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başlarken

Sevgili Genç Sanat okurları, 
Bu ayki sayımıza, aynı zamanda kapağımıza taşı-
dığımız Yansıtma Kuramı ve Kral Oidipus makale-
siyle başlıyoruz. Almira Koç, öncelikle kuram ne-
dir ve edebiyatta yansıtma kuramı ne demektir onu 
bizlere anlatıyor. Ardından Sophokles tarafından 
yazılan Kral Oidipus özelinde bir çıkarımda bu-
lunuyor. Emrah Ece ise bu ay farklı bir öyküsü ile 
bizlerle. Âşık olduğu han kızı için yollara düşen bir 
çoban çocuğunun hikâyesine ortak oluyoruz. Mu-

hammed Atakur, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan 
linç kültürüne parmak basıyor. Pek de uzak olmayan bir gele-

cekte geçen bu öykü okurlarda bir farkındalık yaratacağı-
na inanıyorum. Osman Süreyya Kocabaş, bu ay bizleri 

İran’a götürüyor. İsfahan üzerine detaylıca yazılmış 
bu gezi notları sizleri şehre hayran bırakacak. Şiir 

bölümümüzde ise Furkan Bulut, Baskın Zulüm 
Eskiz Kafes; Yağmur Sevinç, Orpheus; Mevlüt 
Kaan Akçatepe, Son Yolculuk; Zehra Gök, 
Fizik Ötesi; Tarık Erdel, Geleceği Olmayan; 
Zeynep Özgüner, Kuşun Kanadında Şehir; 
Utku Can İlhan, Hayatın Ucundaki Geceler 
şiirleriyle yer alıyorlar. Ardından Abdul-
lah Emre Aladağ, bizlere bir korku öyküsü 

anlatıyor. Bir kukla ustasının sırlarına açığa 
çıkartıyor. Neslişah Kahraman, denemesinde 

dünyayı bir pazar yerine benzetiyor ve bu pa-
zarda insanların kendilerini süsleyip püsleyerek 

büyük bir haz içerisinde kendilerini tezgâhlarda ser-
gilediğine değiniyor. Yaptığı benzetmeler ve vardığı çıka-

rımlarla hepimizi düşünmeye sevk ediyor. Ufuk Aykol bu sayımızda Burak Atmaca’nın 
Karakum Yayınlarından çıkan Sovyetlere Muhalefet: Türk Siyasi Muhacirlerinin Bolşevik 
ve Türk Devrimlerine Bakışı kitabı üzerine yazmış olduğu inceleme yazısıyla yer alıyor. 
Özellikle dönemin basınını merkeze alan kitap, okurlara süreli yayınlar konusunda epeyce 
bir malumat veriyor. Gül Yıldız Ermiş, Carl Gustav Jung’un Dört Arketip kitabı üzerine 
yazmış olduğu inceleme yazısıyla yer alıyor. Mehmet Can Kuyucu’nun dergimizde tefrika 
ettiğimiz Yaşayan Ölüler piyesinin bu ay sonuna geliyoruz. Bir şairin mezarlıktaki mistik 
yolcuğu ve hakikat arayışı artık son buluyor. Bu ay kitap olarak da yayımlanan Yaşayan 
Ölüler piyesini tüm okurlarımıza tavsiye ediyoruz. Son olarak Mehmet Menderes, Aydın 
Çakmak’ın Ötüken Neşriyat’tan çıkan Türk Dışişleri Teşkilatının Gelişimi: Hariciye Nezareti 
kitabı hakkında yazmış olduğu tanıtım yazısıyla bizlerle.
Bu ay da dolu ve renkli bir sayıyla karşınızdayız. Herkese keyifli okumalar dileriz...

S
Enver Aykol
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Sanatın ne olduğu, güzellik ve gerçeklik al-
gısı, sanatın türleri ve sanat eserini diğer 
nesnelerden ayıran şeyler üzerine yüzyıl-

larca düşünülmüş ve yazılmıştır. İnsanın kendi-
sini ve doğayı ifade etme biçiminin bir simge-
si olan sanat, çok eski zamanlardan beri insan 
hayatının bir parçasıdır. Türk Dil Kurumu’nun 
güncel sözlüğünde sanat sözcüğünün anlamı: 
“bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında 
kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anla-
tım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık; 
belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve 
zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım, 
bir şey yapmada gösterilen ustalık, bir meslekte 
uyulması gereken kuralların tümü” cümleleriyle 
ifade edilmiştir (Türk Dil Kurumu, 2019).

Henüz avcı toplayıcı toplumlarda mağara 
duvarına çizilen resimler yapıldıkları o dönem 
için bir ritüel olarak görülseler de günümüzde 
bir sanat eseri olarak da değerlendirebilirler. Ya 
da sonraki tarım toplumu dönemlerinde yapı-
lan çeşitli çömlek ve tabaklar, takılar, giysiler vb. 
nesneler ihtiyaçlar doğrultusunda yapılsa dahi 
belli bir estetik zevk güdülerek yapıldığı söyle-
nebilir. Bugün müzelerde o eserlere bakıldığın-
da bireyde belli bir estetik zevk uyandırması, 
şaşkınlık ve hayranlık gibi duyguların ortaya 
çıkması onların bir sanat eseri olarak değerlen-

dirilmesini gerektirir. Peki bu değerlendirmeler 
hangi kurallara ya da hangi özelliklere bakılarak 
yapılır? Bu soru bizi temel bir başka soruya gö-
türmektedir: Kuram nedir?

Kuram Nedir?

Kuram sözcüğü (Türk Dil Kurumu, 2019)’da 
“Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan 
soyut bilgi, belirli bir konudaki düşüncelerin, 
görüşlerin bütünü ve sistemli bir biçimde dü-
zenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime 
temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, 
teori” anlamlarıyla karşılanmıştır. Bu anlamla-
ra baktığımızda özellikle üçüncü anlamın bize 
kuramların özellikleri hakkında bazı ipuçları 
verdiği görülmektedir. Kuram sözcüğünün bi-
lim, kural ve sistematik bilgiyle ilişkili olma-
sından ötürü bir terim olduğu, yasalar bütünü, 
sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı 
açıklaması yönüyle nesnel olması gerektiği ve 
sadece tek bir şeyi değil birçok farklı şeyi açık-
laması gerektiği görülmektedir. Nitekim Fatma 
Erkman-Akerson kuramların özelliklerini şöyle 
açıklamıştır: “Kuramın mutlaka kendi içerisinde 
tutarlı olması gerekiyor, ayrıca verilen yöntemin 
başkaları tarafından izlenmesi hâlinde varılan 
sonuçların da aynı olması bekleniyor. Bilgiler 

YANSITMA KURAMI 
VE KRAL OİDİPUS

Almira Koç

Platon’da bir benzetme olarak karşımıza çıkan mimesis kavramı, 
Aristoteles’te taklit anlamıyla ön plana çıkmış, neo-klasik dönemde ise 

yansıtma anlamı kullanılmıştır. Temelde aynı olan bu kavramın yansıttığı 
gerçeklik ise dönemden döneme değişiklik göstermiştir.
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arttıkça, kuramların eskimesi, dolayısıyla yeni 
kuramların ortaya çıkması da sık sık rastladığı-
mız bir olgu. Yani bir kuram, her zaman düzel-
tilebilir hatta terk edilebilir. Öte yandan hiçbir 
kuram büsbütün tek başına değildir. Örneğin 
fizik kuramları biyolojiyi, toplumbilimi, jeolojiyi 
vs. etkileyebiliyor. Başka bir deyişle belli bir za-
man kesitini ele aldığımızda, bu kesitte, değişik 
alanlarda yer alan kuramların, çoğu defa bir-
birinden etkilendiğini, benzer ilkelere ve dünya 
görüşlerine dayandığını görebiliyoruz” (Erk-
man- Akerson, 2010). Buradan da anlaşılacağı 
üzere kuramların özelliklerinden biri de ortaya 
çıktığı alan dışında da uygulanabilir, uyarlana-
bilir olmasıdır. Örneğin bir sosyoloji kuramı 
daha sonra psikolojiye yahut sanat kuramlarına 
da uyarlanabilir. Yani kuramın nesnesi olan şey 
değişse bile özündeki kurallar geçerli olabilir, 
kuramlar birbirlerini besleyebilir ya da başka 
bilim dallarıyla etkileşimde bulunabilir. Geçer-
li ve nesnel bilgilere sahip olsa bile bir kuram 
eskiyebilir, yeterli gelmeyebilir. Bir diğer önem-
li şey ise kuram hangi alan ve konuda çıkmış 
olursa olsun tamamen kapsayıcı olamayabilece-
ğidir. Hatta kuramın tamamen kapsayıcı olması 
beklenmez, belli bir bakış açısı sunması, farklı 
bir değerlendirme ile gerçekleri ortaya koyması 
beklenir. Peki her nesnel ve sistematik bilgi ku-
ram mıdır ve her kuram geçerli midir?

Fatma Erkman-Akerson bu soruyu şöyle ya-
nıtlar: Bir kuramın kabul edilebilir olması için 
gereken asgari koşulları kabaca şöyle sıralayabi-
liriz: İlk koşul gözlem yapmak ve tekrarları sap-
tamaktır. Daha sonra bu gözlemler yorumlanır 
ve sınıflandırılır. Sınıflandırma için tek tek göz-
lemlerin ortak yanlarının bulunup çıkarılması 
gerekir. Bu aşamada kurallar ortaya çıkar. Ku-
ram, bulunan bu kuralların bütünüdür. Ancak, 
bir kuramın tutarlı olması için, bu kuralların 
birbirleriyle çelişkili olmamaları gerekir. Bu da 
yetmez, bir kuramın geçerli sayılması için, izle-
nebilir olması da şarttır. İzlenebilir olmak şu de-
mektir: Başka birisi, aynı alanda, aynı yöntemle 
yapacağı gözlemler sonucunda aynı sonuçlara 
ulaşabilmelidir. Kuramın en önemli özelliği de 
genelleştirici olmasıdır. Tekil yorumlar kuram 

sayılmaz (Erkman- Akerson, 2010). Dolayı-
sıyla kuramların birçok farklı kişi tarafından 
okunup, yorumlanıp nesnesi açısından aynı so-
nuçlara ulaştırabilmesi gerekmektedir. Örneğin 
Propp’un işlevsel kuramını okuyan biri daha 
sonra bu kuramı uygulamaya kalktığında büyük 
oranda benzer sonuçlara ulaşıyorsa bu o kura-
mın geçerliliğini sağlayan unsurlardan biridir. 
Kuramlarla alakalı bir diğer soruysa nesneleri 
ile ilgilidir. Nesneleri değiştikçe kuramların ait 
oldukları alanlar da değişmektedir. Örneğin 
nesnesi müzik olan bir kuram, müziği inceledi-
ğinden bir müzik kuramı, nesnesi fizik olan ku-
ram bir fizik kuramı, sanatı inceleyen kuram ise 
sanat kuramıdır. Bu makalede incelenecek olan 
yansıtma kuramı ise temelinde edebiyatı ve sa-
natı ele alır. Bu da bizi iki soruya götürmektedir. 
Edebiyat ve sanat nedir?

Edebiyat ve Sanat Nedir?

Edebiyatın tanımı konusunda karşımıza 
çıkan birçok farklı tanım vardır. En genel ta-
nımıyla edebiyat “Olay, düşünce, duygu ve ha-
yallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak 
biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın” 
(Türk Dil Kurumu, 2019) dır. Yani sözlü veya 
yazılı olarak dil aracılığıyla insanın ve doğa-
nın ifade edilmesidir. Bu açıdan baktığımızda 
edebiyatın temel nesnesinin sözlü veya yazılı 
olsun fark etmeksizin dil olduğu görülmekte-
dir. Birçok edebiyat kuramı bulunmakta ve bu 
kuramların her biri edebiyatın tanımını ken-
di bakış açısıyla yapmaktadır. Terry Eagleton 
Edebiyat Kuramı kitabının giriş bölümü olan 
Edebiyat Nedir? kısmında edebiyatın tanımla-
rı, bu tanımların kapsayıcılığı üzerinde uzun 
durmuş ve bu tanımların eksik yönlerini açık-
lamıştır. Edebiyatı tanımlamak amacıyla çeşitli 
girişimlerde bulunulmuştur. Örneğin, kurmaca 
anlamındaki “hayal ürünü” yazı; yani kelime-
nin düz anlamıyla doğru olmayan yazı olarak 
tanımlanabilir. Ama insanların genelde edebiyat 
başlığı altına dahil ettikleri yazılar üzerinde şöy-
le bir düşünmek bile bu tanımın işe yaramayaca-
ğını ortaya çıkaracaktır ve edebiyat diline özgü 
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olan, onu diğer söylem biçimlerinden ayıran şey, 
günlük dili çeşitli yollarla “deforme” etmesiydi: 
Edebi aygıtların baskısıyla günlük dil yoğunla-
şıyor, vurgulanıyor, çarpıtılıyor, kısaltılıyor, içi 
dışına çıkarılıyor ve baş aşağı çevriliyordu. Bu, 
“yadırgatıcı hâle getirilmiş” dildi ve bu yadırga-
tıcılıktan ötürü gündelik dünya aniden farklı bir 
görünüm kazanıyordu (Eagleton, 2014). Örnek 
olarak verebileceğimiz bu cümleler edebiyatın 
tanımları ve kapsamları açısından önemlidir. 
İkinci cümledeki tanım Rus biçimcilerin yaptığı 
tanımlardan birisidir. Eagleton, yazısı boyunca 
çeşitli kuramlardaki tanımları almış ve bunları 
irdeleyerek şöyle bir sonuca varmıştır: Demek ki 
şimdiye kadar hem edebiyatın böceklerden farklı 
bir varoluşu olduğunu ve onu kuran değer yar-
gılarının tarihsel olarak değişken olduğunu, hem 
de bu değer yargılarının toplumsal ideolojilerle 
yakından ilişkili olduğunu görmüş bulunuyoruz. 
Sonuçta değer yargıları özel beğenilere değil, bazı 
toplumsal grupların diğer gruplar üzerinde ik-
tidar sağlamak ve uygulamak için kullandıkları 
varsayımlara karşılık gelirler. 

Yansıtma kuramı bağlamında baktığımızda 
ise edebiyat; bizim duygusal yanımıza seslenen, 
yansıtma ve taklit yolunu kullanan, dil aracılı-
ğıyla doğaya ve nesnelere dair benzetmeler ya-
pan, eğitimde önemli bir rol oynayan, gerçekliği 
yansıtan bir sanat dalıdır.

Yukarıda sözlük anlamlarına yer verilen sa-
nat ise insanların duyumsadıkları ve algıladık-
ları doğayı, duygularını, düşüncelerini ve hayal-
lerini çeşitli nesneler yoluyla ifade etmesi olarak 
tanımlanabilir. Sanatın ne olduğu ve ne olma-
dığı konusunda Platon’dan itibaren çok sayıda 
görüş ve tanım vardır. Bu soruya bildiğimiz ka-
darıyla cevap arayan ilk kişi de Platon’dur. İn-
celeyeceğimiz kuramın bu soruya verdiği cevap 
ise sanatın bir yansıtma olduğudur. Sanat insa-
nın doğada gördüğü, duyumsadığı, algıladığı 
şeyleri yansıtır. Onları taklit eder. Bu sorunun 
cevabı ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı ince-
lenecektir.

Sanatın ne olduğu, sınırları, nesnesi gibi so-
ruların cevapları farklı düşünürlerce farklı ce-
vaplandırılmış ve bunun sonucunda bu soru-

lara belli bakış açılarıyla cevaplar veren çeşitli 
kuramlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de 
yansıtma kuramıdır.

Yansıtma Kuramı

Berna Moran’ın “Sanat nedir? sorusuna ve-
rilen ilk cevap (hiç değilse Batı’da) sanatı bir 
yansıtma, benzetme, ya da taklit olarak görmek 
eğilimindeydi.” (Moran, 2017) cümlesi bizi sa-
natın ne olduğuna dair verilen ilk cevaplardan 
birine dolayısıyla en eski sanat kuramlarından 
biri olan yansıtma kuramının temeline götürür. 
Ali İhsan Kolcu, Edebiyat kuramları kitabında 
sanatın ne olduğu düşüncesinin Batı sanatında 
mimesise dayanırken İslam sanatlarında bu dü-
şüncenin tecrid ağırlıklı olduğunu söyler. Ona 
göre, İslam sanatlarında tecrid, Batı sanatında 
ise taklit ve yansıtma vardır. (Kolcu, 2008)

Kuramın ana fikri ister klasik Yunan dönemi 
olsun ister Yunan eserlerinin tekrar ortaya çıka-
rıldığı neo-klasik dönem olsun ya da Marksist 
teori dönemi olsun temelde aynı kalmıştır. Sa-
natın doğa, insan, ideal ya da gerçekliği yansıttı-
ğı fikri değişmemiş, sadece neyi nasıl yansıttığı 
konusunda ve bunların sonuçları konusunda 
fikir ayrılıkları yaşanmıştır. 

Antik Yunan’da edebiyat üzerine düşünceleri 
Fatma Erkman-Akerson şu maddelerle özetler: 

“1) Sofistler’in görüşleri (M.Ö 5. ve 4. yüz-
yıllar)

2) Eflatun’un görüşleri (M.Ö 5. ve 4. yüzyıl-
lar)

3) Aristoteles’in görüşleri (M.Ö 4. yüzyıl)” 
(Erkman- Akerson, 2010).

Bu maddeleri inceleyecek olursak Platon’un 
sanat ve estetik hakkında düşünen ilk kişilerden 
biri olduğu, bu kavramları inceleyip sorgulayan 
ilk kişi olduğu bilinmektedir. Ama Platon’un bu 
görüşlerinde kendinden önceki düşünürlerin 
payı olmadığını söylemek mümkün değildir. 
Zira bir düşüncenin ortaya çıkabilmesi için, dü-
şüncedeki ana fikrin karşıtına da ihtiyaç vardır. 
Örneğin; “bu ağaç burada çok güzel görünüyor” 
dediğimde o ağacın orada olma durumundan 
bahsederim. Ama aynı zamanda ağacın orada 
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olmama durumunun ne demek olduğunu ya 
da nasıl kötü görünebileceğine dair bir fikri-
min olduğunu da belirtmiş olurum. Bu açıdan 
baktığımızda sofistlerin görüşleri de önemlidir 
çünkü Platon’un fikirlerinin daha iyi anlaşıl-
masını sağladıkları gibi belirli noktalarda neye 
karşı çıktığını, niçin karşı çıktığını da anlama-
mızı sağlar.

Sofistlerin görüşleri ise şöyle özetlenebilir: 
“Sofistler dilin etkileme gücü üzerinde duruyor-
lardı. Zihni dilin etkilediğini, zihnimize ulaşan 
pek çok algının dil aracılığıyla geldiğini söyle-
mişlerdir. Dolayısıyla algılarımızın 
çoğu dilin etkisindedir ve gö-
recelidir diyorlardı. Başka 
bir deyişle dil yanıltıcı 
olduğundan, dil ara-
cılığıyla edindi-
ğimiz bilgiler de 
yanıltıcı olabilir 
görüşündeydi-
ler. Genellikle de 
retorik üzerinde 
çalışmışlar, dilsel 
dışavurumların, 
ifadelerin özellik-
lerini ayrıntılı ola-
rak ortaya koymaya 
çalışmışlardır.” (Erkman- 
Akerson, 2010) Bu cümle-
lerden de anlaşıldığı üzere sofistler 
dilin göreceliğine, yine algılarımız ve duyuları-
mızdan ötürü bilgilerin de göreceliğine inanı-
yorlardı. Genel geçer bir bilginin, doğrunun ya 
da güzelliğin olduğuna inanmıyorlardı. Platon 
da işte bu noktada onlara karşı çıkıyor, gerçek 
ve herkes tarafından kabul edebilecek bir bil-
ginin, doğrunun, güzelliğin varlığına inanıyor, 
bu bilgiye ise us (akıl) yoluyla ulaşılabileceğini 
savunuyordu. Felsefesinin en temel kavram-
larından biri olan ideayı da bu düşüncesinin 
etkisiyle ortaya atmış ve felsefesini bu fikir 
üzerine kurmuştur. Platon’un gerçekliğe bakışı 
da idealar yoluyladır. Bu kavramlar üzerinde 
ilerleyen satırlarda daha ayrıntılı bir şekilde 
durulacaktır.

Sanat Görüngü Dünyasını Yansıtır

Sanatın görüngü dünyasını yansıttığına ina-
nan kişiler, sanatçının gördüğümüz ve algıladı-
ğımız dünyadaki her şeyi aslına sadık kalmaya 
çalışarak anlattıklarını düşünürler.” Doğalcı olan 
bu anlayışa göre, sanatçı bize hayatı ya da haya-
tın bir parçasını, bir yönünü, bir kesitini olduğu 
gibi sunar.” (Moran, 2017). Platon’da sanatın 
duyular dünyasını (bir başka deyişle görüngü 
dünyasını) yansıttığını düşünmesinden ötürü 
bu kuramın savunucusu olarak düşünülebilir. 

Berna Moran’ın da belirttiği gibi 
Platon sanatla ilgili kuramlara 

ilk kez eğilen kişi olsa da 
kuramı tutarlı bir sistem 

değildir. İon, Şölen, 
Devlet gibi çeşitli 
eserlerinde sanatla 
ilgili düşüncelere 
rastlasak da bu 
düşünceler her 
zaman tutarlı de-
ğildir, bu da muh-

temelen Platon’un 
bazı görüşlerinin za-

man içerisinde değiş-
mesi şeklinde yorumla-

nabilir. 
Platon’un felsefesinde asıl 

gerçekliğin idealar dünyası bilin-
mektedir. İdealar nedir diye soracak olursak, 
duyu dünyasının ötesinde bulunan ve akıl yo-
luyla kavranan, formlar dünyasıdır. Dolayısıyla 
bizim beş duyumuz ile algıladığımız her şey o 
ideaların (formların) bir mimesisinden ibaret-
tir. “Mimesis” genellikle “taklit, “öykünme”, “ben-
zetme” olarak; ona eylem olan “mimeisthai” ise 
“taklit etmek”, “öykünmek”,” benzetmek” diye an-
laşılır. Sözcük ilk olarak dans sanatıyla ilgili kul-
lanılmış ve “taklit eden, oyuncu, mukallit, göz-
boyacı” anlamlarına gelmiştir. (Cömert, 1978) 
Genellikle yansıtma, benzetme ya da taklit an-
lamlarında kullanılan mimesis sözcüğü çeşitli 
kuramcılar tarafından farklı bağlamlarda farklı 
anlamlarda kullanılmıştır. Platon’da ise bu kav-
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ramın kullanımı ve gelişimi şu şekilde görülür; 
Mimesis kavramının Platon’da teknik bir deyim 
olarak, ahlâksal bir kavram olarak, sanı ile ilgili 
bir taklit olarak üç değişik anlamda kullanıldığı-
nı gözlemliyoruz.

 Platon “mimesis” i teknik bir deyim olarak il-
kin Kratylos diyalogunda kullanır. Dil felsefesi ile 
ilgili ilk yapıt olma niteliğini de taşıyan bu diya-
logda, nesnelere verdiğimiz adlar birer “taklit”tir. 
Nasıl bir şeyin resmi o şeyin taklidiyse bir şeyin 
adı da o şeyin özünün taklididir. Dikkat edilir-
se burada taklit teknik bir anlamda kullanılıyor 
ve olumlu bir kavram olarak görülüyor. Henüz 
“sanı” aldatma” özelliğini içermiyor. 

Platon, “mimesis”i ahlâksal bir kavram ola-
rak Devlet’in üçüncü kitabında kullanır. Bura-
da devletin bekçilerinden, başka tüm işlerinden 
sıyrılarak, kendilerini devlet işlerine vermelerini, 
başka hiçbir işin taklidini bile yapmamaları is-
tenir. Çünkü yiğitlik, bilgelik, dini bütünlük gibi 
erdemlerin taklidinden başka şeylerin taklidi, 
erdem dışı alışkanlıklara yol açar. Böyle bir alış-
kanlık ise bedeni, konuşmayı, görüşleri, değişti-
ren ikinci bir doğa hâline gelir. O hâlde Devlet’in 
üçüncü kitabında “mimesis” ahlâk ve eğitim yö-
nünden olumsuz ögeler de taşıyabilecek bir dav-
ranış biçimi olarak değerlendirilmiş oluyor.

Sanı anlamındaki mimesis kavramına ise bü-
tünüyle devletin onuncu kitabında rastlıyoruz. 
(Cömert, 1978)

 Görüldüğü üzere Platon’un taklit anlamında 
teknik bir terim olarak kullandığı mimesis kav-
ramı, daha sonra ahlaksal bir boyut kazanmış, 
ardından bu anlamları da geride bırakarak sanı 
görünümüne bürünmüştür. Platon’un sanat 
felsefesine baktığımızda da bu anlamı sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Onuncu kitaptaki kısım 
aynı zamanda felsefesinin temeli olan ideaları 
göstermesi bakımından da önemlidir. Dolayı-
sıyla öncelikle bu kısımdan başlayarak mimesis 
kavramının sanat kuramını nasıl etkilediğini 
gözlemleyelim. 

Devlet’in onuncu kitabında Sokrates ile Gla-
ukon’u konuşturmaya devam eden Platon, bu-
rada şiir ve benzetme üzerindeki düşüncelerini 
ünlü sedir ideası fikriyle açıklar. Bu diyalogu kı-

saca özetlemek gerekirse Platon, öncelikle tüm 
sedir ve masaları içerisine alan sedir ve masa 
idealarının varlığından bahseder. Çeşit çeşit se-
dir ve masaları yapan işçiler, bunları bir sedir ya 
da masa ideasına uydurarak, ondan pay alarak 
yapar. Ama ideanın (özün) kendisini yapan bir 
işçiden söz edilemez. Peki tüm işçilerin yaptığı 
ayrı ayrı şeylerin hepsini yapabilen bir işçinin 
varlığı mümkün müdür? Bütün ev eşyasını, 
bitkileri, bütün canlı varlıkları hatta kendisini 
yapan hatta; yeri, göğü, Tanrıları göklerde ve 
yerin altında, Hades’in ülkesinde ne varsa onu 
yapan bir kişidir bu. Böyle bir kişinin kendisi 
bile olabileceği söylenir Glaukon’a. Sokrates 
(yani Platon), “İstersen bir ayna al eline, dört 
bir yana tut. Bir anda yaptın gitti, güneşi, yıl-
dızları, dünyayı, kendini, evinin bütün eşyala-
rını, bitkileri ve bütün canlı varlıkları” diyerek 
yansıtma kuramı içerisinde sıklıkla karşımıza 
çıkan ayna benzetmesini de ilk kez kullanmış 
olur. Bu benzetme sayesinde sanatçı ve şairlerin 
doğadaki ve yaşamdaki her şeyi ayna gibi yansı-
tarak eserlerini oluşturduğu düşüncesini ortaya 
koyar. Glaukon ise görünürde bunları yansıtmış 
olsa da bu yansıttıklarının hiçbir gerçekliği ol-
mayacağını söyleyerek cevap verir. Bu da Sok-
rates’in tam istediği şeydir. Bütün düşüncesi de 
bunun üzerine kuruludur. Ressamın yaptığı bir 
sedirin de bir çeşit sedir olup olmadığını sorar. 
Ressamın yaptığının da bir çeşit sedir olduğu 
gerçektir, ama dülgerin yaptığı gibi bir sedir de-
ğildir. Dülger sedir ideasının bir çeşidini yapar, 
ressam ise dülgerin yaptığı sedirin bir benzerini 
yapar. Dolayısıyla dülgerin yaptığı sedir asıl öz 
olan sedir ideasının bir kopyası olduğuna göre, 
ressamın yaptığı sedir ise kopyanın kopyası ola-
caktır. Dolayısıyla kopyanın kopyasını yapan 
sanatçı, gerçeklikten daha fazla uzaklaşmış ola-
cak, bu da idealardan, asıl olanlardan insanları 
uzaklaştıracağı için olumsuz bir özellik olarak 
değerlendirilecektir. Platon bu yönden sanatçı-
lara karşı çıkar. Her şeyi yapabilen bir işçi gö-
rüşüne geri dönecek olursak şairler bir geminin 
nasıl yönetildiğini bir kaptan gibi bilemez, ya da 
bir sedirin nasıl yapıldığını bir dülger gibi bi-
lemez ama eserlerinde bunların hepsini anlatır. 
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Hiçbir bilgiye tam olarak hâkim değildir ama 
yine de birçok bilgiyi kullanır. Platon dolayısıy-
la bilgi açısından da şairlerin yetersiz olduğunu 
ileri sürer ve onlara karşı çıkar. (Platon, 2015)

Mimesis kavramını ahlâksal açıdan kullan-
masına gelecek olursak, şair bizim duygusal ya-
nımıza seslenir der Platon. Bu yönden eleştirir 
şairi çünkü duygusal yanımıza seslendiğinden 
tragedya, komedya gibi eserlerde halk coşkuyla 
dolar ve insanın sahip olması gereken akıl-duy-
gu dengesi bozulur. Çünkü onun görüşüne göre 
dengeli kişi ya da bilge kişi aklını kullanarak 
duygularını dizginlemesini bilen kişidir. Ay-
rıca tragedyalarda yansıtılan kötü karakter ve 
olayların ya da komedyalardaki soytarı, gülünç 
tiplerin ahlâki açıdan halka kötü örnek olabile-
ceğinden bahseder. Halkın bu kötü davranışları 
taklit yoluyla öğrenerek, onlara benzemek iste-
yen gençlerin olabileceğini söyleyerek bu açıdan 
tragedyalara dolayısıyla şairlere karşı çıkar. An-
latılan masallar için de aynı şeyi düşünür. Kanlı, 
şiddetin ön planda olduğu, hileyle aldatılan in-
sanların bulunduğu masallar da dinleyenlerini 
kötü yönden etkileyebilir. Burada ön plana çı-
kan bir başka şey Platon’un mimesis (taklit) yo-
luyla eğitimin önemini kavramış olması, ideal 
devletini kurarken bu husus üzerinde titizlikle 
durmuş olmasıdır. (Platon, 2015)

Platon’un bu görüşlerine baktığımızda ona 
göre; edebiyat öğretici olamaz, bize gerçekleri bil-
diremez; şairler de gerçek bilgiye sahip olmayan 
benzetmeci kişilerdir. (Moran, 2017) Dolayısıyla 
edebiyatla ilgili itirazları da iki kümede toplana-
bilir. Bunlar bilgi yönünden yaptığı itirazlar ile 
ahlâki yönden yaptığı itirazlarıdır. Berna Mo-
ran bu itirazları şu şekilde özetler: 

Bilgi yönünden itirazları iki temele dayanı-
yor: 

a) Şair, bizi asıl gerçekliği teşkil eden idealar-
dan uzaklaştırır. 

b) Şairin yetkiyle konuşacağı hiçbir konu 
yoktur. 

Ahlâk yönünden olan itirazları da üç temele 
dayanıyor: 

a) Eserlerde gençlere fena örnek olacak par-
çalar var.

b) Tragedyalarda ve destanlarda kötü kişileri 
taklit ederek temsil etme fena etkiler bırakır. 

c) Edebiyat, dizginlememiz gereken duygu-
sal yanımızı coşturur. (Moran, 2017)

Sanat Geneli Ya Da Özü Yansıtır

Platon’un öğrencisi olarak da tanıdığımız 
Aristoteles, yazdığı birbirinden önemli eserlerle 
hâlâ üzerine okunan, araştırma yapılan kişiler-
den biridir. Yaşadığı çağlardan bu yana önemini 
hiç kaybetmeyen Aristoteles, Platon gibi hem 
batı hem doğu toplumu etkisi altına alan nadir 
şahsiyetlerden biridir. Platon’un öğrencisi ol-
masına rağmen felsefesi Platon’un felsefesinden 
ayrılır. O, ideaların aşkın bir dünya içerisinde 
değil de içinde bulunduğumuz maddesel dün-
yada özler olarak bulunduğunu düşünüyordu. 
Bedrettin Cömert, bu durumu şöyle açıklar: 
Aristoteles’in Platon’un idealar anlayışına karşı 
çıktığını görürüz. Ona göre idealar duyular dün-
yasının içindedir. Dolayısıyla tümel, varolan şey-
lerin dışında değil, içindedir. İdealar Platon’un 
ileri sürdüğü gibi dünyamız dışında yer alsalardı, 
dünyamızda etkin olamazlardı. (Cömert, 1978) 
Aristoteles sanat ve edebiyat hakkındaki düşün-
celerini Poetika adlı eserinde toplamıştır. Ede-
biyat tarihi açısından sistemli olarak ortaya atı-
lan ilk görüşler bu eserde olduğundan eser aynı 
zamanda bir kanon olma özelliğine sahiptir. 
Yazıldığı çağdan günümüze tek değerinden hiç-
bir şey kaybetmeyen eserdeki düşünce ve prob-
lemler günümüzde hâlâ tartışılmakta, üzerine 
konuşulmaktadır. Aristoteles’in tragedya, epos 
gibi türlerin ayrımını yapması, bu türleri ay-
rıntılı olarak ele alması, şiir sanatı üzerine olan 
düşüncelerini toplaması, kitapta yer alan sanat-
ların özelliklerini incelemesi ve en önemlisi de 
bu sanatlara dair örnekler vermesi açısından bu 
eser çok önemlidir. Eserde tragedya üzerinde 
ağırlıklı olarak durulmakta, komedya kısmının 
yazılmış olsa bile günümüze gelmediği düşü-
nülmektedir. Yine de tragedyadan bahsederken 
komedyaya dair de örnekler vermektedir.

Aristoteles bu kitapta ele aldığı sanatları tak-
lit etmede kullanılan araç, taklit edilen nesneler 
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ve taklit şekilleri bakımından ayırmaktadır. Ki-
tapta bu ayrım şöyle geçmektedir: Epos, traged-
ya, komedya, dithyrambos, flüt, kithara sanat-
larının büyük kısmı taklittir. Ancak bu sanatlar 
üç yönden birbirlerinden ayrılırlar. Bunlar: taklit 
etmede kullanılan araç, taklit edilen nesneler ve 
taklit şeklidir.

Kimi sanatlar renkler ve figürler aracılığıyla 
taklit ederler. Bu noktada sanatçının yeteneğinin 
ya da alışkanlığının bir önemi yoktur. Bazı sa-
natlar ise ses aracılığıyla taklit ederler. Buna göre 
taklit, biraz önce belirttiğimiz sanatlarda ritim, 
söz, ya da harmoni aracılığıyla gerçekleştirilir. 
Üçü ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birlikte de 
kullanılabilir (Aristoteles, 2013). 

Bu ayrımdan sonra Aristoteles, insanların 
neyi taklit ettiğini sorgular. Taklit edenlerin, 
eylemde bulunanları taklit ettiğine değinir. Ey-
lemler ise ya iyidir ya da kötü. Dolayısıyla bir 
şair sıradan insanlardan daha iyi ya da daha 
kötü olanları ya da ortalama olanları taklit eder 
düşüncesini ortaya koyar. Ona göre bir ressam 
da şairlerle aynı şeyleri yapar. Örnek olarak da 
Polygnotos’un insanları olduklarından iyi, Pa-
uo’nun olduklarından daha kötü, Dionysios’un 
ise gerçekte olduğu gibi resmettiğini söyler. 
Daha sonra tragedya ve komedya üzerine eğilir 
ve tragedyanın ortalamadan daha iyi karakter-
leri, komedyanın ise ortalamadan daha kötü ka-
rakterleri taklit etmeyi amaçladığını dile getirir.

Şiir sanatı üzerine düşüncelerini açıklarken, 
bu sanatın varlığını insanın doğasındaki iki 
şeye borçlu olduğunu söyler. Bunlardan “birin-
cisi taklit isteğidir ki bu insanda doğuştan vardır. 
İnsanlar diğer canlılardan taklit yetenekleri saye-
sinde ayrılırlar ve ilk bilgilerini de buna borçlu-
durlar. İkincisi ise taklit ürünlerden hoşlanmadır. 
Bu da insana yöneliktir. Sanat yapıtlarına bakışı-
mız, söylediğimizin ispatıdır. Örneğin, gerçeğin-
den hoşlanmadığımız bir nesne tamamlanmamış 
bir resim hâline geldiğinde ona hoşlanarak baka-
rız. Buna örnek olarak insanda normalde tiksinti 
duygusunu öne çıkaran hayvan ya da cesetleri 
verebiliriz.” (Aristoteles, 2013). Gerçekten de 
insanoğlu taklit ederek öğrenir. Buna dair ve-
rebileceğimiz en eski örneklerden biri Habil ve 

Kabil kıssasıdır. Kardeşi Habil’i öldürerek yer-
yüzündeki ilk cinayeti işleyen Kabil, kardeşinin 
cesedini ortada bırakarak evine gider. Ertesi 
gün ona ne olduğunu merak ettiğinden cina-
yeti işlediği yere geri döner ve orada iki karga 
görür. Bu iki karga kavga etmeye başlar, sonra 
biri diğerini öldürür. Öldüren karga, gagasıyla 
bir çukur kazar, sonra öldürdüğü kargayı oraya 
koyarak üzerini toprakla örter. Bunun üzerine 
Kabil, kargayı taklit eder ve aynı onun gibi çu-
kur kazar ve kardeşini gömer. Anlatılan bu kıssa 
insanların doğayı taklit ederek öğrendiklerini 
gösterir mahiyettedir. Dolayısıyla Aristoteles’in 
fikirlerini de destekler. 

Şairler hakkındaki bir başka görüşü ise şa-
irler ile tarihçiler arasındaki farkı anlatırken 
ortaya çıkar. Ona göre: “Şair gerçekte olanı de-
ğil, olabilecek şeyleri olabilirlik ya da zorunluluk 
yasalarına göre anlatmalıdır. Tarih yazarı ve şair 
birbirlerinden farklı yazım şekilleri kullandıkları 
için ayrılmazlar. Çünkü Herodotos’un yazdıkla-
rının mısralar hâlinde yazıldığı ve bir araya ge-
tirildiği düşünülebilir. Ancak ister düzyazı ister 
nazım olsun, Herodotos’un yazdıkları tarih ese-
ridir. Aralarındaki farklılık tarihçinin gerçekten 
olanı, şairin ise olabilecek olanı anlatmasıdır. Bu 
nedenle şiir tarih eserine göre daha felsefidir ve 
ondan daha üstün kabul edilebilir. Çünkü şiir tü-
mel olanı, tarih ise tek olanı anlatır.” (Aristoteles, 
2013).

Aristoteles, şiiri dolayısıyla edebiyatı daha 
felsefi kabul ederek ve onu daha üstün bir yere 
koyarak Platon’un görüşlerinden ayrılır. Sanat-
çının insanı, doğayı ve hayatı yansıtması farklı-
dır. O tarihçi gibi bir insanın başından geçenleri 
olduğu gibi anlatmaz. Tikel bir anlatım kullan-
maz. O bir insanın hayatından, gereksiz detay-
ları atarak bütün insanlığı, bütün hayatı anlatır. 
Dolayısıyla daha tümel bir anlatıma sahiptir. 
Şiir daha evrenseldir. Berna Moran şairin olanı 
değil de olabilir olanı anlatmasını şu cümlelerle 
açıklar: “Olanı değil, olabilir olanı. Bunun içinde 
anlatmak istediğinin özüne ait olmayan unsur-
ları, ayrıntıları, rastlantısal olanları atar, gerekli 
olanı ayıklar, seçer ve bunların arasında bir bağ 
gözeterek olaylar örgüsünü bir tek çizgi üzerinde 
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kurar.” (Moran, 2017). Aristoteles’in bahsettiği 
bir başka kavram ise bahtın dönüşüdür. Olası-
lık ya da zorunluluk yasasına göre meydana ge-
len bu olaylar eylemlerin beklenmedik anlarda 
farklı bir yön alması için kullanılır. Baht iyiden 
kötüye ya da kötüden iyiye dönebilir. Tanıma 
ise bilinmeyen bir şeyin bilinir hâle gelmesidir, 
bu eylem de bahtın dönüşü kadar olay örgüsü 
için önemlidir. Aristoteles, sanatsal açıdan gü-
zel olan tanımaların bahtın dönüşüyle birlikte 
gerçekleşenler olduğunu dile getirir. Bunun için 
örnek olarak da Oidipus’u verir.

Aristoteles’in sanat kuramında Platon’dan 
ayrıldığı bir başka nokta da sanatın bizim duy-
gusal yanımıza seslenmesinin iyi olduğu gö-
rüşüdür. Ona göre bu durum iyidir çünkü in-
sanlarda korku ve acıma duygular uyandırarak 
“katharsis” (arınma) sağlar. Katharsis’i çok net 
açıklamadığından ötürü, katharsis en çok tar-
tışılan konulardan biri olmuştur. Yine de genel 
anlamıyla değerlendirecek olursak, tragedya 
sırasında seyircide korku, acıma vb. duygula-
rı uyandırıp, o duyguları izlerken harcatarak, 
insanların daha sakin ve psikolojik bakımdan 
daha sağlıklı bir duruma gelmesidir. Yani insa-
nın içinde biriken bazı duygular tragedya yar-
dımıyla ortaya çıkarılır ve bu duygular oyun 
aracılığıyla ifade edilir. Bu sayede kişinin o 
duygulardan arınması sağlanmış olur. Ali İh-
san Kolcu bu durumu şöyle açıklar: Tragedyalar 
ihanet, aşk, merhamet, kahramanlık, iktidar hır-
sı gibi genel insan tabiatının değişmez temalarını 
işlediğinden sahnede yansıtılan bir oyunun için-
de kimi diyalog ve olaylarla seyircinin potansiyel 
olarak sahip olduğu bu duygulardan arınması 
sağlanır. İhanete uğrayan bir erkeğin intikamını 
alması gibi ya da şüpheyle kıvranan bir kahra-
manın geçirdiği iç bunalımlar ve nihayet de bun-
ların iyi sonla neticelenmesi bir çeşit Katharsis 
(arınma) sağlar. Seyirci bir bakıma psikolojik bir 
terapiden geçer. (Kolcu, 2008) Sonuç olarak bu 
açıdan bakıldığında Aristoteles, Platon’un ak-
sine tragedyanın ya da daha geniş çerçeveden 
bakarsak edebiyatın ahlâk bakımından yararlı 
olduğu görüşündedir. Bütün bu düşünceler özet 
olarak şunu dile getiriyor: Aristoteles’e göre mi-

mesis hem taklit (benzetme), hem yaratma’dır; 
ruhun yaratıcı etkinliği’dir. Mimesis’in nesnesi ise 
bundan böyle, gerçekliğin ideal biçimidir; olmuş 
olan değil, olabilecek olandır; tikel değil, tümeldir 
ama sanatçının yeniden yarattığı tümeldir. (Cö-
mert, 1978)

Rönesans döneminden sonra sanatın yansıt-
ma olduğu fikri tekrar canlanmıştır. Aristoteles, 
Platon gibi düşünürlere ait klasik Yunan eser-
leri tekrar gündeme gelmiş, neo-klasik dönem 
olarak adlandırılan bir dönem ortaya çıkmış-
tır. Özellikle Aristoteles’in görüşlerini izleyen 
neo-klasikler bu görüşlerine kendi yorumları-
nı eklemişlerdir. Bu görüşlerin en önemlilerini 
Berna Moran, 

1) Sanat, genel-tabiatın yansıtılmasıdır. 
2) Sanat idealleştirilmiş tabiatın yansıtılma-

sıdır.
görüşleriyle özetlemiştir. Her iki kurama 

göre de sanatın bir yansıtma olduğu ortada-
dır. Ancak yansıttıkları gerçeklik bakımından 
ayrılırlar. Sanat genel tabiatın yansıtılmasıdır 
görüşünde, sadece yaşayıp algıladığımız tabiat 
yani ağaçlar, kayalar, dağlar, kırlar değil; genel 
insan tabiatı, insan davranış ve gelenekleri vb. 
ele alınıyordu. Yani sanatçı sanat eserinde tek 
tek karakterleri değil de bütün insanlığı yansıt-
malı, ortak özellikleri, ortak tümelleri yansıt-
malıydı. Yine neo- klasiklerde ortaya çıkan bir 
diğer yoruma göre sanatçı kişiliği ile başkaların-
dan ayrılan insanları değil, belli başlı tipleri ele 
almalıdır. Kıskanç adam, cimri adam, kral vb. 
gibi. Bunların her biri de kendi tiplerinin özüne 
uygun çizilmeli ve ona göre davranmalıdırlar 
(Moran, 2017). Örneğin Moliere’in cimrisinde 
baş karakter cimriliğiyle özdeşleşmişken, on-
dan herhangi bir cömert hareket beklenmeme-
lidir. Ufak da olsa yapacağı cömert bir hareket 
onu karakter çizgisinden ayıracaktır.

Sanat İdeal Olanı Yansıtır

Bu görüş de aslında Aristoteles’in etkisiy-
le ortaya çıkmıştır. Aristoteles’in Poetikası’nda 
geçen “şair … nesneleri nasıl olması lazım ge-
liyorsa, o şekilde tasvir etmelidir” cümlesinden 
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hareketle ortaya çıkan bu görüşe göre sanat ide-
al olanın yansıtılmasıdır. Bu idealleştirme hem 
tabiat için hem de kişiler için olabilir. Yani sa-
natçı, herhangi bir nesne ya da kişiyi kendi ide-
alleri doğrultusunda değiştirip dönüştürebilir, 
kendi idealleri doğrultusunda yansıtabilir. Ber-
na Moran bu durumu şöyle açıklar: “Biliyoruz 
ki dünyada çirkin, kaba, hoşa gitmeyen şeyler, 
haksız olaylar vardır. Sanat eserinin zevk ver-
mesi beklendiğine göre, bu hoşa gitmeyen şeyleri 
atması ve yalnız güzeli, hoş olanı seçmesi, doğru 
olur. Şairlerin, yazarların bahsettikleri nehirler, 
kırlar, mis kokulu çiçekler, dünyada bulamayaca-
ğımız kadar güzeldir.” (Moran, 2017) Ressamlar 
için de aynı şey geçerlidir. Bir ressam doğada 
gördüğü bir manzarayı, bir ağacı beğenmedi-
ğinden ötürü onun renkleri, görünüşüyle oy-
nayabilir, onu kendi görüşüne göre idealleştire-
rek tuvaline yansıtabilir. Tabiat için yapılan bu 
idealleştirmelerin yanında karakter için yapılan 
idealleştirmeler de vardır. Örneğin Ahmet Mit-
hat’ın Râkım Efendi’si, Oğuz Kağan Destanı’nın 
Oğuz Kağan’ı ya da Yunan mitolojisinden tanı-
dığımız Aineas, Herkül gibi karakterleri gerçek 
hayatta görmemiz pek mümkün değildir. Bu 
karakterler olabildiğince mükemmel bir şekilde 
idealleştirilerek, sanat eserlerinde yer almıştır. 
Bu idealleştirme kimi zaman toplumu eğitmek 
kimi zaman da sanat eseri olarak zevk amacıyla 
yapılmıştır. Ali İhsan Kolcu neo-klasik dönem-
de edebiyata bakışı şu şekilde açıklar: Sanatçı 
nasıl işleyeceği temanın kendince gerekli gördüğü 
yerlerini düzelterek eserine biçim veriyorsa ede-
biyat da tarih ve felsefenin eksik yanlarını düzel-
terek, tamamlayarak işler. Felsefe ile tarihin eksik 
yanı insan unsurunu gözetmeksizin bir bakıma 
teori ve bilgi düzleminde kalmalarıdır. Onla-
rın ifade alanlarının atölyesi edebiyattır. Tarih-
sel trajik bir olay ancak tragedyanın imkânları 
içinde daha etkili anlatılabilir. Söz gelimi İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı’nın IV. Murat’ın hayat ve ak-
siyonunu anlatmasıyla Turan Oflazoğlu’nun IV. 
Murat piyesinde bu sıra dışı padişahın dramı-
nı anlatması aynı şey değildir. İlkinde insan IV. 
Murat’tan eser yoktur. Diğerinde ise olması ge-
rektiği gibi insan ve padişah IV. Murat bütün za-

afları, tutkuları, hırs ve aksiyonu ile bir aradadır. 
Tarih olanı, edebiyat olması gerekeni ya da ideal 
olanı yani düzeltilmiş olanı yansıtır. Bu hâlleriyle 
edebiyat eserleri doğal olarak mutlak gerçeklik-
ten uzaklaşır. Edebiyatın eğitici ve öğretici hatta 
ahlâksal özelliği bir kez daha öne çıkar (Kolcu, 
2008). Sonuç olarak baktığımızda neo-klasik 
dönemde Aristoteles’in görüşleri yeni bir anla-
yışla yorumlanmış, edebiyata bakış da bu çer-
çevede değişmiştir. Ama kuramın özünde yine 
yansıtma bir diğer deyişle mimesis bulunmak-
tadır. Platon’da bir benzetme olarak karşımı-
za çıkan mimesis kavramı, Aristoteles’te taklit 
anlamıyla ön plana çıkmış, neo-klasik dönem-
de ise yansıtma anlamı kullanılmıştır. Temelde 
aynı olan bu kavramın yansıttığı gerçeklik ise 
dönemden döneme değişiklik göstermiştir.

Kral Oidipus’u Yansıtma Kuramı 
Bağlamında Değerlendirmek

Eski Yunan edebiyatının en önemli tragedya 
yazarlarından biri sayılan Sophokles tarafın-
dan yazılan Kral Oidipus, yazıldığı dönemden 
günümüze ses getiren bir eserdir. İnsanların 
ne yaparsa yapsın kaderinden kaçamayacağı, 
kaderle yapılan savaştan galip ayrılamayacağı 
görüşü etrafında yazılan bu eser, oldukça trajik 
bir hikâyeye sahiptir. Bununla beraber insanlık 
tarihinde her zaman canlı kalacak kader konu-
sunu ustalıkla işlemesi, eserin her dönemde il-
giyle karşılanmasına neden olmuştur. 

Eser klasik bir olay örgüsüne sahip değildir. 
Yani olayların en başından sırasıyla anlatmaya 
başlamaz. Olayların ortasından başlar. Kral Oi-
dipus, tahtta oturmuş yönettiği kentte felaketler 
baş göstermektedir. Bu felaketler neticesinde 
halk ve rahipler Kral Oidipus’a danışarak ondan 
yardım istemeye gelirler. Tragedya bu şekilde 
başlar. Klasik olay örgüsünü takip ederek şu şe-
kilde özetleyebiliriz. 

Thebai kentinin kralı Laios ve İokaste’nin bir 
erkek çocukları olur. Çocukları olduktan son-
ra kâhinler bu çocuğun gelecekte babasını öl-
düreceğini ve annesiyle evleneceğini söylerler. 
Bunun üzerine bu bahtsız kaderin gerçekleşme-
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mesi için kral ve kraliçe bebeği ayak bilekleri de-
linip bağlanmış bir şekilde köleleri olan çobana 
verip, çocuğu ormanda ölüme terk etmelerini 
isterler. Çocuk ölürse bu bahtsız kader gerçek-
leşmeyecektir. Çoban çocuğu alır ama onu or-
manda ölüme terk etmeye kıyamaz, bu yüzden 
Korinthoslu olan bir çobana verir. Çoban çocu-
ğu alıp Korinthos kentinin kralı olan Polybos’a 
götürür. Polybos’a o zamanlar çocuğu olmadı-
ğından eşi ve kendisi bu çocuğun üzerine titrer-
ler ve kendi oğullarıymış gibi büyütürler. Ara-
dan zaman geçer, bir gün bir davette kendisine 
uydurma evlat denildiği için çok sinirlenen Oi-
dipus, anne ve babasının onu teskin etmelerine 
rağmen dayanamayıp Delphoi tapınağına gider. 
Orada kendisi için yapılan kehaneti duyar. Pho-
ibos, ona korkunç felaketlere uğrayacağını, ana-
sıyla evleneceğini, ondan çocukları olacağını ve 
babasını öldüreceğini haber verir. Bunun üzeri-
ne bu korkunç kaderle yüzleşip ondan kaçmak 
isteyen Oidipus, Korinthos’a dönmemeyi seçer 
ve yürüyerek yolculuk etmeye başlar. Yolda iler-
lerken bir atlı araba ile karşılaşır, tartışırlar ve 
Oidipus oradakileri öldürür. Sonra yoluna de-
vam eder. Thebai kentine geldiği zaman bu ken-
te musallat olan canavar Sphinks ile karşılaşır. 
Bu canavar her gün birilerine bilmece sorar, ce-
vabı bilemeyenleri öldürür. Oidipus’a bilmeceyi 
sorduğunda o doğru cevap verince, canavar ka-
yalıklardan atlayarak intihar eder. Kent bu bela-
dan kurtulduğuna çok sevinir, o sırada kralları 
öldüğünden onu Thebai kralı yaparlar, Oidipus 
İokaste ile evlenir, çocukları olur. Aradan yıllar 
geçer, kenti hastalık ve felaketler sarar. Bunun 
üzerine Oidipus, Delphoi kâhinine adam gön-
derir, bu felaketlerden nasıl kurtulacaklarını 
sorar. Kâhinin gönderdiği cevap kentin eski 
kralı olan Laios’un katilinin bulunup, kentten 
uzaklaştırılmasıdır, katil hâlâ kenttedir bu fe-
laketler de o yüzden gerçekleşmektedir. Bunun 
üzerine Oidipus katili aramaya başlar, aradıkça 
kendisinden şüphelenir, çünkü Laios’un öldüğü 
yer onun tartıştığı adamları öldürdüğü yerdir. 
Laios’un öldürüldüğü saldırıda sağ kalan çoba-
nı huzuruna çağırtır, başından geçenleri İokas-
te’ye anlattığında o gerçekleri sezer dolayısıyla, 

araştırmayı kesmesini söyler ama Oidipus bunu 
kabul etmez. O sırada Korinthos’tan bir haberci 
gelir ve ona babasının öldüğünü oradaki hal-
kın Oidipus’u kral yapmak istediklerini söyler. 
Daha sonraki konuşmalardan ortaya çıkar ki 
onu bebekken Korinthos kralı Polybos’a veren 
bu habercidir. Kendisini Laios’un çobanından 
almıştır. Oidipus kim olduğunu öğrenmek sev-
dasıyla araştırmaya devam eder. Laios’un ölü-
mü aydınlatmak için çağırdığı çobanın kendi-
sini Korinthoslu haberciye veren çoban olduğu 
ortaya çıkar. Artık bütün gerçekler açığa çık-
mıştır. Kendisi Laios’un oğludur, annesiyle ev-
lenmiş ondan çocukları olmuştur. Kaçıp savaş-
maya çalıştığı kaderi gerçekleşmiş, kendisi en 
bahtsız insanlardan biri olarak tarihe geçmiştir. 
Bu gerçekle yüzleşen Oidipus, gerçeği öğrenin-
ce kendisini asıp intihar eden İokaste’nin iğne-
leriyle gözlerini kör eder, tahtı bırakır ve dilenci 
gibi gezmeye başlar. Böylece Kader Tanrıçala-
rının ördüğü ağ tamamlanmış, dünyanın en 
trajik hikayelerinden biri yaşanmış olur. (Sop-
hokles, 2017)

Sonuç

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız Kral 
Oidipus’a Platon’un ortaya koyduğu sanat kura-
mıyla bakacak olursak, Oidipus’un tartışma sı-
rasında kendisini tutamayıp karşısındakini öl-
dürmesi, annesi ile evlenmesi gibi izleyenlerde 
olumsuz örnek oluşturabilecek davranışları yü-
zünden oldukça zararlı bir tragedya olarak kar-
şımıza çıkar. Platon gerek ahlaki açıdan gerek-
se oldukça inişli çıkışlı bir olay örgüsüne sahip 
olması açısından bu eseri ideal devletine dahil 
etmez ve eleştirirdi. Mimesis açısından baktı-
ğımızda şairin, kralların devleti idare edişine, 
kâhinlerin sanatlarını icra edişine vb. konulara 
tamamen hâkim olması beklenemez. Dolayı-
sıyla bize kopyanın kopyasını sunar ve hakiki 
gerçeklikten, idealardan uzaklaştırır. Bize ha-
kiki bir bilgi sunamaz. Sphinks gibi olağanüstü 
canavarları da görüngü dünyasında bulmamız 
mümkün değildir. Dolayısıyla bu da eleştirile-
cek bir noktadır.
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Aristoteles açısından baktığımızda Oidi-
pus’un başından geçenlerin gerçekten yaşanıp 
yaşanmadığı belirsizdir. Ama bu önemli değil-
dir. Çünkü şair olabilecek olan bir olayı olabi-
lirlik yasaları içinde yazmıştır. Platon’un aksine 
kötü karakterlerin ya da bu acıklı olayın seyir-
cide uyandırdığı korku ve acıma gibi duygularla 
sağladığı katharsisi yararlı bulur. Tüm bu acıklı 
olaylar sonucunda işlediği suç cezasız kalma-
mış, Oidipus kendi kendisini cezalandırmıştır, 
dolayısıyla izleyenlerde kötülüklerin cezalandı-
rılmasıyla bir katharsis gerçekleşmiştir. Ayrıca 
bu tragedya Aristoteles’in önemsediği gibi de-
korlarla değil de olay örgüsüyle mimesis ger-
çekleştirmiştir. Bu tragedyada mimesis ideal bir 
gerçeklik olarak karşımıza çıkar. Olay örgüsü-
nün olabilecek olan bir gerçekliğin ideallerine 
göre düzenlenmesi bunu gösterir. Kaderinden 
kaçmak için ailesinden uzaklaşırken kaderine 
koşan Oidipus, olay örgüsü içerisinde olayın 
gerçekleşmesi için doğru psikolojik sebepler 
neticesinde asıl kaderine varır. Aristoteles açı-
sından baktığımızda bu tragedyada önemli ola-
bilecek bir başka detay ise bahtın dönüşü ile ta-
nımanın beraber gerçekleşmesidir. Korinthoslu 
habercinin getirdiği haberlerle iyi olan (adaletli 
bir kral, annesiyle evlendiğinden ve babasını öl-
dürdüğünden habersiz) bahtın, felakete doğru 
dönüşünü görürüz. Felakete dönen baht sıra-
sında Korinthoslu haberci ve Laios’un çobanı 
sayesinde tanımanın gerçekleşmesi, asıl kim-
liğini öğrenmesi bahtın dönüşünü tamamlar. 
Yukarıda Aristoteles’in en iyi olarak tanımladı-
ğı tragedyalarda bahtın dönüşünün bu şekilde 
olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla Sop-
hokles’in Kral Oidipus tragedyası Aristoteles’in 
yansıtma kuramındaki birçok kavramı kendi-
sinde toplar. 

Yansıtma kuramının temellerinin Platon’un 
diyaloglarında atıldığı ama Platon’un düşün-
celerinin tutarsız olduğu ortadır. Yine de gerek 
sanat tarihi açısından gerek edebiyat kuram-
ları açısından oldukça önemli fikirleri vardır. 
Çünkü ciddiyetle sanatın problemleri üzerine 
düşünen ilk kişi odur. Kendisinin fikirleri öğ-
rencisi Aristoteles ve kendisinden sonra gelen 

düşünürleri etkilemiş, bu alanda düşüncelerin 
derinleşmesini sağlamıştır. 

Aristoteles ise Platon’un öğrencisi olmasına 
rağmen fikirleri açısından çoğunlukla hoca-
sından ayrılmış, kendi özgün sanat kuramını 
ortaya koymuştur. Yazdığı Poetika adlı ese-
ri bilinen ilk tutarlı sanat kuramını içermesi 
açısından oldukça önemlidir. Aristoteles’in 
fikirleri hem batı düşünürlerini hem de doğu-
da İslam düşünürlerini etkilemiştir. Rönesans 
döneminde eserleri tekrar ortaya çıkarılmış, 
fikirleri yeniden yorumlanmıştır. Bu yorum-
lamalar yansıtma kuramının temellerinin atıl-
dığı ilk yıllardan günümüze kadar gelmesinde 
önemli rol oynamıştır.

Kral Oidipus’a Platon’un felsefesi bağla-
mında baktığımızda, eserin Platon’un edebi-
yat görüşlerine pek hitap etmediğini, onun 
onaylamayacağı yönleri olduğu ortaya çıkmış-
tır. Aynı eser Aristoteles’in görüşleri ışığında 
değerlendirildiğinde, onun yansıtma kuramı-
na, mimesis kavramına uyan pek çok nokta-
sı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bir eseri 
yansıtma kuramı bağlamında incelerken ele 
alınan yansıtma kuramının hangi kavramlar 
ve düşünürler etrafında inceleneceği net bir 
şekilde ortaya konulmalı, esere bu anlayışla 
yaklaşılmalıdır.
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Vakti zamanında Han’ın bir çobanı vardı. 
Çoban, karısı ve oğlu ile birlikte yaşar-
dı. Çobanın oğlu bir gün koyunlarını 

yaymaya çıktı ve geri dönerken yolunu kaybetti. 
Gökyüzüne bakarak yolunu bulmak istedi ama 
gökte iki ay birden vardı. Yönünü şaşıran oğlan, 
yolun kenarına oturup ağlamaya başladı. Onun 
eve geri dönmediğini gören babası kırlara çıkıp 
oğlunu aradı ve onu ağlarken buldu. Beraber 
eve vardıklarında oğul şöyle dedi: “Gökyüzün-
de iki ay birden gördüm baba! Bir tanesi her za-
mankinden çok daha güzeldi!”

Babası gülümseyerek “O gördüğün ay değil-
dir, hem nerede görülmüş gökyüzünde iki ay ol-
duğu? O olsa olsa Han’ın güzel kızının nurudur, 
diğeri de her zamanki ay olmalı.” diye yanıtladı. 
Bunun üzerine oğlan, han kızı ile evlenmeye 
karar verdi. Babasına “O zaman bu güzeller gü-
zeli han kızını bana isteyelim, onunla evlene-
yim.” dedi.

Han’ın çobanı oğlunun sözlerini o gecelik 
geçiştirse de sonraki günlerde oğlan sık sık ba-
basına han kızından bahsetmeye ve “Ne zaman 
isteyeceğiz?” diye sormaya devam etti. O kadar 
çok sordu ki adam sonunda bunalıp “Peki öy-
leyse, Han’ın çobanı gidip han kızını oğluna is-
tesin bakalım, başımıza ne iş gelecek görelim.” 
dedi ve sabah güneş doğar doğmaz Han’ın ota-

ğının önüne vardı. İçeri girmeye cesaret edeme-
yince etrafta bulduğu bir süpürgeyi alıp Han’ın 
kapısını temizledikten sonra evine geri döndü.

İkinci gün yine Han’ın otağına gitti. Bu kez 
cesaretini toplayıp Han’ın huzuruna varacak, 
diz vurup söz isteyecek ve oğlunun han kızına 
talip olduğunu söyleyecekti. Ama yine yapama-
dı, yeniden süpürgeyi eline alıp Han’ın kapısını 
süpürdü ve evine geri döndü.

Üçüncü gün tekrar han kapısındaydı ama 
yine cesaretini toplayamadı ve süpürgeyi eline 
aldı. O sırada otağından çıkan Han, çobanı gö-
rünce nöbetçilerini çağırıp “Bu adam kim? Bura-
da ne yapıyor?” diye sordu. Nöbetçiler “Bu sizin 
çobanınızdır Han’ım. Üç gündür her sabah gelip 
kapınızın önünü süpürüyor.” diye yanıt verdiler.

Han, otağına geri dönerken, nöbetçilerden 
birine çobanı huzuruna getirmelerini emretti. 
Az sonra çoban Han’ın huzurunda diz vurup 
oturdu. Han bir süre onu gözleri ile süzdükten 
sonra “Üç gündür kapının önünü süpürdüğünü 
duydum, bunu neden yapıyorsun?” diye sorun-
ca çoban artık nasıl bir durum içinde kaldığını 
Han’a açıklamak zorunda kaldı. Han olup bite-
ni dinleyip “Han kızını almak kolay mı sandın 
çoban? Önce oğlun bir hüner göstermeli ki onu 
tanıyıp bilelim, sonra kızıma talip olursa bu işi 
o zaman düşünürüz.” dedi.

HAN’IN ÇOBANI
Emrah Ece

Çoban ile oğlu birlikte yola çıkıp uzun yollar aştılar, üç günlük mesafede 
dört yolun kesiştiği yerde bir büyücü ile karşılaştılar.
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Çoban eve dönüp oğluna Han karşısında na-
sıl iki büklüm mahcup olduğunu anlatınca oğlan 
üzüldü ve “Öyleyse yollara düşelim baba.” diye-
rek sözüne şöyle devam etti: “Gidip öğrenecek 
bir hüner bulalım, mademki Han bizim çobanlı-
ğımızı beğenmedi biz de başka meziyet ediniriz.”

Çoban ile oğlu birlikte yola çıkıp uzun yollar 
aştılar, üç günlük mesafede dört yolun kesiştiği 
yerde bir büyücü ile karşılaştılar. Büyücü adam 
bir elini kazan, diğer elini kepçe, bir ayağını 
ocak şekline sokup et pişiriyordu. Çoban onun 
bu hâlini görünce “Ne büyük meziyet.” diye dü-
şünüp hemen büyücünün yanına gitti ve oğlu-
nu çırak olarak alıp sihir öğretmesini istedi.

Büyücü adam oğlana şöyle bir baktıktan 
sonra “Şu tepenin ardında evim var, oğlunu 
oraya götüreceğim. Kızım onu pişirip yiyecek. 
O yedikten sonra oğlun canlanırsa onu yanıma 
alırım. Eğer canlanmazsa yarın gelip evin pen-
ceresinden oğlunun kemiklerini al.” dedi.

Çoban, oğlunun canlanamayacağından 
korktuğu için “Olmaz.” diyecekti ama çobanın 
oğlu hemen atılıp “Tamam usta, haydi gidelim 
de beni bir güzel pişirip kızına yedir. Görecek-
sin ki canlanıp çırağın olacağım.” dedi.

Büyücü, çobanın oğlunu alıp evine götürdü-
ğünde büyücünün kızı onu görür görmez âşık 
oldu ve o günden itibaren oğlana büyü öğret-
meye başladı. Büyücü ise bir koyunu kesip ka-
zanda bir güzel haşladı ve kemiklerini ayırıp 
pencerenin önüne bıraktı. Ertesi gün çoban, 
büyücünün evine geldiğinde oğlunun öldüğünü 
düşünüp kemikleri oradan aldı ve kendi yurdu-
na götürüp ona bir mezar yaptı.

Büyücü ve kızı ile birkaç ay geçirip büyü il-
mini öğrenen çobanın oğlu, ailesini iyice özle-
mişti. Günlerden bir gün uzaklara dalıp gittiğini 
gören büyücünün kızı ona neden böyle üzgün 
durduğunu sorunca “Ailemi çok özledim. Keşke 
gidip onları görsem.” dedi. Büyücü ve kızı evi-
ne gidip ailesini görebileceğini söylediğinde se-
vinçten havalara uçtu, hem de gerçekten uçtu! 
Büyücüden öğrendiği bilgiler sayesinde bir anda 
ak bir güvercin donuna bürünüp babasının yur-
duna doğru kanat çırpmaya başladı. Evine dön-
düğünde babasının kendini anmaktan ve sürekli 

ağlamaktan kör olduğunu gördü. Hemen kanat-
larını babasının gözlerine sürerek onu iyileştir-
dikten sonra eski insan hâline döndü.

Çoban oğlu anne ve babası ile hasret gider-
dikten sonra babasına artık Han’ın karşısına çık-
ma vaktinin geldiğini ve bir oyun edeceğini söy-
ledi. Buna göre oğlan güzel bir at kılığına girecek, 
babası da onu pazara çekip Han’a satacaktı.

Oğlan ertesi sabah at olup babası ile paza-
ra gitti ve öğlene kadar bekledi. Han yanında 
kalabalık askerleri ile pazarı geziyordu. Bir-
denbire bembeyaz bir at dikkatini çekti ve ya-
nına vardığında onun satıcısının kendi çobanı 
olduğunu gördü. İyi para ödeyerek atı hemen 
satın aldı ve evine götürdü. Gece olduğunda 
oğlan yeniden insan hâline dönüp Han’ın ahı-
rından kaçtı ve evine geri döndü. Ertesi gün 
oğlan bu kez koç kılığına girdi ve babası ile 
birlikte yarışmalarda koçlarla dövüşmek üze-
re şehre indi. Tüm koçları yenip birinci olun-
ca kaybeden koçlardan birinin sahibi onu alıp 
evine götürdü ama gece olunca oğlan yeniden 
insan olup evine geri döndü.

Üçüncü günün sabahında oğlan bu kez ağzı 
köpük köpük, hırsından yeri eşeleyen kızıl bir 
buğraya dönüştü ve babası onu pazara çekti. O 
sırada uzaklarda, oğlana büyü ilmini öğreten ho-
casına çırağının ne işlerle meşgul olduğu malum 
oldu. Hemen bir şahin kılığına girip pazar yeri-
ne uçtu, yeniden insan olup kalabalığın arasına 
karıştı. Çırağının deve olarak satıldığı yere git-
meden önce de biraz kuru yaprak bulup onları 
paraya çevirdi ve ceplerini doldurdu. Az sonra 
çobanın yanına gelip yüklü para ödeyerek deveyi 
satın aldı ve üzerine binip evinin yolunu tuttu. Bir 
yandan kamçılıyor bir yandan da “Beni akşama 
kadar eve götürmezsen seni keseceğim.” diyordu.

Deve kılığındaki oğlan, sırtında hocası ile 
akşama kadar yol alıp yine de büyücünün evine 
varamadı. Gece yarısı eve vardıklarında büyü-
cü, kızına seslenerek “Bu deve istediğim kadar 
hızlı değil.” dedi ve ekledi: “Bana bıçağımı getir 
de şunu keseyim.”

Büyücünün kızı o devenin âşık olduğu çoban 
oğlu olduğunu biliyordu. Bu yüzden babasını at-
latmak için “Bıçak kaybolmuş, bulamıyorum.” 
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dedi. Bu kez büyücü “Öyleyse keskin baltamı ya 
da kılıcımı getir!” dedi. Kız evde ne kadar kesici 
alet varsa hepsini toplayıp kuyuya attı ve babası-
na “Hiçbirini bulamıyorum, hepsi kayıp!” dedi.

Büyücü bu işe sinirlendi. “Gel deveyi tut da 
ben arayayım o zaman!” diyerek bıçak bulmak 
için eve girdiği anda kız, devenin ipini bıraktı. 
Oğlan hemen bir kurbağaya dönüşüp kuyuya 
atladı ama bu sırada evden çıkan büyücü onu 
görmüştü. Hemen yılan olup oğlanın peşinden 
kuyuya atladı. Çoban oğlu yılanın peşinden gel-
diğini görünce güvercin olup kaçtı, ustası ise bir 
ala doğana dönüşüp ardına düştü.

O sıralarda Han, elma bahçelerinde gezinir-
ken bir ala doğanın ak bir güvercini kovaladığı-
nı gördü. Güvercin doğruca uçup Han’ın başına 
kondu ve bir çiçeğe dönüştü. Büyücü ala doğan 
donundan çıkıp bir ozan kılığına girdi. Han’ın 
yanına gelip kopuz çalarak onu övmeye başladı 
ve şöyle dedi:

“Baylık içinde Han’a
Yaraşır gökçe çiçek
Cömertlikle ozana
Şu çiçeği verecek”

Han çiçeği eline aldı, rengine kokusuna bak-
tı ama onu ozana vermek istemedi. Bu kez ozan 
şöyle söyledi:

“Cömert yüzü ak olsun
Cimrininki kapkara
İsteyenin bir olsun
Vermeyenin bin kara”
Han, ozanın sözlerine daha fazla dayana-

madı ve çiçeği vermek için elini başına attı. Bu 
sırada çiçek darıya dönüşüp yere saçıldı. Bü-
yücü hemen ozan kılığından çıkıp bir tavuğa 
dönüştü ve yerdeki darıları yiyip bitirdi ama 
darılardan biri Han’ın ayağı altına düşmüştü. 
Han ayağını kaldırır kaldırmaz bir tilkiye dö-
nüşüp tavuğu boynundan kaptığı gibi boğup 
yedi. Oğlan az sonra tilki kılığından çıkıp ye-
niden insan hâline döndü. Karşısında hayretle 
olup biteni izleyen Han’a “Han’ım işte ben gör-
düğünüz bu hünerleri öğrendim! Şimdi kızını-
zı bana verecek misiniz?” diye sordu. Han artık 
oğlanı atlatmanın bir yolu olmadığını anladı ve 
kızını vermeye razı oldu. Çoban oğlu ve han 
kızı kırk gün kırk gece toy edip evlendiler, bay-
lık içinde yaşadılar… ❰
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“Tanrı buruştursun sizleri diyor polis hep
vuruluyor ve yatıyorsunuz parke taşlar üzerinde”

Cahit Zarifoğlu 

Bu benim en büyük korkumdu. Yazım 
yanlışı içeren tweet atmak en karanlık 
kâbusumdu. Bu yüzden atacağım tweet-

leri önce telefonun not kısmına yazıyor, tweeti 
belki kırk iki defa baştan okuyor ancak böyle 
tweetin kusursuzluğuna iman edebiliyordum. 
Yine aynı yolu takip ederek atacağım tweeti 
notlar kısmından kesip Neler olup bitiyor? kıs-
mına yapıştırıyorum. Son kontrolü de sessiz 
gözlerimle yaptıktan sonra tweetliyorum.

“Anlaşılan dışarıdaki kokular belediye binasına 
ulaşana kadar kimse bu şehri temizlemeyecek!!!”

Hemen pencerenin önünde duran yapay çiçek-
lerimin yanına konuşlandırdığım kafesin kapısı 
tweetle tuşuna basmamla birlikte açılıyor. Kafesin 
içinde sabırsızlıkla kanatlanmayı bekleyen mavi 
kuş, kapı açılır açılmaz hızla kafesi terk ediyor. 
Açık pencereden çıkarak takipçilerimin yolunu 
tutuyor. Mavi kuş, takipçilerimin tamamını dola-
şıp geri dönene kadar pencereyi kapatamıyorum 
fakat dışarıdan gelen koku da dayanılmaz hâlde. 

Tweeti atmamdan iki dakika geçmeden ku-
şun kimlere ulaştığını kontrol etmeye yelten-
memle neredeyse aynı anda kapı çalınıyor. Ge-

len apartman görevlisi Rasim Abi olmalı. Kapı 
merceğine bile bakmadan açıyorum.

“Buyur, Rasim Abi.” 
“Ooo iyi günler Kenan Bey.” 
Her seferinde aynı tonla aynı şaşırma nidası. 

Sanki kapıma gelmemiş, herhangi bir yerde kar-
şılaşmışız gibi…

“Kerem ben Abi. Sana da iyi günler.” 
“Ben daha uyanmamışsınızdır diye düşün-

müştüm ama...” 
Hah! Lafını da atar mutlaka. Nasıl rahatladı 

şimdi. Zevkten dört köşe.
“Uyandım uyandım.”
“E günaydın o zaman.” 
“Günaydın abi.” 
...
“Konu neydi abi?” 
“Ha bu yoldaki mevtayı kaldıralım diyoruz 

artık. Kaç gün oldu uzanıyor öyle. Kokusu çı-
kınca millet rahatsız olmaya başladı. Biz de 
işte aramızda para toplayıp defnedelim dedik. 
Herhâlde kimi kimsesi de yok garibanın. Soran 
eden çıkmadı. Sonuçta bizim apartmanın önün-
de ölmüş. Bi’ nevi bizim ölümüz sayılır artık.” 

“Ne ölüsü abi? Ne diyorsun? Anlamadım 
bi’şey...” 

“Yav, bu bizim apartmanın önünde ölen 
adamdan bahsediyorum. Haberiniz yok mu si-

LİNÇ KÜLTÜRÜ
ÇOCUKLARI

Muhammed Atakur

Mavi kuş, kafesin kapısı açılır açılmaz yeniden uçuşa geçiyor. 
Rasim Abi’nin kuşu da az evvel aldığı uyarıya aldırış etmeden benim 

kuşun peşine takılıyor. Daha onlar gözden kaybolmadan yaptığım 
hatayı fark ediyorum. En karanlık kâbusum gerçek oluyor. 
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zin? Kaç gündür orada öyle yatıyor. Tabii siz hiç 
dışarı çıkmadığınız için görmemişsinizdir. Hâl-
buki sosyal âlemde de baya gündem olduydu.” 

Rasim Abi’nin iğneleyici sözlerine aldırma-
dan balkona çıkıyorum. Daha balkona adımımı 
atar atmaz yoğun kokunun altında bahsedilen 
ölüyle karşılaşıyorum. Taş sokağın ortasında 
öylece uzanmış yatıyor. Onlarca insan var etra-
fında. Kimisi durmuş fotoğrafını çekiyor, kimisi 
hakkında konuşuyor. Aşağı inip yakından bak-
maya gücü yetmeyenler pencereleri balkonları 
doldurmuş. Bazıları hiç umursamadan yanın-
dan geçip gidiyor, bazısı da bu görüntüye yal-
nızca bir iki saniye katlanabiliyor. Taş sokağın 
ezelden beri bir parçası olan fakat yeni keşfedi-
len, yeni keşfedildiği için de epey ilgi çeken bir 
parçasıymış gibi bakıyoruz yerde yatan ölüye. 

Bir süre daha baktıktan sonra ne görmeye 
ne de kokusunu duymaya katlanamayıp içe-
ri kaçıyorum. Kapıda bıraktığım Rasim Abi’yi 
salonun ortasında, kafesine dönmüş olan mavi 
kuşa karnı acıkmış Sylvester gibi bakarken bu-
luyorum. Koku daha fazla içeri dolmasın diye 
kapı pencere ne varsa kapatıyorum.

Rasim Abi, “Sizin kuş da pek güzelmiş.” diyor. 
Kuş işte abi, bildiğin kuş. Farklı bir özelliği 

yok yani, diye tersliyorum. İzin almadan evime 
girmesinin acısını çıkarmaya çalışıyorum. Ora-
lı bile olmuyor. Zaten bu hayatta oralı olmasını 
istediğimiz hiç kimse oralı olmuyor. 

“Yok yok. Öyle sıradan falan deme. Gel bi’ de 
bizim kuşa sor sıradan mı değil mi diye?” 

Malını satabilmek için iyice parlatıp cilala-
yan mal sahipleri gibi iyice böbürlenerek benim 
kuşu bana güzelliyor. O sırada kapalı pencere-
nin dışında, gözlerini kafesin içinde duran mavi 
kuşa dikmiş bir başka mavi kuş beliriyor. 

Rasim Abi, arkada kalan altın dişini sergile-
mek istercesine gülüyor. “Heh! İyi kuş da lafın 
üstüne...” diyerek pencerenin dışında kendini 
kanıtlamaya çalışırcasına kanat çırpan kuşu işa-
ret ediyor. 

Pencerenin dışındaki kuş, gözünü bir an 
bile kafestekinden ayırmadan kanatlarını çır-
pıyor. Attığım tweeti bütün takipçilerime ulaş-
tırıp geri dönen mavi kuş ise dışarıdakine hiç 

yüz vermeden kafesinin içinde uslu uslu nefes-
leniyor.

“Abi bu senin kuş mu?”
“Aynen benim kuş. Sizinkini takip etmek is-

tiyor. Sizinki de maşallah pek bi’ nazlı çıktı.” 
“İstemiyor abi işte hayvan. Niye zorluyorsu-

nuz her gün her gün?”
“Yok canııım. Onlar öyle biraz nazlaşır son-

ra kaynaşırlar. Benimki her gece sizinkinden 
bahsediyor. Sabahlara kadar retweetlediklerine, 
favlarına falan bakıyor.”

“O zaman Allah’ın emri peygamberin kav-
liyle gelip istersiniz akşama!”

“Hay ağzın bal yesin… Ben de onu diyecek-
tim. Gelin bu ikisini baş göz edelim. Bunları tek 
bir hesabın çatısı altına toplayalım. Hem ortak 
hesap takipçi sayısını da arttırır. Hayırlı bir iş 
sonuçta. Sonra her gelen geçen kuş da sizinki-
nin hesabını stalk etmez artık.”

Rasim Abi’nin sözlerini işiten kafesteki kuş, 
düşüncelerini beyan edebilmek için kafesin için-
de öfkeyle kanat çırpıyor. İki de okkalı cikliyor. 

“Bak huysuzlandı hayvan.” 
“Ne var canım hayırlı bir işe vesile olmaya 

çalışıyoruz burada”
“Yok, abi bizde size verecek kuş muş yok.”
“Ha vermiyorsunuz yani.”
“Vermiyoruz abi. Kusura bakmayın.”
Az önce kafesteki kuşa methiyeler dizmeye 

hazır olan kuş, şimdi önünde durduğu camı so-
kaktan getirdiği küçük taşlarla taşlıyor. Kuşun 
pencereme attığı taşlar zarar verecek boyutta 
olmasa da bu hareketleri cezasız kalmamalı. 
Kuşun yaptığı terbiyesizliği çektiğim mesajla 
bakanlığa şikâyet ederken kuşuna sahip çıkma-
dığı için de Rasim Abi’ye sesimi yükseltiyorum. 

“Abi, şu yaptığınız hiç yakışıyor mu şimdi. 
İki dakika önce seviyor diyordun. Reddedilince 
hemen çirkinleşti seninki.” 

“Valla benim bir şey yaptığım yok. Kuş bir şe-
kilde incinen duygularını ifade etmeye çalışıyor.”

“İyi abi, bundan sonra bizden uzakta ifade 
eder duygularını.”

O sırada alınlarında ünlem işareti taşıyan iki 
mavi kuş hızla pencereyi taşlayan kuşa yakla-
şıp kanatlarından yakalıyorlar. Alnında ünlem 
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işareti taşıyan kuşlardan daha şişman olanı ve 
diğerinden daha yetkili görüneni, kanadına gir-
dikleri mavi kuşu uyarmaya başlıyor: 

“Bundan sonra @halkınçocuğuKerem kul-
lanıcı isimli kuşa yaklaşmanız yasaklanmıştır. 
Davranışlarınız gözlem altındadır. Uyarıları 
dikkate almayıp kural ihlali yapmanız sonucun-
da da uçma özgürlüğünüz elinizden alınacaktır. 
Özgür Kuş Bakanlığından bildirilmiştir.”

Arsız kuş, bakanlıktan gönderilen kuşlar ta-
rafından uzaklaştırılırken Rasim Abi de yavaş 
yavaş kapının yolunu tutuyor. 

“Vaay öyle mi olduk şimdi Kenan Bey. Benim 
için bundan sonra sadece 6 numarasınız. Ekme-
ğinizi, gazetenizi de kendiniz alırsınız artık.”

“Ne ekmeği gazetesi Allah aşkına. Gazete 
okuyan mı kaldı? Ayrıca Kenan değil Kerem be-
nim ismim. Kenan Bey 7 numara da oturuyor.”

“Her neyse artık. İyi günler.”
Kapıyı ardından sertçe kapatıyorum hatta 

neredeyse çarpıyorum.
Rasim Abi’den ve arsız kuşundan kurtuldu-

ğumda attığım tweet aklıma geliyor. Güzel bir 
etkileşim beklerken yalnızca iki favla karşıla-
şıyorum. Kafesin içindeki kuşa, kimse yetkin 
güce laf atmaya cesaret bulamıyor diye sesle-
niyorum. Gereksiz ve kimsesiz ayaklanma gi-
rişimim kafesteki kuş tarafından bile ciddiye 
alınmıyor. Görevini yapmış olmanın verdiği 
rahatlıkla kafesin içindeki aynadan güzelliğini 
izliyor. Kuşu bırakıp iki üç gündür yolda yatan 
ölü diye konuştuğumuz adamın kapımın önün-
de çıkmasına bir kere daha şaşırırken hakkında 
atılan tweetlere de yeniden bakıyorum.

Epey konuşmuşuz hiç tanımadığımız ölü-
nün arkasından. Cinayet olduğuna inanlar var. 
İntihar olduğunu söyleyenler var. Cinayet ya 
da intihar olduğunu ileri sürenleri eleştiren-
ler var. Cinayet ya da intihar olduğunu söyle-
yenleri eleştiren tayfayı linç edenler var. Böyle 
ölünmez diyenler var. Bu ölünün sahibi yok mu 
diyenler var. Kesin numara yapıyor diyenler var 
ki şahsen ben onu görene kadar numara yapı-
yor diyenler grubuna mensuptum. Devletin bir 
oyunu olduğunu düşünenler var. Yeni bir sosyal 
deney olduğuna inanlar var. Gündemi meşgul 

etmek için uydurulmuş bir tiyatro olduğunu id-
dia edenler var. Sokaktaki ölü üzerinden A par-
tisine laf atanlar var. Ölünün failini B partisinde 
arayanlar var. Konuyla hiç alakası olmasa da 
sırf A ve B partisini sevmeyenlere iyi görünmek 
için o partileri suçlayanlar var. Bir de konuyu 
tam anlamamış olsa da gündemden uzak kal-
mamak için konuyla ilgili alakasız tweet atanlar 
var. Anlayacağınız var da var… Derken kendi-
sinden hoşlanabileceğimi düşündüğüm kadının 
sokaktaki ölü hakkında attığı tweetle karşılaşı-
yorum. Birbirimizi takip edeli iki hafta oluyor. 
Son iki üç gündür de karşılıklı fav aşamasında-
yız. Ölüyle ilgili yazdıklarını okumadan favlıyo-
rum. Kafesinde duran mavi kuşun göğsünden 
küçük kalp emojisi çıkıp havada ağır ağır süzü-
lerek pencereden çıkarken bir anda pencereden 
giren küçük bir kalp emojisi kafesteki kuşun 
göğsüne usulca dokunup kayboluyor. Attığım 
tweetin sayısında artış yaşanıyor. Kafesteki kuşa 
göz kırpıyorum. Bu iş olacak gibi… 

Kapı yeniden çalınıyor. Bu kez mercekten 
bakıyorum. Rasim abi geri dönmüş. 

“Kenan Bey, şu ölü için para topluyorduk 
hani. Az önce de onun için geldim de işte arada 
kaynadı.”

“Kerem, abi ben. Kerem.”
“Ya işte ha Kenan ha Kerem. Bundan sonra 

benim için kapı numarasından ibaretsiniz.” 
“Bu nasıl bi’ konuşma şekli ama artık...” 
Tam da Rasim Abi’yle çok saçma ve aşırı 

gereksiz bir tartışmanın içine düşecekken so-
kaktan sesler yükseliyor. Kokuya dayanama-
yacağımı bilsem de hızla balkona koşuyorum. 
Az sonra yanımda belirince Rasim abinin de 
benim peşimden balkona geldiğini görüyorum. 

İkimizin de gözleri fal taşı gibi açılıyor. Tar-
tışmayı da toplanacak parayı da unutuyoruz. 
Aklımızı kaçırmayalım diye balkon demirlerini 
avucumuzun içine alıyor, sıkabildiğimiz kadar 
sıkıyoruz. Gerçek olamayacağına yüzde yüz 
emin olsak da apartmanın önünde yatan ölü-
nün ayaklanışına şahit oluyoruz. 

Taş sokakla uzun süre temas eden vücu-
dun bir kısmı eriyip sokağa akmış. Yavaş yavaş 
doğrulmaya başladığında vücudu ile taş sokak 
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arasında uzayan deri parçaları bir müddet daha 
uzayıp taş sokakta karar kılarak vücudu temelli 
terk ediyorlar. Vücudu terk edenler arasında sağ 
göz kapağı da var. Göz kapağını kaybetmiş göz, 
ayan beyan ortada. İyice kararmış hatta beya-
zının bir kısmı akmış. Bir kısmında da gözün 
tadına doyamayan haşerelerin diş izleri belli 
oluyor. Ölünün etrafındaki insanlar telefonla-
rının kameralarını canlanan ölüye çeviriyorlar. 
The Walking Dead’in ilk sahnelerinden birine 
şahit oluyoruz. 

İyice ayağa kalkıp doğrulduğunda ölüm 
sessizliği içinde uzun uzun etrafına bakınıyor. 
Kendisine hayretle bakan, fotoğraflayan, fo-
toğraf yetmez diyip video çekenlere bakıyor. 
Ne olduğunu, başına ne geldiğini pek anlama-
mış gibi uzun uzun bizi inceliyor. Daha sonra 
bakmaktan sıkılıp ağzını oynatıyor. Konuşacak 
gibi. Gibisi fazla. Konuşuyor. Günlerdir sokağın 
ortasında yatan ölü bizimle konuşuyor. 

“Çeneniz kopsun.” 
Açılan ağzından daha da yoğun bir çürük 

kokusu serbest kalıyor. Uzun süredir kullanıl-
mayan çene hareket kabiliyetini neredeyse kay-
bettiği için bu yeni hareketlenmeye dayanamı-
yor ve ölünün cümlesi biter bitmez kafatası ile 
olan bağını kopararak vücuttan ayrılıyor. Ölü, 
ayaklarının ucuna düşen çeneyi umursamayıp 
yürümeye başlıyor. Her adım attığında vücu-
dundan kurtlar, böcekler, kopmuş deri parça-
ları dökülüyor. O uzaklaştıkça ardında kalan 
haşereler, üzerinden düştükleri vücudu gayretle 
takip etmeye özen gösteriyorlar. 

Telefonlarda kapanan kameralar yerlerini 
paylaşım mecralarına bırakıyor. Gösteri bitti. 
Şimdi sıra ben buna şahit oldum, ben de gördüm 
hatta ilk ben gördüm deme zamanı. Ölü ayaktay-
ken çektiğim fotoğraflardan birini altına ekledi-
ğim kısacık yorumla ve aceleyle tweetliyorum.

“Ben size numara yapiyor demiştim.”
Mavi kuş, kafesin kapısı açılır açılmaz yeni-

den uçuşa geçiyor. Rasim Abi’nin kuşu da az ev-
vel aldığı uyarıya aldırış etmeden benim kuşun 
peşine takılıyor. Daha onlar gözden kaybolma-
dan yaptığım hatayı fark ediyorum. En karanlık 
kâbusum gerçek oluyor. ❰
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Gece vakti Şehit Beheşti Havalimanı’na 
inerken uçağın penceresinde düz bir 
ovaya serilmiş İran halısı gibi renk renk 

ışıklarıyla İsfahan karşımdaydı. Şehit Beheş-
ti’nin Humeyni devriminin önemli figürlerin-
den biri olduğunu o esnada öğrenmiştim. İran 
platosunun güzide şehri hafif bir soğuk hava 
ile bizi karşıladı. Havaalanında Farsça yönlen-
dirme yazıları, reklamlar ve benzeri birçok şey 
farklı bir dünyaya girdiğimizi hissettirmişti. 
Ömrümde ilk defa Latin harflerini kullanmayan 
bir ülkeye gidince bu durum benim için acayip 
bir şaşkınlık yaratmıştı. Zihnimde tarihin ma-
salsı ve efsunlu yüzüydü İsfahan. Batı’dan gelen 
birçok şair, ressam veya kısaca eli sanat tutan 
herkesi kendisine bağlayan bu şehir, benim gibi 
doğuya uzak bir bigâneyi de sarmalamıştı. İsfa-
han, İran’ın hâlâ işleyen hafızasıydı. 

“İran-zemine tuhfemiz olsun bu nev-gâzel
İrgürsün İsfahan’a Sitanbul diyarını”

Nedim bu beyitle İsfahan’a selam yolluyordu 
ama İstanbul’un bir taşı için tüm Acem mül-
künü feda edivermişti. Gerçi Acem mülkü bize 
uzak olmuştu birkaç asırdır. Osmanlı şairleri, 
padişahın kudretini methetmek için “İran’a ve 
Turan’a hakan” olma deyişiyle (belki temenni-

siyle) kasideler takdim ediyorlardı. Bu şehir, 
şiirlerde cennet bahçeleriyle dolu köşkleriyle 
tasvir edilmişti. Bir musiki makamı olan ismi 
aynı zamanda kentin tamamını saran doğal bir 
ahengi de terennüm etmekteydi. İsfahan hâlâ 
yaşayan bir Safevi başkentiydi ve aslında Türk 
kafasıyla kurulmuş bir Fars şehriydi. Tebriz’in 
varisi ve yaşlı İran topraklarının son kadim 
kentiydi. Kaldığımız Abbasiye Oteli, klasik İran 
mimarisinin modern tezahürü. Eyvanlı duvar-
ların kuşattığı çiçek bahçesi ve ortasında hışır-
dayan fıskiyeleriyle gezeceğimiz kent hakkında 
bize ön bilgi sunuyordu. 

Heşt Behişt (Sekiz Cennet) bahçesiyle baş-
ladık şehri gezmeye. Kocaman bir havuz ve ha-
vuzun başında bir saray mevcut. Sarayın görün-
tüsünün havuza aksetmesi sarayın güzelliğini 
iki kat daha artırıyordu. Tebriz’de Akkoyunlu 
Uzun Hasan’ın Heşt Behişt sarayından mülhem 
yapılmıştı. İran sanatının vazgeçilmez örneği 
“tavus kuşu deseni” bu sarayın üst pencerele-
rinde kendisini göstermekteydi. Bu bahçede 
birçok köşk olduğu rivayet edilmekte ancak 
bugüne erebilen sadece bir tane saray kalmıştı. 
Muhteşem yalnızlık mı yoksa nevilerine hasret 
mi kaldı bilmiyorum ama sarayın süslemelerin-
de zarafetin kaybolmaya başlaması onu daha da 
mahzun etmekteydi. Ah zaman… Her zarafet 

İSFAHAN’A İSTANBUL’U 
ANLATTIM

Osman Süreyya

İstanbul Doğu ile Batı’nın harp sahası olmuş ve nihayet 
Batı’ya ait hissetmiştir kendisini ama İsfahan, masallaşmış 

doğunun tecessüm etmiş köşesidir hâlâ.
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belli bir süre içinde parlıyor ve bir kırmızı dev 
gibi en parlak anında sönmeye başlıyordu. Ta-
rih işte böyle parıltıların mezarlığıydı. 

Çehel Sütun Sarayı (Kırk Sütun) da Heşt Be-
hişt’teki gibiydi. Gerçi sarayda yirmi sütun var. 
Yine havuzun mahareti sütunları ikiye katlıyor 
ve çehel (kırk) tane oluyor. Süleyman Peygam-
ber’in sırça sarayını andırıyordu. Taş yapının 
mağrur duruşu yoktu gerçi. Daha çok kubbe 
içi bezemeleriyle kendi şatafatını yansıtıyordu. 
Saraylar içinde atalete gark olup da satvetini sü-
tunlarla tüketen müflis Şah’ın acziyeti. Her iki-
sini de burada hissetmek mümkündü.

Şah Abbas’ın mağrur ve mutantan şehriydi. 
Şah Abbas, bu şehri imar ederken sultanlar şeh-
ri İstanbul’u örnek almıştı belki de. Şah böyle 
bir başkent imar ederek kadim bir devlet kur-
ma hayalini taşıyordu. İsfahan her yönüyle hâlâ 
Şah Abbas’ın kimliğini taşımaktaydı. Nitekim 
İsfahan’ın parıltısı İstanbul’a aksetmiş bizim 
Lale Devri dediğimiz süreci başlatmıştı. Altmış 
sütunlu Sâdâbâd ve Firüzâbâd Sarayları Kâğıt-

hane’de inşa edilirken Nevşehirli İbrahim Paşa 
içten içe Şah’ın şehrini kıskanıyordu. Nitekim 
bu saraylar da önünden geçen ve devrin tarihçi-
lerin gümüş hattı (cedvel-i sîm) diye tasvir ettiği 
ırmağa aksediyordu. Bu sebeptir ki Nedim İs-
tanbul ile İsfahan’ı mukayese etmişti. 

İran’da klasik usulde yapılan resimlerde çi-
çekler, güller ve yaprakların yoğun karmaşa-
sının içinde siyah saçlarını salmış güzel ve na-
zenin bir sima olur. Bazı resimlerde rengârenk 
kuşlar da o tatlı simanın etrafındadır. İsfahan 
şehri aynı bu resimler gibiydi. Çiçeklerin, ağaç-
ların ve yaprakların arasında bir güzellikti. Bu 
arada minyatür sanatı İran kültürüyle bütün-
leşmiş bir alandı. Şehirde dolaşırken hissettik-
lerim İran’ın modern ressamı İman Maleki’nin 
resimlerindeki utangaç yüzlerin bana verdiği 
hissiyatla aynıydı. İsfahan ismini telaffuz eder-
ken bile dilde oluşan naziklik ve rakiklik var: 
İsfahan, nısf-i cihan...

Etrafında onlarca dükkânın çevrelediği çok 
geniş Nakş-i Cihan meydanı. O meydanın ba-

❯ Çehel Sütun Sarayı
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şında mevcut Büyük Şah Cami’nin yüzbinlerce 
mavi çinileriyle müzeyyen kubbeleri, sütunları 
ve minareleriyle ayrı bir muhayyer manzara 
sunuyordu. Kocaman kapılarının devasalığı ve 
eyvanların, revakların ve mukarnasların geo-
metri destekli İran görsel sanatının mükem-
mel zirvesini yansıtması İsfahan’ın iddiasını 
gösteriyordu. Bu cami, Süleymaniye’nin ihti-
şamına cevap verme niyetindeydi belki. Nite-
kim ses akustiği bu devasa camide sesin kay-
bolmadığını göstermekteydi. Meydanın diğer 
tarafında bulunan Şeyh Lütfullah Camii kub-
besinde yankılanırdı Molla Sadra’nın mantık 
üzerine öğretileri. Semaniye’de İbn Kemal’in 
ders halkalarıyla şekillenen Osmanlı’nın raki-

bi, Molla Sadra’nın öğretileriyle kimlik ve ha-
fızasını kazanmıştı. Şeyh Lütfullah’ın kubbesi 
geometrik süslemelerin zirve eseriydi. Altın 
sarısı tonlar kubbenin zenginliğini kat kat artı-
rıyordu. Pencerelerinden yansıyan güneş ışığı 
binanın duvarlarında göz alıcı renkleri yansıtı-
yordu. İsfahan mimarları eserlerinin haşmeti-
ni sadece taşlarla ve boyalarla değil doğal ışık 
ve yansımalarla göstermeyi tercih ediyorlardı. 
Yine bu meydandaki Ali Gapu Sarayı da Bab-ı 
Ali’ye ithaf olamaz mıydı? Ali Gapu Sarayı’nın 
dar ve spiralli merdivenleri bile sizi etki altın-
da bırakmayı başarıyordu. Sultan Mehmed’in 
İstanbul’u nasıl programlı vücut bulduysa İs-
fahan da öyle olmuştu. Gerçi bu iki şehir Şam, 

❯ Çehel Sütün Sarayının Süslemeleri
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Bağdat, Kahire, Kurtuba, Semerkant zincirinin 
son halkalarıydı.

Her yönüyle bir gurur kentiydi. Şehri ikiye 
bölen Zayende Nehri’nin üstünde dizili mü-
kemmel köprülerle Şark’ın gerdanlı güzelliğiy-
di. Tabi otuz üç ayaklı Siosepol Köprüsü’nü bu-
rada zikretmeyi unutmazsak. Şehri ikiye bölen 

nehir sizin zihninizde Floransa havasını estir-
se de Kahire’nin Nil’ini daha çok anımsatmıştı 
bende. İsfahan, Doğu’nun ayakta kalabilen te-
zahürüydü. Çarşılarının, saraylarının, köprü-
lerinin, bostan ve bahçelerinin ahenkli uyumu 
Rus ressamlarının tabloları kadar harmonik ve 
belirgindi.

❯ Şeyh Lütfullah Camii
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İsfahan’ın Paris veya Roma gibi pitoresk gö-
rüntüsü yoktu. Geniş caddeleri dümdüz uzayıp 
gitmiyordu. Taştan evleri yan yana dizilmiyor, 
sokaklarını revaklar süslemiyordu. Fakat Kahi-
re gibi Marakeş gibi hakeza İstanbul gibi anıtsal 
yapıların şehre rastgele dağıldığı ve aralarında 
mütevazı hanelerin düzensiz dizildiği ve kar-
maşık sokakların kenti dolambaçlı hâle getir-
diği bir sistemdeydi. İsfahan’da yapılar dışarıya 
karşı utangaçtı sanki. İçine girdiğinizde eyvan-
ların kuşattığı avlu ve ortasında küçük havuzu 
olan çiçek bahçeleri karşılar sizi. Gerçi bu utan-
gaç binaların kapısındaki mukarnaslar, nazende 
güzelin etkileyici gözleri gibi göz alıcıydı. Bah-
çeler ve köşklerin iç içe girdiği İsfahan’da tabi ki 
Paris’in Elysee çayırları gibi geometrik intizamı 
aramamak gerekiyor. Çünkü Doğu görsel sanat-
ları bizim alışageldiğimiz perspektif algısından 
oldukça farklıydı. Köşkün görsel etkisini suya 
aksettirerek yaratan İran mimarları taş yapılı 
şova ihtiyaç duymayacaktı. Kubbelerinde ayna 
parçalarının yarattığı ışık dansları yetmezmiş 
gibi duvar üzerine işlenen desenler sizi Sinbad 
veya Rüstem masallarına götürüyordu. Nite-

kim Şah Abbas’ın İsfahan’ı tabi olarak Sixtus’un 
Roma’sı yahut Napoleon’un Paris’i gibi olma-
yacaktı. Fazlasıyla Mehmed’in İstanbul’una ya 
da Timur’un Semerkand’ına pekâlâ özenecekti. 
Şehrin yapısı gereği kendi standardı sağlanma-
mış, düzen ve düzensizlik iç içe geçmişti. Yan 
yana dizilmiş fakirhaneler ve yoksul muhitlerin 
verdiği garipseme hissi de burayı gezerken de-
neyimleyeceğiniz bir diğer duyguydu. Bu mu-
hitler bizim gezdiğimiz bu anıtsal eserlerle iç 
içeydi. Diğer taraftan da modern yapılar yükse-
liyor ve kente kendini yenileyen yaşamın varlı-
ğını haykırıyordu. 

Yıllardan sonra Safevi tahtı, İran girdabına 
düşüp boğulmuş ve İsfahan da bu batık geminin 
enkazı olmuştu. İstanbul gibi emekliye ayrılmış-
tı yani. Birbirine rakip iki şehri aynı akıbet kar-
şılamıştı. Ancak İsfahan gerçekten nısf-i cihan 
mı bilemem ama adına münhasır güzelliğini 
korumaktadır. Mutantan Şark’ı görmek isteyen-
ler İsfahan’a gitseler kâfi. Çünkü İstanbul Doğu 
ile Batı’nın harp sahası olmuş ve nihayet Batı’ya 
ait hissetmiştir kendisini ama İsfahan, masallaş-
mış doğunun tecessüm etmiş köşesidir hâlâ... ❰

❯  Ali Gapu Sarayı



27EYLÜL 2020

şiir

BASKIN ZULÜM,
ESKİZ KAFES
Furkan Bulut

Bu beni alan güz dönümü
İçe dönüşümde kara kalpaklı çığlıklar
Senin ellerine değin uzandım ancak
Parmak uçlarım hala manidar

Bu beni alan kan dökümü
Elinde kızıl haç, iblislerim revaçtadır
Sana dair ne varsa bıçağın ucundadır
Gel kaldır cesedimi hatırandan

Bu beni alan ilk yüzün
Kirpiklerinin ucuna asılı musalar
Kızıldeniz yastadır, yara açar gözyaşın
Yüreğimde kuraklık, çocukluğum kabuk bağlar

Bu beni alan sayısız mezar
Kurtçuklarla dostluk eden ruhum hasarlı
Gelgelelim hala istiyorum yaşamayı
Ahmaklık değil bu tanrıdan alacağım var
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ORPHEUS
Yağmur Sevinç 

Ah canım kalbim, Orpheus,
Bir kelimeydi seni ikiye bölen.
Bilemezdin sabrı, kabullenmeyi,
Belki de aslında sendin ölen.

Çaresizlik de yoktu, pişmanlık da
Yeterliydi sevilmek bir defa.
Kimse bakmasa, kapatsa gözlerini tüm dünya
Dert etmezdin. O sevmişti ya!

Duyuyorum hıçkırıklarını Orpheus,
Haykırışlarını ölümsüz tanrıya
“Bekler mi aşk? Adil mi bu?
Acımıyor musunuz siz hiç bana?”

Tanrıçaya baktın bir defa, söndün,
Aşktı tek suçlu, günahsız sen kördün.
Ona nasıl baktığını kendim de gördüm,
En az Ares kadar alevliydi gönlün.

Ah canım kalbim,
Orpheus,
Cevap ver bana, 
Ben bulaşmadan cam kırıklarına,
Olmadan parça parça,
Aşk bekler mi? Adil mi bu?
Acımıyor musun sen hiç bana?
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SON YOLCULUK
Mevlüt Kaan Akçatepe 

Son yolculuk senin için âşikâr…
Herkes gider, sen bir başka gidersin.
Yola her koyulan ardına bakar,
Sen önüne baka baka gidersin.

Yokluğa varmaz bu varlık dedinse
Ölümü hayattan fazla benimse.
Ey şair, mademki anlamaz kimse
Gölgenle beraber Hâkk’a gidersin…
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İLHAMIN SESİ
Zehra Gök 

Şairin kelimesi eksikse
Hiçbir dilin anlayamayacağını yaşıyordur. 
Dünya bozulmuştur, 
hafif hafif küflenmeler başlar. 
Pencelere asılı tüm hayaller kırılmıştır. Kaldırımlar artık sadece 
            insanlara dolu değildir. 
Üstünde yürüyen birkaç makina görmüşlüğüm var. 
Artık ölür tüm yaşayanlar ki 
ölüm âlem değiştirmektir sonuçta

Şaire yetmiyorsa iç dünyası, 
üzülüyorsa bozulan dünyaya 
ölümün gülümsemesini gördüğündendir. Kanı çekilmeye başlar. 
İçtikçe içer mürekkebi. 
Dili parçalanır. 
Hissetmez. 
Vurup öldürmek ister kendini. 
Leş olmayı özlemiştir. 
Ama inanıyordur işte, 
hiçbir şiirim veremez hesabını der. 
Bir şair gibi yaşamak 
öyle kansı, 
öyle ölümsü ki 
acıyorum özenenlere. 
Enkazın altından gelen 
bebek bağırtısı kadar acı bir ses daha biliyorsam o da ilhamın sesi. 
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GELECEĞİ 
OLMAYAN
Tarık Erdel 

Boş boş oturuyorum
Kelimelerin geleceği yok
Kurşun bir kalemi
  yontuyorum
Bir mahkûm gibi,
 saatlerce
kapılar bir bir açılıyor
Gözlerim hâlâ karanlık
 bir esintiyi karşılıyor
  bedenim.

Korkuluklardan öte yana atlamak
 kolay değil;
  gelmeyeni zorlamak
Zihnimi tutamıyorum
Boş boş oturuyorum
Kelimelerin geleceği yok

Bir sen düşünsem belki
 daha çekilebilir hayat
     ama sen yoksun
 gözlerimin içinde varsın
 ellerimin çizgilerinde de
    varlığına şüphe yok
 ama düşleyemiyorum seni

Boş boş oturuyorum
Kalemimi açıyorum bakışlarımla
Kelimelerin geleceği yok

Balkon demirlerine yaslanan çiçeklere,
   bakıyorum
 mutlular sanki; kol kola, el ele
     topu topu birkaç gün kalmış, diyo-
rum
  neye, diye sormak geliyor 
içimden
 sade bir cevap uçuyor nefesim-
den:
 bilmiyorum.

Belki bir tren gelecek uzaklardan
Belki bir fayton zamanı mahvedecek
Belki bir fırtına vuracak evime
Belki bir kuzgun çatıma konacak
Belki bir kelime…

Boş boş oturuyorum
Kelimelerin geleceği yok
Kimseyi beklemiyorum
Kimsenin geleceği yok
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KUŞUN KANADINDA 
ŞEHİR
Zeynep Özgüner 

Güneş doğarken titrer şehir 
Yeniden çocukça şenlenir 
Işıklar dolunca sokaklarına 
Hayaller kurar çocuklarla 
Umudu fısıldayınca rüzgâr 
Ufukta belirir kırlangıçlar 
Zaman unuttursa da sen hatırla 
Bir gün gelmezse kuşlar 
Düşünmekten emeklidir insanlar
 
Bedenler yırtılırcasına sıyrılır ruhtan 
Şimdi her madde çok uzak manadan… 

Eskisi gibi kokar mı sokaklar, 
Toplar çocuğu çıkarabilir mi odadan?
Teşrinlerin bir farkı olur mu 
Yaza piknikler için özlem duyulur mu? 
Domatesin kokusu tebessümde 
Heyecanı kalplerde olmaz mı?

Hayaller varılacak nokta değil de 
Mutlu olunacak yerler olsa 
Daha mutlu olmaz mı insan sizce de 
Duygularımızı çıkardık ya üstümüzden 
Üşümeden yaşayabilir miyiz düşüncelerde 
Kıyafetler içi boş bedenlerde 
Beden sıcak, zihinler soğuk bence 
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HAYATIN 
UCUNDAKİ 
GECELER
Utku Can İlhan

Bazı geceler vardır onları çok azı bilir
Bazı geceler hani, akşamından sezilir
Bazı geceler cümleler kurulur küfürle başlayan
O da öyle bir geceydi, tek kişiydim sıfırdan

Çarmıhında İsa’nın açık durur kolları
Çünkü bir gece daha olsun bekler babasını
İktidarlar kâbus görür kalabalıklar uyanır
Burada doğmak için ay, cehennemde batmıştır

Bir gecede kavuşur ya intihar fikri gerçeğe
Bir gecede yahut göğüs kırar kendi kafesini
Kara gözlü şiirlerimi yaktım öyle bir gecede
Ağaç köklerine uzandım, gökyüzü yakın değildi

Vampirler bile güneşi bekler bazı geceler
Ekipler tadında bırakır devriye gezmeyi
Doksan beş mil iç Ege’ye deniz kokusu yetişir
İyonyalı çocuklar öğrenir etanol içmeyi

Bir gecede boğdum ben bütün sıfatlarımı
Son kadehim hepsinden de fenaydı
İşte beni bu gece bile öldüremedi
Beni eskiten ben miyim böylesi geceler mi
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Zamanın Kanı, yaratılmışların suretidir. 
Her şeyin yüzü onda karşılık bulur ve 
bulacaktır. İnsanoğlunun en köhne taraf-

larında ve her şeyin yakınındadır. Eğer siz, acı 
hakikatin perdesini yırtamayan cahillerden biri, 
onun gerçek mevcudiyeti ile karşılaşırsa bilsin ki 
perde onun için sonsuza kadar kalkmıştır. Perde 
kalktığında, tüm bildiklerinizin bir hiç olduğunu 
anlayacak ve bundan hicap duyacaksınız. Yüzler 
çözünüp, hepsi tek bir suretin olduğunda ne ka-
çacak bir yer ne de sığınacak bir kovuk buluna-
caktır. Delilik ve kötülüğün habercisi üçüncü kez 
geldiğinde, Zamanın Kanı kendini herkese gös-
terdiğinde, beklenen son ve başlangıç tecelli ede-
cektir. Kadim Yediler, uyuyor olsa da uyanıktır 
ve her şeyi görüp bilmektedirler. Ölüm ve doğum, 
onlar için basit bir oyundan ibarettir.

Bölüm 4: Zamanın Kanı: Varlığın ve 
Hiçliğin Sureti Meçhuliyetler Kitabı

Kâinat, tüm ihtişam ve atıllığıyla hiçlik deni-
zinde süzülüyordu. Yedi Kök’ün etrafında, var 
olmayan ışıkların yandığı, belki de evrende hiç 
görülmemiş yedigen şekilli kulelerin yükseldi-
ği Ovaran şehrinde, evreni sarsan bir gümbür-
tü kopmuştu. Soluk sarının ve kerpiç renginin 
hâkim olduğu lanetli sokaklarda, tarifi zor var-

lıklar fink atıyor, mahşeri bir kalabalık kaynı-
yordu. Bu şölen havası, ölüm uykusunda kesif 
rüyalara dalmış bu sokaklara tekrardan can ver-
mişti sanki. Kadim Yediler, kökler hâlinde değil 
demekti bu. Şehrin, ürkütücü sakini olan envai 
çeşit varlık, ataları ve yaratıcılarını görmek için, 
Mevcudiyet Meydanı’nda toplanmışlardı. Yedi 
Kök’ün atan çılgınlık damarlarından eser yok-
tu. Tüyleri ürperten bağırışlar, iniltiler ve bilin-
mezlerin lisanından bir çeşit dua çarpıyordu, 
deliliğin sonsuzluğuna. Devasa, kandan kıpkır-
mızı ve milyonlarca insanın bedeninden oluşan 
gövdesiyle Baba Erranagu göründü önce. Ar-
dından, kocaman pelteden bir beden ve mil-
yonlarca gözle, Anne Moht arzı endam etti.

Evren, olduğu yerde huzursuzca kıpırdanı-
yordu. Partiküller patlıyor, atomlar birleşiyordu. 
Varlık, yeni kütleler ve cisimler hâlinde delirtici 
dehşetlerin doğumunu haber veriyordu. Çünkü 
Yediler’den dördü, her bin senede bir yeniden 
doğardı. Sütunların hepsi özüne döndüğüne 
göre, evlatların en kıymetlisi, Cadı-Rahibe, ye-
niden doğacaktı. Kâhin, yani Çekirge Çobanı, 
derisi büzüşmüş, uzun ve soluk yeşil elleriyle 
bir kadını sımsıkı yakalamış tutuyordu. Kavruk 
teni, kahverengi gözleri ve diri alımlı bedeniyle, 
güzeller güzeli Mısırlı bir kadındı bu. Nil Neh-
ri’nin kenarında, çocuklarıyla oynarken, ansızın 

KUKLA USTASI
Abdullah Emre Aladağ 

Hiç değilse burada sonsuza kadar kalmaktansa, karanlığa ve hiçliğe 
karışmak daha iyiydi. Mücadeleyi bıraktı ve lanetli lütfu kabul etti. 

Karanlığın içinde yanan kırmızı ve soluk bir ışık üzerine doğru
indi ve ona dokunduğu gibi her şey hiçliğe karıştı. 
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öykü

her yanını vahşi çekirgeler sarmış ve kendisini 
burada buluvermişti. Gözlerinde gölgeleriyle 
yer eden korku ve merak, aklını sinsice kemi-
riyordu. Delilik, beyninden damarlarına zerk 
eden bir zehir gibi yayılıyor ve bedenin sahibi-
ni adete ele geçiriyordu. Bağırmak, ağlamak ve 
etrafındaki ne idüğü belirsiz mahlukata saldır-
mak istiyor ancak kılını dahi kıpırdatamıyordu. 
Gözlerini kapatamıyor, midesi karşısında tüm 
tiksinçliği ve korkunçluğuyla duran sayısız ca-
navarın imgesiyle bulanıyordu. Gözleri yine 
ona itaat etmedi ve bu sefer hepsinden daha 
berbat ve çirkin bir şeye odaklandı. Baktığı yer-
de suretsiz ve yüzü iltihaplı yaralarla dolu ka-
dınımsı bir varlığa bakmaktaydı. Eteklerindeki 
zincirler sarmal şeklinde bacaklarını örtüyor 
ve ucunda tehditkâr kancalar şangırtıyla salını-
yordu. Bileklerinden omuzlarına doğru uzanan 
dikenli teller, kollarında muhtelif yarıklar açmış 
ve bu yarıklardan yeşil renkli, kötü kokulu bir 
sıvı sızlıyordu.

Ağır adımlarla kendisine yanaştı. Sayısız 
ve küçük deliklerle bezeli kemiksi eli kadına 
uzanmıştı. Zavallı, sonunda vücuduna dolanan 
görünmez ipleri kopardı ve kendini geri çekti 
ancak yaratık inatçı ve de güçlüydü. Çelimsiz 
görünen parmaklarından insanoğlunun hayal 
edemeyeceği bir güç vardı, yoksa çenesini bir 
mengene gibi kuvvetli sıkmasının başka hiç-
bir açıklaması olamazdı. Gözlerini kaçırmayı 
denedi tekrar, ancak gözlerinin hakimiyetini 
kaybetmişti. Varlık, yüzünü cerahatli yaralarına 
yaklaştırdı. Kadının sesi titriyordu, tıpkı sıtma 
nöbetine tutulmuş bedeni gibi. Gözlerine kara 
perdeler indi, aklı başından uçtu gitti. Artık ne 
o garaip varlıklardan bir iz vardı, ne de onla-
rın esareti altındaydı. Artık kurtulmuştu. Belki 
aklını kaybetmişti ama kurtuluşunun tek yolu 
da bu olmalıydı. Uçsuz bucaksız karalığın orta-
sında, sevinçten ağlarken, delinmez siyahlıkta 
sarı ve soluk lekeler belirmeye başladı. Huzur-
suz hâlde kıpırdanan ateş, mumu eriterek raks 
ediyor, civarındaki garip nesnelerle dolu olan 
rafları aydınlatıyordu. Ortalık her geçen saniye 
daha da aydınlanmaya, sarı benekler bir alev 
topuna dönüşmeye başladı. Tekinsiz gölgelerde, 

sırlarını gizleyen devasa yapılı tahtadan yapılar, 
ışığın kendilerine vurmasıyla, neyi varsa döktü 
ortaya: Her biri, birbirinden farklı binlerce in-
san, hayvan ve yaratık yüzü, bir sergi tezgahın-
daymış gibi düzenle dizilmişti. Rafların kavisli 
yapısı, devasa bir çember şeklinde olan odanın 
duvarlarına sabitlenmiş, sapasağlam şekilde 
duruyordu. Zemin, hiç bilmediği bir tür taştan 
yapılmıştı. Soğuk, sert ve koyu yeşil renkli yek-
pare bir kayaydı bu aslında ama o bunu anla-
yamıyordu. Gözlerindeki boşluklar ve ifadesiz 
duruşlarıyla, maskeler son derece ürkütücü du-
ruyor ve kadının tüylerini diken ediyordu. An-
sızın, rafların birinden, tanıdık bir ses yükseldi. 
Bu en küçük oğlu, Shen’in sesiydi.

“Anne, neredesin? Çok korkuyorum...”
Sesin geldiği yere anlamaya çalıştı önce. Şaş-

kınlıktan ve dehşetten fal taşı gibi açılan gözleri, 
rafları taradı birkaç kere. Sonunda, gördü. Evet, 
oradaydı, biricik oğlu, değerlisi Shen, oraday-
dı. Gözlerinin olması gerektiği yerde iki büyük 
boşluk vardı. Seramikten yapılma teni, pürüz-
süz ve yoktu. Hiçliğin olduğu gözlerden ıslak 
yaşlar akıyor, bir cam kadar sert ve kırılgan 
ağzı, kenarlarından çatlaklar açarak büzülüyor-
du. Kadın, küçük ve narin ellerini oğluna doğru 
uzattı:

“Anne, buradasın!” diye daha yüksek ağ-
lamayı sürdü. Sesinin şiddeti arttıkça cisim-
leşti ve ete kemiğe büründü. Seramik maske 
sertliğin kaybetti, yumuşak ve pürüzsüz bir 
dokuya dönüştü. Oğlu gerçekten de karşısın-
daydı. Küçük ve cılız bedeniyle annesine iyice 
sokuldu. Hıçkırıkları ritmik şekilde taş duvar-
lara çarpıyor neredeyse boş olan bu odanın 
duvarlarında yankılanıyordu. Ağlama sesleri-
ne, ufak mırıltılar eklendi. Sesler, odanın dört 
bir yanından geliyordu ve küçük Shen’e uyum 
sağlıyordu. Kadın, çocuğu göğsüne bastırdı 
ve sımsıkı sarıldı. Kısa kesilmiş saçlarını zarif 
dokunuşlarla okşadı. Yavaş yavaş hıçkırıkla-
rı dindi, ufak bir inilti çıkıyordu artık sadece. 
İnilti ufak sevinç çığlıklarına, onlar da histerik 
kahkahalara evirildi. Odadaki mırıltılar yerini 
korkunç ve mide bulandıran bir koronun kah-
kahalarına bırakmıştı. Sesler yer yer pesleşip 
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tizleşiyor, kadının başka bir sıtma nöbetine tu-
tulmasına sebep oluyordu.

Shen’e baktı korkmuş bakışlarla, gözlerinde-
ki beyazlığı, kaotik kırmızı damarlar kaplamıştı. 
Çocuk, başını usulca kaldırdı ve otuz iki diş ve 
pörtlek gözlerle annesine sırıtıyordu. Kaşların-
daki keskin çatıklık, bu gülümsemeye şüpheler 
doğuran bir kötücüllük katıyordu. Ağzını açtı 
Shen ve sesi artık küçük bir çocuğun sesi değil-
di. Asırlardır uyuyan ve avını bekleyen bir cana-
var konuşuyordu artık onunla:

“Bizden bu kadar kolay kurtulabileceğini mi 
sandın? Kukla Ustası, Efendilerimiz’in kıymet-
li kızı tekrardan doğmak zorunda ve sen, onun 

eti-kemiği olmakla şereflendirildin. Bu kader-
den kaçışın yok ve olmayacak.”

Kahkahalar yükseldi ve rafların arkasındaki 
metal zincirlerin şıngırtısı odayı sardı. Maske-
lerin olduğu yerden geliyordu sesler. Tüm sesler 
birbiri içinde kaynıyor ve yok oluyordu. İlk önce 
parçalanan maskelerin seslerini duydu sonra da 
üzerine doğru akın eden sayısız kancalı zincirin 
imajı doldu gözlerine. Vücudunda yara açılma-
mış tek bir yer bile yoktu. Metalin dokunduğu 
yerler kırmızıya boyanıyordu. Tahtadan yapılar 
alev almaya başladı ve kırılan seramik parçala-
rından dokunaçlı, sivri pençeli ve ölüm ağızlı 
canavarlar peyda oldu. Shen ise çoktan şekil 

Bir başkasının egosunu tatmin etmek 
için kendi benliklerimizi yitiriyoruz. 
Sokakta, iş yerinde, kafede, küçük dün-

yalarımızı terk ettiğimiz her sosyal ortamda 
bir başkası üzerinden varlığımızı kurmamız 
ve o kişiyi/kişileri tatmin etmemiz bekleni-
yor. Kimisi dış görünüşüyle, kimisi sözleriyle; 
kim neye sahipse onunla tatmin ediyor çevre-
sindekileri. Bitmek bilmeyen bir tatminsizlik 
dünyasındayız şimdi. Bir pazar yeri bu. Çeşitli 
tezgâhlar, satıcılar, alıcılar, indirimler, trend-
ler... Artık her şeyin satın alındığı ve pek ta-

lep görmeyen şeylerin değersizleştirildiği bir 
zaman bu. Ben sevemedim bu dünyayı, özür 
dilerim. Zihninizi, düşünce şeklinizi seveme-
dim. Şımarık bir kız çocuğundan farklı oldu-
ğumu düşünürdüm hep. Şımarık kız çocuk-
larının aksine ben istediğimi elde etmektense 
sevilmeyi tercih ettim. Sevgiyle şımartıldım 
yani. Buna rağmen yine de sevemiyorum sizi. 
Özür dilerim. Duyarsızlığınızı sevemiyorum. 
İntikamlarınızı sevemiyorum. 

Ne kadar kolay ulaşırsak o kadar değersiz-
leşiyor bazı şeyler. Uzun bir süredir aşk moda. 

PAZAR YERİ
Neslişah Kahraman 

Şimdi herkes dışa dönük. Nefret dışa dönük, eleştiri dışa dönük, sevgi, öfke 
dışa dönük... Tüm sözler dışarıyı ve dışarının barındırdığı insanlara.
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deneme

değiştirmişti. Artık kaçışı yoktu. Hiçbir güç 
kurtaramazdı onu bu kapandan. Acı, delilik ve 
kederden kontrolünü tamamen kaybetti ve o da 
etrafındakilerle birlikte güldü. Yaratıklar üzeri-
ne çullandı zavallı kadının. Zincirler de yukarı, 
sonsuz karanlığa doğru yükseldi. Hiç değilse 
burada sonsuz kadar kalmaktansa, karanlığa ve 
hiçliğe karışmak daha iyiydi. Mücadeleyi bıraktı 
ve lanetli lütufu kabul etti. Karanlığın içinde ya-
nan kırmızı ve soluk bir ışık üzerine doğru indi 
ve ona dokunduğu gibi her şey hiçliğe karıştı. 

Birisi, sert ve soğuk yüzeyine narince do-
kunuyor ve ona bakıyordu. Kemiksi iki eliyle 
okşuyor ve çok eskiden hatırladığı bir şarkıyı 

mırıldanıyordu. Bakışlarını, onu kavrayan el-
lerin sahibine çevirdi. Kendisiydi, zarif elmacık 
kemikleri, küçük çenesi, dolgun dudakları ve 
sürmeli gözleriyle bir aşk tanrıçasını anımsa-
tıyordu. Uzandı ve onu tahta zeminin üzerine 
yerleştirdi. Bu sefer bakışları birbiriyle buluştu.

Eteğinde sallanan zincirler ve kollarını saran 
dikenli tellerle oluşturduğu tezata rağmen çok 
güzeldi ya da artık yeni sahibi ne dilerse o ger-
çek oluyordu onun için. 

“Sen, suretlerim arasındaki en değerlisisin. 
Ve tabii ki en sevdiğim kuklam. Bedenine çok 
iyi bakacağım.” dedi şuh bir edayla. İşte, sonsuz 
yaşamının ilk anlarına böylece başlamış oldu. ❰

Sanki Bağdat diyarında yaşıyormuş gibi herke-
sin dilinde bir aşk. O kadar revaçta ki internet-
ten de satın alabiliyorsun hem de anında ulaş-
ma garantisiyle. İlginçtir aşk ne kadar moda 
ise aldatmak da şu an bir o kadar moda. Cinsel 
dürtülerinizi tatmin ettiğiniz ilişkilerin adına 
aşk demeyin rica ediyorum. Çünkü bitmek bil-
meyen bu arzunun doyum noktası aldatmak. 
O yüzden moda. Bir gün uğrarsanız bu pazar 
yerine, en çok satın alınan ürünlerin bu ikisi ol-
duğunu fark edeceksiniz. Aşk ve aldatmak. Ben 
aşkınızı da sevemedim ki. 

Bir bağımlılıklar çağı bu. Özellikle insanla-
rın insanlara bağımlılığı. Bizi özgürleştirdiğine 
inandığımız her eylemin bizi daha da kenara 
sıkıştırdığını bile bile bağlanıyoruz onlara. Me-
sela insanlar aşkı bu kadar kolay satın almala-
rına rağmen, öyle basit aşklara tutunuyorlar ve 
bir ayrılık yüzünden kendilerini yitiriyorlar ki 
şaşırıyorum. Bir ayrılığa ne çok şey sığdırıyor 
insan. Kendisini tamamlayamamış insanlar, 
başkası üzerinden kurmaya devam ettikçe var-
lığını, eksilmenin ağırlığını kaldıramıyor. Bu 
ağırlığın altında ezilen ruhları gördükçe ben 
nefret ediyorum sizin dünyanızdan. 

Şimdi herkes dışa dönük. Nefret dışa dönük, 
eleştiri dışa dönük, sevgi, öfke dışa dönük... 
Tüm sözler dışarıyı ve dışarının barındırdığı 
insanlara. Kendimize söyleyecek tek sözümüz 

kalmamış. Gözler sokakta giyilenlerde, kulaklar 
hakaretlerde. Gülmek bedava. Güzel söz beda-
va. Çünkü moda değil. En son ne zaman tanı-
madığınız bir insana gülümsediniz ve iyi günler 
dilediniz? Hayır, sana simit satan beyefendiden 
bahsetmiyorum, simit satmasaydı gülmezdin. 
En son kime para vermeden güldün, bana bunu 
söyle. Ben gülüşünüzü sevemedim. 

Her şeyde bir neden arayan modern insan! 
Neden sırt dönmeyi marifet bilirsin? Neden 
plazalardan gözlerini hep aşağılara dikip bir 
aşağılık gibi davranırsın bu yeryüzüne? Ne-
den yaşar senin egonu tatmin etmek için bir 
sürü insan? Ve nedenlerinizi de sevemedim 
sizin. 

Şimdi eziliyor bu nedenlerin altında tüm ruh-
lar ve bir beden yığınından başka bir şey değil 
toplumlar. Ruh-beden birlikteliğini ayırdığımız 
için özgür zannediyoruz kendimizi. Anlamsız 
nefesler aldığımız için böyle kolay tüketiyoruz 
hayatı. Demiştim ya, bir tatminsizlik dünyası bu. 
İçi boş bir şişeye su doldurmak yerine üflemeyi 
deneyin, ne kadar doldurabilirsiniz? Anlamdan 
ne anlıyorsanız, sevemedim. Özür dilerim. Şim-
di izin verin, ne varsa sizin pazarınızda değer 
arz edip bende bir anlam ifade etmeyen; satıp 
bir yalnızlık alacağım kendime. Bir başkası için 
değil, kendiniz için yaşadığınıza inandığınız ha-
yatlarda buluşmak üzere... ❰
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Burak Atmaca’nın yüksek lisans tezini ye-
niden gözden geçirerek yayıma hazırla-
dığı çalışması Sovyetlere Muhalefet: Türk 

Siyasi Muhacirlerinin Bolşevik ve Türk Devrim-
lerine Bakışı (1923-1934), Karakum Yayınları 
tarafından Temmuz ayında neşredildi. Atma-
ca’nın bu kitabı, süreli yayınlar üzerinden Türk 
siyasi muhacirlerinin iki devrime bakış açışını 
ele alıyor ve tahlil ediyor.

Rusya’daki Türk halklarının millî müca-
delesinin ve tarihinin incelenmesindeki so-
runların başında terminoloji gelmektedir. Bu 
sebeple “Tatar Türkü” veya “Türk Tatarı” gibi 
neyi tanımladığı belli olmayan garabet adlan-
dırmalara hâlâ rastlıyoruz. Ayrıca 21. yüzyılda 
artık bambaşka bir anlamı ihtiva eden “Rusya 
Müslümanları” tabiri de kullanılmaya devem 
ediyor. Bu sebeple Atmaca da kitabın hemen 
başında “Giriş” bölümünden önce “Termino-
loji Hakkında” kısmını eklemiş. Burada NEP 
ve ÇEKA gibi dönemin kurumsal isimleri hari-
cinde siyasî muhacirlerin neşriyatlarında sıkça 
geçen terimleri ve bununla beraber bu terimle-
ri kendisinin hangi anlamda kullandığını açık-
lamış. Bu açıklamaya yer verilmesinin faydalı 
olduğunu ve yazarın kastettiğinin aksinde do-
ğabilecek yanlış anlamlandırmalara engel ola-
cağını düşünüyorum.

Atmaca’nın bu çalışması üç bölümden olu-
şuyor: “Bolşevik Devrimi Sonrası Türk Siyasî 
Muhaceretin Türkiye’deki Süreli Yayın Faali-
yeti (1923-1934)”, “Rusyalı Türk Siyasî Muha-
ceretin Bolşevik İnkılâbı Söylemi” ve “Rusyalı 
Türk Siyasî Muhaceretin Yayınlarında Türk 
İnkılâbı’nın Yorumu”. Bu çalışma için öncelikle 
söylemek gerekir ki başlığının vaat ettiği malu-
matı okuyucuya veriyor. Çünkü tüm başlıklar 
dengeli bir şekilde inceleniyor.

Kitabın ilk bölümünde Azerbaycan, İdil-Ural, 
Kırım ve Türkistan millî hareketlerinin siyasi ta-
rihlerinin özetleri ve Türkiye’de neşredilen süreli 
yayınların genel bir incelemesi yer alıyor. Yalnız 
İdil-Ural siyasi muhaceretinin Türkiye’de süreli 
bir yayını bulunmasa dahi İdil-Ural kökenli siyasî 
muhacirlerin buradaki neşriyatta çıkan yazıları-
nın genel bir derlemesi olsa daha iyi olabilirdi. 
Çünkü bir süreli yayınları olmasa dahi Türki-
ye’deki neşriyatta yer almaktaydılar. Bu sebeple 
bu hususun ayrı bir değerlendirme başlığı olabi-
leceğini düşünmekteyim. Nitekim Kırım Mecmu-
ası da bahsi geçen (1923-1934) senelerden önce 
neşredilmesine rağmen dâhil edilmiş. Fakat ya-
zarın da bahsettiği gibi bu tarihten sonra Kırım 
Tatarlarının başka bir süreli yayını Türkiye içinde 
bulunmamaktaydı. Buna karşın yazarın Roman-
ya’da neşredilmiş olan Emel dergisinden bahset-

SOVYETLERE
MUHALEFET

Ufuk Aykol 

Atmaca’nın bu çalışması, kitapta yer alan Türk halklarının millî mücadele 
ve Sovyetler Birliği ile Türkiye münasebetleri konularıyla ilgilenenler için 

başlangıç okumalardan biri olarak kabul edilebilir.
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mesinin de altını çizmek gerekir. Çünkü Emel adı 
ve mecmuası bugün bile Türkiye’deki Kırım Tatar 
diasporasında muteber bir yere sahiptir.

Türk siyasi muhacirlerinin Bolşevik Dev-
rimi’ne bakışının incelendiği ikinci bölümde 
öncelikle Bolşeviklerin, Rusya’daki halklar me-
selesine nasıl baktığı inceleniyor. Burada yazar, 
Devrim sırasında Türk siyasilerin neden Bolşe-
viklere olumlu baktığını da esasında tek cümle-
de özetlemiş: “Çarlık yanlısı Wrangel, Kolçak ve 
Denikin kuvvetlerinin, iç savaş boyunca mücadele 
ettiği coğrafyanın neredeyse tamamı Rus olma-
yan topraklar olmasına rağmen, Rusya’da mevcut 
milliyetler meselesini toptan reddetmesi, bulun-
dukları bölgelerdeki millî/mahallî hükümetleri 
tanımamaları ve aleyhlerinde politika gütmeleri 
nedeniyle, bu coğrafyadaki halkların tepkisini çek-
miş ve hâlihazırda Çarlık düzenine karşı olan bu 
halkların Bolşeviklere olumlu bakmalarına neden 
olmuştu.” (s. 91). Yazar Bolşeviklerle, Türk siyasi-
lerin münasebetlerini daha iyi aktarabilmek için 
de Zeki Velidi Togan ile Lenin’in görüşmesine 
geniş bir yer vermiş. Böylece Togan’ın da işaret 
ettiği üzere Türk halkların Bolşevikler tarafından 
“devrim ihracı yöntemiyle sömürge” olacağı so-
nucuna değinmiş. Bununla birlikte bu bölümde 
millî komünistlerin fikirleri ve faaliyetleri de sü-
reli yayınlar üzerinden inceleniyor. Azerbaycan, 
Türkistan, İdil-Ural ve Kırım ayrı başlıklar altın-
da incelense de burada halkların benzer sorun-
larla yüzleştiği açık şekilde görülüyor.

“Rusyalı Türk Siyasî Muhaceretin Yayınlarında 
Türk İnkılâbı’nın Yorumu” başlıklı üçüncü ve son 
bölüm ihtiva ettiği yıllar sebebiyle kaçınılmaz ola-
rak Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri üzerine ku-
rulmuş. Nitekim Türkiye’de çıkan süreli yayınların 
mukadderatı da Türkiye ile Sovyetler Birliği’nin 
ilişkilerine bağlı olduğu yazar tarafından da ifade 
ediliyor: “Tek Parti yönetiminde Türk hükümetinin 
ise Bolşevik Rus ve komünist karşıtı siyasî muha-
ceretin yayın organlarına karşı tavrı, Türkiye’nin 
SSCB ile olan ilişkisine bağlıydı. İki devlet arasında 
ilişkilerin seyrine göre mecmualar kapatılabiliyordu. 
Ancak kısa süre sonra kapatılan mecmuanın deva-
mı niteliğinde başka adla yeni bir mecmua yayına 
giriyordu. Bu durum saklanmıyor, yeni mecmuanın 

ilk sayısının başyazısında da ifade ediliyordu.” (s. 
170-171). Bununla birlikte yazar Sovyetler Birli-
ği’nin Türkiye aleyhinde yapmış olduğu propagan-
da faaliyetlerinin bahsi geçen siyasi muhacirlerin 
süreli yayınlarında yer aldığına işaret etmiş. Atma-
ca, bu hususta siyasi muhacirlerin özellikle Türk 
kamuoyunu bilgilendirme ve gündem oluşturma 
misyonları olduğunun da altını çizmiş.

Türk siyasî muhacirlerinin Türkiye’deki fa-
aliyetlerini incelemek oldukça girift bir konu. 
Bunun hem Rusya hem de kitapta adı geçen 
halkların tarihini bilmeyi, Bolşevik literatüre 
hâkimiyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şu gibi konuları incelemeyi gerektirdiği aşikâr. 
Ayrıca siyasî ve fikrî olarak bugün bile uzantısı 
devam eden hadiseler olduğu için terminoloji 
konusunda da bir çıkmaza girmek her an için 
mümkün. Bu gibi zorluklara rağmen Atma-
ca’nın kitabı pek çok yerde nokta atışı tespitlere 
sahip. Bununla birlikte bu çalışma, bahsi geçen 
millî hareketlerin tarihleri ve süreli yayınlarıyla 
ilgilenenler için başlangıç okumalarından biri 
olarak kabul edilebilir. ❰
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Kolektif bilinçdışı alanında yaptığı öz-
gün çalışmalarla psikoloji ve psikiyat-
ri dünyasında derin izler bırakan Carl 

Gustav Jung’un Dört Arketip kitabı psişenin 
insan eylemlerini nasıl etkilediğini araştırmak, 
düşünmek, anlamak ve sorgulamak isteyenler 
için rehber kitaplardan biri. Bireyleşmenin ger-
çekleşmesi uygar insanın kendi bedenine kulak 
vermesiyle sağlanabilir. Jung geleneksel anlayı-
şın dışına çıkılamayan bir dönemde bilincin ko-
lektif bilinçdışının karanlığından çıkabileceğini 
ileri sürer. 

Jung kolektif bilinçdışının dilini oluşturan 
arketip kavramını kullanmadan önce “başlan-
gıçtan beri var olan imgeler ve kolektif bilincin 
hakimleri” isimlerini kullanır. Augustinus’un 
“ana düşünceler” kavramını tanımlayışından 
etkilenir. Bu tanıma göre arketipler insan ru-
hunun gizil güçlerini, insan öncesi evriminden 
başlayarak atalarımız aracılığıyla miras kalan, 
yer ve zamana göre değişmeyen zengin bilgi ha-
zinesini ifade eder. Jung bu hazineyi açmak ve 

insanı yalnızlığından kurtarıp sonsuz kozmik 
sürece katmak için davranış ve ruh bilimden 
de öte bir yaşam türü olduğunu vurgular. Bu 
sebeple Jung’un analitik psikolojisi içinde arke-
tiplerin büyük bir önemi vardır. Arketip kavra-
mına Jung’tan önce ilk dikkat çeken kişi Platon 
olmuştur. Fakat arketip kavramının bilimsel 
anlamda kullanılmasını sağlayan kişi Jung’tur. 
Platon idea kavramıyla yüce tamlığı vurgular-
ken Jung’ un arketipi hem iyi hem kötü tarafı 
olan iki kutba sahiptir. İlksel imge, özdeş psişik 
yapı, ilk örnek ya da prototip anlamlarına ge-
len arketipler insanların davranışlarını etkile-
yen kavrayış biçimleridir. Engin Geçtan’ın ifade 
ettiği gibi arketipler canlı görüntüler olmadığı 
için banyo edilmesi gereken filmlere benzetile-
bilir. Gerçek dünyada bir karşılığı bulunduğun-
da ise bu belirsiz imgeler canlı ya da cansız var-
lıklara dönüşürler. Mitler arketiplerin temsilcisi 
olarak bir deneyimle tetiklendiklerinde algıla-
nırlar. Jung, insanların sorunlarıyla baş edebil-
mede mitlerdeki kahramanların olaylarla nasıl 

O TANIDIK YABANCI
CARL GUSTAV JUNG 

VE DÖRT ARKETİP
Gül Yıldız Ermiş 

Her arketip psişik bir niteliği (irade, cesaret gibi) temsil eder. 
Arketipler mitolojik motiflere, masallara, mitlere, efsanelere, folklora 

dayanmaktadırlar ve hayatımızı etkilemeye devam etmektedirler.
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mücadele ettiklerini görmenin insanlara cesaret 
ve umut verdiği için ruhsal terapi etkisi yaptığı-
nı söyler. Her arketip psişik bir niteliği (irade, 
cesaret gibi) temsil eder. Arketipler mitolojik 
motiflere, masallara, mitlere, efsanelere, folklo-
ra dayanmaktadırlar ve hayatımızı etkilemeye 
devam etmektedirler. Jung’a göre arketiplerin 
sayısı gerçek yaşam olaylarının ve objelerinin 
sayısı kadardır. Jung ömrünün son kırk yılını 
arketipleri araştırarak geçirir ve seksen bin rü-
yayı çözümler. Bu sebeple mitolojik motiflerin 
içerdiği simgelerin üniversitelerde okutularak 
öğretilemeyeceğini vurgular. Dört Arketip kita-
bında anne, yeniden doğuş, ruh ve hilebaz arke-
tipleri yer almaktadır. 

Dört Arketip kitabının ilk bölümünde anne 
arketipi bilgelik ve ruhsal yücelik; iyi, bakıp bü-
yüten, taşıyan, büyüme, bereket ve besin sağ-
layan; sihirli dönüşüm ve yeniden doğuş yeri; 
yararlı içgüdü ya da itki; gizli, saklı, karanlık, 
uçurum, ölüler dünyası, yutan, baştan çıka-
ran, zehirleyen, korku uyandıran, kaçınılmaz 
özellikleriyle anne kompleksinin temelini oluş-
turduğu üzerinde durulur. Jung deneyimleri 
sonucunda çocuk nevrozlarının oluşumunda 
annenin etkin rol oynadığını gözlemler. Anne 
kompleksinin erkek ve kız çocuklarındaki 
olumlu ve olumsuz yönleri birbirlerinden fark-
lıdır. Anne tüm deneyimleri içine alan biçimdir. 
Anne imgesindeki tüm gizemli özellikler orta-
dan kalktığında en yakın kişiye yansıtılır. Anne 
simgesi kadın için bilinçli yaşamın kendisiyken 
erkekte ise henüz tanımadığı bir yabancının 
idealize edilmiş halidir.

Dört Arketip kitabının ikinci bölümünde 
yeniden doğuş arketipi hep aynı anlamda kul-
lanılmaz ve Jung yeniden doğuş arketipinin ruh 
göçü, reenkarnasyon, diriliş, yeniden doğuş ve 
dönüşüm sürecine katılım biçimlerini ön plana 
çıkartır. Duyu ötesiyle ilgili olan yeniden do-
ğuş insanlığın ilk ifadelerinden biridir. Yeniden 
doğuş yaşamın ve kişinin dönüşümünün aş-
kınlığıyla anlatılır. Yaşamın aşkınlığı deneyimi 
kutsal ritüeller aracılığıyla yaşanan ve doğru-
dan deneyimlerdir. Öznel dönüşüm ise kişiliğin 
azalması, çoğalma anlamında dönüşüm, içsel 

yapının değişimi, bir grupla özdeşleşme, bir 
kült kahramanıyla özdeşleşme, büyülü işlemler, 
teknik dönüşüm, doğal dönüşüm gibi deneyim-
leri kapsamaktadır. Ayrıca Jung yeniden doğuş 
gizemini Kur’ân’daki Kehf Suresi üzerinden in-
celer. 

Dört Arketip kitabının üçüncü bölümün-
de masallarda ruhun fenomenolojisi öncelikle 
psişik tözün ne olduğu sorunsalıyla karşımıza 
çıkar. Psikolojide en önemli fenomenler ifade, 
biçim ve içeriktir. Doğa bilimlerindeki gibi psi-
kolojide tözün ne olduğu sorusunu sorabilece-
ğimiz bir Arşimet Noktası bulunmamaktadır. 
Buna rağmen psikoloji hiçbir inancı dışlamaz. 
Geist maddenin karşıtı olan ilkeyi tanımlar. Bu 
ilke en üst ve evrensel düzeyde “Tanrı” olarak 
adlandırılan, madde dışı töz ya da varoluştur. 
Geist aynı zamanda ölmüş kişinin ruhudur ve 
ruhların serin nefesi, hareketli hava, rüzgâr ile 
ilgilidir. Ruhun düşlerde kendini göstermesi 
onun arketipik bir doğası olduğunu gösterir. 
Fakat düşlerin bireyselliği daha ayrıntılı de-
ğerlendirilmeyi gerektirdiği için masallardaki 
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ruhun fenomenolojisi bireysel koşullar dikkate 
alınmadan incelenebilir. Düşlerde ve masallar-
da sıklıkla ruh yaşlı adam olarak ortaya çıkar. 
Alman, Balkan ve Rus masallarından örnekle-
rin verildiği bu bölümde ayrıca bir Alman ma-
salıyla ilgili olarak psikolojiye meraklılar için 
yer alan ekte dikkat çekicidir. 

Dört Arketip kitabının son bölümü hilebaz 
figürünün mitlerden, masallardan, karnaval-
lardan ve şölenlerden günümüze kadar geçir-
miş olduğu değişimi ve dönüşümü örneklerle 
gözler önüne serer. Kızılderili mitolojisindeki 
hilebaz ortak gölge figürüdür ve bireyin düşük 
karakter özelliklerinin toplamıdır. Hilebaz çok 
eski arketipik psişik bir yapıdır. En belirgin te-
zahürü de hayvansal düzeyin üstüne çıkama-
mış olmasıdır. Jung ayrımlaşmamış insan bi-
lincinin sadık bir yansıması olarak ifade eder 
hilebazı. Hilebaz figürü için karakteristik olan 
her şey en üst uygarlık düzeyinde bile gerçek-
leşebilir. İstediği arabaya ya da eve sahip ol-
duğunda insan varoluşun anlamına ulaştığını 
zanneder. Oysa bu naiflikler bilinçdışı gölge-
nin yerini alarak onun bilinçsizliğini besler. 
Gölge komşusunda bir yansıma olarak çıkmak 
için fırsat kollar. Jung kişisel gölge ile kolek-
tif gölgeyi birbirinden ayırır. İnsanlar bireyin 
silindiği kitleler oluşturduğu zaman kolektif 
gölge harekete geçer ve tarihte yer alan kitle-
lerde vücut bulur. Ego ile gölge uyum sağladık-
ları zaman kişi kendisini daha çok yaşam dolu 
hisseder. Çoğu zaman rüyanızda bir mağara-
nın girişinde bir yılan, bir ejderha, bir canavar 
ya da bir şeytan olarak mücadele ettiğiniz kişi 
aslında kendinizden başkası değildir. Gölgesi-
ni bastırmayı başaran bir insanın yaratıcılığı, 
duygusallığı ve iç görüsünün körleştiğini de 
unutmamak gerekir. 

Dört Arketip kitabı 1976 yılında basılmış 
tam metnin çevirisi değil sadece bir seçkisidir. 
Dört Arketip kitabını okumadan önce Jung’un 
kuramını bilmenin elzem olduğunu düşünüyo-
rum. Sorularınıza verdiğiniz cevaplara anlam 
katacak bu kitabı okurken bitmeyen, yenilenen, 
çoğalan ve üreten bir zihin yolculuğuna çıka-
caksınız. ❰
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PERDE - 6
Sahne - 2
(Eyüp Sokakları... Yerde boylu boyunca 

uzanmış bir beden... Yandaki türbenin kubbe-
sinde başı, bedeninden ayrı yalpalanan ateşten 
bir ruh... Boşlukta kıvrılarak hareketsiz bedenin 
yanına gelir ve efsunlanmış bir ses tonu ile...) 

İkinci Ölü - Semaları delik deşik eden iksir... 
(Derin sessizlik ve ardından bir ruh sureti 

daha belirerek…) 
Birinci Ölü - Ta kendisi! 
(Bir müddet sessizlikten sonra eliyle bedeni 

işaret eder.) 
Görüyor musun Bedrettin Sami? 
Bedrettin Sami - Hiç şüphesiz. 
Birinci Ölü - Kimdir bu bilir misin? 
Bedrettin Sami - Muhakkak surette bildi-

ğim şudur ki bu yerde boylu boyunca uzanmış 
beden, ne bana aittir ne de benden başkasına.  

Birinci Ölü - Sözlerine tecelli eden bir ölümle 
dirildin. Şimdi artık, bana lüzum kalmamıştır. 

Bedrettin Sami - Peki bundan sonra yalnız 
mı devam edeceğim yoluma?  

(Gür bir edayla...) 
İkinci Ölü - Hayır. Benimle devam edeceksin.  
(Birinci Ölü beyaz pelerinini savurarak boş-

lukta sırra kadem basar. Etrafta esrarlı duman-
ların dalgaları...) 

Bedrettin Sami - Korkuyorum. İçimde bir 
dev, boğazladıkça boğazlıyor korkularımı ve 
korkularımın şahdamarına biriken çığlıklar, 
kalbimi yerinden söküp atacak gibi acı veriyor 
bana.  

İkinci Ölü - Korku ve gözyaşı... 
(Ateşten eliyle bedeninden ayrı yalpalanan 

başını kavrar ve boşlukta bir takla atar...) 
Bu ikisi olmasaydı insanoğlu vicdan ve mer-

hamet nedir bilemeyecekti.  
Bedrettin Sami - El-hakk. Doğrudur. 
İkinci Ölü - Bundan on dört asır evvel Bed-

rettin Sami, Peygamber Efendimiz Hazreti Mu-
hammed, insan aklı ve ruhunun maverasına 
ulaşmıştı. Bizler bunu Miraç diye adlandırıyo-
ruz. Miraç yani urûç.  

Bedrettin Sami - Anlamı nedir? 
İkinci Ölü - Yükselmek.  
Zahirde manası bu fakat onun yükselişi, 

yükselişten başka bir mana taşır. 
Bedrettin Sami - Mana... Her şey bu sözde 

saklı. Saklı kalışındadır ki hikmet, bir daire içeri-
sinde genişleyip durur manalar. Genişledikçe gi-
zemi artar ve yitik kesinliği sırlar içinde yokluğa 
gömer. Şimdi, söyle bana ne olur? Yükselişten baş-
ka bir mana taşıyan bu yükselişin, sencesi nedir? 

İkinci Ölü - O kutlu yükseliştir ki yükseliş-
ten farkı: 

YAŞAYAN ÖLÜLER
Mehmet Can Kuyucu 

Ölülerin ansızın daldıkları bilinmezlikte, şu boylu boyunca ufka 
uzanan mezarlıkta, yalnızlıkta, gecenin karanlık örtüsünde… 

Her şeyde ama her şeyde, mana arıyorum.
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Âdemoğlunun en seçilmişi olarak gökteki 
mıntıkasına oturmak, Allah gibi bir “var”ın kar-
şısında varım diyemeyecek kadar “var”ın haddini 
bildirmek, aynı zamanda “eşref-i mahlukat”ı taç-
landıran bir edayla, âlemlerin nur ve rahmet kay-
nağındaki altın yaldızlı tahtına kurulmak...  

(Pırıltılar saçarak bir takla daha atar. Ellerin-
de tutuşan alev parçacıklarını boşlukta gezdirir 
ve kıvılcımların arasından Şair görünür.) 

Ah o şair ki ondan başka, miracı kelimelerle 
ruhumuza çizebilen bir başkası yoktur.  

Ey Şair! Bize o kutlu geceyi anlat!  
Şair - O gece ki: 
“Allah Resulü’nün yükseklikler âlemi-

ne urûç etmesi... Derece derece ötelerin sır-
larına ermesi... Nihayet sonun son haddini 
de geçmesi ve hadsizlik ufkuna varması... Bü-
tün nispet ve kıyasların, içinde kaynayıp yok ol-
duğu ve ulvi bir nur ahenginden ibaret kaldığı 
vahdet çağlayanına girmesi...”

(Hayranlıkla...) 
İkinci Ölü - Ne de müthiş değil mi? 
Bedrettin Sami - Bir şeyi unuttu fakat… 
İkinci Ölü - Nedir o unutulmak perdesinin 

ardına gizlenen? 
Bedrettin Sami - Sidret’ül Münteha... 
Kutlu Peygamber’in yükselişten evvel, insa-

na, sınır ve ötesini göstermesi... 
İkinci Ölü - Unutmadık Bedrettin Sami. 

Mukaddesat çerçevesindeki bu sınır ve ötesi 
kavramı, yalnızca görmek isteyene, vecde tes-
limiyet gösterene görünür. Şimdi yapılacak tek 
şey kalmıştır... 

Bedrettin Sami - Nedir o? 
Şair - “Bilmeden bilmenin bu keyfiyeti 

önünde, başımıza vecd örtülerini çekelim, içi-
mize büzülelim, yalnız zevk idrakinden ibaret 
kalalım ve zaman ve mekân üstü bir duygudan 
aklın arkasından gidemeyeceği bir sezişten baş-
ka her kapıyı kapayalım.”

Bedrettin Sami - Nasıl mümkündür bu Şair? 
(Kristal camlarda dalgalanan sesler eşliğinde...) 
Şair - Kelime-i tevhit...  
Bedrettin Sami - Kudretinin bir nişanesi 

olan âlemlerin, yalnızca O’na bağlı oluşunun 
düsturu ve kalplerin mihrak noktasına çakılı 

sarkacın, bu tevhidin etrafındaki manivelası... 
Hasılı, “Allah’tan başka ilah yoktur!” şarkısı. 

İkinci Ölü - Bu yaşayanlara ait Bedrettin 
Sami... 

Ölüp dirilenlerin ve yaşayan ölülerin tevhidi 
başkadır...

(Teslimiyeti teslim edercesine Şair, hakikati 
fısıldar.) 

Şair - “Bir ‘var’ ki yalnız o var, gerisi yok, yok 
da yok…”

PERDE – 7
(İki ölüler diyarının arasına serilmiş, ince-

cik ve daracık bir sokak... Yerde, doğrulmaya 
çalışan bir beden ve karanlıkta uzanan bir yar-
dım eli…) 

Yaşlı Adam - Ne oldu sana böyle evladım?  
Bedrettin Sami - Bana öyle bir şey oldu ki 

bey amcacığım, anlamak istidadı yalnızca sayılı 
insana nasip olur…

(Derin bir iç geçirerek...)  
Yaşlı Adam – Ya...  
(Gözyaşları içerisinde...)  
Bedrettin Sami -  Bu Eyüp sultan ki:
Nice sahabeleri, şairleri, vezirleri, mana âle-

minin insanlarını yatırır koynunda... O yüzden 
yaşayanlardan çok şey konuşur buradakiler...  

Yaşlı Adam - Muhakkak.  
Bedrettin Sami - Peki sen bey amca? Gece-

nin bir vakti sen ne arıyorsun burada?  
Yaşlı Adam - Mana arıyorum evladım… 

Mana…
Ölülerin ansızın daldıkları bilinmezlikte, şu 

boylu boyunca ufka uzanan mezarlıkta, yalnız-
lıkta, gecenin karanlık örtüsünde… Her şeyde 
ama her şeyde, mana arıyorum…

Bedrettin Sami - Yalnızca aramaktan ve bul-
duğunu sanmaktan ibaret olan mana… Bulama-
yışın ve bir hava gibi ruhun bedenden çekilince-
ye kadarki arayışın, asıl adı olan mana… Öyle ki:

Bir bulamayış, aldanış, delinmezlik ağı... 
“Hiç” ve “hep”in koynundaki sır yatağı...

Yaşlı Adam - Mest ettin beni sözlerinle evlat…
(Elindeki bastondan destek alarak arkasını 

döner, sokağın sonuna doğru ilerler ve beyaz sa-
rığını çıkarıp kiremit taşının üstüne bırakır.)  
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Yaşlı Adam - Bu sarık, ilk bulamayışının işa-
retidir… Al.

Al ve ruhunun bel kemiğine bağla… Alnınla 
taçlandır ve nefes almıyorken de yaşamak saa-
detine tutun…

(Büyük bir şaşkınlık içerisinde...) 
Bedrettin Sami - Yani sen... 
Yaşlı Adam - Evet Bedrettin Sami… Ben…

Ama sakın söyleme bana kim olduğumu… 
Bildiklerini, içinde seni ölüme kadar kovalayacak 
olan sır kutularına göm... Gün doğmadan şu diya-
rın koynuna yatmak zorundayım… Gördüklerine 
kör, duyduklarına sağır, yaşadıklarına ölü gibi ol…

Öyle ya: 
“Sır, tutabilene verilir.”
(Sokağın sonundaki dönemeçte kaybolur.) ❰ 
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Aydın Çakmak’ın Türk Dışişleri Teşki-
latının Gelişimi: Hariciye Nezareti adlı 
kitabı Ötüken Neşriyat tarafından ya-

yımlandı. Çakmak’ın üç ana bölümden oluşan 

bu kitabı Marmara Üniversitesi’nde hazırlamış 
olduğu doktora tezi çalışmasına dayanıyor.

1836-1922 seneleri arasında Hariciye Neza-
reti’ni inceleyen bu kitap, aynı zamanda birin-
cil kaynaklara dayanarak Hariciye Nezareti’nin 
hem kurumsal yapısını hem de tarihî sürecini 
inceleyen ilk eser niteliğinde. “Giriş” bölümün-
de Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyıldan itibaren 
değişen diplomasi geleneğini ve bu süreçte 
reisülküttaplık müessesinden Hariciye Neza-
reti’nin kuruluşuna giden süreç inceleniyor. 
Çakmak’ın işaret ettiği üzere dönemin siyasi 
şartları sonucunda Hariciye Nezareti değişen 
diplomatik münasebetlere binaen teşekkül edi-
yor: “Reisü’l-küttablık’tan Hariciye Nezareti’ne 
geçiş, bir süredir devam eden yenilik hareketle-
rinin getirdiği doğal bir sonuçtu. Dönüşümde; 
merkezileşme, müesseseleşme, farklılaşma ve uz-
manlaşma etkenlerinin büyük rolü oldu. Merkez 
birimlerindeki düzenlemeler, sürekli diplomasi 
anlayışının kabulü, Tercüme Odası’nın kuruluşu 
gibi gelişmeler sürecin alt basamaklarını teşkil 
etti. Bununla birlikte Hariciye Nezareti’nin ku-
ruluşu, önceden hazırlanmış bir plan, program 
veya politika çerçevesinde değil iç ve dış gelişme-

TÜRK DIŞİŞLERİ 
TEŞKİLATININ GELİŞİMİ: 

HARİCİYE NEZARETİ
Mehmet Menderes 

Aydın Çakmak’ın çalışmasında kullandığı arşiv malzemesini ve ihtiva 
ettiği konuları göz önünde bulundurduğumuzda kitabın alanında 

bir başucu eseri olduğunu söyleyebiliriz.
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ler neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçların etkisiyle 
vuku buldu.” (s. 40).

Kitabın “Merkez Teşkilatı” adlı birinci bö-
lümü, merkez teşkilatının 1836-1922 senele-
ri arasındaki tarihsel gelişimini inceliyor. Bu 
tarihsel gelişim de dört ayrı bölüme ayrılmış: 
“Kuruluştan Paris Antlaşması’na Kadar Geçen 
Dönem”, “Paris Antlaşması’ndan I. Meşrutiyet’e 
Kadar Olan Dönem”, “II. Abdülhamid” ve “II. 
Meşrutiyet”. Yazar, teşkilatın tarihî hadiselere 
göre gelişen yapısıyla beraber bu süreçte teşkilat 
bünyesindeki personel yapılanmasının ve mer-
kez teşkilatına bağlı olan birimlerin de şemasını 
sunuyor. Bununla birlikte merkez teşkilatının 
daimi komisyonları da bu bölümde ayrı bir alt 
başlıkta incelenmiş.

Hariciye Nezareti’nin yurt dışındaki teşki-
lat yapısının incelendiği ikinci bölümde se-
faret ve şehbenderliklerin teşkilat yapısı ele 
alınmış. Yurt dışında görev yapan personel 
teşkilatı tek başlık altında incelenirken sefa-
retler ise “Büyük Elçilikler” ve “Küçük Elçi-
likler” olarak iki alt başlığa ayrılmış. Burada 
elçiliklerin kuruluş aşamalarıyla beraber siya-
si süreçlerden nasıl etkilendikleri ve personel 
tayinleri konu edinmiş.

“İdari, Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Konu-
lar” başlıklı üçüncü bölüm siyasi teşkilat yapısı 
dışındaki hususları ihtiva ediyor. Bunlar ara-
sında idari olarak personellerin mesai günleri 
ve çalışma saatleri, resmî kıyafet, diplomatik 
işleyiş, çalışma alanları ve yabancı temsilcilik-
lerle olan münasebetler gibi konular yer alıyor. 
Nitekim Hariciye Nezareti’nin kültürel konuları 
da bu başlık altında incelenmiş. “Hariciye Per-
sonelinin Şahsi Yayınları” alt başlığında nezaret 
personellerinin entelektüel yanı ortaya koyulur-
ken “Hariciye Nezareti Yayınları” kısmında ise 
teşkilatın salnâme ve layihaları inceleniyor.

Arşiv belgelerine dayanan Aydın Çakmak’ın 
bu çalışması Hariciye Nezareti’nin kurumsal 
yapısını ortaya koyarak tarihî süreçte nasıl bir 
değişim ve gelişim geçirdiğini inceliyor. Kul-
landığı arşiv malzemesi göz önünde bulundu-
rulduğunda kitabın alanında bir başucu eseri 
olduğunu söyleyebiliriz. ❰




