir öğesinin atılması 
durumunda eserin güzelliğinin bozulacağı-
nı vurgulamasına karşın Cömert, biçim ko-
nusuna verdiği özel önem nedeniyle, İkinci 
Yeni’deki bu soruna olumlu bir açıdan yak-
laşmıştır.
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Eleştirel açıdan baktığı şey ise İkinci Ye-
ni’de biçimsel arayışın başlı başına bir amaç 
durumuna gelmesidir. Söz gelimi Ece Ayhan 
şiirini eleştirdiği bir yazısında, Ayhan’ın ço-
cuksu bir dilbilgisi yaratarak, tatsız bir cam-
bazlık yaptığını ileri sürer. Cömert’e göre 
gerçek öncü akımlar, gelenekle bağlarını 
basit bir dilbilgisi düzleminde değil, bütün 
bir yaşam anlayışını değiştirerek koparırlar. 
İkinci Yeni’de bu pek gerçekleşmemiştir Cö-
mert’e göre. Bunu şöyle dile getirir Cömert: 
“Ne yazık ki ikinci yeni ozanlar, bozduklarını 
yeniden kurarken, yapaylığı kendine amaç 
bir şey gibi görmüşlerdir. Dolayısıyla, ortaya 
koydukları ürünlerin çoğu, doğallığı aştıkları 
halde, yeni bir sanatsal düzen gerçekleştire-
memiştir.”

Toplumcu sanat yapanlara yapıcı eleştiri 
Cömert, hem toplumcu sanat yapanlara 

hem de toplumcu eleştiriden yana olanlara 
çeşitli eleştirilerde bulunur. Bu eleştirilerin 
temelinde, Cömert’in yapı ve biçim kavram-
larına verdiği önem bulunur. Cömert, önce-
likle içerikçilik adını verdiği tutuma karşıdır. 
Ona göre, yalnızca içeriğe önem verilerek 
üretilen sanat eseri ya da aynı mantıkla ya-
pılan sanat eleştirisi sorunludur. Sanat eseri 
içeriği ve biçimiyle bir bütündür. İçerik ancak 
doğru bir biçimle buluşabilirse sanatsal etki 
ortaya çıkabilir. Bu nedenle sanatçının biçim 
sorunu üzerine iyice eğilmesi, yansıtmak is-
tediği içeriğe en uygun olacak biçimi araştır-
ması gerekir. Buysa ciddi bir işçilik gerektirir, 
kolaycılığı dışlar. 

Bu bakış açısıyla, Cömert, toplumcu 
olarak adlandırılan birçok şiirde, biçimin 
önemsenmediğini, yalnızca içeriğin önem-
sendiğini vurgular. Bunun temelinde ideolo-
jik kaygılar bulunduğunu belirtir. Cömert’in 
kendisi de toplumcu sanattan, sınıf müca-
delesinin bir parçası olan sanattan yanadır. 
Gelgelelim, ona göre, sanatın devrime hiz-
met edebilmesi için her şeyden önce sanat 
olması gerekir. Eleştirmen, sanatsal bir ürü-

nü, her şeyden önce bir sanat eseri olarak 
ele almalıdır. Eserin yapısını, onu sanat ya-
pan şeyi bütünüyle çözümleyip ortaya koy-
malıdır. Bunun içinse sağlam bir kuramsal 
altyapı ve buna dayanan bir duyarlılık ge-
rekir. Sanat eserinin yapısını çözümlemeyi 
başardıktan sonra, eleştirmen, söz konusu 
eserinin sınıfsallığını, sınıf mücadelesi için-
dekini belirleyebilir.

Sanatın sınıf mücadelesine katkısı; slo-
gancı, ajitatif yaklaşımlar yerine; sanatı her 
şeyden önce sanat olarak gören bir yakla-
şımla olasıdır.

(*) Bu yazıdaki betimlemeler ve değerlendirme-
ler Cömert’in Eleştiriye Beş Kala adlı, ölümün-
den sonra kitap haline getirilen eleştiri yazıların-
dan yola çıkılarak yapılmıştır. Cömert’ten alınan 
dolaysız alıntıların kaynağı bu kitaptır: 
Bedrettin Cömert, Eleştiriye Beş Kala, De Ki Ba-
sım Yayım, Ankara, 2006.

Dipnotlar:
1- Özdemir İnce, http://ozdemirince.com/bedret-
tin-comerti-aci-hatirlamak/ 
2- Karl Marx, 1844 Elyazmaları, Çev. Kenan 
Somer, Sol Yayınları, Dördüncü Baskı, Ankara, 
2011.
3- Cömert birçok yazısında sanatçının ve eleştir-
menin piyasaya, piyasa ilişkilerine teslim olma-
larını eleştirir. Bir şiirin diğer bir şiire üstün tu-
tulması, yayıncısının istemine göre ürün üreten 
sanatçılar… Cömert, sanatla ilgili olan her şeyde 
eş-dost, hatır-gönül ilişkisinin egemen olmasını 
da eleştirir. Bu nedenle “eleştirmen sanatçıdan 
uzakta yaşamalıdır” der.
4- Hasan Hüseyin’in de Eleştiriye Beş Kala’nın 
girişinde belirttiği üzere, Cömert’in sanatla ilişkisi 
şiirle, şiir yazarak başlamıştır. Bu özel ilgisi ne-
deniyle, Cömert’in sanat üzerine çözümlemele-
rinin önemli bir bölümü, şiir üzerinde yapılmıştır.
5- Cömert, sanat eserlerini birbirleriyle karşılaş-
tırırken, karşılaştırma sözcüğü yerine oranlama 
sözcüğünü kullanır.
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Hayatı Yargılarken
“metin-kemal kahraman’a”

olgun bir çağda tüm yaşanmışlıklar üzre, düşünürken ve kanıksarken 
geçmişi
belki bir yasal işkence hâli, binler sıkıntı, insanoğlunu yargılarken bir 
özeleştiride
tomar tomar kağıtlara yazılmış şiir ve öyküler, hepsi teker teker birer 
sanat ve esrar
özlemek ne özel bir duygu, ne güzel, ne kutsal, mesafeler de 
büyüdükçe büyüdü
bir tütün sararım şimdi, istanbul’u gözlerim, mevsimlerin günlerini 
aşarken, duygulanırım
devirip tüm içki kadehlerini  seni anlamak seni, tüm yargı bir müzik 
simgesi ve sonra sessizlik
aslolan ölüm değil, yaşamaklar var hâlâ ve güzel insanlar yaşadıkça 
evrende, sürecek kavga
hiç bıkmadan söyleyeceğim sevda söylencelerini, güneşi doğuracak 
gözlerim yeniden
belki bir ay tutulması bu gece, gece yıldızları çağırıyor, geceler 
karanlık ama eğer umut varsa
o zaman gülümsesin bütün insanlar, eski günler yaşansın ve umut 
bitmesin, duygularım var
ağır uykulara gebe kalıyor düşlerim, oysa ki her düş bir gerçeği 
imliyor, gerçekçi  bir inanç ve
emek aşkı çağırıyor, sevgiler sevgileri, işte yaşamın özü tamamen 
tümel sevgiler ve gerektiri
işçi tulumları ve karlık botlar, haberini bekliyorum her kavganın ve 
zaferin, ben bilmekteyim
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kent ve ülkeler insanların yüzleri ile dolup taşıyor, insanlar hâlâ 
yaşıyor anlama ve sevgiye koşan
bir sözleşmenin kağıtlarını imzalarken hüzünlü anılar belirir 
yüreğimde, sevinirim bu gecelerimde
bitmesin düş ve müzik, yazıların binler kuramında ve şiirlerin 
çoğaldığı sokaklarda, bir çizgi gibi
yanılsamalarla dolu bir savaşta, bitsin nefret ve kavga ve ölümler, 
yaşasın ışıklı günler ve yıldızlar
bugün masamda bir kuru ekmek, işte bir sosyalist inanç, şarabını 
yudumlar gibi aşkın ve inancın
avuçlarımı güneşe açıp şarkılar söylerim şimdi ben ve ağlarım 
gözlerim dolu ve uzaklara sevdalı
esin ve yazı dünyanın gizini açıklasın ve gerçekler gerçekleri  
yaşatsın, yansıtsın, dua ve tanrı ile
ebedlere dek son bulmasın dünyayı anlatan şiirler ve kitaplar, 
yazıldıkça ve okundukça,hep
tüm hayaller birer kelime, kelimeler kelimeler üzerine kurgulu, 
haykıralım bugünün kavgasını
ve inanç ya da umutla arşınlayıp yürüyelim  sokaklarında, işte şairin 
yorumu…
gitarın bestelerinde!..

Baran DOĞU
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Paralize Olmamak İçin Direngen
Bir Arayış (2)

Sevda TOPALOĞLU

“Sorgulanmamış bir yaşam, yaşam de-
ğildir.” derken Sokrates sorgulamanın son-
suza dek arafta kalabilmeyi göze alma gü-
cünü yaratırken aynı zamanda derin  acıları 
ve sorguladıkça içine düşülen kara delik 
misali boşlukları da kabullenmek anlamına 
geldiğini de ifade etmiş miydi? 

Eskiden kitlelerin kabul ettiği önyargılar-
dan ibaret olan doğruları zihin süzgecinden 
geçirmeden, koşulsuz benimseyenlerin hu-
zurunu, itaatini, mutluluklarını, rahatlılıkları-
nı hayretle izler ve hangisinin doğru oldu-
ğunu bile sorgulardım. Onların rahatlıkları 
mı, benim huzursuzluğum mu? Sonra be-
deli ne olursa olsun paralize olmamak için 
direngen arayışıma devam etmenin, hisset-
tiğim acının bedeli ne olursa olsun yaşan-
maya değer olduğunun ayırdına vardım. 
Platon’un bahsettiği pek çoğumuz gibi za-
ten hiçbir zaman ait olamadığım- sürünün 
içinden sıyrılıp sonu belirsiz yollara sapa-
bilme, sürüyü daha iyi gözlemleyebilme ve 
direngen arayışıma devam edebilme gücü-
nü kendimde buldum. Ama gördüklerimden 
sonra bu dünyada verilebilecek en zor ve 
en onurlu savaşın seni durmadan bir kalıba 
sokmak için değiştirmeye çalışan, fazlalık-
larını yontan dünyada direngen arayıştan 
vazgeçmeden kendin olarak kalabilmek ol-
duğunu duyumsadım. İşte tam bu noktada 
İnsancıl’a tutundum. 

Ardından iliklerime kadar hissettiğim de-
rin acı ve içine düştüğüm kara delikler bir 
yana, zihnimde uçuşan düşünceleri kale-
mimden damıtma ihtiyacımın huzursuzluğu-
nun da hiç bitmediği anlardan birinde; “Kalp 
gözü açık olan birinin gözleri görmese de 
görür her şeyi ama zihnini sorgulamalara 
kapatmışsa birisi ona ne göz kar eder ne de 
ötesi.” cümlesine inanmayı seçerek devam 
ettim. Nihayetinde sistemin iltihaplı damar-
larından sızan kanda boğulacağımı bilsem 
de; dağılan, ezilen, horlanan, deliren, acı 
çeken her parçam İnsancıl direnişimin eseri. 
Ve yine biliyorum; bugünkü kaos “mış gibi 
yaşamların bedeli.”

Evet, “mış gibi yaşamlar.” Pek çok insan 
mış gibi yaşamıyor mu? Mış gibi ilişkiler, 
mış gibi işler, mış gibi sayılar, mış gibi açık-
lamalar, suya yazı yazmaktan farksız zihin 
süzgecinden geçirilmeyen bilgiden yoksun 
mış gibi fikirler... Anda kalabilen, kendinin ve 
çevresinin farkında olan, empati kurabilen, 
ben’i-ben’leri keşfeden, sorgulayarak güven-
li liman olarak görülen sürüden ayrılabilen 
ve insan kalabilmeyi göze alabilen kaç insan 
var ki hayatta? Ya da kaç kişi Kohlenberg’in 
ahlak yasasında bir basamak dahi yükselin-
ce diğerlerini çekebiliyor? Ya da kaç insan 
“maskelerinden” sıyrılıp “gerçek ben’leri” 
arıyor? Ya da ben’leri bulan insan kaç ben-
liğini kabul ediyor ya da hangilerini göster-
memek için daha güçlü setler çekip, başka 
maskelerin ardına saklanmıyor?
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Peki telaşların, koşuşturmacanın, kala-
balığın, beton yığınlarının arasından sıyrı-
lıp nefes alabildiğimiz mutlu anlardan iba-
ret değil miydi hayat? Hangi sosyal medya 
hesabı o anları yaşamanın tadını verebilir? 
Sevdiklerimizle bölüştüğümüz tandırdan 
çıkan sıcacık ekmeğin zeytinyağına banıp 
yemenin tadını hangi kahvaltı salonu vere-
bilir? Toprağa uzanıp gökyüzüne bakarken, 
rüzgarda aheste aheste sallanan yaprakla-
rın, taşların arasından sıyrılıp yolunu bulan 
tertemiz suyun sesini dinlemenin huzurunu, 
hangi AVM verebilir? Doğanın özgürlüğünü, 
canlılığını, insan eli değmemiş mükemmelli-
ğini, doğallığı katleden hangi otel verebilir? 
Toprağı hisseden ayakların enerjisini, güve-
nini bilmem kaç katlı hangi apartman vere-
bilir? Öylesine çılgın bir zamanda yaşıyoruz 
ki kendine  yabancılaşmanın, kimlik karma-
şasının, doğadan kopmanın, üretmek yerine 
gösteriş yapma merakıyla dolu lüks, marka 
takıntısının, gerçek hayatta paylaşmak yeri-
ne sosyal medyada boy göstermenin, kitap 
okumak yerine  teknolojinin tutsağı olmanın 
adı modernleşme oldu. Evet, insan doğa-
dan, hislerinden, vicdanından, merhametin-
den öyle bir koptu ki muazzam bencilliğiyle 
en büyük felaketlerin yaratıcısı oldu. O yüce 
egosunun, bitmek tükenmek bilmeyen para 
arzusunun ve güç hırsının bireyden topluma,  
toplumdan devletlere, koca devletlerden 
dünyaya ve hatta dünyadan evrene kadar 
her şeye zarar verdiğini görmek istemedi. 
Kimi zaman yüzüne bir tokat gibi inse bile 
gerçekler, kendine hep bir suçlu bulup as-
lında dışsallaştırma yapıp kendini aklamaya 
çalıştı. Ve başını gönül rahatlığıyla koydu 
yastığına. Elini taşın altına koymak bir yana, 
taştan duvarlar ördü kendi elleriyle. Ve en 
nihayetinde bedelini en çok doğa, çocuklar 
ve kadınlar ödedi. Meselenin siyaset, öteki 
beriki, sen ben, güçlü güçsüz ayrımı olmadı-
ğını göremedi. Bugün ulaştığımız, yarını da 
belirleyen geniş çerçeve boylu boyunca, çır-
pınarak, haykırışlar kopararak, ağlayarak, 

isyan ederek uzanırken burnunun ucundan 
ötesini görmedi. Bana dokunmayan yılan 
bin yaşasın deyip yumdu gözlerini. Sürü-
den ayrılanı kurt kapar deyip karıştı kala-
balığa, herkesleşmeyi, kendi çıkarları uğ-
runa itaat etmeyi marifet saydı. Ve bunları 
yapmak için her saniye maskelerin ardına 
saklanmadı mı?

Evet; maskeler, maskelerimiz... Onları 
düşürmekten neden bu kadar korkuyoruz? 
Yaralanmaktan mı, tükenmekten mi, güven-
li sandığımız limanın sarsılmasından mı, 
gelecek tepkilerden mi, anlaşılmadığımızı 
hissetmekten mi, yargılanmaktan mı korku-
yoruz? Yoksa gerçeklerden mi korkuyoruz? 
Mutlak sandığımız doğrularımızın sarsılma-
sından, mutlak yargılarımızın devrilmesin-
den mi çekiniyoruz? Cevap hepsi ya da hiç 
biri mi? Belki de sadece medya aracılığıyla 
bilinçaltımıza işlenen sübliminal mesajların, 
kapitalizmin prangasının, Maslow’un ihtiyaç-
lar hiyerarşisindeki ilk basamakta yer alan 
fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için 
içine düştüğümüz telaş ve koşuşturmacanın 
yarattığı kaygının içinde durup nefes bile 
alamıyoruz. Ya da belki de dünyada hızla 
tırmanan antidemokratik, neoliberalist, an-
tiekolojik, doğmatik, skolastik,   bireysel ve 
toplumsal adaletten uzak eğilimlerin yük-
selişinin yarattığı sorgulamalar içinde daha 
derin bir kayboluşa sürüklenmeyi göze ala-
mıyoruz. Ya da belki de sorgulamanın ya da 
kendini aramanın yarattığı derin acı devam 
edebilmemizin önüne geçiyor ve belki de 
yapay seçilimin içinde kısacık bir zaman di-
liminde harcanmayı göze alamıyoruz. Ya da 
belki de düştüğümüz umutsuzluğun içinde 
artık bir çıkış yolu olmadığına inanıyoruz. 

Peki gerçekten “mış gibi yaşamlar, mış 
gibi ilişkiler, mış gibi samimiyetler, mış gibi 
düşünceler, mış gibi işler” bizi yeterince uçu-
rumun kenarına sürüklemedi mi? Yeterince 
kaybolmadık, yeterince kendimizi kaybet-
medik mi? Belki de her şeye rağmen içimize 
patlayan benliğimizin konuşma zamanı gel-
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di. Belki de en azından durup dinlenmeden 
masumları, savunmasızları, duyarlıları öğü-
ten değirmende birbirimize tutunup çember 
olmamızın ve safları sıklaştırmanın zamanı 
geldi. Belki de birlikte olmanın gücünü fark 
etmenin ve farklılıklarımızın bizi asıl güzel 
kılan şey olduğunu anlamanın zamanı gel-
di. Belki de sorgulamanın yarattığı derin 
acı- ki yaşanmaya değer olan da bu- zihin-
sel, düşünsel, insancıl yalnızlığımızdan sıy-
rılabilmemizle birlikte azalır. Ya da belki de 
pragmatistliğin, narsistliğin, kapitalizmin, içi 
boşaltılmış metaların ve en önemlisi de ah-
laksızlığın ulaştığı boyutları fark etmek sor-
gulamaktan daha da büyük bir acı yaratıyor. 
Sonra pragmatist bakan, kolektif düşünme-
nin ya da hissetmenin duygusunu tadama-
mış, içi boş metalara tutunan, eskil kapan 
içinde sıkışıp kaldığının farkında olmayan 
bunca insan kalabalığı içinde yaşarken bit-
meyen sorgulamalarım beni, paralize olma-
mak için direngen bir arayış içinde, belki de 
yeniden sorgulayıp sarsacağım düşüncele-
re yaklaştırıyor:

En büyük hisler çocukluğunda
En büyük arayış sorgulamanda
En büyük zenginlik yüreğinde
En büyük derinlik ruhunda
En büyük evren içinde
Bu yüzdendir ki
Ruhunu yüreğinle besledikçe
İçine dönüp evreni aradıkça
Çocukluğuna yaklaştıkça
Her zerreyi sorguladıkça
Büyürsün.
Her geçen gün Sokrates’in “Bildiğim tek 

şey hiç bir şey bilmediğimdir.” cümlesini 
daha derin hissetmenin sonu gelmeyecek 
kara deliğine düşerken ve Heraklitos’un: 
“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” 
cümlesine tutunarak arayışıma devam edi-
yor, büyüyorum.

Peki her şeyi iyi yanından görmeyi, iyi 
kalpli olmayı, kendimiz yerine başkalarına 
değer vermeyi marifet sanmayı, topluma 

ayak uydurmak zorunluluğunu kim öğretti 
bize? Peki böyleyken maskelerin ardında 
saklanan yüzlerin karşısında kendin olmak 
için direnmek niye? O yüzler ki kalabalık 
kimsesizliğin öbür adı. O yüzler ki evrenin 
en kötü varlığı olan insanın çirkinliklerini bir 
sır gibi saklayan. O yüzler ki boynunun üs-
tündekini kullanmayan bir sürüden farksız. 
O yüzler ki kendi hatasını saklar başkasının 
iyi taraflarını bile kötü görüp döküp saçarak 
kendini aklayıp paklar. Bu yüzlerin arasında 
yaşama çalışıp bu kadar sivrilmek, kanatları 
olmadığını unutmak niye? İnsan kalabilmek 
için! Merhameti ve vicdanı her şeye rağmen 
yaşatabilmek için! Her şeyin zıtlıklarla var 
olduğu bu deterministik evrende yüreğimiz 
fırtınaya tutulmuş sanırken, dünyanın avuç-
larımızda olduğunu fark edebilmek ve bir 
nebze olsun yangın yeri yüreklere su serpe-
bilmek için!

İşte bu yüzden an geliyor uğradığım ifti-
ra sonrası belden aşağım toprağa gömülüp 
nidalarla taşlanarak öldürülen-sadece bey-
ni yıkanmış öz oğlumun attığı taşın acısını 
hisseden-kadın oluyorum. An geliyor tuzlu 
suya bastırılan parçalanmış ayaklarımın 
acısını duyumsuyorum, an geliyor seçmedi-
ğim bir dinde doğduğum için katlediliyorum, 
an geliyor siyanürle zehirlenen toprağımın, 
katledilen ağaçların acısını iliklerimde his-
sediyorum. An geliyor öldürülen oğlum için 
attığım feryadın hesabını soranlara lanet 
okuyorum, an geliyor tecavüze uğrayan kı-
zım için kuyruk sallamasaydı diyenlerin de 
yüreğini yak mevlam diyorum. An geliyor 
ailem bir umutla göç etmeye çalışırken can-
sız bedeni kıyıya vuran çocuk oluyorum, an 
geliyor lösemili oğlum için yalvaran anne 
oluyorum. An geliyor bunca liyakatsizliğe, 
çirkefliğe, çirkinliğe alkış tutanlara tiksinerek 
bakıyorum, an geliyor üç diplomalı işsizler 
kervanına katılmanın ağırlığı altında can 
veren oğlumun yasını tutuyorum. An geli-
yor SMA’lı evladımın gözlerimin önünde yok 
oluşuna tanıklık ediyorum, an geliyor yolu-
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mu göstersin diye yapılan sarı çizgileri takip 
ederek kocaman bir ağaca tosluyorum. An 
geliyor atıkların öldürdüğü kefal oluyorum, 
an geliyor plastik yutan karetta gibi can çe-
kişiyorum, an geliyor içtiğim bir yudum suyla 
zehirlenen sokak köpeği oluyorum. An geli-
yor maden ocağında göçük altında kalıyo-
rum, an geliyor kot taşlama tezgahlarında 
kanseri içime çekiyorum. An geliyor boşan-
dığım kocam tarafından çocuğumun gözleri 
önünde on yedi yerimden bıçaklanıyorum, 
an geliyor yürüdüğüm sokaktan böbreğim 
olmadan dönüyorum, an geliyor satılıyorum. 
An geliyor açlıktan ölüyorum, an geliyor 
obeziteden ayağa kalkamıyor, çürüyen etle-
rimin acısını duyumsuyorum. An geliyor ço-
cuk felcinin aşısını bulup insanlığa armağan 
ediyorum, an geliyor bir maskeyi üç yüz lira-
ya satıyorum. An geliyor Mevlana oluyorum, 
an geliyor Marx, an geliyor Yunus Emre, an 
geliyor Hegel, an geliyor Ahmet Yesevi, an 
geliyor Descartes, an geliyor Mimar Sinan, 
an geliyor Aristotales, an geliyor Eflatun, 
an geliyor Ömer Hayyam, an geliyor Fuzü-
li, an geliyor Baki, an geliyor Nazım Hikmet, 
an geliyor Picasso, an geliyor Lamartine, 
an geliyor Farabi, an geliyor Feriduttun At-
tar, an geliyor Napolyon, an geliyor Büyük 
İskender, an geliyor Tabgaç Buğra Han, an 
geliyor Nietzsche, an geliyor Erich Fromm, 
an geliyor Jung, an geliyor Abidin Dino, an 
geliyor Aslı ile Kerem, Leyla ile Mecnun, an 
geliyor Flaubert, an geliyor Sabahattin Ali ve 
daha binlercesi oluyorum... An geliyor susu-
yorum, an geliyor ağlıyorum, an geliyor hay-
kırıyorum, an geliyor deliriyorum! Ama her 

anımda beni daha derin sorgulamalara iten, 
daha geniş bakış açılarını kazandıran far-
kındalıklar biriktiriyorum ceplerimde. Sonra 
sadece insanım diyorum. Sadece insan. 
Acıkan, üşüyen, sevgi görmek, kabullenil-
mek, anlaşılmak isteyen, aşık olan, hasta-
lanan, seven, düşünen, sorgulayan, sanatla 
büyülenen, merhametle canlanan, özünü 
arayan... 

Sonra diyorum ki: “Hayat kısa, kuşlar 
uçuyor.” elbet. Ama kuşlar bile geri dönü-
yor gittiği yerlerden. Kış gelince yine baha-
ra uçuyorlar, hisleriyle yaşıyorlar. Belki de 
insanda eksik olan budur. Hislerimize göre 
değil de mecburiyetlerimize göre yaşamak. 
Peki evlenmek bir mecburiyet mi, çocuk 
sahibi olmak, onlarla ilgilenmek, ev ya da 
araba sahibi olmak, marka kıyafetler almak, 
gösteriş peşinde koşmak, paylaşım yapmak 
gerçekten mecburiyet mi? Biz bu dünyaya 
sadece fatura ödemek, işe gidip gelmek, 
sosyal medyada bir şeyler paylaşmak, ço-
cuk büyütmek, günü geçirmek için gelmiş 
olabilir miyiz? Bu hayatın bize sunulması-
nın, yaptığımız seçimlerin, ödediğimiz be-
dellerin daha yüce bir anlamı olmalı. Sonra 
sonsuz arayışımda bir noktaya varıyorum: 
Asıl olan şu ki insanlar bildikleri, alıştıkları 
mutsuzlukları, bilmedikleri mutluluklara ter-
cih ediyorlar her zaman. Aslında ateşten bir 
çemberin içinde kavrulup dururken düşlerini 
unutup hislerini öldürüp bunun adına yaşa-
mak diyorlar. Aslında eksik olan ne mi haya-
tın anlamını bulmak, “mış gibi yaşamlardan 
ve maskelerden sıyrılmak”, arafta kalmayı 
göze alabilmek için: “Cesaret.”
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Ben Senin Kadar İstanbul’um
Ben Senin Kadar Haliç

Bir sırça köşktü Haliç
Tahta parçalarından
El ayak yapardı çocuklar
Bez bebeklerine.
Fabrika dumanına kokusu karışmış 
derelerin
Emek, alın teri kutsal
Büyükler eli öpülesi
Ve sokaklarında
Genizler gibi
Yürekler yanık
Tavan yapmış
Dostluk, dayanışma
Paylaşmak
Gökyüzünde, yıldızlara kucak
Erik, kiraz ağaçları dolu bahçeli evler
Sıcak soba başı sohbetler
Bir yazlık sinema
Ve bakışlarda yaşanan aşk
Yürekte bir kor
Sessiz bir haykırışıdır 
Delikanlılığın
Ben senin kadar İstanbul’um
Ben senin kadar Haliç

Nusret KARACA
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Ayrılıkta Ölümde: “Son Bakış”*

Hasan AKARSU

Yazar Irmak Zileli 1978 İstan-
bul doğumlu olup sosyal antropo-
loji okur. Çeşitli dergilerde, kitap 
eklerinde değerlendirme-eleştiri 
yazıları yazar ve romanlarıyla tanı-
nır. Yeni romanı “Son Bakış”ta bir 
Gürcü kızı olan Tina’nın Türkiye’ye 
kaçarak bakıcılık yaparken yaşa-
dıklarını yansıtır. 

Tina, çaresizdir ve “Beni duyu-
yor musun?” sesini duyar. Yanlış ev, 
yanlış anahtar yüzünden ölüme yü-
rür. Sevgilisi Kaveh, sınırdan kaçar-
ken yakalanır, Tina ise Türkiye’ye 
geçmeyi başarır. Ne var ki iki sevgili 
bundan sonra buluşamaz. Tina, aile-
sini tanıtır, Sovyetler’deki yaşamdan 
kesitler verir geri dönüşlerle. Dansı, 
baleyi sever, dans okuluna gider. 
Öğretmeni Bayan Gelika’nın söy-
lediklerini anımsar. Annesi, babası, 
anneannesi, dedeleri derin izler bı-
rakır onda. Dedeleri Çarlığa karşı 
savaşır. Babası bir iş kazası sonu-
cu emekli olur, tazminatı ödenmez. 
Tina, Türkiye’de Seval Hanım’ın 
evinde bakıcı olarak çalışır. Onun 
yatalak annesi Nezahat Hanım’a bakar. Beş 
katlı bir apartmanın 5. katındadır evleri. Bir 
gün yanlış anahtar alıp evden çıkınca telaş-
lanır. Ev sahibi gelmeden eve girmeye çalı-

şır. Çatıdan balkona geçerken 5. kattan yere 
çakılır. Roman, o sırada geçen üç-beş daki-
kada ölüme direnirken anımsadıklarıyla sü-
rer. Düştüğünü görenler toplanır çevresine. 
Cankurtaran çağırırlar. Polis beklerler.
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Ölüm su içinde yüzmek gibi
Tina, boğuk sesleri duyarken geçmişiyle 

ilgili düşler görür. Annesini, anneannesi İlo-
na’yı görür. Sevgilisi Kaveh’in sınırdaki ka-
çışını, kurtulup kurtulmadığını düşünür. Ka-
çarkenki “Son Bakış”ını unutamaz. Sokakta 
bir de Tina adı verilen bir köpek vardır. Tina, 
o köpekle ilgilenir, kendisini sevdirir. Yere 
çakıldığında köpek de ayrılmaz yanından, 
sürtünür vb. Tuhafiyeci Hasan Efendi, dük-
kânına geldiğinde sırnaşır Tina’ya. Seval 
Hanım, evin her yerine kamera yerleştirir, 
izler onu. Çoğu kez azarlar. Tina, Moskova 
Devlet Balesinde dansçı olma düşü kurar-
ken başına gelenlere çok üzülür. Berlin Du-
varı yıkıldığı gün doğan Tina, yaşadıklarını, 
tutsaklığını, Kaveh’le çıktığı kahveyi düşü-
nür. Türkiye’deki dışlanmışlığı, yabancılığı 
üzücüdür. Anneanneden kendisine geçen 
kolye (haç) sevdiği bir armağandır. Ölürken 
nereye gömüleceğini düşler. Tanıyan kim-
sesi yoktur. Ölüm duygusunu yansıtırken 
“Suyun içinde yüzmek gibi bir hissi varmış 
meğer ölmenin…” (s. 55) der. Alika Dede, 
büyük dede Anton, patronun Eka’yı azarla-
ması, 7-8 yaşındayken düştüğünde ateşinin 
yükselmesi, ellerinin şişmesi, şimdi de düş-
tüğünde anahtarın batmasıyla elinin şişmesi 

vb. anımsadıklarıdır. Yağmur yağmaya baş-
ladığında şair olan sevgilisi Kaveh düşer ak-
lına. Çevresindeki yabancılar arasında ölü-
mün zorluğunu, o ölürken çevresindekilerin 
de öldüğünü düşünür. Asfalttan bir ölüm dö-
şeğindedir. Fırında ekmek kuyruğunda geri-
lere itildiğine, dil bilmediğinden konuşama-
dığına, yabancılığı üzerinden atamadığına 
üzülür. Bir zaman tünelinde düşler kendini. 
Son anda annesinin geldiğini düşler, bir atın 
göğsüne bastığını duyumsar. Ölüm üzerine 
konuşurlar. “Biz yoksak ölüm de bizim için 
yoktur”, “Mutlu yaşadıysam mutlu ölüm ola-
cağı”, “İyi geçen ömrün mutlu ölüm getirece-
ği” vb. (s.144). Ölürken annesinin gelip onu 
evine çağırdığını duyar gibi olur.  

Yazar Irmak Zileli, “Son Bakış” romanın-
da, Tina’nın anımsayıp anlattıklarıyla Rus-
ya’da toplumun yozlaştığını gözler önüne 
serer. İlona’nın ağzından “Politikanın yalanı, 
sanatın ise gerçeği sevdiğini” vurgular. Ya-
bancı ülkelerden gelen bakıcı kadınların ya-
şamlarına tanıklık ederken, okurlarını bilin-
meyen gerçeklerle buluşturur ve yabancılık, 
dilsizlik üzerine düşündürür.

(*) Irmak Zileli, Son Bakış, Everest Yayınları, 
1. Basım, Kasım 2019, 150 s. 

Sözcükler
yaşamımı  yeniden yarattınız

sözcükler yıktınız
eprimiş kabuğumu fırtınada
yeniden yarattınız biçimimi

Berrin TAŞ



Nisan / 202050

“Aşk Ölüme Büyür”*

Ali TAŞ

Ahmet Karataş’ın ilk şiir kitabı nicel an-
lamda hüzünlü bir görsellik taşıyor. Bu hü-
züncül uzantı ”Amcaoğlu” adlı (s.107-108-
109) şiirinin görsel, içeriksel tavrına da 
yansır. Orda, “Ses / Üstündeymiş düşünce-
lerin /…” dizeleriyle kara haberi verilir ade-
ta. Kitabın girişinde yer alan “İçindekiler” 
başlıklı çizelgede, kitapta 62 şiir yer aldığı 
görülüyor. Oysa kitapta 64 şiir var. “Nağme-
ler” (s. 28-29) ile “Yontular Üşümez mi?” (s. 
86-87) adlı şiirlerin çizelgede yer almadığı 
görülüyor. 

Aşk, ölüm, sevgi, zaman, yaşam ve ara-
sında devinen Ahmet Karataş’ın şiirinde  
yaşam “…göle karışan umut…” tadında so-
yuttan somuta algılanırken, Karataş şiirinin 
umut, yaşam, yaşam sevinci gibi pozitif iz-
leklerin kuşatmasında seyrederken de deği-
nilen o yaşam-ölüm dengesinin felsefi sor-
gulamalar içeren tematik sıçramalarla yine 
aynı bütünlükte korunduğu görülür.

Varlığın kaynağını arayan insan, 
Birbirinden doğan karşıtlar gibi; 
Yaşama sarılsa   ölüme,
Ölüme sarılsa yaşama değer elbet.

(Elbet-s.11)
 
Yaşam, “Her başlangıç, / Sonlu bir yol-

culuktur aslında, / Adımları ölüme koşan…” 
dizeleriyle başlayan, kitaba ad olan “Aşk 

Ölüme Büyür” adlı şiirde de kitabın bu ka-
rekteristik özelliği kolayca algılanabilir. Bir 
canlı organizma örneği aşkı da ölüme bağ-
landığı noktada felsefi ve soyutsal bağlam-
da birgerçekçilik payı görünmez değil.

Her ölüm gibi 
Aşklar da unutulur elbet.
Aşk ölüme,
İnsna kendine büyür…

GENEL BAKIŞ
Ahmet Karataş’taki biçim ve içeriğin 

devinim noktası yaşamla ölüm arasında 
gelgitlerde aranabilir… “Antik kentlerde 
gizlenen /… soyut resimlere işlenmiş gibi 
sözcüklerin arasında olmayı, bir yerde “İkisi 
arasında hayatım” (s. 10) gibi dolaylı vurgu-
layan insancıl bakışta, hiçlikle varoluş ara-
sında kurulan ikilem “Varsam, / Ve yaşıyor-
sam eğer; / Nar ağacına tünemiş horozun 
sesi gibi sahici, ölüm kadar gerçek yani /
Hepsi bu…” (s. 10) dizeleriyle ortaya konur. 

Cahit Sıtkı’ya gönderme yapan “Gün ek-
silmesin penceremizden” dizesiyle şiirinin 
pozitif bir yaklaşımı olarak yaşama olan tut-
kusunu ortaya koyan Karataş; “Sevgilerde” 
(s. 92) vurgusuyla Behçet Necatigil’i anım-
satırken; “üstü kalsın” diyen “Cemal Süreya 
İçin” yazdığı şiirinde de ona gönderme ya-
par. (s. 90)    
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ADANA 
Ardında bıraktığı bir ken-

ti yöresel deyimlerle kur-
duğu “Yol gider / Sevdam 
gökyüzüne tırmanan bulut, 
bense / Bardaktan boşalan 
yağmurun, / Islaklığını yaşa-
rım, /…” dizeleriyle anımsa-
tan Karataş; ardında kalan 
Çukurovaya duyduğu özlemi; 
“Uzaklarda yaşamanın verdiği 
çıplak sevgi, / Avuçlarımdan 
akıp giderken / Geçmişle ge-
lecek gözlerinde kesişirken /
Ve aynı pınardan, / ikinci kez 
su içememenin, / Kurumuş 
çınar yaprağında son bulan 
hüznü: / Çukurova” (s. 99) 
gibi kaygılı dizelerle ortaya 
koyar.

SANAT
“…/ Sözle boyandı an-

lam/…“ ve “…/ Sözcüklere 
uzansa şiire. / Şiire uzan-
sa sözcüklere değer elbet” 
(s.15) gibi şiirinn başını çek-

tiği sanatsallıkta, şairin poetik mevcudiyetin-
de yer alan vurguların yanı sıra bir kesinliğin 
de  izi görülür. “Sözle boyanan anlamın ya-
zım öncesi taşıdığı sükutsallığın” (s. 5) “…/
Korkuyla bileylenen şiirin /…” (s. 6) sesini de 
taşıdığı algılanmakla kalmaz: “Perdeye sin-
se gölgeye, / Gölgeye sinse perdeye düşen 
/ İlgi çekmek için var olma hakkını yitirmiş 
sanat…” (s. 14), “Ürün vermez  söz gibi gibi’’ 
eksildiği de güncel sanatsal göndermeler 
yapan gizil bir eleştirellik de taşır.    

AŞK
“…/ Aşkın feryadını duymayan akıl /…” (s 

20)
İnsandan yaşama değin uzanan alanında 

çok yönlü anlamlar içeren korku, içeriksel 
anlamda da bir başatlık taşır.   

“belleme” (s. 2) “göv meyveler düşleyen 
akıl /…” (s. 28)  

Aklın bulutla gölgelenmesi, anlamın sözle 
boyanması, sabrın zamanın ölçüsü olması 
(s. 4-5) gibi soyut anlamları görselleştiren bir 
şiir duruşu biçimi zorlamanın yanı sıra, içeri-
ği de bir denge unsuru hâline getirmektedir.

tiği sanatsallıkta, şairin poetik mevcudiyetin-
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İNSAN-TOPLUM-EVRENSELLİK:
Yaşamdan aşka kadar bir ikilemde iz 

süren ve umutla yaşamın farklılığını insan-
cıl olarak çoğulcu anlamda  değerlendiren 
Ahmet Karataş şiirinin insana göz kırpan 
yerinde “Açlık” şiirleri görülür. “Bakışları-
na saklanmış sevdaları, / Dokunmaya gör 
yalancıktan, / Gözyaşı olur acıları /…” (s. 
36) dizelerindeki “…/ Bitmeyen senfoniye 
/…” benzettiği flu görüntü “Açlık-2” (s. 45) 
şiirinde daha net ve evrensel bir konum edi-
nerek “…/ Somali’de, / Bosna Hersek’te, / 
Afrika’da bilmem nerede…“ ölen çocuklara 
arka çıkan sorgulayıcı bir konum taşır.  

“renklerin kardeş olduğunu/insanları sev-
diğini” söyleyen, “Barıştan, Ortadoğu’dan, 
Avrupa’dan / Çevreden, insan haklarından, 
işkenceden konuşurken sözünü” Yurta sulh, 
cihanda sulh!” (Yontular Üşümez mi?-s. 86-
87) veciziyle sürdüren  sürdüren Karataş; 
“Devinimsiz / Ürkek bakışlarla gezinen bir-
ceylan / Maviningözalabildiğinceuzanan /
Sonsuzluğunda, / Alçaktan uçuşu yasaklan-
mış martı.” mı? “Nedir özgürlük?” (s. 88) di-
zeleriyle insanca sorgular.   

yunmuş (s. 26)
İnsan, / Durmuş saat. / Pili tükenen ruh. / 

Bir varmış, bir yokmuş! (s. 48)
Eksik eteğimizdir; ölümsüzlüğümüz, / 

Göçer biliriz. / (s. 58)
“Güvercin Telaşında Yüreğim” (s. 78) adlı 

şiirinde belki zaman zaman umarsızlığını şu 
dizelerle yansıtır: 

Uyku hapı koymuşlar çayıma;
Cigaramda zehir; 
Ekmeğimde naylon ipivar.
Alın terimde kara leke,
Dilimde prangalar var. (s. 79) 

Böylesi ölümcül izlekleri yaşama koşut 
sürdüren Karataş; her şeye rağmen 
“Biliyorum gelecek, / Gelecek güzel günler. 
/…” (s. 67) diyerek umudunu korurken; 
“Gece yastığa düşer, / Gündüz yunak taşına 
// Ekmek açlığa düşer / Yüzüm kaldırım 
taşına…” (s. 68) dizelerindeki somut/
gerçekçi bir imgelemle duyarlılığını gele-
neksel ölçütlerde ortaya koymaktan kendini 
alamaz.

SİS PERDESİ
Sis perdesi düşüyor sözcüklerden, 
Aydınlanıyor gece,
Daha çok kendim oluyorum,
Sabaha karşı. (s. 70)

ÇEVRE-DOĞA 
İmgesel ilmeğini atttığı;  “güneşin külü”y-

le (s. 76)  …/ Şiir alıp /şiirler satan” (s. 41) 
Ahmet Karataş doğa, çevre duyarlılığını iş-
lediği “Sis Perdesi” adlı şiirinde ise içine do-
kunan yerlerde kısa şiirlerdeki işlevi olum-
lu olan, imgelemsi şiire dönüklüğü görülen  
gizli bir yara duyumsadığı görülür. 

DENİZ ŞİİRİ
Öfkesi sahillere,
Belki de balık avcılarına.
Dokunsalar yalancıktan,
Yarası kanayacak denizin. (s. 71)

* Ahmet Karakaş, Aşk Ölüme Büyür, Akade-
misyen Kitabevi, Şubat 2017, 112 sayfa.
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Hayinim Çıktı

Hayinim çıktı dostlar,
gidiyorum

Ekmeğin, suyun az;
insanın bol olduğu bir yere

Kuş uçmaz mahallesi,
kervan geçmez cadddesi,
dağbaşı sokak, 
çayır çimen apartmanı, 
numara on

Beklerim…

Hediyeniz 
doğruluk dürüstlük az da namus olsun şöyle 
kenarından az pişmiş

Osman AKYOL
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Öykü

Acı

İlker DAĞDOĞAN

O gün babam bana sürpriz yapmıştı. Ta 
memleketten kalkıp üniversiteyi okuduğum 
ve bitirdikten sonra çalışmaya başlayıp, ya-
şamayı tercih ettiğim şehre gelmişti. Çok 
mutlu oldum babamı karşımda görünce. İş 
yerime gelmişti. Oturduk konuştuk. Daha 
doğrusu konuşmaya çalıştım kendisi ile. 

Kendisi tutarsız konuşuyor ve tutarsız 
davranışlarda bulunuyordu. Bütün sorula-
rıma keskin, kısa ve net cevaplar veriyor-
du. Şalvarının cebinden çıkardığı Maltepe 
sigarasından bir tane yaktı. Şaşırmıştım. 
Babam hiç sigara içmezdi. Ergenlik yılları-
mızda bulaştığımız bu illetin farkına varınca 
bütün kardeşlerim gibi ben de dayağından 
nasibimi almıştım. Üstüne üstelik paketi 
bana uzatarak “Hele yak bir sigara oğlum,” 
dediğinde artık bir şeylerin ters gittiğine 
emin olmuştum. Biz babamızın karşısında 
hiçbir zaman sigara içmedik, hiçbir zaman 
da içemeyeceğimizi düşünürdük. Kaldı ki 
babam çocuklarına sigara uzatacak. Biraz 
kafamı toparladıktan sonra “Baba sen siga-
ra içmezdin, hatta dünyadaki en son sigara 
içecek insan bile değildin. Ne oldu bir ters-
lik mi var?” dedim. “Yok bir şey oğlum,” diye 
kısa bir cevap verdi bana. “Evdekiler nasıl? 
Annem, kardeşlerim iyi mi?” diye sordum. 
“Hepsi iyi oğlum,” diye cevapladı. Gözleri-
nin içine baktım. Hüzünlü, mahzun bakıyor 
bana. Bekliyorum sen nasılsın diye sorma-

sını ama sormuyor. Gözleri yerinde durmu-
yor. Bir endişe durumu yaşıyor gibi. Sürekli 
etrafa bakıyor, gözlerini benden kaçırıyordu. 
Sigaradan bir duman alışı vardı ki sanırsınız 
elli yıllık tiryaki. 

Birden sigarayı ağzına götürüp dudak-
larının arasında bırakarak şalvarının cebin-
den sigara paketini çıkarıp, “Hele oğlum bir 
sigara iç,” diye yineledi. Kaşlarımı çatıp ga-
rip bir eda ile baktım. “Baba yok içmeyece-
ğim.” dedim. Bir iki dakika sessizce karşılıklı 
durduk. Ne zaman gözlerinin içine baksam 
gözlerini benden kaçırıyordu. Sessizlik artık 
canımı acıtmaya başlamıştı. Bunu fark etti 
sanırsam ve “Seni de işinden eylemeyeyim 
oğlum, işin var mıydı?” diye sordu. “Baba 
biraz işim var şantiyeye gidecektim ama bir 
iki saat sonra giderim. Seni eve bırakayım 
oradan geçerim,” dedim. “Gerek yok oğlum 
zaten bir saat sonra ben döneceğim mem-
lekete,” diye cevapladı. “Haydaaa... Baba 
yeni geldin bir saat sonra döneceğim diyor-
sun. Bence bir şeyler var sen bana söyle-
mek istemiyorsun.” 

Sesini biraz yükselterek “Seni görmeye 
geldim oğlum, gelemez miyim?” diye çıkış-
tı bana. “İyi de baba geldiğinden beri garip 
davranıyorsun, var bir şey işte.” dedim. Hı-
şımla şalvarından sigara paketini çıkararak 
bir tane dudaklarına götürdü, bir tane de 
bana uzatıp “Oğlum hele bir sigara iç,” dedi. 
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Artık kafamda bir şeyler netti. “Kötü bir 
şeyler olmuş kesin,” diye içimden geçirdim. 
“Acaba anneme bir şeyler mi oldu?” Baba-
mın durumu o kadar garipti ki mutlaka ters 
bir şeyler olmuştu. Üstelemeye de çekini-
yordum. Babamızın karşısında konuşamaz-
dık, itirazda bulunamazdık. Genç delikanlı 
olana kadar annemizin elinden başka bir 
kadın eli tutmamıştık. Öyle bir aileydik yani 
anlayacağınız. Tüm cesaretimi toplayıp son 
kez sordum. “Baba her şeyin yolunda oldu-
ğuna emin misin?” 

Bir şeyler diyecekmiş gibi bakıyor bana. 
Ama gözlerinde çok derin bir şey var. An-
lamaya çalışıyorum anlayamıyorum. Ba-
bamın gözlerindeki uçuruma bakıyorum, 
çok derin… Yaklaştırmıyor beni kendisine. 
Uzaktan el edip gelme bu tarafa diyen bir 
insanın tavrı var üzerinde. Uzak tutuyor beni 
kendisinden. Hissediyorum… Gözlerindeki 
uçurumun dibinde kendisine acı veren bir 
şeyler var.

Tekrar şalvarından sigara paketini çıka-
rarak “Oğlum hele bir sigara iç,” dedi yine 
mahzunca. Gözlerimi gözlerine dikerek “İç-
meyeceğim baba.” dedim. Sigara paketini 
cebine koyup bu sefer babam gözlerini bana 
dikerek “Oğlum!.. Abini sorguda öldürdüler,” 
dedi ve hıçkırarak ağlamaya başladı. 

Herkesin acısı kendisine büyüktür. O gün 
orada daha önce hayatımda hissetmediğim 
büyüklükte bir acı duydum. İçimde bombalar 
patladı, dağladı yüreğimi. Yüreğimi delen acı 
sanki sıradağlar gibi dünyayı dolandı geldi 
diğer taraftan yine yüreğime kondu. Dünyayı 
yıkasım geliyordu ama bir o kadar da kendi-
mi zayıf hissediyordum. Baba oğul ağlaya-
rak birbirimize sarıldık. Babam beni bağrına 
basarak saçlarımı okşuyordu. Bir yandan 
ağlıyor bir yandan “Çok üzülme oğlum, ölüm 
haktır geride kalanlara, sizlere bir şeyler ol-
masın.” diyordu. Gözlerimdeki yaşları eğilip 
öpüyor ve elleriyle siliyordu. Gözlerinin içine 

baktım ve “Baba! Hele bir sigara ver.” diye-
rek yeniden ağlamaya başladım. 

Sonrasında babam aklını yitirdi. Çocuk-
laştı. Sanki küçük bir çocuğun aklına sa-
hipmiş gibi davranıyordu. Bana çok üzülme 
derken kendi kim bilir ne kadar acı çekiyor-
du. Çok sonradan fark ettim ki bildiğim tek 
bir şey var; o gün o sandalyede karşımda 
oturan kişi ile kalkan kişi aynı değildi. Otu-
ran kişi babam yani bir adam, kalkan kişi 
bir çocuktu.

Çok sonraları annem anlatmıştı, “Oğlum 
baban kayboluyor,” diye. 

Sürdüğü tablanın peşinde giderken 
“Güm!” diye inleyen bir ses ile kendine ge-
len bir adam. Neler yaşıyordu kim bilir? Bir 
seferinde seyyar tablanın tekeri yarı kırık, 
yarı yamuk bir şekilde eve geldiğinde ana-
ma anlatmış artık.

“Bu çocuğun alacağı nefesin sayısı bile 
bellidir Hakim Bey. Ölüm haktır! Kaderi bu-
raya kadardır. Bu çocuğu evinden alıp gö-
türdüler ve öldürdüler. Yaşadığı her şey ka-
deridir. Ama bu çocuğu öldürdükten sonra 
neden evine haber vermediler de götürüp 
kimsesizler mezarlığına, bir çukura gömdü-
ler. Bu çocuğun kimsesi yok mu? Niye Ha-
kim Bey niye? diyorum ve “Elimi önümdeki 
tahta korkuluğa ‘Güm!’ diye vuruyorum. İşte 
o an ‘Güm!’ diyen bir sesle kendime geli-
yorum. Tabla bir yana gidiyor ben bir yana. 
Tablanın tekeri çukura girip kırılmış.”

Yine anam derdi “Ben kocamın bu kadar 
çatal yürekli olduğunu bilmezdim. Hakimin 
karşısında, önündeki tırabzana yumruğunu 
vurup haykırırdı, ‘Bu çocuğu evinden aldı-
lar ama öldürdükten sonra niye evine haber 
vermediler,’” diye.

Zavallı babam! O anları daima yaşıyordu. 
Yüreği dayansa da çektiği acıya, aklı daya-
namamıştı. Ve bir gün aklını yitirerek bırakıp 
gitti, aramızda yaşarken bu yalan dünyayı.  
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Ekmek Acısı, Düş Sıcağı, Yarın

çocukları öperek çıkıyorum sokağa
düşleri alınlarından dudağıma akıyor
cennet tanım aransın yolunda olanla
deniz dalgasında dervişlik bendeki
daha ne olsun, direnme değilse sevgi
her şey olası ve oruspulaşmış ülkede
koparken canımızdan çocuk(luk)lar
musluk suyu kesme keskinliğinde
düşün(c)eledim, yoksula uzar yollarda
ben mutluluktan bencilliği anlamadım ki
derviş hiç mi berkin olmadı döşümde
deniz hiç mi aylan’ca vurmadı sahillere
ah! Gözleri gezegenlere özenen ceylan’larım
düşün(c)eledim, yoksula uzar yollarda
karanlık hücre baskını yapıyorken hayata
saçıyor da yıkım tohumlarını her türlü
mavisi çoraklaşmış için sorsak artık:
kim verdi bize inanç dışında hiçbir şeyi
düşün(c)eledim, yoksula uzar yollarda
ne yaptık düşman kesilmekle düşlere
astık yaşamı çaresizliğe, görmeden
yediğimiz ekmeğin de bizi yediğini, oysa
insan doğrulmakla başlatmıştı insanlığı

Hasan ÇAPİK
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Yıldız Güncesi

Cengiz GÜNDOĞDU

3 Şubat Pazartesi
Halk için saçını başını süpürge edenler 

var. Görüyorum. Buna karşılık halkı sömü-
ren çıkarcılar da var.

Bunları da görüyorum.
Yersarsıntısı bölgesinde evin kirasını 750 

TL den 1.500’e çıkartan için soyguncu den-
mez de ne denir.

İnsanın iyisi de… kötüsü de toplumda…
İlke olarak doğru olan şudur. Kötü günde 

yardımlaşma… 750.-TL olan ev kirasını da 
bir süre almayaver…

İyilik de kötülükte bu toplumda… ama şu 
açık, kötülük çoğunlukta…

İnsanımız için genelde kötü insan dene-
bilir.

Soygunculuğun çeşitli yolları var. İnsanı-
mız bu yolları “başarılı” bir biçimde uygular.

Şunu da bilmeli. İnsan, durup dururken 
kötü olmaz, durup durup kötülük yapmaz.

Nedenleri var kötülüğün…
Burda bilme sorunu çıkar karşımıza… 

Kötülük yapa yapa kötülükten haz alma nok-
tasına geldikte, dönüş çok zordur.

En iyisi kötülüğe karşı iyilik yapma felse-
fesini okullara yerleştirmek…

İyilik felsefesiyle kötülüğün üstesinden 
gelinebilir. Ama toplum buna hazır değil…

Her alanda bir sarsıntı yaşanıyor. Kök-
ten… devrimci bir yönteme dönüş zorunlu.

4 Şubat Salı
Birden ayırdına vardım… Kötücül insan 

kötücül havaya benziyor…
Kötücül hava dendikte soluması dokun-

calı havadan söz ediyorum.
Kötücül hava… dokuncalıdır. Belli etmez 

kendini… zehirini akıtır yavaş yavaş…
Kötücül insana karşı duyarlıyımdır. Buna 

karşın kötücül insanla başetmek zordur.
Kötücül insan sinsidir çünkü. Genellik-

le kendini iyicil insan gibi gösterir… sanır-
sın haksızlığa uğramış… öyle boynu bükük 
davranır…

Savunmaz kendini… o haksızlığa uğ-
ramıştır… Anımsıyorum… kötücül kişileri, 
bana karşı savunan saf… iyiliksever insan-
ları…

Kötücül kişi durup dururken hiçbir neden 
yokken kötücül davranabilir.

Her zaman alttan alta bakar… maviş ma-
viş…

Kötücül… sinsi karakterini bakışlarıyla 
gizler… örter… Haksızlığa uğramış hava-
sında senin gevşemeni bekler… zayıf yanı-
nı kollar… acımasızca vurur…

Saat 22.55
Kime ne, ama benim için önemli. Bugün 

Platon’un Parmenides adlı yapıtını aradım 
İnsancıl’da… bulamadım.

Parmenides’i pek severim… ya, sevme-
nin ötesinde Hegel için zorunlu…
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Hegel, Platon’un kimi yapıtlarını oku-
muş… Biz Hegel çalışanlar da bu yapıtları 
okuyacağız.

Hegel’le birlikte felsefe çalışıyoruz.

5 Şubat  Çarşamba
Soğuk… yağmurlu bir gün… Star siste-

mini, bir türlü aşamadık…
Kapital’in kolay anlaşılması için bir kitap 

yazdım. Kapital’in Mantığı…
Hasan Akarsu’yla Korkut değerlendirdi 

kitabımı…
O kadar…
Cumhuriyet gazetesinin Kitap Eki’nin tav-

rı değişmedi… Cengiz Gündoğdu dendikte 
diken diken oluyor tüyler…

Birçok yazar da Star Sistemi’nden çeki-
niyor, bu yüzden değerlendirmiyor kitabı…

Asıl ilginci Tekin Yayınevinin tavrı…
Tekin Yayınevi kitabı sakladı… tek bir du-

yuru vermedi kitap için…
Tekin’in iyesi görüşmüyor benle. Ne za-

man ararsam o zaman yok.
Editöre sordum.
“Utandınız mı bu kitaptan dolayı” dedim.
Yok, utanmamışlar…
Bundan böyle bir yayıneviyle çalışmayı 

düşünmüyorum. Baştan başa üzüntü çün-
kü…

Başarabilirsem İnsancıl’da… olmazsa da 
olmasın… oluyor da n’oluyor…

Hiç böyle olmamıştı… Star Sistemi karşı-
sında tam bir başarısızlık…

Tam bir yenilgi…
Düşünün… benim çocuğum sayılacak 

İbrahim Tığ bile Şehir’de kitaptan söz etmi-
yor…

Sistem tam bir yılgı salmış yazarlara…

7 Şubat Cuma
Savsaklanmaya gelmez… savsaklanırsa 

onların işine gelir… Sanatta Star sistemin-
den söz ediyorum…

Sorunu bir kez daha ele alalım.
Star Sistemi, kimi yazarların çok, kimi ya-

zarların az satması değildir.

Star Sistemi, estetik bilincin dumura uğ-
ratılıp uğratılmaması sorunudur.

Örneğin, genellikle Selim İleri, Adalet 
Ağaoğlu okuyanların bilinci dumura uğratıl-
mıştır. Buna karşılık Orhan Kemal, Kemal 
Bekir, Kemal Ateş okuyanların bilinci açıktır, 
dumura uğramamıştır.

Selim İleri’nin… Adalet Ağaoğlu’nun Or-
han Pamuk’un arkasında kasten bir algı ya-
ratma konumu var. Aslında onlar okunmu-
yor… algılar okunuyor.

Kesin söylüyorum. Çatışmasız söylüyo-
rum. Algıyı çekin… algısız bırakın bu yazar-
ları… bunlar Kemal Ateş’in yazdıkları karşı-
sında sıfırdır.

Sanatta Star Sistemi yazarlarının işlevi, 
okuru bilgisiz kılmaktır… düşünce yapısını 
bozmaktır.

Okurun bir kara bilgisiz bırakma kumpa-
sından kurtulmasıdır Sanatta Star Sistemi 
kavgası.

8 Şubat Cumartesi
İstanbul’da kar… seminerler ertelendi… 

Geçen yıl eve dönüş çok zor oldu… unut-
madık…

Evdeyim.
Ataol Behramoğlu’nun Türkçesinden 

Puşkin’i okuyorum. Erzurum Yolculuğu…
Anlatıyor Puşkin, “Yollar ıssızdı. Fakat 

yine de çok güzel, çok hoştu. Gortsiskal’dan 
birkaç verst sonra, Roma seferlerinden kal-
ma eski bir köprünün üzerinden Kura nehrini 
geçtik. Atlarımızı tırısa, arada bir de dörtnala 
kaldırarak zamanın nasıl geçtiğini seçmeksi-
zin gece saat on bir sularında Tiflis’e vardık.”

Bana n’oluyor… ben de Puşkin ile birlik-
teymişim gibi bir duygu…

Dört nala gelen atlar… eski köprülerden 
geçiş… dağ yamaçları…

Yaşadım da şimdi özlüyorum.
Puşkin, yazar Aleksandr Sergeyeviç 

Griboyedov’dan (1795-1829) şöyle söz 
eder, “Griboyedov’in yaşamını karartan bir 
takım bulutlar vardı. Ateşli tutkularının ve 
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zorlu olayların sonuçlarıydı bunlar. Gençli-
ğiyle kesin bir hesaplaşmaya girişmek, ya-
şamına yepyeni bir yön vermek zorunlulu-
ğunu hissediyordu. Böylece Petersburg’a, 
uçarı gençliğine elveda diyerek Gürcistan’a 
gitti. Bir köşeye çekildi, gece gündüz deme-
den tam sekiz yıl çalıştı orada. 1824 yılında 
Moskova’ya dönüşü yaşamında bir dönüm 
noktası, kesintisiz başarılar zincirinin ilk hal-
kası oldu. Elyazması nüshaları elden ele do-
laştı. Akıldan Bela güldürüsü olağanüstü bir 
etki yarattı; yazarını birinci sınıf şairlerimiz 
arasına yükseltti. Bir süre sonra savaş baş-
ladı. Savaş bölgesini avucunun içi gibi bilme-
si yeni bir alan sağladı ona,  elçiliğe atandı. 
Gürcistan’a gelip sevdiği kadınla evlendi... 

Fırtınalı yaşamının son yıllarından 
daha imrenilecek bir şey bilmiyorum. 
Griboyedov’un kalleş bir kavga orta-
sında yakalayan ölümün korkunç ya 
da üzücü bir yanı yok bence. Ansızın 
ve çok güzel bir biçimde öldü çünkü.”

Puşkin daha sonra şöyle der, “Gri-
beyedev’in anılarına sahip olamayışı-
mız ne kötü! Dostlarından biri oturup 
biyografisini yazmalıdır onun. Seçkin 
kişilikler arkalarında bir iz bile bırak-
madan yitip gidiyorlar… Tembel, kay-
gısız insanlarız bizler…”

Saat 21.40
Kar… İstanbul’da kar n’olacak… 

şöyle bir yağdı… esti… o kadar… 
gerçekten lapa lapa kar bekliyorsan 
doğuya gideceksin… değilse… İstan-
bul’la yetineceksin…

Şöyle bir görünmesi bile hepimizi 
korkuttu… sonra aldı başını gitti…

Puşkin okudum… Önce Erzurum 
Yolculuğu, sonra Biyelkin’in Öyküleri.

10 Şubat Pazartesi
Mehmet Aslan’ın yapıtı Ödüllü 

Öykü Kitaplarının Eleştirisi (Klaros 
Yayınları, Ankara 2020)

Mehmet Aslan Önsöz’de şöyle di-
yor.

-Dil sorunları
-Türkçe’nin yapısını bozan biçimsel dil 

oyunları
-Kötü-anlatım
-Nedensel ilişkilerin kurulamaması
-Konu dışı taşmalar
-Karakter çizimindeki başarısızlık
-Toplumdan kopuk karakterler
-Uzamın-zamanın belirsiz keyfi kullanımı
-Göstermeyip salt söylemekle yetinmek
-Değer yönlendirmenin yaşamdan değil, 

ölümden yana oluşu
-Psikolojik sorunlu karakterlerin, bunalı-

mın, hiçliğin cana kıymanın (intiharın) çıka-
rılması
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-İnsana kötü, kaba bakış
 Mehmet Aslan soruyor. Böylesine eksikli 

yapıtlar, nasıl oluyor da ödüllendiriliyor.
Mehmet Aslan, eksikli yazını, gerçekçi 

yazına saldırı olarak nitelendiriyor.
Mehmet Aslan’ın yapıtı, Star Sistemi için 

sarsıcı bir kitap.

12 Şubat Çarşamba
Şunu söylemem gerekiyor. Mevsimler 

açısından dünyanın gidişinden rahatsızım.
Kışı kış değil, yazı yaz değil.
Şimdi şu dakika… saat 18.00… esintisiz 

bir hava.

Çoktandır insana koşut hava… 
mevsim yok. Mevsimler insana kar-
şıt…

Bu havalar, bana esenlik vermi-
yor.

14 Şubat Cuma
Yeni yapıtım… Estetik Kategori-

ler…
Diyalektik maddeci estetikle ilgili 

bir yapıt…
Biliyorum, sessizlikte… suskun-

lukla boğmak isteyecekler. Kapi-
tal’in Mantığı böyle olmadı mı.

N’olursa olsun ben yapıtımı çıka-
racaktım. Kendimi iyi duyumsuyor-
dum… yağmur beklentim güçlüydü.

Öğleden sonra iyi olma duru-
mum bozuldu. İlkin Şehir Tiyatrola-
rı ilanları… bütün dergilerde ilanlar 
var, bir tek bizde… İnsancıl’da yok.

Bu ilanlar nasıl alınıyor, bunu bile 
bilmiyoruz.

Yağmur beklentim de boşa çık-
tı… gün kendi içinde kavruldu gitti.

15 Şubat Cumartesi Saat 22.10
Yağmur yağsın da sevineyim 

derken yağmadı yağmur, bir kitap 
geldi Sevim Kahraman Eleştirinin 
Estetiği. Edebiyatta Aydınlanma ve 
Postmodern Gericilik (Tekin Yayın-

ları, İstanbul 2020)
Gecenin bir yarısında yapıtla ilgili ilk not-

lar. Şöyle diyor Sevim Kahraman “Gerçekçi 
sanat, edebiyat yaşamı yansıtır. Yansıtma 
özelliği gerçekçiliğin en belirgin özelliğidir.”

Peki yazar, özneli aşamazsa, nesnel ger-
çekliği göremezse… işte sorun burda. Özne-
li aşamamış hurdalıklarla doludur yazınımız.

Sevim Kahraman’ın önerisi şu. Özneli 
aşamayan yazar, “kalemi ve kağıdı bırak-
malıdır.”

Sinirlenmeyin sayın burjuva yazarlar… 
sistemin postmodern dalkavukları… dişle-
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rinizi gıcırdatmayın. Gerçekliğin 
sesi konuşuyor, şöyle diyor Sevim 
Kahraman, “Kapitalizm dünyanın 
edebiyat ve ürettiği meta ürünleri-
ni bize pazarlamaya çalışır.”

Meta ürünleri… pazarlama… 
meta ürünleri pazarlama…

Kapitalizme uygun düşen, can 
alıcı bir kavram… can alıcı bir 
vuruş…

Eleştiride kapitalizmi hiç unut-
mamalı.

Sevim Kahraman da unutmu-
yor. “… Piyasa kurallarını göze-
ten” diyor…

Böylece okurda eleştirel dü-
şünceyi  canlandırıyor.

18 Şubat Salı
Sabri Kuşkonmaz’ın şiirleri… 

Tahta Divanı (Berfin Yayınları, 
2019, İstanbul).

Sabri Kuşkonmaz’ın şiirlerini 
okurken pek etkilendim…

Bu etkinin kaynağını düşün-
dükte… aklıma Hacı Bektaşi 
Veli… Osman Baba, Balım Sultan 
düştü… Sabri Kuşkonmaz, bu an-
lamda içrek şiiri, çağdaş çizgide 
sürdürüyor. Şöyle, “Olgunluk, ka-
mil insan olmak ne demek; / bu-
nun düşünü bile görmek değildir haddimiz / 
ham olabilme yoluna girebilmektir en büyük 
rütbemiz / Yarıp yaralayıp dilimizi”

Burjuva dünyası gösteriye dayanan bir 
yaşamı dayatır insana… Zavallı insan gös-
teriyle burjuva toplumunda yer tutar…

Zavallı insan burjuva toplumunda en uç 
noktalarda yaşamak zorundadır.

N’apıyor Sabri Kuşkonmaz. Burjuva in-
sanını tokatlıyor… O zavallı insan belli bir 
yerde tutunmak için dalkavukluğun en dibin-
de yaşamaya çalışırken, gür bir insan sesi 
“ham olabilme yoluna girebilmenin en büyük 
rütbe rütbe” olduğunu söylüyor…

Sağa sola çalım atanları düşündükçe gü-
lesim geliyor…

Yapıtın ilk şiiri Yaralı Divan, “Bir yol ki 
önümüzde / Ayrılığın yoludur adı / Yasaya 
dokunur bir ucu (…) Dünyanın tek bir yarası 
yok ki / Hangisine uzak olsak / Dökülür ağ-
zımızdan kan köpük / Ölüme dökülür yaralı 
kelimeler”

Son şiir, Avlusuz Evleri Ovalara Salın-
ca…

“Merhaba şehir ben geldim yenice / Taş-
ramı getirdim kendimle sana / Evleri bırakıp 
gitmiş avlular / Kendi avlumu söküp geldim 
/ Çöküp çay içtiğim bir sandalye var / Çay 
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bardağı demirbaş kayıtlı / Gündüz uzatma 
derdiyle / Azaltıyorum çayın karanlığını”

Sabri Kuşkonmaz’ı okuyun… tad alacak-
sınız.

19 Şubat Çarşamba
Gezi davası şunu gösterdi. Türkiye’de 

sol, yaşam biçimi olarak sistemin dışına çı-
kamıyor.

Sol, Türkiye’de düşünsel-duygusal konu-
muyla sistemden kopartamıyor…

Kopartamadığı için, sözgelimi “Gezi da-
vasından aklandım” diye seviniyor… hoplu-
yor… zıplıyor… kucaklaşıyor…

Sol, özbilinci geliştirememiş, bundan do-
layı kendi kişiliğine… düşüncelerine… ey-
lemlerine güveni yok… kim olursa olsun, 
birinin onay vermesini bekliyor…

Gezi davasında sevinenlerin konumu 
böyle… Özbilinçten yoksun sol.

Mahkeme akladı ya “Haklıyız” diyorlar, 
aklamasa n’olacak…

Yeni yapıtımdan bu sorunla ilgili bir alıntı.
“Estetikte tarihsel mirasın günlük yaşam-

la ilişkisi önemlidir… Ancak kapitalist sis-
tem, estetik yaşamla insanın ilişkisini kopar-
mıştır. Koparmanın sonucu günlük yaşamda 
görünür. Bu durumda yaşam, bilimsel mad-
deci diyalektik estetiğe göre özümsenmez. 
Günlük yaşam kapitalist sistemin isteklerine 
göre düzenlenir.”

Yaşam bütünüyle kapitalist sisteme göre 
yaşanır. Bu durumda sevinmek için kapita-
list sistemden onay beklenir.

Mahkeme Gezi’yi onaylamıştır. Bundan 
dolayı bu güzeldir… sevindim.

Bak, nasıl konuşuyorum… nasıl eleştire-
ne soru.

Nasıl yaşıyorsun.

23 Şubat Pazar
Haydar Ergülen, Murat Yalçın’ın yapıtını 

değerlendiriyor Dayı Parçası: Şiiri Yarısı (Bir 
Gün, 3 Şubat 2020)

Haydar Ergülen şöyle başlıyor.

“Yüzünde yazla gezen ya da yüzünde 
güneşle dolaşan ya da küçük çeşmeler gibi 
hep açık olan… Tanıyanlar daha fazlasını, 
daha iyisini, güzelini söyleyeceklerdir bu 
sıfatların elbette, yüzünde bir küçük olayın 
sevincini taşıyan Murat Yalçın…”

Ben tanımıyorum Murat Yalçın’ı, ama 
Haydar Ergülen söylüyor, meğer Türkiye’nin 
şansıymış Murat Yalçın…

Haydar Ergülen 2017’de çıkan Pera Me-
ra’sını okurken bayılmış…

Dayı Parçası’nı da yutarcasına okumuş.
Haydar Ergülen “Diyeceksiniz ki bayıl-

dım, yutar gibi okudum bunlar hiç yazınsal 
ifadeler değil. Ben de biliyorum değil, ama 
insan bazen bazı kitapları böyle okuyor.”

Şu kesin. Haydar Ergülen bir yapıtı es-
tetik kategorilerle değerlendirme bilgisinden 
yoksun.

Bu yüzden ayılıp bayılıyor…
Ayılıp bayılmayı anladım da Murat Yal-

çın’ın yüzüyle ürünleri arasındaki ilişkiyi ku-
ramadım.

Murat Yalçın, Haydar Ergülen’in en sevdiği 
insanlardan biriymiş… sevmesine karışacak 
değilim. Ama Murat Yalçın’ın fotosu var yazı-
da. Bu fotoda Yalçın’ın yüzü “yüz”e benziyor, 
hep akan küçük çeşmelere benzemiyor.

24 Şubat Pazartesi

Orhan Kemal’in Hıfzı Topuz’a mektupla-
rı… Cumhuriyet’te. (24/2/2020)

“Ben, bir dolap beygiriyim. Bana hasta 
olmak, tembellik, keyfince yaşamak, aşık 
olmak yasak! Boyuna habire çalışmak, ça-
buk çabuk geliveren ev kiralarına, göz açıp 
kapayıncaya kadar bitiveren çay, peynir, 
tereyağı, vb. yağı, mercimek, bulgur, odun 
kömürü vesaire ikmale memur bir insan (…) 
Ah bir parça, bir parçacık uzak kalabilsem 
kiradan, ev gailesinden, hane-i viran endi-
şesinden. Vallahi Hıfzı büyük köklü, derin 
roman adına içim kaynıyor ama neylersin.”

Hızfı Topuz şöyle diyor Orhan Kemal için. 
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“Orhan Kemal gerçek bir sosyalistti. Yazıları 
halkın, yoksulların ve özellikle işçilerin so-
runlarından esinlererek… yazdı.”

Halkın… işçinin yazarı Orhan Kemal’i bu 
halk… bu işçi sınıfı, onu bulgurdan, merci-
mekten yoksun bıraktı…

Kitaplarını hemen satın alıp, Orhan Ke-
mal’e esenlikli bir yaşam sağlayamadı…

Özbilinci gelişmemiş işçi sınıfı ne yazık, 
gerçekçi yazınla ilişkisi yok… bu ilişki sıfır…

25 Şubat Salı
Pazartesi saat 16.00… İstanbul Şehir 

Tiyatroları genel sanat yö-
netmeni Mehmet Ergen’i te-
lefonla aradım. Telefona çı-
kan kişi, Mehmet beyin top-
lantıda olduğunu söyledi. 
Anladım, benle görüşmek 
istemiyor. Toplantı yönte-
miyle savuşturuyor beni.

Telefondaki kişi, benim 
telefonumu aldı, “Dönecek-
leri”ni söyledi… İnanmadım.

Gerçekten de dönmedi.
Bu yazıyı 24 saat sonra 

yazıyorum.
Mehmet beyi niçin ara-

dım.
12 Eylül faşizmi benim 

tiyatro dünyamı kapadı… 
Son yerel seçimler, özgür-
lük, demokrasi esintisiyle, 
faşizmin kapadığı kapı açıl-
dı sandım.

Yanılmışım…
Eski tas… eski hamam 

sürüyormuş.
Yıllar sonra bir selam 

verecektim. Olmadı. Şair 
Fuzuli’nin deyişiyle, selam 
verdim, rüşvet değil diye al-
madılar.

Yapacak bir şey yok… bu ülkede, bir gün 
gelecek, demokrasi… özgürlük başat ilke 
olacak… Bir gün…

26 Şubat Çarşamba
Gülay Yeşilipek’in yapıtı Sosyolojik Ba-

kış, Gülay Yeşilipek’in yapıtı yedi bölümden 
oluşuyor. Birinci bölüm, İnsancıl’a Bakış. 
“Benim on beş yıllık İnsancıl sürecinde Cen-
giz Gündoğdu’ndan öğrendiklerimi anlatmak 
için bu başlığı uygun buldum.” diyor Gülay 
Yeşilipek.
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Bu bölümde İnsancıl aydınlanma müca-
delesi… Yıldız Güncesi ele alınmış.

İkinci bölüm Görüşler ve Denemeler. Gü-
lay Yeşilipek bu bölümde kapitalist toplumu 
irdeliyor. Emekçinin toplumu değiştirebilece-
ğini söylüyor. 

Yeşilipek, insanın güzel bir dünya kura-
cağına inanıyor.

Üçüncü bölüm Kadına Bakış.
Örgütlenmeyi gündeme getiriyor. Şöyle, 

“Ezilen kadınlar örgütlenmeli, kendi müca-
delelerini kendileri vermelidir.”

Dördüncü bölümde edebiyat sosyolojisi 
bir de Osmanlı’da toplumsal değişimin ro-
manlara yansıması.

En sondan ikinci bölüm Edebiyatta Sos-
yo-Politik ve Ekonomi Politik Bakış.

Son bölüm de Yazarlara bakış.
Gülay Yeşilipek’in beğendiğim iki yanı 

şu. Birincisi dili tutarlı… saydam… sağlam 
bir dil. İkincisi emeğe inanç… emeğe saygı. 
(Gülay Yeşilipek, Sosyolojik Bakış, İnsancıl, 
İstanbul, 2019)

28 Şubat Perşembe saat 22.30
Soğuk… yağmurlu bir gece…
Sibel Özbudun’la Temel Demirer’den or-

tak yazı… Kapital’in Mantığı adlı kitabımı 
değerlendirmişler…

Burjuva-küçük burjuva yazın derin bir 
sessizlikle karşıladı kitabı… yok saydı…

Böylece kitap asıl olan yerini buldu…
Sibel Özbudun’la Temel Demirer asıl ola-

nı gösterdiler…

Cumhuriyet Kitap Eki, Fantastik Edebiyat 
Özel sayısı… (27 Şubat 2020)

Fantastik edebiyat ne demekse.
Kadir Yiğit Us, fantezi için; “Fantezi yük-

selmiyor, gerçekçilik ölüyor” diyor.
Turgay Fişekçi, Kadir Yiğit Us’un kale-

miyle gerçekçiliği öldürdüğünü sanıyor. 
Kadir Yiğit Us, bu görüşünü şöyle temel-

lendiriyor. “Gerçekçilik iddiası taşıyan edebi-
yat dahi gerçekliği yansıtmıyor. Raskolnikov 
yok, bir kadını öldürmedi, Selim Işık intihar 
etmedi. Yahut Hamlek yok, Akakiyeviç’in 
hayaleti palto çalmadı. Diyavolpassa da… 
Amstad’ı bir gemi de yok. Edebiyat evren 
gerçek evren değil. Fantazinin evreni.”

Estetiğin sorunlarını bilmeyen birisinin 
değerlendirmesi bu…

Estetikte insanbiçimcilik diye bir sorun 
vardır. İnsanbiçimcilik kimi disiplinlerde ger-
çekliği örtmek için kullanılır. Kimi disiplinler-
de gerçekliği göstermek için kullanılır.

Bir de Bora Abdo var. Bu yazar gerçeküs-
tü atmosfer yaratıyormuş. 

Bora Abdo’nun yazar olmadığını Mehmet 
Aslan gösterdi. Şöyle yazdı Mehmet Aslan, 
“Bora Abdo’nun kötü dilini, kötü anlatımını 
salt söylemekle yetinmeden öykülerinden 
alıntılarla göstermeye çalışacağım.”

Gösteriyor da. (Mehmet Aslan, Ödüllü Ki-
tapların Eleştirisi, Klaros Yayınları, Ankara, 
2020)


